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SÍNTESI: VALORACIÓ GLOBAL DE L’IMPACTE DE GÈNERE  

 

L’avaluació de l’impacte de gènere del projecte Preus privats per a l’any 2022 i successius de 
l’Ajuntament de Barcelona determina que tindrà un impacte  transformador de desigualtats de gènere, 
en grau lleugerament positiu. 
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0. INTRODUCCIÓ ALS INFORMES D’IMPACTE DE GÈNERE 

L’avaluació d’impacte de gènere pretén fer visible que les normes i les polítiques públiques no són 
neutres al 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 parteixen d’una situació desigual, reprodueix 
aquesta desigualtat. Per això, les polítiques pensades per a la població en general no solen ser neutres, 
sinó cegues pel que fa al gènere. 

Així, l’avaluació d’impacte de gènere pretén “estimar els diferents efectes (...) de qualsevol política o 
activitat sobre temes específics en termes d’igualtat de gènere” (Comissió Europea, 2009). 

En aquest context d’avaluació, un informe d’impacte de gènere 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 funció del gènere, amb l’objectiu d’identificar i prevenir el manteniment 
o increment de les desigualtats de gènere, tot realitzant propostes de modificació del projecte. 

 

En l’àmbit català, la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes, estableix que la transversalitat de 
la perspectiva de gènere ha de ser un dels principis de funcionament dels poders públics: “els poders 
públics han d'aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els 
nivells i a totes les etapes” (article 3).   

El seguiment d’aquest mandat queda recollit en l’àmbit local per mitjà de les Directrius per a 
l’elaboració de les normes municipals adoptades per acord de Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona del 15 d’abril de 2014. En concret l’article 140 estableix que tot projecte normatiu s'ha 
d'acompanyar amb una memòria d’avaluació de l'impacte normatiu, o d'antecedents. Aquesta avaluació  
ha d’integrar una anàlisi d'impacte de gènere, en la qual 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”.  

Més específicament, el Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona (2019) 
estableix el caràcter obligatori dels Informes d’Impacte de Gènere de les propostes normatives (article 
9): 

“Les propostes normatives, de pressupostos municipals, d’instruments de política fiscal municipal 
(ordenances fiscals, taxes i preus públics) i de planejament urbanístic s’acompanyaran d’informes d’impacte 
de gènere, elaborats amb metodologia d’anàlisi que permeti conèixer i fer una avaluació prospectiva de les 
repercussions en la igualtat o desigualtat entre dones i homes que es poden derivar de la seva aprovació, 
amb objecte d’identificar i prevenir la producció, el manteniment o l’increment d’aquestes desigualtats de 
gènere, i fer propostes de modificació del projecte, si escau”. 

 

La Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, de l’Ajuntament de Barcelona, ha elaborat una 
metodologia pròpia que permet realitzar una anàlisi sistemàtica de la normativa municipal des del punt 
de vista de l’impacte de gènere. Aquesta metodologia segueix les directrius d’organismes internacionals 
(Comissió Europea) i es basa en l’anàlisi del resultat o efecte que té la normativa sobre dones i homes, i 
les possibilitats que la normativa ofereix com a eina per acabar amb les desigualtats de gènere, o bé el 
risc que contribueixi a perpetuar-les i/o a aprofundir-les.  
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Quant a la valoració global de l’impacte de gènere, es fa de manera graduada:  

 si s’estima que és un projecte reproductor de desigualtats, s’especifica si tindrà un impacte 
lleugerament negatiu o molt negatiu. 

 si es considera que és un projecte transformador de desigualtats, s’especifica si tindrà un 
impacte lleugerament positiu o molt positiu. 

 
 

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE   

Tal com s’exposa en el text regulador, el projecte estableix les tarifes per a l’any 2022 i successius de: 

-Parc Zoològic de Barcelona 

-Parc d’atraccions del Tibidabo 

-Accessos a la zona monumental del Parc Güell  

-Drets d’explotació de documentació sense caràcter administratiu de l’Arxiu municipal Contemporani 
de Barcelona, arxius municipals de Districte i arxius centrals dels Sectors  

-Utilització dels llocs de venda i expedició de títols habilitants dels llocs de venda del Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses i del Mercat Central del Peix, i d’accés a la unitat alimentària de Mercabarna 

-Serveis de cremació, desenferetrament de zenc i tractament de cendres  

-Prestació del servei de recàrrega elèctrica de vehicles. 
 

Quant a les novetats respecte als preus privats vigents, es pot destacar el següent: 
 
 

 en la gran majoria de casos no es produeix modificació de les tarifes 
 en el cas dels Arxius, es modifica l'estructura i alguns preus  
 en el cas de Mercabarna, s'actualitzen alguns preus   

 

 

2. VINCULACIÓ AMB OBJECTIUS PROGRAMÀTICS I DISPOSICIONS NORMATIVES EN MATÈRIA 
D’IGUALTAT DE GÈNERE 

Un cop presentat el projecte objecte d’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 2021-2025, i les 
implicacions derivades del context normatiu i programàtic vigent:  
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Quant als preus de serveis funeraris (cremació, desenferetrament i tractament de cendres), s’estima que 
la despesa mitjana (sense IVA) per un servei funerari a Barcelona és de 3.190€, tot i que varia 
substancialment segons els districtes, ateses les diferències de renda de les persones que hi viuen. En el 
75% dels casos, una part o totalitat dels costos estan coberts per una assegurança de defunció, i en un 
4% dels casos els costos són subvencionats per les empreses funeràries.7   

També es disposa de dades sobre el cost mínim dels enterraments i la capacitat per fer-hi front per part 
de la ciutadania. Tal com estableix l’Informe Justificatiu de Serveis Socials per a la tramitació del Decret 
que regula l’accés universal a serveis funeraris, “el cost mínim d’un enterrament a Barcelona es situa 
entre 612€ (en cas d’inhumació) i 663€ (en cas d’incineració). (...) S’estima que, com a mínim, un 73% de 
les persones barcelonines amb rendes anuals disponibles de 1 IRSC no podrien fer front al seu 
enterrament en cas de decés”. 

 

Quant a la mobilitat a la ciutat (pertinent per a l’anàlisi del servei de recàrrega elèctrica de vehicles), les 
dades de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF-2020) mostren que en la mesura que les dones 
fan més activitats associades a models de proximitat, caminar guanya protagonisme en els seus 
desplaçaments. Entre els homes, contràriament, en la mesura que fan més viatges per motiu de feina, la 
mobilitat en vehicle privat té major protagonisme, atès que el motiu per feina és el que més s’associa a 
la mobilitat en transport privat. En concret, el percentatge de desplaçaments que els homes fan en 
cotxe privat és un 41% i en el cas de les dones és un 28%. 

 

 
4.2. ANÀLISI DE LA INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL PROJECTE 

Els continguts que resulten més pertinents per ser valorats des de la perspectiva de gènere són els 
referents a persones destinatàries dels serveis, motius de no subjecció, tarifes, exempcions i 
reduccions/bonificacions. A efectes il·lustradors, a continuació es presenten alguns d’aquests tipus de 
continguts, extrets del text regulador de diversos preus privats: 
 
ANNEX 1: TARIFES DEL PARC ZOOLÒGIC 

Entrada Criatures (menors de 3 anys) 0 € 
Entrada Criatures (3 - 12 anys) 10,7 € 
Entrada Persones Majors de 65 anys 8,6 € 
Entrada titular Targeta Rosa reduïda 3,8 € 
Entrada titular Targeta Rosa 0 € 
Persona amb discapacitat sense Targeta Rosa 4,6 € 

 

 

ANNEX 2: TARIFES DEL PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO 

Entrada Major de 60 anys 7,4€ 
Entrada Discapacitat 4,6 € 
Entrada titular targeta rosa 0 € 

                                                           
7 Amat, Oriol. La despesa funerària a la ciutat de Barcelona. Universitat Pompeu Fabra, 2017. 
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ANNEX 3: TARIFES DEL PARC GÜELL 

Preu entrada majors de 65 anys 6,1 €  
Preu entrada Targeta Rosa 0 € 

 
ANNEX 6. TARIFES DELS SERVEIS DE CREMACIÓ, DESENFERETRAMENT DE ZENC I TRACTAMENT DE CENDRES 

Exempcions al pagament: Restarà exempta del pagament aquella persona que, sent obligada al pagament, sol·liciti 
la cremació d’una persona sense recursos econòmics. S’entendrà que una persona no disposava de recursos 
econòmics si s’acredita mitjançant un informe de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona que indiqui que la 
seva renda es trobava per sota del 0’6 IRSC. 
 
 
ANNEX 7. TARIFES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECÀRREGA ELÈCTRICA DE VEHICLES 
 
3. Exempcions al pagament. No es contemplen exempcions ni bonificacions en el pagament, més enllà de les 
condicions més avantatjoses introduïdes a l’estructura de preus privats i que beneficien a les persones usuàries que 
accedeixen al punt de recàrrega amb major freqüència.  

 

A continuació s’identifiquen diversos aspectes a considerar a partir de les seccions identificades com a 
més rellevants des de la perspectiva de gènere:  

 Els preus privats no fan un emmarcament ni contenen objectius vinculats explícitament amb la 
igualtat de dones i homes. 

 No contenen mesures adreçades explícitament a contribuir a la igualtat de dones i homes.  

 No obstant, 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.  

 La majoria de continguts pertinents des de la perspectiva de gènere es concentren en els 
supòsits d’exempcions i bonificacions/reduccions al pagament del preu privat. D’aquests, els 
més rellevants són la manca de capacitat econòmica, la situació de discapacitat i la possessió 
de Targeta Rosa.  
 
 

Amb base als aspectes exposats, finalment es presenta una síntesi de la valoració de l’impacte de 
gènere, centrada en les preguntes: 

 Visibilitza diferències? És a dir, el text de les modificacions 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.? 

 Conté elements per revertir desigualtats? 
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En primer lloc, resulta pertinent destacar la manca de disponibilitat de dades desagregades per sexe de 
les persones pagadores de cada servei. Això dificulta la previsió de resultats quantitatius del projecte 
de preus privats 2022, pel que fa a conèixer qui paga, qui fa ús de serveis i com es redistribueixen 
recursos entre homes i dones. Per a poder realitzar una adequada previsió caldria disposar de dades 
desagregades per sexe (i també per capacitat econòmica, edat, situació de discapacitat, tinença de 
persones a càrrec, etc.) relatives a les contraprestacions regulades en el projecte.   

 

De forma general, a continuació s’indiquen les dades que serien necessàries per a realitzar una anàlisi 
exhaustiva de cada preu: 
 

 Sexe de la persona pagadora (o, en el seu defecte, el nom de pila, a partir del qual es pot fer 
una estimació probabilística del sexe)  

 Quota/tarifa/preu pagat  
 Tipus d’exempció o bonificació/reducció aplicada (atur, monoparentalitat, capacitat 

econòmica, Targeta Rosa, discapacitat, situació de dependència, etc.).  
 Import de l’exempció o bonificació/reducció aplicada (import absolut i percentatge respecte la 

quota)  
 Codi postal 
 Edat o any de naixement 

 

Aquestes dades haurien de detallar-se per a cadascun dels preus regulats al projecte analitzat. A saber: 

 Parc Zoològic de Barcelona 

 Parc d’atraccions del Tibidabo 

 Accessos a la zona monumental del Parc Güell  

 Drets d’explotació de documentació sense caràcter administratiu de l’Arxiu municipal 
administratiu 

 Tarifes de Mercabarna 

 Serveis de cremació, desenferetrament de zenc i tractament de cendres  

 Prestació del servei de recàrrega elèctrica de vehicles. 

 

Malgrat aquesta absència de dades desagregades per sexe, cal destacar la disposició d’algunes dades de 
context que permeten fer inferència de resultats. En particular, a continuació es comenta l’efecte que 
poden tenir les bonificacions i reduccions de preus per motiu de: 

 capacitat econòmica  
 situació de discapacitat  
 Targeta Rosa 
 gent gran  

 

Quant a les dades referents a capacitat econòmica, cal tenir en compte que la bretxa salarial de gènere 
de la població barcelonina se situa en el 21,8%, en detriment de les dones. Quant a la situació de 



 
 
 
 
Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps   
Gerència Municipal 
 

12 
 
 

pobresa,  el percentatge de dones que no rep cap ingrés és del 21%, xifra superior a la dels homes, que 
és del 16%.8 Per això, la inclusió d’exempcions per motiu del nivell de renda (com les dels serveis de 
cremació, desenferetrament de zenc i tractament de cendres) té un potencial efecte positiu en l’accés 
de les dones als serveis i recursos municipals.  

A més, alguns preus privats inclouen reduccions relacionades amb situacions de discapacitat (com són 
les tarifes del Parc Zoològic i les del Parc d’atraccions del Tibidabo). En relació a això, cal considerar que 
de les 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 de tarifes també tindrà un efecte 
redistribuidor a favor de les dones.  

Un altre exemple de disponibilitat de dades de context que permet fer inferències de resultats és el de 
persones beneficiàries de la Targeta Rosa. Disposar de Targeta Rosa constitueix un supòsit de reducció 
de diversos preus privats 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, amb base a les dades sobre característiques de les 
persones beneficiàries: de les persones que disposen de Targeta Rosa, el 58,5% són dones.10  

Finalment, la consideració de l’edat de la gent gran també és un dels elements que pot tenir un efecte 
diferencial positiu per a les dones, atès que el 58% de les persones majors de 65 anys que viuen a 
Barcelona són dones.11  

 

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. A aquest efecte, es valora positivament el llenguatge usat 
en el text de la proposta de modificació del preus privats, que contribueix a la construcció d’un 
imaginari inclusiu i no sexista, i que debilita l’imaginari androcèntric que situa els homes com a 
referents en l’accés a recursos i serveis. Així, en comptes del masculí genèric, s’usen formes desdoblades 
o neutres com les persones usuàries.    

Finalment, respecte a la vinculació amb objectius del Pla per la Justícia de Gènere 2021-2025, cal 
assenyalar que el text regulador no planteja explícitament objectius o motivacions de gènere en 
l’establiment de les diferents reduccions i exempcions. Per tant, es posa de manifest una generalitzada 
absència de vinculació explícita amb objectius d’igualtat de gènere (ex: erradicació de la pobresa i la 
precarietat de les dones), fet que contribueix a la invisibilització d’aquestes desigualtats en l’àmbit 
d’actuació.  

 

5. VALORACIÓ A CÀRREC D’ORGANITZACIONS FEMINISTES I ENTITATS DE DONES 

En la tramitació de la modificació dels preus privats no s’ha fet valoració per part d’organitzacions 
feministes o entitats de dones.  
                                                           
8 Enquesta de Condicions de Vida 2016. Àrea Metropolitana de Barcelona. Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona. 
9 www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tvida/discapacitats/a2015/t101.htm 
10 Departament d’Estadística i difusió de dades. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona. Persones 
beneficiàries del títol Targeta Rosa. Març 2021. 
11 Idescat. Padró municipal d'habitants, 2020. 
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igualtat efectiva i ajudar a equilibrar les relacions de poder i a reduir la feminització de la pobresa. 
Atenent a aquesta potencialitat, i amb base a l’anàlisi exposada, es plantegen les següents 
recomanacions a l’actual formulació del projecte:   

 

A) SOBRE ASPECTES FORMALS I METODOLÒGICS (SECCIÓ 3 DE L’INFORME): 
 
Participació 
 

 A efectes d’incorporar la veu de grups de dones o feministes, es suggereix convocar una sessió de la 
Taula de pressupostos i fiscalitat amb perspectiva de gènere, amb l’objectiu d’informar sobre el 
projecte i recollir comentaris i recomanacions.  
 

 Més enllà d’aquesta Taula, integrada per persones professionals i acadèmiques de l’àmbit del 
gènere o l'economia, és important incorporar una major diversitat de veus de les entitats feministes 
i la societat civil en tot el procés d'anàlisi, per tal de conèixer les seves demandes i propostes. A 
aquest efecte, es podrien 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.  
 
 
B) SOBRE L’IMPACTE DE GÈNERE (SECCIÓ 4 DE L’INFORME): 

 
Dades desagregades per sexe 
 

 Pel que fa a dotar de contingut la valoració de l’impacte de gènere del projecte, la manca de dades 
desagregades per sexe suposa un impediment per fer una anàlisi en profunditat i detall. Resoldre 
aquesta mancança és una prioritat per poder investigar de forma quantitativa la càrrega dels preus, 
el seu impacte de gènere i poder proposar noves mesures o ajustos si fossin necessaris. Caldria 
disposar del conjunt de dades desagregades per sexe de les persones pagadores de cadascun dels 
preus, i les exempcions i bonificacions/reduccions efectivament aplicades  (vegeu, a la secció 4.3 del 
present document, el detall de les dades necessàries).   
 

 Seria rellevant analitzar quines són les fórmules més rigoroses d'obtenció de dades desagregades 
per sexe. Caldria estudiar si les diverses estimacions probabilístiques del sexe a partir del nom de 
pila (a partir de programari comercial, a partir de dades de l’INE/Padró, etc.) proporcionen la 
robustesa  necessària per a les anàlisis desitjades.  

 
 A més de la variable sexe, convindria establir quines altres variables i encreuaments (edat, territori, 

etc.) es requeririen per completar la informació, atenent a criteris d’interseccionalitat. A més, seria 
idoni adequar l’obtenció d'aquestes variables a les realitats dels diversos preus, doncs segurament 
per a preus diferents resulten rellevants variables diferents. 
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Emmarcament en instruments programàtics 
 

 Els preus 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, els preus relatius a serveis culturals haurien d’estar 
emmarcats en una anàlisi de la desigual presència i representació d’homes i dones en l’àmbit 
cultural.  

 

 

Objectius 
 

 Caldria fer més explícita la motivació de la igualtat de gènere per atorgar exempcions i reduccions. 
Caldria visibilitzar-la en comptes d’apel·lar a expressions genèriques o dissociades de les temàtiques 
de gènere, com ara “entitats sense ànim de lucre”.  

 
 

Exempcions i reduccions 
 
Distribució de recursos dins la família 
 

 Es recomana incloure la persona individualment, i no només la família, com unitat de referència 
de capacitat econòmica, per tal de tenir en consideració les relacions de poder i no presumir la 
solidaritat entre familiars. De fet, algunes tarifes municipals ja contemplen aquest doble criteri, per 
exemple, en el cas dels preus públics de residències per a gent gran (1.1) s’estableixen exempcions 
“quan els ingressos de la unitat familiar o la persona cuidadora no superin l’IRSC”.  
 

Monoparentalitat 
 S’insta a estudiar, dins del marc normatiu aplicable, l’ampliació dels supòsits d’exempcions i 

reduccions vinculades a monoparentalitat (doncs les dones representen el 82% de les persones 
adultes que viuen soles amb menors a càrrec). 
 

Discapacitat i dependència 
 Es recomana estudiar la viabilitat que exempcions i reduccions vinculades a persones en situació de 

discapacitat es facin extensives a les persones que les cuiden o acompanyen, de forma anàloga al 
que preveuen els preus públics del Pavelló Mies van der Rohe, en què l’entrada és gratuïta per a les 
“persones amb Passi Metropolità d’Acompanyant-AMB d’una persona amb discapacitat”.   
 

 També es recomana incloure l’atenció a les situacions de dependència reconeguda, tal com ja es fa 
en alguns preus públics de l’Ajuntament. En aquest sentit, es rellevant recordar que de les persones 
beneficiàries de prestacions i serveis de la Llei de Dependència, el 65% són dones12. Per tant, s’estima 
que l’atenció a aquestes situacions tindria un efecte positiu sobre l’accés de les dones a serveis i 
recursos regulats per preus privats.   

 

 
                                                           
12 Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006. Històric i evolució de les dades de la dependència a Catalunya. 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. Març de 2020. 
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Representació i participació 
 Quant al reconeixement i foment de la participació dels grups de dones i feministes, es podrien 

generalitzar mesures de promoció anàlogues a les que s’apliquen per a altres sectors i temàtiques. 
Per exemple, en el cas d’alguns museus municipals es concerten visites gratuïtes per a associacions i 
entitats adherides a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Atenent al fet que moltes entitats 
feministes i de dones formen part d’aquest Acord, es proposa generalitzar aquestes reduccions a 
altres preus que resultin pertinents. 
 

 A més, es proposa que aquestes reduccions a determinades entitats es facin extensives a les entitats 
adherides a espais de promoció de la igualtat de gènere i la lluita contra les violències masclistes, 
en particular a l'Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència cap a les dones, i per als centres 
educatius del programa Escoles per la Igualtat i la Diversitat (Consorci d’Educació de Barcelona). 
 

Violències masclistes  
 Atenent a les greus conseqüències econòmiques de les violències masclistes, caldria estudiar la 

viabilitat i els processos per establir reduccions per a les dones afectades per situacions de 
violències masclistes, amb acreditació de l’òrgan municipal que correspongui i tal com ja es fa en 
ajuts al pagament de lloguers, taxes universitàries, pensió d’orfandat, etc.  
 

Foment d’autonomia econòmica / lluita contra la feminització de la pobresa  
 S’insta a incrementar les exempcions i reduccions al pagament de preus privats amb base a la 

capacitat econòmica de les persones usuàries/visitants.  
 

 

Totes les anteriors recomanacions són d’especial rellevància per als preus privats que no inclouen cap 
supòsit explícit d’exempció o reducció amb efectes positius en termes d’impacte de gènere, com és el 
cas del servei de recàrrega elèctrica de vehicles. 

Es fa un requeriment a les unitats responsables de la definició d’aquests preus privats per tal que 
introdueixin exempcions o descomptes que contribueixin a revertir desigualtats de gènere, prenent 
com a referència els que s’apliquen en altres preus públics (ex: reduccions per a famílies 
monoparentals). Això és especialment pertinent en el cas dels parcs amb accés de pagament: Parc 
Zoològic, Parc d’atraccions del Tibidabo i Parc Güell.  
 
Com a comentari final, es subratlla la necessitat de veure la política fiscal, els preus públics i els preus 
privats com a instruments crucials per contribuir a una distribució justa i equitativa de la riquesa entre 
la població, i avançar cap a un model social i econòmic sostenible i just. Així, més enllà de les finalitats 
recaptatòries o de cobriment de costos dels serveis, uns preus sensibles a les desigualtats de gènere 
poden contribuir a avançar cap a la igualtat efectiva i reduir la feminització de la pobresa. 

 






