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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 homogènies per a 

tota la població 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. 

 

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 (p. ex: Comissió Europea) i es basa en l’anàlisi del 
resultat o efecte que té la normativa, pressupost o política fiscal sobre dones i homes, i les 

possibilitats que ofereix com a eina per acabar amb les desigualtats de gènere, o bé el risc que 

contribueixi a perpetuar-les o aprofundir-les.  

 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NO PERTINÈNCIA DE LA VALORACIÓ DE L’IMPACTE DE GÈNERE 

 

Amb base a l’anàlisi de la incidència del projecte normatiu en el desenvolupament de la 

igualtat de gènere en el seu àmbit d’aplicació, es constata que: 

 

- L’any 1995 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla Especial d’Implantació de 
Xarxes de Telecomunicacions a Barcelona en el qual es preveia i regulava la utilització 

d’infraestructures (entre elles el clavegueram), edificis i equipaments públics per al 
desplegament de les comunicacions a la ciutat. 

 

- Per a concretar les condicions establertes al Pla Especial en l’estesa per l’interior del 
clavegueram, a partir del 1999 l’Ajuntament va establir un Conveni Marc de 
col·laboració amb els operadors de comunicacions i Localret, del qual se’n derivava un 
Conveni de Condicions Tècniques Específiques. 



Ajuntament
de Barcelona
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El Conveni de Condicions Tecniques Específiques contempla les operacions que calen

dur a terme per a executar el desplegament de tubs portafibra a l'interior del

clavegueram: els treballs de planificació, projecte, instal-lació desinstal-lació de

conductes, el manteniment dels mateixos. Aquest Conveni també conté la relació de

tarifes que corresponen a aquestes operacions.

En Vactualitat es fa necessaria la seva actualització tecnica l'adaptació a la normativa

legal existent atés que aquesta prestació no está prevista en les actuals ordenances

fiscals.

Les persones obligades al pagament són aquelles empreses que estiguin autoritzades

per subministrar xarxes públiques de comunicació.

La base de la prestació s'estableix atenent als metres de conducte a instal:lar o

desinstal-lar, els metres de claveguera afectada.

Així, es posa de manifest que el projecte normatiu té una naturalesa técnica procedimental

d'escassa influencia en les condicions diferencials de vida d'homes dones de la ciutat.

D'altra banda, no es disposa d'informació de context desagregada per sexe sobre l'ambit

d'afectació de la normativa en questió (p.ex.: sobre la composició dels equips de treball

(brigades) que operen al sector, la titularitat de les empreses subministradores de xarxes de

comunicació, etc.).

Atenent a aquestes constatacions, es valora que l'elaboració d'un informe d'impacte de

genere del projecte normatiu resulta no pertinent per al cas de Ordenanca relativa al servei

de desplegament de conductes portafibra óptica a Vinterior del clavegueram.
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