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 Ciutat de Drets que 
de protegir i millorar la qualitat de vida i la salut de les dones incidir sobre els rols de 
gènere que en condicionen la salut. I, en concret, 20 del Pla es centra, també, en 
protegir els drets sexuals i reproductius de les dones. 

I, p  estratègic 4 Barris 
propers i sostenibles  i es pot relacionar amb els àmbits  32 i 33 Ecologia i 

 . Aquests àmbits  tenen com a objectiu adequar els 
quotidianes de les persones, garantir-ne un 

ús no discriminatori i treballar per una ciutat sostenible orientada a possibilitar que la vida 
continuï en una relació harmònica entre humanitat i naturalesa. 

 

de gènere i protecció de la salut i el medi 
ambient 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat de 
dones i homes (article 15), i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i 
homes (articles 1, 3 i 6), el present projecte normatiu 
que 
transversal. 

àmbit local, la Carta municipal de 
Barcelona 
promoure totes les accions i tots els serveis que facilitin la integració i la participació de la dona 
en la societat i evitin la d art. 112). I, el 

 (2019) estipula que 
i 

(art. 2). 

A més, tenint en compte la temàtica del projecte normatiu, aquesta projecte normatiu ha 

altat en la política de salut; els articles 48 i 49 de la Llei 17/2015 relatius a polítiques de 
salut i serveis, i recerca en ciències de la salut; i finalment, de la Llei 17/2015 que, 

 les polítiques de medi ambient. 

 

 

 

3.1. Llenguatge no sexista. 

En general, a tota sobre  
masculí genèric. No obstant, en relació a la formulació , que 

es constata 
sexista. 
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Les Directrius per a l'elaboració de les normes municipals, -que comprenen les directrius de 
tècnica normativa i sobre la tramitació de l'expedient per a l'aprovació de les ordenances, els 
reglaments i els decrets (2015)-, al seu article 141 tenen en compte la importància de la 

. I en aquesta línia, el que 

feministes ( resent norma)
tingut en compte la seva veu en el disseny de la norma. 

En aquest sentit, 
 

 

4. ANÀLISI  

 
 

Sovint es considera que les normes i polítiques públiques 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 tal desigualtat, 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).  
 
Tenint en comp

sexe (diferències desigualtats, discriminacions, bretxes, etc.3  
 

Enquesta de Salut de Catalunya (2020) la prevalença del consum 
de tabac (diari i ocasional) en la població de 15 anys i més és del 24,6% (27,8% els homes i 
21,3% les dones)4 i el 7,7% de les persones està exposada al fum ambiental del tabac a la llar 
(5,6% dels homes no fumadors i 9,6% de les dones no fumadores). El consum de tabac és 
superior en les persones de menys de 64 anys i aquelles amb estudis secundaris. Tant en 

                                                           
3 En aquest sentit, i atenent a l
que incorporen la perspectiva de gènere, com per exemple, 

, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Generalitat de Catalunya, 2001: 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/T/tabac_responsiu/tabac_material_divulgatiu/donatabac1.pdf 

4  en 
aquest últim any ontra, en el cas de 

 un 21,3% al 2020). 
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fum ambiental del tabac a la llar. El percentatge del consum de tabac mostra una tendència a 
disminuir en el període 1994- de 
població exposada al fum ambiental del tabac a la llar, continua mostrant una tendència a 
disminuir des del 2006. Cal destacar, però, que aquesta tendència a disminuir només es 
produeix en els homes mentre que en les dones es manté estable des del 2018.  

El tabaquisme, que causa malalties cardiovasculars, respiratòries i càncer en tots dos sexes. 
Tanmateix, hi ha diferències de les afectacions per sexe que cal tenir en compte. Com per 

 

- Les tendències de la prevalença de malaltia pulmonar obstructiva crònica, estable o 

fumar d'ambdós sexes. 

- El risc d'infart de miocardi mortal i no mortal és entre 2,5 i 7 vegades superior en la dona que 
fuma, mentre que en el cas de l'home  

- La dona fumadora que pren anticonceptius orals veu incrementat fins a 20 vegades el risc 
d'infart de miocardi, especialment en el grup d'edat per damunt dels 35-40 anys i fins a 22 

 

- El tabac augmenta el risc de càncer de cèrvix i de malaltia inflamatòria pelviana. 

- 
vuit fractures de maluc que es produeix en les dones és atribuïble al consum de tabac.  

- El 36% de les dones no fumadores de 25 a 64 anys afirma estar exposada més d'una hora 
diària al fum d'altres fumadors.  

- L 'excés de risc de càncer de pulmó és significativament superior (24%) en les dones no 
fumadores que conviuen amb un fumador  

 

A més, el tabaquisme afecta també de forma negativa la salut reproductiva de les dones, 
disminuint la fertilitat i avançant la menopausa. 
adversos durant la gestació, com la ruptura prematura de membranes, i a
problemes del nadó relacionats amb un risc més gran de part preterme, pes baix en néixer, 

 

Finalment, és important tenir present que els canvis culturals i la intensificació de la publicitat 
del tabac adreçada a les dones5 van contribuir a fer que el tabaquisme femení augmentés 

mortalitat prematura que experimenten les dones per malalties causades pel tabac mostra una 

Catalunya. 
les estratègies més importants per protegir la salut de totes les dones. 

 

                                                           
5 Al llarg del segle XX les multinacionals del tabac, mitjançant una publicitat molt ben dirigida, han aconseguit que la població 
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4.2. Anàlisi de la incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte. 

Fent un anàlisi del contingut del  
els espais públics de Barcelona

es constata que, pràcticament, no identifica de manera explícita 
Únicament esmenta la importància 

 

Es considera que aquest projecte normatiu podria contribuir implícitament a transformar 
desigualtats de gènere. I està estretament vinculat a 
amb anterioritat. 

En concret, aquesta modificació 

de productes del tabac a les platges de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar 
 

caràcter preliminar, i un de caràcter definitiu, al març de 2021). I, fruit de la incorporació de les 
propostes de modificació realitzades per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del 

perspectiva de gènere:  
tabac a les platges de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella durant la 

visibilitzava  

tabac en la salut de les dones. 

I, a més, al Preàmbul previ vinculat a la present proposta de modificació, es 

presentaven dades de la prevalença del consum de tabac desagregades per sexe. I, tenint en 
compte aquestes diferències, 
protegir per la norma, per tal de protegir-ne la seva salut.  

voluntat de protegir la salut de les dones embarassades. 

 

4.3. Previsió de resultats. 

 i dels seus antecedents normatius
el  

els espais públics de Barcelona pot impactar de manera positiva en la 
salut pública i en la protecció mediambiental, i per tant, es preveu que la seva aplicació 
tingui un impacte positiu en la salut de totes les dones. revenir 
el 
per protegir la salut de totes les dones. 
en el text del projecte normatiu. 
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 DE GÈNERE 

 
de 

gènere 
 es   

és transformador de desigualtats de 
gènere. El seu impacte de gènere és lleugerament positiu. 
 
6. PROPOSTES DE MODIFICACIÓ I RECOMANACIONS  
 
Vista la formulació del projecte normatiu així com els seus continguts, es considera necessari 

 
 

 REDACCIÓ DE LA NORMA:  Es constata 
tge inclusiu i no sexista en la formulació del projecte normatiu 

públics de Barcelona.  No obstant, aprofitant aquest projecte normatiu, es considera 
pertinent del llenguatge utilitzat a tota 

i no limitar aquesta revisió 
únicament al text dels articles que es proposa modificar. En aquest sentit, es 
recomana a les persones redactores dels textos normatius que segueixin els criteris de 

6 Guia de comunicació inclusiva7

 
  

 INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE AL PROJECTE NORMATIU I A LA 
: Tot i que 

implícitament aquest projecte de modificació normativa presenta un impacte de 
gènere positiu, explícitament en el redactat concret del projecte normatiu no 

 visibilitzen, 

embarassades. 
Per aquest motiu, es recomana: 
 

o Fer ús estudis amb enfocament de gènere i de dades 
desagregades per sexe, i visibilitzar les diferències per sexe, per exemple, en el 
Preàmbul del projecte normatiu. 

                                                           
6 Veure   
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/prevenir-i-actuar/guia-de-llenguatge-no-sexista 
7 Veure de  
https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-inclusiva/ 






