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VALORACIÓ DE L’IMPACTE DE GÈNERE  
 

L’avaluació de l’impacte de gènere del Projecte Normatiu de modificació del “Reglament de de 

Participació Ciutadana” determina que és transformador de desigualtats, amb un impacte de 
gènere molt positiu. 

 
0. INTRODUCCIÓ 

 
El present document és un Informe d’Impacte de Gènere (IIG d’ara endavant) del Projecte 
Normatiu de modificació del “Reglament de de Participació Ciutadana”.  
 
Aquest informe és el final d’un procés de treball de la Direcció de Serveis de Gènere i 
Polítiques del Temps (DSGPT) amb l’òrgan responsable del projecte normatiu per garantir la 
incorporació de la perspectiva de gènere en la normativa de participació i per reforçar, ja sigui 
en l’aplicació de la norma o en la seva formulació, els impactes positius (i neutralitzar els 
negatius) en matèria de gènere. Aquest procés de treball conjunt va començar el 2017 amb 
l’elaboració del Reglament de Participació Ciutadana objecte de la present modificació, i que 
va suposar la revisió del text normatiu en qüestió mitjançant la incorporació d’algunes 
recomanacions realitzades, –pel Departament de Transversalitat de Gènere2-, en diversos 
Informes d’Impacte de Gènere3. Aquesta col·laboració entre els dos òrgans ha continuat, i fins i 
tot s’ha institucionalitzat, a través de la participació de la DSGPT al Comitè Director de 
Democràcia Activa. 
 
Els IIG analitzen les necessitats pràctiques de les persones contemplant la desigualtat de 
gènere, les obligacions relacionades amb la vida quotidiana, les diferents situacions de partida 
i els potencials efectes diferencials que es poden derivar de l'aplicació de les propostes 
polítiques. Així, 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 objecte d’identificar i prevenir la producció, 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 el 15 d’abril de 2015. 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. Aquest impacte 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 

                                                           
2
 Actualment: Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps. 

3
 1) Informe Preliminar d’Impacte de Gènere del Projecte normatiu de Reglament de Participació Ciutadana 1PIG/2017, de 8 de 

març. Departament de Transversalitat de Gènere, Ajuntament de Barcelona; 2) Informe d’Impacte de Gènere 01IIG/2017 de la 
versió consolidada de 19 d’abril del Reglament de Participació Ciutadana, de 25 de juliol, Departament de Transversalitat de 
Gènere; i 3) Informe d’impacte de gènere de la versió consolidada d’agost de 2017 del Reglament de Participació Ciutadana 
(01/III/IG/2017), de 7 de setembre, Departament de Transversalitat de Gènere. 
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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 (d).  
 
Més específicament, el Reglament per a l’Equitat de Gènere a l’Ajuntament de Barcelona 
(2019)4 estableix el caràcter obligatori dels IIG de les propostes normatives (article 9). 
 
Per donar compliment a aquesta obligació, la DSGPT 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, com la Comissió Europea, i es basa en l’anàlisi de:  
 El resultat o efecte que té la normativa sobre dones i homes;  

 Les possibilitats que la normativa ofereix com a eina per a acabar amb les desigualtats de 
gènere, o bé el risc que contribueixi a perpetuar-les i/o a aprofundir-les.  
 

Les categories que s’han establert a la metodologia són les següents: 
 Normes Reproductores o Transformadores de desigualtats de gènere. I en aquest sentit, 

en el primer àmbit l’impacte de gènere pot ser Lleugerament negatiu o Molt negatiu; i en 
el segon cas Molt Positiu o Lleugerament Positiu.  

 
 
1. IDENTIFICACIÓ i DESCRIPCIÓ DE LA NORMA 

 

Nom: Projecte normatiu de modificació del Reglament de Participació Ciutadana. 
Categoria: Reglament. 
Òrgan responsable: Direcció de Serveis de Democràcia Activa. 
Finalitat: L'objecte d'aquest reglament és desenvolupar les previsions de la Carta municipal de 
Barcelona respecte a la participació ciutadana, i regular els canals de relació entre la ciutadania 
i l'Ajuntament per facilitar i promoure aquesta participació en els processos de presa de 
decisions polítiques i en la gestió dels serveis i els assumptes d'interès municipal. 
Població destinatària: Tota la ciutadania. 

 
 

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

 
2.1. Vinculació amb objectius del Pla per la Justícia de Gènere 2021-2025 
 
El II Pla per la Justícia de Gènere (2021-2025) (PJG) té un eix estratègic Ciutat de Drets on hi 
apareix l’àmbit de Participació social i política (Àmbit 19), que està centrat en la promoció de 
la representació de la veu i les necessitats de les dones per tal que les seves experiències i 
demandes específiques tinguin plena presència en l’espai i l’agenda públiques. 
 
Aquest àmbit estableix els següents objectius, que cal vincular al present projecte normatiu: 

                                                           
4
 Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona (2019): 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/112184/5/GM_reglament_equitat_genere.pdf 
 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/112184/5/GM_reglament_equitat_genere.pdf


 
 
 
Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps  
Gerència Municipal  

 

4 
 

- Potenciar la participació social i política de les dones dels diferents barris de la ciutat, 
atenent la seva diversitat, i els impactes generats per la covid-19. 

- Promoure la col·laboració i la coproducció per la defensa de drets, i la participació 
social i política de les dones, des d’una perspectiva interseccional i intercultural. 

 
A més, aquest projecte normatiu, també està vinculat a l’eix de Canvi Institucional previst en 
el PJG, i en concret a l’àmbit 13 de Participació institucional, que estableix els següents 
objectius: 
 

- Millorar la inclusió de la veu, necessitats i propostes de les dones, en tota la seva 
diversitat, en els espais institucionals. 

- Vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els espais, processos, i 
òrgans participatius. 

 
 
2.2. Disposicions normatives en matèria d’igualtat de gènere i participació ciutadana 
 
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 a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i 

homes (articles 4, 6, 20) el present Reglament s’hauria de planificar d’acord al principi 
d’igualtat d’oportunitats de dones i homes i de presència o composició equilibrada, amb la 
finalitat de promoure una participació ciutadana guiada pel principi d’igualtat de gènere i 
equilibrada entre ambdós sexes. 
 
Cal dir que la Llei Orgànica 3/2007, pel que fa a l’elecció de persones representants polítiques, 
determina  la necessitat d’una presència paritària de les dones, incorporant la representació 
descriptiva de les mateixes com un component central. Resulta pertinent afegir que els 
instruments han de ser, també, inclusius, en compliment amb l’article 6 de la Llei catalana 

17/2015, de 15 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que les entitats 
locals han de fomentar la presència de dones en els òrgans i espais de participació i que s’ha 
d’impulsar la participació dels grups feministes i de dones en l’elaboració de les polítiques de 
gènere i en l’impuls de la transversalitat. 
 
Promoure la transversalitat de gènere a les polítiques i actuacions dels poders públics passa 
per incorporar les dones en el seu disseny, elaboració, desenvolupament i avaluació. I, tal i 
com també preveu l’article 18.1 de la Llei catalana d’igualtat, fer visibles i reconèixer els grups i 
entitats en defensa dels drets de les dones, donar-los suport i impulsar-ne la seva 
participació. 
 
En l’àmbit local, la Carta municipal de Barcelona, aprovada per Llei 22/1998, estableix al seu 
article 112.1 que “l’Ajuntament de Barcelona ha de promoure totes les accions i tots els serveis 

que facilitin la integració i la participació de la dona en la societat i evitin la discriminació per 

raó de sexe”. 
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3. ANÀLISI D’ASPECTES FORMALS I METODOLÒGICS 

 
La present secció es centra en l’anàlisi de: 1) el llenguatge usat en el text del projecte de 
modificació del Reglament de Participació Ciutadana i 2) l’existència d’espais de participació 
ciutadana que incorporin la veu de les dones en el projecte normatiu.  
 
3.1. Llenguatge no sexista. 
 
En relació a la formulació de la norma, s’analitza, en aquest punt, si la normativa fa ús d’un 
llenguatge no sexista. En aquest sentit, s’observa que el Reglament combina la utilització de 
fórmules dobles amb l’ús de substantius genèrics, per tal d’abandonar el masculí genèric.  
 
3.2. Participació de grups de dones o feministes en l’elaboració del projecte. 
 
Les Directrius per a l'elaboració de les normes municipals a l’article 141 tenen en compte la 
importància de la participació ciutadana en l’elaboració de normativa municipal. I en aquesta 
línia, el que ens interessa avaluar des del punt de vista de l’impacte de gènere és la 
participació femenina; és a dir, si s’ha tingut en compte la veu de les dones en el disseny de 
la norma. 
 
Com s’expressa en el present text normatiu de RPC, aquest projecte de modificació és el 
resultat d’una anul·lació judicial “per raons estrictament formals”, i per tant el nou Reglament 
“és transsumpte o fidel reflex de l’anterior”. No obstant, com consta al present projecte 
normatiu, aquesta nova versió incorpora, també, “les correccions i millores que la pràctica dels 
més de tres anys que ha estat vigent el de 2017 ha posat de manifest que calia introduir-hi”.  
 
Per aquest motiu, s’han fet dues convocatòries per la participació adreçades específicament 
als consells de ciutat i de districte, entre els quals s’inclou el Consell de les Dones de Barcelona 
i els diferents Consells de Dones de Districte. A cada una de les sessions consta la participació 
efectiva de dones i entitats feministes de la ciutat. 
 
A més, s’ha vetllat perquè el procés participatiu evités horaris i espais que dificultessin la 
conciliació de la vida personal de les persones interessades i la participació paritària en les 
sessions de treball. 
 
Per últim cal recordar que per l’elaboració del RP, el 2017, també es produí aquesta 
participació. En aquest punt, l’IIG 01IIG/2017 de la versió consolidada de 19 d’abril del 
Reglament de Participació Ciutadana, de 25 de juliol, elaborat pel Departament de 
Transversalitat de Gènere recollia això: 

“Fent una anàlisi de la participació de grups de dones o feministes en l’elaboració de la norma, 
des d’un punt de vista metodològic, valorem positivament l’obertura d’un procés de 
participació, i l’elaboració de materials de debat per treballar les noves normes de participació 
ciutadana de Barcelona. Aquest procés ha estat liderat per la Regidoria de Participació i 
Districtes, per tal de recollir els plantejaments i debats ja generats prèviament per les entitats, 
col·lectius, ciutadans i ciutadanes i els mateixos grups municipals, entre els quals hi ha hagut 
grups de dones i entitats feministes de la ciutat. Un exemple d’aquest procés és la reunió del 
Grup de Treball de Transversalitat de Gènere del Consell de Dones de Barcelona (CDB), que va 
tenir lloc al desembre de 2017, la cap del Departament de Foment de la Participació, va 
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presentar el projecte normatiu de revisió del Reglament de Participació Ciutadana, per tal que 
les dones i entitats, que formen part del CDB, poguessin iniciar el debat per millorar-lo. 
Així mateix, a la reunió plenària del Consell de Dones de Barcelona (CDB) que va tenir lloc el 15 
de maig de 2017, des del Departament de Transversalitat de Gènere es va presentar tant 
l’Informe Preliminar d’Impacte de Gènere del Reglament, com les aportacions del CDB, i aquells 
aspectes que encara quedaven pendents en la versió del moment. També, la direcció de 
Participació Activa va intervenir agraint la participació del CDB en les diferents fases del procés, 
explicant que hi hauria una Instrucció posterior al Reglament que regularia els espais de cures 
dels processos i espais participatius i que la gran majoria de les propostes de l’Informe 
Preliminar d’Impacte de Gènere serien incloses en el text definitiu del Reglament.”  

 
 

4. ANÀLISI D’IMPACTE DE GÈNERE 

 

4.1. Diagnòstic sobre l’àmbit d’actuació. 
 
Actualment en l’àmbit de la participació ciutadana, podem constatar que existeix nombrosa 
normativa que intenta facilitar la participació de les dones en els òrgans consultius i 
participatius.  
 
Malgrat un imaginari igualitari, unes formes de fer alternatives i sensibles a les desigualtats, les 
pràctiques que es reprodueixen en els òrgans de participació continuen excloent la participació 
femenina d'una manera similar a la política professional i al mercat laboral.  
 
Per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en els òrgans consultius i de participació, i en les 
normatives que els regulen, com en aquest cas el Reglament de Participació Ciutadana, hem 
de tenir en compte que a l’hora de participar en els marcs formals, les dones hi troben 
obstacles afegits. Cal fer, doncs, una referència explícita a les desigualtats de gènere o la 
situació de les dones/homes en l’àmbit d’intervenció de la present norma: 
 
• Presència de dones i homes: Les dades ens fan constatar que, pel que fa a la participació 

política i social, existeix una especialització de gènere en funció de l’àmbit d’activitat: en 
les entitats dedicades a l’acció social, la pau i la cooperació i els drets civils hi ha una 
majoria de dones important. Els sectors on la participació entre homes i dones s’equilibra 
són precisament les ONG, les associacions ecologistes i els comitès de solidaritat. En la 
resta de sectors de participació hi ha molts més homes que dones.5 
La participació de les dones és decisiva per a la transformació social i especialment per 
promoure la igualtat i la perspectiva de gènere des d’un enfocament transversal i 
interseccional que garanteixi de manera efectiva la diversitat (d’origen, ètnicoracial, 
cultural, funcional, d’edat, d’identitat i/o expressió de gènere, d’orientació sexual...) de 
les dones. 
Arran de les grans mobilitzacions feministes del 2018 s’ha observat un augment de 
diferents grups i col·lectius feministes a la ciutat i de l’interès per part de les entitats del 
tercer sector en el desenvolupament de projectes amb perspectiva de gènere, que han 
vingut a sumar les seves lluites als moviments feministes històrics de la ciutat. Actualment 
hi ha 249 entitats al mapa d’entitats feministes i de dones de la ciutat6. 

                                                           
5 Veure dades a: Enquesta El Panoràmic d’associacions 2016; i també a “Gènere en xifres. Condicions de vida de les dones i 

desigualtats de gènere a Barcelona” (2019). Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, Ajuntament de Barcelona. 
6
 https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/equitat-de-genere/mapa-entitats-feministes 

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/equitat-de-genere/mapa-entitats-feministes
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• Participació de les dones en la presa de decisions: La majoria de tasques de les entitats i 

associacions estan distribuïdes diferenciadament per gènere. Per exemple, les tasques més 
feminitzades són les de secretaria, redacció de documents i gestió d’actes. En canvi les 
tasques de direcció, de representació de les entitats i de més visibilitat estan 
masculinitzades. En absència de quotes, la sobre-representació dels homes encara és més 
elevada. La baixa participació de les dones i la manca de paritat suposa un greu dèficit 
democràtic, ja que comporta perdre coneixement, possibilitats d’aprenentatge i de 
formulació de polítiques més completes, amb el conseqüent perill d’oblidar les 
preocupacions de les dones.  
 

• Accés als recursos: la disponibilitat i la distribució de l’ús del temps és un aspecte 
fonamental a considerar quan es parla de participació social i política. La divisió sexual del 
treball repercuteix de manera clara en la possibilitat de les  dones  de  participar  en  
l’activitat social i política, ja que la seva participació pot ser una triple càrrega que s’afegeix 
a l’activitat laboral i a la familiar.  
Cal tenir en compte que la irrupció de la pandèmia global arran de la covid-19 ha provocat 
una profunda crisi sanitària, econòmica i social, la qual ha afectat tots els àmbits de les 
nostres vides, amb conseqüències molt significatives en la vida de les dones i el 
sosteniment dels propis moviments feministes. En aquest sentit, s’han generat situacions 
de sobrecàrrega per la complexitat de gestionar la vida personal, familiar, laboral i social, 
la qual cosa ha afectat la salut física i emocional de les dones, i això acaba incidint en la 
disponibilitat de temps i recursos per a la participació tant en organitzacions feministes i 
de dones com en entitats mixtes de la ciutat. Es planteja, per tant, el repte d’enfortir els 
espais de relació i participació dels grups i col·lectius feministes de la ciutat, per tal de 
facilitar-ne el sosteniment i autoorganització. 
A més, les limitacions de la presencialitat han donat pas a nous canals de comunicació on 
la virtualitat ocupa un paper destacat i l’ús de la tecnologia esdevé un recurs 
imprescindible al qual no totes les dones poden accedir. La bretxa digital de gènere per 
manca de mitjans i/o capacitació, doncs, se suma en un àmbit històricament masculinitzat 
i també és un factor més d’exclusió de les dones, sobretot les de col·lectius més 
vulnerabilitzats. 

 
• Pel que fa a les normes socials i valors, encara trobem en l’esfera social i cultural la 

reproducció del valor simbòlic negatiu de la veu i la imatge de les dones. Succeeix massa 
sovint també que les aportacions de les dones resulten invisibilizades, contribuint al seu 
desempoderament. 
En aquest sentit, cal tenir en compte que la participació en espais i entitats presenta 
pautes de desigualtat de gènere: si bé les dones són un 58% de les persones implicades en 
entitats de la ciutat7, aquesta certa feminització dels espais de participació es reverteix a 
mesura que s’assoleixen posicions de poder dins l’entitat. Així, només un 48% de dones 
està a la junta directiva i un 44%, a la presidència. A més, el 41,6% de les dones manifesta 
tenir dificultats per conciliar la participació social amb la seva quotidianitat, mentre que el 

                                                           
7
 Fornies, Albert; Aguilar, Marina (2018). “El Panoràmic 2017. Dades i anàlisi per enfortir el sector no lucratiu català”. Dossier 

Barcelona Associacions, 4. Torre Jussana-Centre de Serveis a les Associacions. 
http://www.tjussana.cat/doc/publicacions/DBA_4.pdf 

http://www.tjussana.cat/doc/publicacions/DBA_4.pdf


 
 
 
Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps  
Gerència Municipal  

 

8 
 

cas dels homes només s’hi troba el 19,1%8. Cal, doncs, avançar en la creació de noves 
formes de relació comunitàries més justes i equitatives envers les dones tenint en compte 
els diferents eixos de desigualtat que les travessen, i les diferents realitats territorials. 

 
4.2. Anàlisi de la incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte. 
 
El Projecte normatiu de modificació del Reglament de Participació Ciutadana presenta 
nombrosos elements que -potencialment- podrien ajudar a transformar desigualtats de 
gènere. A continuació se’n presenta un resum estructurat segons les qüestions més rellevants 
assenyalades al punt anterior: 
 
a. Reconeixement del moviment feminista i de dones.  

 Al punt 1 del Preàmbul s’especifica que “A Barcelona, la vitalitat, riquesa i pluralitat 

dels moviments socials, del moviment associatiu, veïnal i feminista i del que s'anomena 

societat civil ha estat molt àmplia i diversa des del segle XIX. (...) De fet, la ciutat 

contemporània i, més concretament, la ciutat democràtica s'ha construït, en bona 

mesura, a força de lluites socials i urbanes, veïnals i populars, i dels anhels i la praxi 

participatives d'una ciutadania organitzada en múltiples entitats i col·lectius.” 

 I també al Preàmbul, al punt 14.a, es reconeix el mandat de l’article 6 de la Llei 
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i incorporar la 
participació dels grups feministes i de dones en l’elaboració de les polítiques de gènere 
i en l’impuls de la transversalitat.  

 

b. Promoció de la participació efectiva de les dones.  

 A l’article 25, sobre les persones cridades a participar en els processos participatius, 
s’especifica que “els perfils de les persones cridades a participar han de tenir en 
compte, necessàriament, la màxima pluralitat i diversitat, d'acord amb les 
característiques de la matèria per debatre, així com l'efectiva igualtat de gènere”. 

 Per la seva banda, l’article 27, sobre el funcionament i metodologia dels actes i debats 
contempla al seu punt 7 que “els continguts dels debats respectaran també la 

pluralitat, la diversitat i la igualtat de gènere”. 

 A l’article 29, relatiu als debats dels processos participatius a través de la plataforma 
digital, s’estableix la necessitat de preveure espais de debat presencials o mesures 
d’accessibilitat tecnològica per superar la bretxa digital. 

 També a l’article 46, sobre convocatòries obertes, s’especifica la necessitat que 
aquestes s’estructurin de manera que es pugui garantir la intervenció de les persones 
assistents, tenint en compte les diferències culturals i de gènere. 

 Per últim, a l’article 109, Suport tècnic a la participació, estableix que els ciutadans i les 
ciutadanes no associats o no associades puguin disposar d’assessorament tècnic per 
tal d'assegurar-los una participació de qualitat i la formació necessària per al millor ús 
de la plataforma digital, afavorint així la participació inclusiva pel que fa al gènere, 
edat, orígens i diversitat funcional. 
 
 

                                                           
8
 Liquen Data Lab (2018). Anàlisi de la participació de dones en els espais institucionals i socials mixtos de la ciutat de Barcelona. 

Ajuntament de Barcelona. https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/111255 

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/111255
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c. Democratització de les cures i organització dels temps.  

 A l’article 25 s’estableix que “s'han de desplegar els mitjans de suport necessaris per 

facilitar la incorporació d'aquelles persones amb especials dificultats per les seves 

condicions individuals o socials, com ara l'edat, la discapacitat, l'origen, el gènere, o 

qualsevol altra circumstància personal o social, tenint en compte la composició social i 

poblacional de l'àmbit territorial afectat. La realització del procés ha de preveure els 

instruments adients per facilitar-ne la presència efectiva, particularment en el cas de la 

infància i l'adolescència, i ha de garantir l'accessibilitat de les persones amb 

discapacitat i de persones amb responsabilitats en tasques de cura.” 

 També l’article 3, del Dret a la participació, fixa que “l'Ajuntament ha de promoure els 

canals i instruments suficients, oberts i flexibles, i adequats als usos del temps, aptes 

per a la màxima i més diversa i àmplia participació; ha d'eliminar els obstacles que la 

dificultin o impedeixin, articulant mitjans singulars per arribar a les persones que per 

les seves circumstàncies personals o socials puguin tenir més dificultats, i ha de facilitar 

la intervenció ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques”. 
 

d. Composició paritària. S’observa una preocupació constant del projecte normatiu per fixar 
uns estàndards de composició per sexe dels diferents òrgans que vetllin per la presència  
de les dones. Per exemple: 

 L’article 34, Composició i funcionament de la Comissió Assessora dels processos 
participatius, fixa que aquesta “es composa de sis membres, persones de reconegut 

prestigi expertes en aquests processos i amb coneixement en temes d'inclusió, 

diversitat i gènere, entre les quals hi ha d'haver un mínim de tres dones, nomenades 

per l'alcalde o l'alcaldessa”.  
 A l’article 35, de composició del Consell de Ciutat, on s’estableix que de les 15 

persones de renom ciutadà, 8 han de ser dones, i que de les 25 ciutadans/es, 14 també 
han de ser dones. 

 L’article 42, sobre la composició dels òrgans de participació de ciutat, que es remet 
directament al Reglament per l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, fixant 
que han de tendir a la paritat seguint els termes que s’estableixen en aquest.  

 A l’article 110 de la Comissió d’Empara.  
 
e. Introducció de l’expertesa en gènere. Com s’ha vist anteriorment, l’article 34 fixa que la 

Comissió Assessora dels processos participatius ha d’incorporar persones expertes amb 
coneixement en matèria de gènere.  
 

f. Bloqueig d’entitats amb comportaments o funcionaments perpetuadors de les 
desigualtats de gènere.  

 Article 11 sobre la Comissió Promotora de la Iniciativa Ciutadana que contempla que 
no poden ser promotores de la iniciativa ciutadana entitats que hagin estat objecte de 
sancions administratives fermes o de sentències fermes condemnatòries per haver 
exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere o dels drets 
humans. 
 

g. Impuls de la transversalitat de gènere en les polítiques, estratègies i processos de 
participació ciutadana. 

 Al punt 27.a del Preàmbul on, en el marc del principi de necessitat i eficàcia, fixa la 
voluntat de la norma de garantir la perspectiva de gènere en les polítiques públiques 
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que estableix l'article 41 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'article 3 de la Llei 
17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

 A l’article Article 31, sobre l’avaluació del procés participatiu, s’estableix que els 
indicadors d’avaluació han d’incorporar la perspectiva de gènere i garantir la generació 
de dades desagregades per sexe. 

 L’article Article 59 sobre les funcions del Consell de Ciutat estableix que els seus 
dictàmens han d’incorporar la perspectiva de gènere.  

 
Per últim, el Projecte normatiu de modificació del Reglament de Participació Ciutadana també 
contempla al seu article 26 sobre les diferents fases dels processos participatius que, en totes 
elles, s'ha d'utilitzar el llenguatge no sexista més adient. 

 
 
4.3. Previsió de resultats. 
 
L'avaluació d'impacte de gènere pretén fer visible que les normes i polítiques públiques no són 
neutres al gènere i que poden tenir un impacte diferent en dones i homes, tot i que aquesta 
conseqüència no estigués prevista ni es desitgés. Sovint es considera que les normes 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 això, tractar igual a qui parteix d'una situació de desigualtat 
equival, a la pràctica, a la perpetuació de tals desigualtats, 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.9 
 
Fruit de l’anàlisi de la proposta normativa, com s’ha esmentat a l’apartat anterior, es considera 
que s’han incorporat elements que poden impactar positivament en la transformació de les 
desigualtats de gènere existents prèviament descrites.   
 
 
 

5. VALORACIÓ GLOBAL DE L’IMPACTE DE GÈNERE 
 
A partir de l’anàlisi de la incidència de la norma en el desenvolupament de la igualtat de 
gènere en el seu àmbit d’aplicació, així com de la seva contribució als objectius de les 
polítiques d’igualtat, es determina que l’aplicació del Projecte Normatiu de modificació del  

“Reglament de Participació Ciutadana” és transformador de desigualtats de gènere. El seu 
impacte de gènere és molt positiu. 
 
 
 
 

                                                           
9 Emakunde (2013) Guía para la elaboración de informes de impacto de genero:  
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/26.guia.para.la.elaboracion.de.in
formes.de.impacto.de.genero.pdf 

 

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/26.guia.para.la.elaboracion.de.informes.de.impacto.de.genero.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/26.guia.para.la.elaboracion.de.informes.de.impacto.de.genero.pdf
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6. PROPOSTES DE MODIFICACIÓ RECOMANACIONS

Aquest apartat recull una recomanació que té per finalitat de reforgar l'impacte positiu

identificat. Així, es planteja la conveniencia de d'incidir en sistemes per la democratització de

les cures en el marc de la participació a la ciutat establint preveient el desplegament d'una

mesura concreta. En aquest sentit, si bé l'article 25 del Projecte Normatiu de modificació del

Reglament de Participació Ciutadana preveu que

"s'han de desplegar els mitjans de suport necessaris per facilitar la incorporació d'aquelles

persones amb especials dificultats per les seves condicions individuals o socials, com ara l'edat,

la discapacitat, l'origen, el genere, o qualsevol altra circumstáncia personal o social, tenint en

compte la composició social poblacional de lambit territorial afectat. La realització del procés

ha de preveure els instruments adients per facilitar-ne la presencia efectiva, particularment en

el cas de la infáncia l'adolescéncia, ha de garantir l'accessibilitat de les persones amb

discapacitat de persones amb responsabilitats en tasques de cura."

es recomana anar més enllá aprofitarl'obligatorietat que genera aquest projecte normatiu,

per fixar la creació dun mecanisme centralitzat, d'abast municipal I dotat

pressupostáriament, de provisió de serveis de canguratge d'infants. En aquest sentit, i

precisament arran del que estableix l'article 3 del dret a la participació, l'Ajuntament és

responsable de promoure canals instruments suficients per a garantir impulsar l'exercici

d'aquest dret. Per aixo, creiem que el contingut del projecte normatiu pot preveure la creació

gestió del servei que es proposa.
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