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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. 

 

En aqu  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 

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

 

a 

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

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 el projecte des de la 

  

Més específicament, el  de Barcelona (2019) estableix 
ènere de les propostes normatives (article 9): 

fiscals, taxes i 

la igualtat o desigualtat entre dones i homes que es 

 

 

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

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: 
del resultat o efecte que té la normativa, pressupost o política fiscal 
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En aquest punt cal esmentar que des del 2016 l va atorgar ajuts fiscals al 
. 

fiscal i, de fet, es troben al pressupost 
, que a la pràctica són una extensió de les reduccions sobre la quota.  

Aquests ajuts tenien com a objectiu corregir la manca reduïen 
que cal pagar en funció de la situació vital de les persones sobre les quals recau. Alguns dels ajuts, en 
concret les ajudes a famílies monoparentals, a persones amb pocs recursos i a persones vídues, tenien 
en compte algunes variables importants des de la perspectiva de gènere, com ara la presència o no de 
persones amb alguna discapacitat a la llar.7 Des de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del 
Temps es van analitzar els ajuts efectivament 
concedits i es va concloure que tenien un efecte redistribuïdor en termes de gènere, atès  que la 
majoria de persones beneficiàries eren dones i també rebien la major part del volum econòmic. En 
concret, i per a les dades de 2019, les dones representaven un 76% de les persones beneficiàries i rebien 
un 74% del volum dels ajuts. 

Aquests ajuts 
conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19. dues sentències del Tribunal Suprem es 
van pronunciar tipus ts en considerar que constituïa frau de llei atorgar 

L es van unificar en una única convocatòria de 
  la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 

prestacions socials de caràcter econòmic de Catalunya, i en concret pel que fa a les prestacions 
 En particular, es va aprovar una convocatòria 

unitats de convivència amb pocs recursos econòmics i en situació de vulnerabilitat social. Així, els ajuts 
a impost han desaparegut com a tals i actualment existeixen ajuts per a la compensació 
parcial de les càrregues associades habitatge.8 

 

4.3. PREVISIÓ DE RESULTATS 

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 de forma homogènia 
persones que parteix aquesta 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, les polítiques pensades cap a la població en general no solen ser neutres, sinó 
cegues pel que fa al gènere (Emakunde, 2013).  

e 
 són els següents: 

 Presència  

                                                           
7 https://ajuntament.barcelona.cat/ajutsIBI/ca/ 

8 https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/ca/canal/ajuts-associats-lhabitatge-habitual 
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 Accés a recursos (esfera econòmica o material). Esforç econòmic i divisió sexual del treball. 

 Normes socials i valors (esfera ideològica o cultural). Promoció de comportaments, rols i models 
familiar que són premiats/gravats. 

 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 de 
les persones pagadores dels impostos i taxes. Això impedeix la previsió de resultats quantitatius del 

 2021, pel que fa a conèixer qui paga i com es redistribueixen 
els recursos entre homes i dones
quantitat de dades desagregades per sexe (i també per capacitat econòmica, situació de discapacitat, 
exclusió residencial, tinença de persones a càrrec, etc.) relatives a les situacions gravades i als serveis 
regulats: propietat de béns immobles, propietat de vehicles, activitats econòmiques, ús privatiu del 
domini públic, serveis culturals, etc. 

Tot ,  recentment 
estimació probabilística del sexe de les persones contribuents a partir dels noms 

de pila. Per fer aquesta estimació probabilística, ha creuat els noms de les 
persones contribuents amb la , amb base a l Estadística 
del Padró Continu.9 

Aquestes dades  de la Universitat de 
Barcelona.  En particular, s estudi de la distribució de la propietat (riquesa) entre dones i 
homes, i la distribució de la càrrega impositiva. 

única persona 
propietària mostra que els homes tenen immobles de major valor cadastral). En funció de les 

di, previstes per a finals del 2022, es faran recomanacions des del punt de vista 
fiscal. 

 

De forma general, a contin quen les dades que serien necessàries per a realitzar una anàlisi 
exhaustiva de cada ordenança fiscal:  
 

 Sexe de la persona contribuent 
  
  (discapacitat, renda, atur, Targeta Rosa,  

monoparentalitat, gent gran, etc.).  
 Tipus de dret (propietat, usdefruit, etc.) 
 Percentatge de participació en la propietat (100%, 50%, etc.). 
 Import  (import absolut i percentatge respecte la 

quota)  

                                                           
9 Instituto Nacional de Estadística-INE. Demografía y población. Frecuencia de nombres por sexo y provincia de 
residencia. www.ine.es/tnombres/formGeneralresult.do 
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 Quota/tarifa 
 Codi postal 
 Edat o any de naixement 

 

A més, cal tenir en compte que qui paga alguns tributs poden ser tant persones físiques com persones 
jurídiques (ex: empreses, fundacions, associacions, entitats), amb la consegüent dificultat afegida per a 

relacions de gènere. 
Barcelona   

Malgrat aquesta absència de dades desagregades per sexe, cal destacar la 
context que permet fer inferència de resultats
poden tenir les bonificacions i reduccions de tarifes per motiu de: 
 

 discapacitat  
 atur 
 renda   
 Targeta Rosa 
 monoparentalitat 
 gent gran  

 

Nombroses ordenances fiscals (10) inclouen reduccions o bonificacions relacionades amb  situacions de 
discapacitat. En relació a això, cal considerar que de les persones amb reconeixement legal de 
discapacitat a Barcelona, el 53,7% són dones10. Per tant, la inclusió de la discapacitat com 
a supòsit per a la reducció de tarifes tindrà un efecte redistribuidor a favor de les dones.  

darrers anys, les dades del 2020 indiquen que la 
3,4% i 11,9% respectivament11. Per tant, atendre 

 a motiu per atorgar exempcions i reduccions també suposaria una acció 
redistributiva en termes de gènere.  

Quant a les dades referents a renda, 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. Per això, la inclusió de supòsits de reducció 
de tarifes per motiu de capacitat econòmica té un potencial efecte positiu en 
i en  

Un altre exemple de disponibilitat de dades de context que permet fer inferència de resultats és el de 
persones beneficiàries de la Targeta Rosa. Disposar de Targeta Rosa constitueix un supòsit de reducció 
de diversos tributs i té un potencial efecte positiu en la redistribució entre homes i dones pel que fa a 

                                                           
10 www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tvida/discapacitats/a2015/t101.htm 
11  
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 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.12  

En relació a la monoparentalitat, cal tenir en compte que el 82% de les llars monoparentals estan 
encapçalades per dones. Per això, 
de les dones als serveis de les ordenances fiscals que la contemplen (serveis generals, serveis de 
prevenció i extinció incendis, i serveis culturals).  

Finalment, l  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.13 

 

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 de les ordenances fiscals, que contribueix a la construcció 

xí, majoritàriament, en comp
formes desdoblades o neutres com la persona contribuent.  

Respecte a la vinculació amb objectius programàtics, cal dir que cap dels textos reguladors de  les 
ordenances fiscals exposa explícitament els seus objectius 
imposables).   
 

Aquesta Ordenança es dicta per a: 

 A) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de possible 
 

 B) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració. 

 . 

 E) Informar la ciutadania de les normes i procediments el coneixement dels quals pugui facilitar el 
compliment de les seves obligacions tributàries.  

Art 4t. Els tributs municipals són els ingressos públics que consisteixen en prestacions pecuniàries 
ex
necessaris per al sosteniment de les despeses públiques. També podran utilitzar-se com a instruments 
de la política econòmica i per atendre la realització dels principis i les finalitats que conté la Constitució. 
Art. 97.2. En els actes d'aprovació de plans d'actuació sectorial o instruments de planejament, el Plenari 
del Consell Municipal pot establir beneficis fiscals en relació amb els tributs municipals autoritzats per la 
llei i sotmesos, en tot cas, als principis de capacitat econòmica i de justícia distributiva. 
 

                                                           
12 juntament de Barcelona. Persones 
beneficiàries del títol Targeta Rosa. Març 2021. 
13 Idescat. Padró municipal d'habitants, 2020. 
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Feminismes i LGTBI; o bé que en espais genèrics, com consultes online o el Consell de Ciutat, 
 

 

 
 

B) ): 
 

Dades desagregades per sexe 
 

 La manca 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 la càrrega dels tributs, 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 impostos i taxes, així com les exempcions i 
bonificacions/reduccions efectivament aplicades (veure, a la secció 4.3 del present document, el 
detall de les dades necessàries). Anteriorment , t
dades desagregades per sexe, ació 
probabilística del sexe de les persones contribuents a partir dels noms de pila. Aquestes dades 

En particular, s e la propietat (riquesa) entre dones i homes, i la 
distribució de la càrrega impositiva.  
 

 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 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, . A més, seria 
idoni adequar  d'aquestes variables a les realitats dels diversos tributs, doncs segurament 
per a tributs diferents resulten rellevants variables diferents. 

 
Emmarcament en instruments programàtics 
 

 Les ordenances fiscals s, i explicitar que ho estan, en una anàlisi global 
del model de ciutat per a cada àmbit  Per exemple, les ordenances fiscals relatives a 

ades en una anàlisi de la presència i representació desiguals 
 

 
 De forma especial es recomana emmarcar figures tributàrie visibilitzar i reconèixer 

els treballs de cures, assumits molt majoritàriament per les dones. En concret, es proposa que les 
ordenances fiscals afectades estiguin vinculades amb la futura actualització de la Mesura de Govern 
per una Democratització de la Cura, i que (com ja ocorre en alguns preus públics municipals) 
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explícites al concepte cura (ex: tasques de cura, persona cuidadora,  
entorn cuidador, etc.). Això és especialment pertinent per a les ordenances fiscals que contemplen 
supòsits de discapacitat, monoparentalitat i gent gran.  

     

 De forma anàloga isme 
a la Mesura de Urbanisme amb perspectiva de gènere. 

públic, ncloure la regulació 
de les  
perspectiva de gènere. En el cas particular de terrasses, caldria 
valorar  on aniran ubicades  
des de la perspectiva de gènere.  

 
 

Objectius 
 

 Caldria fer més explícita la motivació de la igualtat de gènere 
fiscals. Per exemple, quan els motius de no subjecció són diversos però no citen la igualtat de 
gènere, ni el sexisme, ni les violències masclistes, etc.:   
   

ara, entre 
educatives, culturals, científiques, esportives, sanitàries o de tipus comunitari o veïnal, el lleure, la defensa 

(ordenança fiscal de Serveis Generals).  
 

 

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 

   
 

Monoparentalitat 
 S exempcions i 

reduccions vinculades a monoparentalitat (doncs les dones representen el 82% de les persones 
adultes que viuen soles amb menors a càrrec) que actualment només es contempla en tres de les 
ordenances fiscals analitzades 
culturals).    
 

 Més enllà de les ordenances fiscals, la monoparentalitat hauria de quedar inclosa a les bonificacions 
recollides en la Llei d'Hisendes Locals. Si aquesta situació de vulnerabilitat quedés recollida en la 
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norma d'àmbit estatal, aquestes famílies no quedarien a expenses de la voluntat dels governs locals 
 sovint sol·licitades per 

les persones interessades, que representen una despesa per als Ajuntament
dotacions limitades i a repartir entre sol·licitants, etc.). 
 

Discapacitat i dependència 
 S  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. I que aquest supòsit 
es generalitzi a altres ordenances, de forma anàloga al que preveuen les taxes de serveis culturals, 
que inclouen persones que disposin del Passi M Acompanyant-
AMB  persona amb discapacitat, o les persones acompanyants de persones amb targeta 

 
 

 També es recomana a les situacions de dependència reconeguda, tal com ja es fa 
en alguns preus públics . En aquest sentit, es rellevant recordar que de les persones 
beneficiàries de prestacions i serveis de la Llei de Dependència, el 65% són dones14

que  aquestes s de les dones a serveis i 
recursos regulats per tributs.  

 
Representació i participació 
 Quant al reconeixement i foment de la participació dels grups de dones i feministes, es podrien 

generalitzar altres sectors i temàtiques. 
Per exemple, actualment en les taxes per serveis culturals es concedeixen reduccions (com  entrades 
gratuïtes a museus) per a associacions i entitats adherides Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva. Atenent al fet que m Acord, es 
proposa generalitzar aquestes reduccions a altres taxes que resultin pertinents, com ara les de 
prestacions de serveis de la Guàrdia Urbana. 

 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  
 

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 ja es fa en 
algun impost, ajuts al pagament de lloguers, taxes universitàries, orfandat, etc. En aquesta 
línia, cal destacar positivament el fet que al 2022 plusvàlues va 

                                                           
14 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. 






