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PROPOSTA DE REGLAMENT DE  

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT PER  

A L’EQUITAT DE GÈNERE A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  

 

 

Preàmbul  

Aquest Reglament té per objecte modificar el Reglament per a l’equitat de gènere a 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 21 de 
desembre de 2018.  

Després de quatre anys des de l’aprovació del Reglament, es considera necessari fer 
algunes modificacions al seu articulat, per tal de millorar i concretar alguns dels  
mecanismes previstos per la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques 
públiques municipals i, en última instancia, per facilitar la implementació efectiva de 
totes les disposicions del Reglament. 

Les modificacions consisteixen, per una banda, en actualitzacions i adaptacions a 
canvis en el marc normatiu, produïts fonamentalment a través de la Llei 17/2020, de 22 
de desembre per la qual es va modificar la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista i del nou Reglament de participació ciutadana, 
aprovat el 27 de maig de 2022; i per altra banda, en millores per facilitar el 
desplegament operatiu d’alguns mecanismes previstos al títol II del Reglament i al seu 
títol V, que disposa les eines per a la garantia i el compliment d’aquesta norma 
municipal. A més, es modifica també el títol III amb l’objectiu de reforçar i ampliar 
l’obligació de vetllar per la paritat de gènere en la composició d’òrgans municipals i 
d’organismes i entitats dependents de l’Ajuntament.  

En concret, amb l’objectiu de facilitar el compliment i implementació efectiva del 
Reglament, es modifiquen els articles 9, 14, 18 i 25: 

En primer lloc, es reserva l’article 9 als informes d’impacte de gènere de la normativa, 
dels instruments de política fiscals i dels pressupostos; i es crea un nou article 9 bis 
específic pels informes d’impacte de gènere del planejament urbanístic. La finalitat 
d’aquesta modificació és concretar i facilitar pautes al personal redactor dels plans i 
projectes urbanístics per al compliment de l’obligació de realitzar avaluacions 
d’impacte de gènere del planejament urbanístic municipal. Aquesta modificació està 
vinculada als treballs que s’han dut a terme conjuntament entre l’òrgan responsable 
del planejament urbanístic i l’òrgan responsable de l’aplicació de la transversalitat de 
gènere a l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’elaborar una guia metodologia específica 
per l’avaluació d’impacte de gènere dels instruments de planejament urbanístic.  
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Pel que fa al títol III que disposa les estructures institucionals per l’impuls de les 
polítiques de gènere i, en concret, al seu capítol I, que estableix l’obligació de la 
composició paritària en termes de gènere en els òrgans municipals, es modifica 
l’article 18 per tal d’ampliar aquesta obligació també en el nomenament dels o de les 
membres dels òrgans de direcció dels organismes públics, societats mercantils o 
entitats dependents o vinculades a l’Ajuntament de Barcelona. 

Quant a les modificacions del títol V, que disposa les eines per a la garantia i el 
compliment d’aquest Reglament, en concret es modifica l’article 25.2 relatiu a la 
composició de la Comissió de Seguiment del Reglament, incorporant personal tècnic a 
la seva Secretaria, per tal de reforçar-la tècnicament i, així, facilitar i agilitzar el seu 
funcionament. A més, es modifica també l’apartat 3, per tal d’establir la celebració 
d’una reunió ordinària anual de seguiment de la Comissió, on es presentarà l’informe 
de seguiment anual sobre la implementació i compliment del Reglament, obrint la 
possibilitat de celebrar reunions extraordinàries. Aquesta modificació pretén adaptar el 
text normatiu a l’experiència pràctica de la implementació d’aquests últims anys. 

Finalment es modifiquen el preàmbul i l’article 14 en relació als espais de participació 
per tal d’actualitzar-los i adaptar-los als canvis normatius.  

D’acord amb el que estableix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquest Reglament 
de modificació compleix adequadament amb els principis de bona regulació: amb els 
principis de necessitat i eficàcia, perquè la seva aprovació es justifica per raons 
d’interès públic, i la seva finalitat està clarament identificada, i és l’instrument més 
adequat, tant des del punt de vista jurídic com des del punt de vista organitzatiu, per 
garantir-ne la consecució; amb el principi de proporcionalitat, perquè conté només la 
regulació imprescindible per atendre la necessitat que vol cobrir la norma, el principi de 
seguretat jurídica, perquè la regulació que conté el reglament és plenament coherent 
amb la resta de l’ordenament jurídic, tal com es desprèn de l’informe jurídic que consta 
a l’expedient; el principi de transparència, ja que queden definits en el mateix preàmbul 
de la norma els seus objectius i la seva justificació i el principi d’eficiència, perquè la 
norma no imposa càrregues administratives innecessàries o accessòries. 

Aquest Reglament de modificació consta d’un article únic, dividit en sis apartats i una 
disposició final. L’apartat 1, relatiu al preàmbul, corregeix les citacions de la Llei 
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (en el 
sentit de fer menció també a la seva modificació per la Llei 17/2020, de 22 de 
desembre) i del Reglament de participació ciutadana; els apartats 2 i 3 tenen per 
objecte tractar separadament el règim jurídic dels informes d’impacte de gènere 
aplicables a les propostes normatives, pressupostos municipals i instruments de 
política fiscal, dels informes d’impacte de gènere del planejament urbanístic; l’apartat 
4, relatiu als espais de participació, adapta el Reglament al nou Reglament de 
participació ciutadana, aprovat el 27 de maig de 2022; mitjançant l’apartat 5 s’estableix 
la paritat ja no només en els òrgans municipals, sinó també en els organismes i 
entitats dependents de l’Ajuntament; i, finalment, a través de l’apartat 6, s’incorporen 
algunes modificacions en la composició i funcionament de la Comissió de Seguiment 
del Reglament. La disposició final preveu l’entrada en vigor dels efectes de la 

https://ajuntament.barcelona.cat/vid/729582281/node/129
https://ajuntament.barcelona.cat/vid/729582281
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modificació reglamentària, la qual ha de tenir lloc l’endemà de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

 

 

Article únic. Modificació del Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament 
de Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 21 de desembre de 2018. 

 

U. Modificació del preàmbul 

1. Al paràgraf 5 de l’apartat II del preàmbul, es modifica l’ítem cinquè, que conté la 
referència a la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, de manera que queda redactat com segueix: 

 

“ Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, modificada per la Llei 17/2020, del 22 de desembre”. 

 

2. Al tercer paràgraf de l’apartat III del preàmbul, es modifica la referència que es fa al 
Reglament de participació ciutadana, substituint l’expressió “aprovat el 6 d’octubre de 
2017” per “aprovat el 27 de maig de 2022”. 

 

Dos. Modificació dels apartats 1, 3 i 4 de l’article 9. 

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 9, que queda redactat com segueix: 

“1. Les propostes normatives, de pressupostos municipals i d’instruments de 
política fiscal municipal (ordenances fiscals, taxes i preus públics) s’han 
d’acompanyar amb 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 poden 
derivar-se de la seva aprovació, amb l’objectiu d’identificar i prevenir la 
producció, manteniment o increment d’aquestes desigualtats de gènere, tot 
realitzant propostes de modificació del projecte, si s’escau.” 

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 9, que queda redactat com segueix: 

“3. L’òrgan responsable de l’aplicació de la transversalitat de gènere a 
l’Ajuntament de Barcelona ha d’encarregar-se de l’elaboració dels informes 
d’impacte de gènere especificats en l’apartat 1.” 

3. Es modifica l’apartat 4 de l’article 9, que queda redactat com segueix: 
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“4. Els òrgans responsables de l’impuls de les propostes normatives, de 
pressupostos municipals i d’instruments de política fiscal municipal (ordenances 
fiscals, taxes i preus públics) han de vetllar pel compliment de la legislació 
sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern amb relació als 
informes d’impacte de gènere referits en aquest article.” 

 

Tres. Addició d’un nou article 9 bis 

S’afegeix un nou article 9 bis, amb la redacció següent: 

“Article 9 bis. Avaluació d’impacte de gènere del planejament urbanístic 

1. Tots els documents de planejament urbanístic que es tramitin a l’Ajuntament 
de Barcelona han d’incloure un apartat d’avaluació d’impacte de gènere, 
elaborat pel seu equip redactor. 

2. L’avaluació d’impacte de gènere ha d’elaborar-se amb una metodologia 
d’anàlisi que permeti conèixer i fer una avaluació prospectiva de les 
repercussions en la igualtat o desigualtat entre dones i homes que poden 
derivar-se de la seva tramitació, amb l’objectiu d’identificar i prevenir la 
producció, manteniment o increment d’aquestes desigualtats de gènere, tot 
realitzant propostes de modificació del projecte, si escau.  

En cas que el pla incorpori l’apartat de memòria social, l’avaluació d’impacte de 
gènere pot integrar-s’hi, d’acord amb les determinacions de l’article 69.5 del 
Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, 
de 18 de juliol. 

3. L’elaboració de l’apartat d’avaluació d’impacte de gènere i l’adequació a allò 
establert en aquest Reglament correspon a l’equip redactor del document de 
planejament. Aquest apartat ha d’analitzar l’adequació de la proposta als 
objectius d’urbanisme inclusiu amb perspectiva de gènere. Cada document de 
planejament ha d’adaptar, de manera justificada, el contingut de l’apartat 
d’avaluació d’impacte de gènere a la naturalesa, grau de detall i definició 
assolits en el pla. 

4. L'informe per a l’aprovació inicial dels documents de planejament ha 
d’incorporar un apartat específic sobre l'avaluació d'impacte de gènere 
continguda al pla.  

5. S’ha de comunicar a l’òrgan responsable de l’aplicació de la transversalitat 
de gènere l'aprovació inicial dels documents  de planejament. 

6. En els casos de plans d'especial rellevància per la seva afectació en la vida 
quotidiana i en les desigualtats de gènere, i també en aquells altres casos en 
què tècnicament es consideri que no s’assoleix una adequada integració dels 
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criteris d’urbanisme inclusiu en la proposta de pla, una vegada aprovat 
inicialment el document de planejament s’ha de demanar informe sectorial 
específic, sobre l’apartat d'avaluació d'impacte de gènere, a l’òrgan 
responsable de l’aplicació de la transversalitat de gènere. Aquest informe s’ha 
d’emetre, com a màxim, en el termini d’un mes.” 

 

Quatre. Modificació dels apartats 2 i 5 de l’article 14. 

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 14, que queda redactat com segueix: 

 “2. L’Ajuntament de Barcelona ha de garantir i impulsar l’exercici del dret a la 
participació d’acord amb el Reglament de participació ciutadana, aprovat el 27 
de maig de 2022.  A aquest efecte, 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.” 

2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 14, que queda redactat com segueix: 

“5. La composició dels òrgans de participació municipals ha de tendir a la 
paritat. Les mesures de representació paritària no tenen efecte per als òrgans 
constituïts per a la promoció dels drets i interessos d’un dels dos sexes.” 

 

Cinc. Modificació de l’article 18 

1. Es modifica el títol de l’article 18 que passa a ser el següent: 

“Article 18. Representació política i composició d’òrgans municipals i de les 
entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament de Barcelona”. 

2. Es modifica l’apartat 3, que passa a tenir el contingut següent: 

“3. La representació o composició paritària s’ha de produir en els òrgans 
col·legiats, els càrrecs de lliure nomenament (inclosos els càrrecs gerencials), 
el personal eventual (especialment assessors/es i comissionats/des), la 
composició de tot tipus de jurats de selecció i atorgament de premis i 
distincions, consells i òrgans de participació”.  

3. S’addiciona un nou apartat 4, amb el contingut següent: 

“4. La representació o composició paritària també s’ha de produir en el 
nomenament dels o de les membres dels òrgans de direcció (consells rectors i 
consells d’administració) dels organismes públics, societats mercantils i entitats 
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vinculades o dependents de l’Ajuntament de Barcelona incloses dins l’àmbit 
d’aplicació definit a l’article 2. Quan aquests nomenaments o designacions 
depenguin dels grups municipals, cada grup ha de contribuir a procurar que la 
configuració final dels òrgans directius sigui paritària, adaptant, si s’escau, la 
seva proposta de candidatura pel nomenament o designació.” 

 
4. Com a conseqüència de l’addició del nou apartat 4 a l’article 18, els apartats 4, 5 i 6 
fins ara vigents passen a ser els apartats 5, 6 i 7, respectivament, mantenint la mateixa 
redacció. 

 

Sis. Modificació de l’article 25. 

1. Es modifica el cinquè ítem de l’apartat 2 de l’article 25, que queda redactat com 
segueix: 

 “Tres persones de l’òrgan responsable de l’aplicació de la transversalitat de 
gènere.” 

2. Es modifica el tercer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 25, que queda redactat com 
segueix: 

“La Presidència de la Comissió correspon a l’alcalde o l’alcaldessa o al tinent o 
la tinenta d’Alcaldia en qui delegui i la Secretaria en el personal tècnic de 
l’òrgan municipal responsable en matèria de l’aplicació de la transversalitat de 
gènere.” 

3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 25, que queda redactat com segueix: 

“3. La comissió es regeix per les regles de funcionament de què ella mateixa es 
doti; en cas de no tenir-ne de pròpies, es regeix pel que estableix la Llei de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú per al funcionament dels òrgans col·legiats.  

La comissió es reuneix de manera ordinària una vegada l’any i ha d’avaluar 
l’informe que l’òrgan responsable de l’aplicació de la transversalitat de gènere 
presenti sobre la implementació i compliment del present reglament. L’informe 
ha d’abastar com a mínim l’aplicació dels mecanismes d’integració de la 
perspectiva de gènere en el llistat de serveis municipals que l’Ajuntament de 
Barcelona ofereix dins les seves competències. La comissió pot convocar els 
serveis que no compleixin tots els mecanismes previstos en el present 
reglament en el marc de les seves actuacions. El servei pot presentar, en el 
termini de tres mesos, un informe que expliqui les raons de l’incompliment del 
reglament i un pla per esmenar-lo que n’especifiqui un calendari. La comissió 
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és l’òrgan facultat per a aprovar el pla d’esmena o, si escau, requerir 
actuacions addicionals. 

A més, la Comissió de seguiment pot celebrar reunions extraordinàries per 
abordar temes concrets relacionats amb el seguiment de la implementació del 
Reglament i la seva millora.“ 

 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Reglament de modificació entra en vigor l’endemà de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  


