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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 

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. 

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 normatives i propostes polítiques. Així, 

 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) 

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

a 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 

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  

local per mitjà de les Directrius per a 
 adoptades per acord de Comissió de Govern de 

article 140 estableix que, tot 

anàlisi d'impacte de gènere, en la qual 
s'avaluen es de la perspectiva de 

d'oportunitats i de tracte entre dones i homes (d).  Més específicament, el Reglament per a 
ona (2019)1 estableix el caràcter obligatori dels 

propostes normatives (article 9). 
 
Per donar compliment a aquesta obligació, la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del 
Temps orat una metodologia pròpia que permet 

Comissió Europea) i es basa en l
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 : 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/112184/5/GM_reglament_equitat_genere.pdf 
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1. MOTIVACIÓ DE  
 

A partir  en el desenvolupament de la 
igualtat es constata que: 

 

- 1999 Barcelona va aprovar, per acord del Consell Plenari de data 
26 de març, una refosa de diferents ordenances municipals relacionades amb el medi 
ambient en una sola Ordenança General de Medi Ambient Urbà de Barcelona 
(OGMAU). Posteriorment, es van anar realitzant modificacions i reformes dels títols 
sobre residus, sorolls, atmosfera, etc. ja sigui per innovacions legislatives -
comunitàries, estatals i catalanes-
tècniques disponibles) o per canvis en  

- Al 2011 més profunda 
permet modificacions substantives 
de la redacció de determinats títols, com per exemple, del títol III sobre contaminació 
acústica. 

- El Plenari del Consell Municipal, en sessió de 25 de febrer de 2011, va aprovar el text 
-se 

Ordenança del medi ambient de Barcelona (OMA). 
- Aquesta Ordenança regula diferents vectors ambientals, entre ells, la contaminació 

atmosfèrica, per exemple a causa de 
activitats industrials  contaminació acústica (Títol 4 
2, que 
millor qualitat ambiental sobre això i, coherentment, sobre les exigències que sobre 
aquesta matèria imposa la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica i la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, així com 

). 
- En data 12 de gener de 2022 es va emetre 

Gènere (1IIG/2022) del Projecte normatiu de modificació de l del Títol 4 
sobre la contaminació acústica , ja que aquesta proposta normativa presentava una 

escassa influència en les condicions 
diferencials de vida  

- del present informe, el  projecte normatiu 
encara no havia iniciat el tràmit per a la seva 

aprovació.  
- El 7 d , (el Departament 

Urbans)
han inclòs al projecte normatiu de modificació 

diverses actualitzacions que afecten 2 annexos 
, i 

 








