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MEMÒRIA D’IMPACTE PRESSUPOSTARI I FISCAL RELATIU AL PROJECTE NORMATIU DE 
DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT PER A L’EQUITAT  DE GÈNERE A L’AJUNTAMENT 
DE BARCELONA.   
 

 
Vist l’informe d’impacte econòmic i social de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del 

Temps per al projecte de reglament de modificació del reglament per a l’equitat de gènere a 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Vist el que es disposa a les directrius de tècnica normativa sobre la tramitació dels expedients 

per a l’aprovació de les ordenances, els reglaments i els decrets, aprovades en data 15 d’abril 

de 2015 per la Comissió de Govern municipal, de conformitat amb les quals les propostes 

hauran d’anar acompanyades d’una anàlisi de l’impacte pressupostari i fiscal, anàlisi en la que 

s’avaluarà la repercussió de la disposició en els recursos materials i personals, les fonts de 

finançament, incloent-hi les repercussions fiscals.  

 

S’informa:  

 

1. Pel que fa als ingressos i de conformitat amb el contingut del RDL 2/2004 del Text 

Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, la disposició sotmesa a aprovació no 

té cap repercussió fiscal ni en els tributs propis, ni tampoc en cap altra categoria 

d’ingrés municipal, ja sigui de naturalesa pública o privada. 

 

2. Pel que fa a la repercussió en les despeses en  personal i, d’acord amb l’informe d’ 

Impacte econòmic i social de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps 

cal posar de manifest que, respecte al tema de personal es fa referència a que la 

“principal implicació econòmica es troba sobre el Capítol 1, és a dir, sobre el personal 

funcionari, laboral i polític de l’Ajuntament de Barcelona. I per tant, són despeses 

perfectament assumibles en la dinàmica de gestió ordinària de l’Ajuntament”. Però en 

cap moment es fa cap valoració de quina serà aquesta despesa. Pel que fa a la 
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formació del personal tampoc es fa cap valoració econòmica i només es fa referència a 

que “aquesta despesa s’assumeix de manera ordinària i es preveu dins del pressupost 

dels Plans de Formació, des de la Gerència de Persones i Desenvolupament 

Organitzatiu”. 

 
3. Pel que fa a la repercussió en altres despeses, respecte a les possibles implicacions en 

capítol 2 i capítol 4 es fa referència a que no hi haurà cap despesa en cap d’aquests dos 

capítols. 

 

 

Barcelona, 18 d’octubre de 2022 
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