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Aquest Informe determina que, NO ES POT VALORAR l' impacte de génere del

projecte normatiu.

Versió 25 de maig de 2021.
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MOTIVACIÓ DE LA IMPOSSIBILITAT DE VALORAR L' IMPACTE DE GÉNERE

A partir de l' análisi de la incidencia d' aquest projecte normatiu en el desenvolupament de la

igualtat de genere en el seu ambit d' aplicació, es determina:

Que no es disposa de dades desagregades per sexe sobre l' ambit d' afectació de les

normatives en questió. En concret, no es disposa de dades que ens indiquin la

distribució per sexe de l' atorgament de les diferents llicencies o concessions que recull

QUVEP; ni del nombre d' expedients sancionadors que afecten a dones o homes en

aquest ambit d' actuació. Així com tampoc es té coneixement del percentatge de dones

homes que cometen infraccions per incompliment de les obligacions o les condicions

de les diferents concessions o llicencies que estableix QUVEP; ni sobre limpagament

de les consegúuents sancions o sobre la caducitat dels expedients sancionadors, etc.

Atenent al punt anterior, no és possible identificar les diferéncies per sexe, ni

examinar les possibles desigualtats socials entre homes dones que podria reproduir

Vaplicació d' aquests projectes normatius. per tant, no és possible realitzar l' análisi

de génere, que es requereix per valorar l' impacte de génere, dels projectes

normatius en qiestió.

Que es tracta de projectes de modificacions parcials de QUVEP de ORPS, que, per

tant, /abast de l' analisi és limitat:

o En el cas de IQUVEP, només es refereix a petites modificacions del seu

articulat. En concret es modifiquen els articles 50. 1; 63. 4. f 65 que pretenen

per reforcgar fer més eficient el procediment sancionador d' aquesta

Ordenanca. Així com, actualitzar els imports de les sancions d' acord amb els

establerts a l' article 141 de la Llei 7/ 1985, de 2 d' abril, reguladora de les bases

del reégim local. També s' introdueix un nou article 55bis, un nou apartat 2 a

article 71, per tal d' establir el regim de les llicencies d' ús comú especial, el

procediment disciplinari a aplicar en els casos l' incompliment de les

obligacions o les condicions de la concessió o llicencia.

En el cas de lORPS, només es modifica un article (2. 4), per tal de que les

relacions patrimonials no restin excloses de I' Ordenanca, per tant dels

procediments sancionadors que s' hi recullen.

Amb Tobjectiu de valorar limpacte de genere de Vaplicació d' aquests projectes

normatius seria necessari fer un análisi de tot el seu articulat, en aquest sentit es

proposa que per futures modificacions previstes, es procedeixi a revisar la totalitat

d' aquestes dues Ordenances des de la perspectiva de génere.
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Que, per tot el que s' ha exposat, NO ES POT VALORAR l' impacte de génere del

projecte normatiu de modificació del régim sancionador de l' Ordenanga sobre Vús de

les vies els espais públics de Barcelona (OUVEP) de lOrdenanca reguladora del

procediment sancionador (ORPS)
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