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INFORME: AIN 2022-2194 

Assumpte: Projecte normatiu de Reglament de modificació del Reglament per a 
l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona 

Sol·licitant: Secretaria tècnica jurídica de la Gerència de Recursos 

Lletrada: Anna Aguilar Camprubi 

 
I- OBJECTE 
El present informe té per objecte un projecte normatiu de Reglament de modificació del 
Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, aprovat pel Plenari 
del Consell Municipal en data 21 de desembre de 2018 (BOPB de 24-01-2019).  

Concretament, la versió de la proposta que s’informa és la incorporada al document 
electrònic titulat “Projecte normatiu modificació Reglament equitat gènere 11-10-
2022.docx”, elaborat en base al document tramès per part de l’òrgan gestor a la 
Direcció dels Serveis Jurídics en data 10 de novembre de 2022, i que s’adjunta al 
present. 

 

II- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
1. Les modificacions que es proposa introduir en el Reglament per a l’equitat de 
gènere a l’Ajuntament de Barcelona venen motivades per la voluntat d’incorporar-hi 
algunes millores que l’experiència pràctica ha demostrat com a necessàries, i també 
per adaptar-lo a algunes novetats normatives que s’han aprovat des de la seva 
aprovació.  

2. La modificació, d’aprovar-se, afectaria els actuals articles 9, 14, 18 i 25 del 
Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, i, a més, s’hi afegiria 
un nou article 9 bis. 

A l’article 9, relatiu als informe d’impacte de gènere, es proposa suprimir les 
referències a aquests informes en els instruments de planificació urbanística, perquè 
passarien a ser objecte d’una regulació específica pel nou article 9 bis. En aquest 
article 9 bis, titulat “Avaluació d’impacte de gènere del planejament urbanístic”, es 
concreten i faciliten pautes als equips redactors dels instruments urbanístics per a 
donar compliment a l’obligació de realitzar avaluacions d’impacte de gènere del 
planejament urbanístic municipal. A l’article 14 s’adapten les referències al Reglament 
de participació ciutadana vigent, de 27 de maig de 2022. A l’article 18 s’amplia 
l’obligació de la composició paritària en els òrgans de direcció dels organismes i 
entitats incloses dins l’àmbit d’aplicació del Reglament. I a l’article 25 s’introdueixen 
petites modificacions relatives a la composició i el funcionament de la Comissió de 
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Seguiment. Des del punt de vista jurídic, totes aquestes modificacions són conformes 
a dret i per tant no hi ha cap impediment per a la seva aprovació.  

3. Tenint en compte l’abast del nou article 9 bis que es proposa incloure al Reglament, 
es considera convenient la incorporació a l’expedient d’un informe dels serveis de 
planejament municipal respecte al contingut d’aquest article. 

4. La proposta de modificació que s’informa compleix amb els principis de bona 
regulació establerts a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i així es justifica en el seu 
preàmbul. Igualment, la proposta s’ajusta a les Directrius per a l’elaboració de les 
normes municipals, aprovades per Acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
Barcelona de 15 d’abril de 2015 (BOPB 14-05-2015). Finalment, segons s’ha acreditat, 
s’ha acomplert adequadament el tràmit de consulta pública prèvia, establerta en l’art. 
133.1 de l’abans esmentada Llei 39/2015. 

 
III-  ÒRGAN COMPETENT 
La proposta de modificació del Reglament per a l’equitat de gènere haurà de ser 
aprovada, si s’escau, com a projecte normatiu, per part de la Comissió de Govern (art. 
16 a) CMB i art. 109 del Reglament orgànic municipal -ROM-).  

Una vegada aprovat el projecte normatiu, i després del període d’esmenes establert a 
l’art. 111 ROM, s’haurà de sotmetre a l’aprovació inicial de la Comissió del Consell 
Municipal corresponent (art. 12.2 b) CMB i art. 111 ROM). A continuació, previ 
compliment del tràmit d’informació pública i audiència per un termini mínim de trenta 
dies hàbils per a la formulació d’al·legacions (art. 112), i el seu dictamen per la mateixa 
Comissió (art. 113 ROM), s’haurà de sotmetre al Plenari del Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva, si s’escau (art. 12.2 b) i art. 11.1. e) CMB i art. 114 ROM). 

Un cop aprovat definitivament el Reglament de modificació, cal procedir a la seva 
publicació oficial en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona perquè entri en vigor 
i produeixi efectes jurídics (article 131.1 Llei 39/2015 i article 70.2 Llei 7/1985). 

 

IV- CONCLUSIÓ 
S’INFORMA FAVORABLEMENT la proposta de modificació del Reglament per a 
l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, el projecte normatiu de la qual es pot 
elevar a la Comissió de Govern per a la seva aprovació. 

Vist i plau 
 
 
                                                                                                 
Anna Aguilar Camprubí                                             Joan-Anton Rodríguez Franco 
  Lletrada consistorial                                            Director de l’Àrea de Règim Jurídic 
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