
 
 

 
 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 

D’EQUITAT DE GÈNERE A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (REG) 

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació 

de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració 

del projecte de modificació del reglament, es duu a terme una consulta pública, a través del 

portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i 

organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre: 

a) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

En compliment de l’esmentat, el marc en el que es planteja aquest reglament és el següent: 

a) Antecedents i problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 

El vigent Reglament per a l’equitat de Gènere a l’Ajuntament de Barcelona va ser aprovat per 

acord del Plenari del Consell Municipal de data 21 de desembre de 2018.   

L’experiència de l’aplicació del vigent Reglament per a l’equitat de gènere a  l’Ajuntament de 

Barcelona, ha permès observar que és necessària la modificació d’alguns dels seus preceptes 

per tal de facilitar-ne la seva implementació efectiva. A més, la present modificació pretén 

millorar i actualitzar el text del Reglament, fent també alguns ajustos i actualitzacions 

normatives.   

En concret es proposa: 

- L’actualització del Preàmbul i en concret la referència a la Llei 17/2020, del 22 de 

desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la 

violència masclista. 

- La modificació de l’article 9 eliminant la referència als informes d’impacte de gènere 

sobre planejament urbanístic, i destinant aquest article a regular els informes 

d’impacte de gènere de la normativa, dels pressupostos i dels instruments de política 

fiscal. 

- La creació d’un article (9 bis) per regular, específicament, l’avaluació d’impacte de 

gènere del planejament urbanístic. Aquesta modificació pretén ampliar les 

disposicions relatives a aquest àmbit d’actuació, establir pautes i el circuit que s’ha de 

seguir dins l’Ajuntament per facilitar l’elaboració d’aquestes avaluacions d’impacte de 

gènere de tots els documents de planejament urbanístic. Aquest nou article també 

està vinculat als treballs que s’estan duent terme a l’Ajuntament de Barcelona per 



 
 

 
l’elaboració d’un nou volum de la col·lecció “Quaderns Metodològics Feministes” que 

inclourà una metodologia específica per l’avaluació d’impacte de gènere dels projectes 

de planejament urbanístic.  La creació de l’article 9bis és necessària i oportuna ja que, 

juntament amb aquesta guia metodològica, facilitarà el compliment de l’obligació 

d’elaborar, de manera sistemàtica, avaluacions d’impacte del planejament urbanístic. 

- La modificació de l’article 14, per tal d’eliminar la referència a l’antic Reglament de 

Participació Ciutadana que ja no està vigent i que apareix a l’apartat 2 i 5 de l’article 14 

del REG. 

- La modificació de l’article 16 per preveure els “formularis” en l’apartat a) d’aquest 

article destinat a l’adequació de les estadístiques i estudis municipals. Aquesta addició 

és oportuna ja que els formularis són un instrument de recollida de dades molt 

recorrent i des de l’Ajuntament s’ha de vetllar per la seva uniformització i adequació a 

la normativa en matèria de gènere. 

- La modificació de l’apartat 3 de l’article 18 del REG per tal de millorar la paritat de 

gènere en l’estructura municipal. En aquest sentit, es preveu la garantia de paritat de 

gènere 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. 

- La modificació de l’article 25.2 relatiu a la composició de la Comissió de seguiment del 

Reglament, incorporant personal tècnic a la Secretaria, per tal de reforçar-la 

tècnicament i, així, facilitar i agilitzar el seu funcionament. A més, es proposa modificar 

l’article 25.3, 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 REG. Aquesta modificació pretén adaptar el text normatiu a la 

pràctica d’aquests 3 anys d’aplicació del Reglament, que ens mostra que per dur a 

terme aquesta tasca no són necessàries dues reunions, com disposa actualment el 

REG. No obstant, s’afegeix la previsió de celebracions de reunions extraordinàries, si 

s’escau. 

 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

La modificació del  Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona és 

necessària per tal facilitar la implementació efectiva d’alguns dels seus articles, atès que el 

transcurs de més de tres anys d’aplicació i experiència han permès observar que alguns 

aspectes requereixen d’una actualització, ampliació i millora. 

 A més, la necessitat i oportunitat d’aquestes modificacions s’ha detectat i acordat en diferents 

sessions de la mateixa Comissió de Seguiment del Reglament, que regula el seu article 25, i on 

participen representants de la societat civil (en concret del Consell de Dones de Barcelona, i 

del Consell LGTBI), així com representants de tots els grups municipals, i d’òrgans de 

l’Ajuntament especialment vinculats a la implementació d’aquesta normativa. Aquestes 



 
 

 
propostes de modificació també s’han presentat i validat en reunió de la Comissió Permanent 

del Consell Municipal de Dones de Barcelona, celebrada 29 de març de 2022. 

c) Els objectius de la norma 

Els objectius del Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, son els 

següents:  

- L’establiment d’un règim jurídic que garanteixi la igualtat de gènere a l’àmbit 

municipal, en el marc de les normes internacional, europea, estatal i de la comunitat 

autònoma de Catalunya.  

- L’establiment dels principis que han de regir l’actuació dels òrgans de govern i gestió 

de l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’igualtat de gènere. 

- L’establiment dels serveis municipals que s’han d’oferir en l’àmbit de les competències 

municipals. 

- L’establiment dels mecanismes que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de 

gènere en les polítiques i les actuacions municipals. 

 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores  

Es considera que la solució més adequada per l’actualització de l’esmentat reglament i per la 

correcció d’algunes disfuncions que han anat sorgint com a conseqüència de l’aplicació del 

reglament, és mitjançant la modificació del Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament 

de Barcelona.  

 


