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PER QUÈ UN CRITERI D’IGUALTAT? 

• El gènere condiciona la vida de les persones: les seves trajectòries 
vitals, les seves oportunitats de desenvolupar-se lliurement, les 
possibilitats de gaudir dels seus drets de ciutadania, etc. Unes 
conseqüències que no són alienes al compromís social de les entitats i 
associacions de la ciutat.  

• Presència d’un marc normatiu que regula la concessió d’ajuts públics 
com a eina per a incentivar la inclusió de la perspectiva de gènere en 
l’activitat de les entitats sol·licitants:  

Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes. 

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.  

Mesura de govern sobre la transversalitat de gènere a l’Ajuntament de 
Barcelona (2015). 

Pla per la justícia de gènere (2016-2020). 



QUÈ APORTA? 

Millor aproximació a les necessitats de la població, i per tant una 
millor adequació de les propostes d’intervenció. 

Previsió més acurada dels resultats, en eliminar possibles impactes 
desiguals sobre homes i dones. 

Increment de l’eficàcia de les intervencions, ampliant el ventall de 
factors a tenir en compte. 

Concordança amb un dels valors rectors de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Resposta a un marc legal que regula i recolza aquesta incorporació. 



CRITERI D’IGUALTAT DE GÈNERE EN LES SUBVENCIONS  

DESCRIPCIÓ: Incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte.  

VALOR: 0,5 punts. 

Per obtenir la puntuació atorgada: 

 

 

 

Opció 1: 

• L’entitat explicita la igualtat de gènere en els seus estatuts, objectius o 
missió, memòries d’activitats i/o estructura organitzativa.   

• Valor: 0,25 punts. 

Opció 2: 

• La igualtat de gènere s’incorpora en el projecte presentat a partir de la seva 
metodologia (implementació, seguiment i avaluació) i/o del contingut, 
atenent als objectius, activitats, població destinatària o valors que promou. 

• Valor: 0,25 punts. 

 



CRITERI D’IGUALTAT DE GÈNERE EN LES SUBVENCIONS  

Opció 1: L’entitat explicita la igualtat de gènere en els seus estatuts, 
objectius o missió, memòries d’activitats i/o estructura organitzativa.  

1. Estatuts o principis fundacionals:  
• Aquesta entitat té, entre les seves finalitats, el foment de la igualtat entre dones i 

homes.  
• Aquesta entitat vetlla perquè les seves activitats integrin la perspectiva de gènere. 
• La missió d’aquesta entitat és combatre la violència masclista. 
• Aquesta entitat treballa per a la promoció de la igualtat entre dones i homes en 

l’àmbit laboral... 

2. Memòria d’activitats: Constata la realització prèvia d’actuacions o projectes 
de promoció de la igualtat de gènere.  

3. Estructura organitzativa: Mitjançant mesures regulades a reglament intern 
(composició paritària d’òrgans directius...) o altres amb aquesta finalitat.  

 



CRITERI D’IGUALTAT DE GÈNERE EN LES SUBVENCIONS  

Verificació de compliment del criteri: 

Document bàsic 2: Apartat A) SOBRE L’ENTITAT 



CRITERI D’IGUALTAT DE GÈNERE EN LES SUBVENCIONS  

Opció 2: La igualtat de gènere s’incorpora en el projecte presentat. 

1. A partir de la seva metodologia:  

• S’ha integrat la veu de les dones en el disseny, implementació i/o avaluació del 
projecte? 

• S’han recollit les dades desagregades per sexe? 
• S’han analitzat aquestes dades en clau de gènere? 
• S’han tingut en compte possibles aspectes diferencials relacionats amb els rols, les 

tasques, els interessos, l’ús dels espais i dels temps, l’accés i el control dels 
recursos, etc. de dones i homes? 

• S’han creat mecanismes de seguiment i/o avaluació (indicadors, grups de treball, 
etc.) sensibles al gènere? 

  



CRITERI D’IGUALTAT DE GÈNERE EN LES SUBVENCIONS  

2. A través del seu contingut: 

2.1. Atenent als objectius del projecte:  

• Té la finalitat, o alguna de les finalitats del projecte, l’objectiu específic de 
combatre les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit d’intervenció? 

2.2. A les seves activitats:  

• Alguna o algunes de les activitats previstes persegueix aquest efecte? 

2.3. A la població destinatària:  

• El projecte s’adreça a col·lectius de dones o a col·lectius especialment feminitzats?   

2.4. Als valors que promou:  

• Combat els estereotips de gènere o fomenta valors igualitaris?  
• Visibilitza les aportacions de les dones en un àmbit on estan sots representades?  
• Posa en valor una activitat o una tasca tradicionalment femenina? 



CRITERI D’IGUALTAT DE GÈNERE EN LES SUBVENCIONS  

Verificació de compliment del criteri: 

Document bàsic 2: Apartat B) SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT   



A MÉS…  

 
Obligatorietat de complir amb allò que estableix la normativa legal en 
matèria d’igualtat de gènere.  
 

  Declaració jurada conforme: 

• No ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de 
sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat 
pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere. 

• Compleix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes.  



PER SABER-NE MÉS 

 Trobareu la normativa referenciada a l’apartat de documentació del web: 

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/documents-tematics 

 Consulteu el “Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i 

mesures d’igualtat per a entitats”, prevista la seva publicació a la pàgina web 

de Torre Jussana.  

 Entre les preguntes més freqüents dins l’Especial Convocatòria general de 

subvencions Ajuntament de Barcelona 2017 del web de Torre Jussana, 

http://www.tjussana.cat/subvencions2017_faq.php trobareu una explicació 

sobre els requeriments per obtenir la puntuació atorgada.  

 El CIRD del Departament de Transversalitat de Gènere és el servei municipal 

de referència en matèria de promoció de la igualtat de gènere. Si necessiteu 

un assessorament personalitzat demaneu cita trucant al 93 285 03 57 o a 

través de cird@bcn.cat 
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Gràcies per la vostra atenció  

 

 

Laura de Caralt 

CIRD – Departament de Transversalitat de Gènere 

ldecaraltc@ext.bcn.cat  

 

 

 


