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• 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 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).

PER QUÈ UN CRITERI D’IGUALTAT DE GÈNERE?



VALOR MÀXIM: 0,5 punts.

1.  L’entitat incorpora la perspectiva de gènere en el seu funcionament

• Explicita aquest valor en els seus estatuts, principis fundacionals, 
objectius, missió, memòries d’activitats i/o estructura organitzativa.  

• Valor: 0,25 punts.

2.  La perspectiva de gènere s’incorpora en el projecte presentat 

• A partir de la seva metodologia i/o contingut, atenent als seus 
objectius, activitats, població destinatària o valors que promou.

• Valor: 0,25 punts.

COM OBTENIR LA PUNTUACIÓ?



Document bàsic 2: Descripció bàsica del projecte.  A) SOBRE L’ENTITAT: 

COM VERIFICAR EL COMPLIMENT DEL CRITERI?



Document bàsic 2: Descripció bàsica del projecte. B) SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A 
SUBVENCIÓ: 



A TÍTOL D’EXEMPLE

SÍ INCORPORA LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Entitat

• L’objectiu d’aquesta mesura és que l’equip directiu mantingui una composició paritària.

• Comptem amb un protocol per assegurar l’ús d’una comunicació inclusiva.

• Hem elaborat un pla intern per facilitar la conciliació.

• El personal rep formació continuada en igualtat de gènere…

Projecte

• El disseny del projecte es va fer en col·laboració amb l’associació de dones del districte. 

• Està prevista la provisió d’un servei de guarda d’infants en totes les activitats que 
s’organitzin.

• Hem dissenyat una bateria d’indicadors que ens permetrà copsar l’impacte específic del 
projecte sobre les dones.

• Es convoca un premi per reconèixer l’aportació de les dones en un sector molt 
masculinitzat…



A TÍTOL D’EXEMPLE

NO INCORPORA LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Entitat

• La major part de les persones associades són dones. 

• El personal és majoritàriament femení.

• És un tema molt important per l’entitat.

• Treballem en clau de “persones”, sense tenir en compte el gènere…

Projecte

• No fem cap distinció entre homes i dones, tractem a tothom per igual.

• En aquest àmbit la major part de les persones participants són dones, pel que la 
perspectiva de gènere està garantida.

• No és un sector en el que el gènere tingui repercussió.

• Sempre tenim en compte el gènere en les nostres activitats… 



Document bàsic 1: Sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona. 3.   La 
persona que ostenta la representació DECLARA:

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA: 



� Útil pràctic 26: “Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i

mesures d’igualtat per a entitats”. http://www.tjussana.cat/publicacions.php

� “Re-generem-nos: guia d’Autodiagnosi de gènere per a entitats” - Consell

de la Joventut de Barcelona i el Grup de Treball d’entitats de gènere.

https://www.cjb.cat/publicacio/re-generem-nos-guia-dautodiagnosi-de-

genere-per-a-entitats/

INFORMACIÓ I RECURSOS:

PROPERA SESSIÓ FORMATIVA

Sessió 1: 9 de gener de 2020 de 17 a 20 hores

Sessió 2: 24 de gener de 2020 de 17 a 20 hores

Ajuntament de Barcelona. Departament de 
Transversalitat de Gènere 

c/Camèlies, 36-38

Inscripció a: Transversalitat_genere@bcn.cat


