
  

Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps 

Gerència Municipal, Ajuntament de Barcelona 

Mesura de Govern per uns  

EQUIPAMENTS MUNICIPALS AMB 

PERSPETIVA DE GÈNERE  



Antecedents  

Estudi: “La incorporació de la perspectiva de 
gènere en el disseny, la implantació i la gestió 

dels equipaments de la ciutat de Barcelona” 
 

1. Equipament d’atenció i inclusió social (Centre 

de Serveis Socials Cotxeres de Sants i Punt d’Informació i 
Atenció a les Dones de SantsMontjuïc.) 

2. Equipament  cultural (Centre Cívic Ateneu Fort 

Pienc.) 

3. Equipament esportiu (Centre Esportiu Municipal 

Can Dragó) 

4. Equipament per a la gent gran (Casal de Gent 

Gran del Baix Guinardó) 

5. Equipament juvenil (Espai Jove Garcilaso) 

6. Equipament comercial (Mercat de la Concepció) 

7. Equipaments d’infància (Espai Familiar i Centre 

Obert Municipal Sant Martí.) 

 
 

  
 

8. Biblioteques municipals  
(Biblioteca Sagrada Família - Josep M. 
Ainaud de Lasarte)  

 

2019 
 

2020-21 
 



Resultats de l’estudi  

 Criteris de gènere per tipologia d’equipament 

Recomanacions de present 
(petites reformes -ex. lavabos-, 

canvis en la senyalètica, 
protocols VM, ...) 

Recomanacions de futur: 
(disseny d’edificis de nova 

construcció i grans reformes) 

 Inici dels treballs per a l’elaboració d’una Mesura de Govern sobre la 
incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, la implantació 
i la gestió dels equipaments municipals. (Octubre 2020)   

 
 



Mesura de govern  
Assessorament tècnic: 
 

Objectius 
• Facilitar els criteris per introduir la perspectiva de gènere en el disseny i la 

gestió dels equipaments municipals. 
 

• Establir els processos, referents i normativa  per introduir aquesta perspectiva 
en el disseny i la gestió dels equipaments i en la seva avaluació. 
 

• Definir i facilitar instruments per la incorporació de la perspectiva de gènere 
en el disseny i la gestió dels equipaments municipals. 

 
 

Com? Procés de treball ampli + participació de tots els òrgans municipals 

implicats en el disseny, implantació i gestió d’equipaments municipals i coordinat 
des de la GM. 

 
 



EQUIP 
TÈCNIC - 

GRUP 
MOTOR  

GRUP DE 
TREBALL 

2 

GRUP DE 
TREBALL 1 

MG: procés d’elaboració 

Grup Motor: 1 reunió  
• Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps 
• Gerència de Coordinació territorial i de Proximitat 
• Direcció de Serveis de Secretaria Tècnic-Jurídica 
• BIMSA 
• Ecologia Urbana (Dpt. Prospectiva i Direcció de 

Serveis de Planejament) 
• I.M. Persones amb Discapacitat 
• Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI 
• Serveis Generals i Recursos de Promoció Econòmica 

(Departament de Logística i Manteniment) 
• Barcelona Activa 
+ Equip tècnic:  
• Barcelona Regional i Cooperativa Pla ESTEL 
 

GT1: Equipaments de lliure 
concurrència (1 reunió)  
(Centres cívics, biblioteques, equipaments juvenils, 
equipaments esportius, casals de gent gran, 
museus…) 

GT2: Equipaments d’atenció al 
públic (1 reunió)  

(Serveis socials, OACs, PIADs…) 
 
 

2 reunions 
plenàries  



Òrgans participants en l’elaboració de la 

MG  

  

 

 
 
 
o Gerència Municipal (DS de Gènere i Polítiques del Temps) 

o Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat [Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori - delegacions] 

o Gerència de Recursos: Secretaria Tècnic-Jurídica, Direcció de Serveis de Coordinació de 

Contractació Administrativa, Serveis Generals i Recursos de Promoció Econòmica (Departament 
de Logística i Manteniment) 

 
o :  
o Gerència d’Ecologia Urbana 

(Direcció de Serveis d’Infraestructures i 
Espai Urbà; Direcció de Serveis de 
Planejament; Departament de Prospectiva) 

o Gerència de Drets Socials: Direcció 

de Serveis d´Infància, Joventut i Gent Gran 
-Departaments de Promoció de la Infància; 
de Joventut i de Promoció de la Gent Gran-
; Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI. 

o Direcció de Ciutat Educadora i Cultura als 
Barris  

o Direcció de Serveis d´Informació i Atenció 
Ciutadana (OACs) 

Òrgans Ajuntament de Barcelona: + 10 



 
Instituts: 9  
 
o Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona (Departament d´Administració 

Interna i Serveis Generals) 
o Institut de Cultura de Barcelona (Direcció de Cultura de Proximitat; Direcció de 

Memòria, Història i Patrimoni) 
o Institut Municipal de Mercats de Barcelona (Departament d´Innovació, 

Comunicació i Projectes Estratègics) 
o Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (Departament d´atenció 

social a la família i la infància) 
o Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Departament d´Estratègia i 

Coordinació; Departament de Promoció i Suport) 
o Institut Municipal Barcelona Esports (Direcció de Serveis d´Instal·lacions i 

Obres; Departament Promoció esportiva) 
o Institut Municipal d'Urbanisme 
o Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
o Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
 

  

Òrgans participants en l’elaboració de la 

MG  



 

 
 
Empreses municipals: 
 
o Barcelona Activa 
o Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA) 
o Barcelona de Serveis Municipals  (BSM) 
o Barcelona Regional, Agència Desenvolupament Urbà 

 

Consorcis: 
o Consorci de Biblioteques de Barcelona 

 
 
 

  

Òrgans participants en l’elaboració de la 

MG  

  

 



Compromisos i accions recollides a la 

MG 
Es preveuen 8 recursos per assolir la integració de la 
perspectiva de gènere als equipaments: 

 

1. Personal referent en gènere: a les gerències sectorials  (àrees) i 

territorials (districtes), i a BIMSA. 
 
Desplegament operatiu:  DECRET D'ALCALDIA S1/D/2022-152 de 7 d'abril, pel qual 
s'aprova l'aplicació de l'estructura organitzativa per a la implementació efectiva de les 
Unitats de Transversalitat de Gènere (UTG). 
 

2. Formació en matèria de gènere: dirigida tant a les referents de gènere 

com al personal municipal implicat en el disseny i en la gestió dels equipaments.  

 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=22970
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=22970
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=22970
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=22970
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=22970
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=22970


Compromisos i accions recollides a la 

MG 
3. Guia per a la implementació de la perspectiva de gènere en el 
disseny i gestió dels equipaments municipals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Protocol marc per uns equipaments municipals lliures de 
violències masclistes (per tal que cada equipament 
l’adapti al seu espai i necessitats). 

 



Compromisos i accions recollides a la 

MG  
5. Recomanacions per a la cocreació dels equipaments 
municipals (Processos participatius). 
 
6. Impuls de la xarxa municipal de lavabos: 
 
• Visibilització de la xarxa de lavabos existents als equipaments de la 

ciutat amb una etiqueta identificativa o mapa interactiu, per garantir, així, 
que la ciutadania disposi dels serveis bàsics de manera fàcil. 

• Recomanacions pel disseny amb PdG: espai de cures/ alletament (MG – 
Annex III) i lavabos, vestidors i canviadors (Estudi – pàg.132-140). 

 



7. Instruments de verificació, avaluació i aplicació (check-list, informes 
d’impacte de gènere, elaboració de guies i manuals...) 



Compromisos i accions recollides a la 

MG  

8. Instruments de contractació municipal per a l’aplicació de 
criteris de gènere en el disseny i la gestió d’equipaments: 
 
Desplegament operatiu: 
 
INSTRUCCIÓ TÈCNICA* PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE GÈNERE EN ELS 
CONTRACTES QUE TINGUIN PER OBJECTE EL DISSENY I LA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS 
DE TITULARITAT MUNICIPAL 
(Revisada per la Secretaria Tècnic-Jurídica i la Direcció de Serveis de Contractació 
administrativa) – EN TRAMITACIÓ. 
 

 
* Seguint el model de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en els 

contractes que tinguin per objecte la gestió d’equipaments de titularitat municipal, aprovada per 
Decret d’Alcaldia S1/D/2021-634. 

  
 
 
  



CONTINGUT DEL PROJECTE NORMATIU 

 
                     Objecte de la instrucció tècnica: 

Definir, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 
de contractació pública sostenible, els criteris de gènere en la 
contractació municipal que tinguin per objecte el disseny i la 
gestió d’equipaments de titularitat municipal. 

 

                 Contingut de la instrucció tècnica: 
1. Estableix les clàusules socials que s’han d’incloure en els 

Plecs de Condicions Administratives Particulars  
2. Defineix els criteris de gènere en la implantació, disseny i 

gestió d’equipaments a incorporar en forma de clàusula en 
el Plec de Prescripcions Tècniques. 

3. Estableix els criteris de gènere en la composició de l’òrgan 
de validació de les ofertes (paritat i expertesa). 



  

¡Moltes gràcies! 

 Laura Àlvarez Rodríguez:  
lalvarezr@bcn.cat 
 
 
 

mailto:sruiz@bcn.cat

