
Informe relatiu a la introducció de la perspectiva de gènere en els 
pressupostos municipals.  

 
 
Fets  

 
1. El 27 d’abril de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar el 
Reglament municipal per la igualtat de gènere. 
 
2. El 26 de novembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar la 
Proposta de resolució “Aplicar el Reglament per la igualtat de gènere”. 
 
3. El 8 d’abril de 2016 es va constituir la Comissió de Seguiment del 
Desplegament del Reglament i es va instar el Servei de Polítiques de Gènere a 
abordar de manera immediata la introducció de la perspectiva de gènere en els 
pressupostos municipals. 
 
4. En compliment a l’article 6 del Reglament municipal per la igualtat de gènere, 
el Servei de Polítiques de Gènere ha elaborat un informe de les tasques 
realitzades per la Comissió de Pressupostos amb Perspectiva de Gènere i pels 
serveis municipals, per tal d’introduir la perspectiva de gènere en els 
pressupostos municipals de 2018, que trobareu adjunt. 
 
Fonaments de dret  

 
1. Normativa estatal  

 
a. Llei 30/2003 per a la incorporació de la valoració d’impacte de gènere en les 

disposicions normatives del govern. 
 
b. Llei 3/2007 per la Igualtat efectiva entre dones i homes, que en l’article 15 
sol·licita a les administracions publiques que transversalitzin la igualtat de 
gènere en l’adopció i execució de les seves disposicions normatives, en la 
definició i pressupostació de les polítiques publiques, en tots els àmbits. 
 
2. Normativa autonòmica  

 
a. Llei 4/2001, on s’estipula que els decrets Llei han d’anar acompanyats d’un 
informe d’impacte de gènere preceptiu 

 
b. Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes, que en l’article 15 estableix 
que cal elaborar informes d’impacte de gènere i, en l’article 17, que cal que 
aquests informes facin visible l’impacte diferenciat dels pressupostos sobre els 
homes i les dones, i integrar els objectius propis de la perspectiva de gènere en 
els objectius dels pressupostos orientats als resultats. 
 
 
 
 
 



 
3. Normativa municipal  

 
a. Reglament Municipal d’Igualtat de Gèneres, que estableix en l’article 6 que 
l’Ajuntament de Terrassa ha d’incorporar la perspectiva de gènere en 
l’elaboració dels pressupostos municipals per tal d’evitar el biaix per raó de 
gènere. Amb aquesta finalitat les propostes s’elaboraran amb perspectiva de 
gènere, fent visible l’impacte diferenciat dels pressupostos sobre els homes i 
les dones, integrant els objectius propis de la perspectiva de gènere en els 
objectius orientats als resultats. 
 
 
Terrassa, 15 d’octubre de 2019 

 
    

 
 
La cap del Servei de Polítiques de Gènere 

Natalia Perona Vizcaino 

 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































