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Els pressupostos públics sovint viuen dins de la �cció que no tenen gènere, és a 
dir, que afecten de la mateixa manera a tota la ciutadania perquè s'han dissen-
yat pensant en aquesta ciutadania sense tenir en compte l'impacte del gènere 
d'aquests.

Aquesta creença és la principal causa de la ceguera que els pressupostos sofrei-
xen davant les desigualtats de gènere. No tenir en compte les diferències i les 
desigualtats de gènere fan que aquestes es perpetuïn.

Només si treballem amb dades desagregades per sexes podrem visibilit-
zar diferències i desigualtats de gènere i a partir d'aquí podrem veure de 
quina manera podem evitar que les diferències es converteixin en desi-
gualtats.

Entenem per diferències de gènere que els homes i les dones encara ocupen es-
pais diferents de la societat i que poden tenir diferents interessos; entenem per 
desigualtats de gènere quan l'existència de diferències implica no gaudir dels 
mateixos drets o de les mateixes possibilitats.

Qualsevol decisió pública que afecti a la ciutadania té la seva dimensió de gène-
re, és a dir, afecta als homes i a les dones i a les relacions que existeixen entre 
ambdós. I mentre els homes i les dones continuïn fent coses diferents s'haurà 
d'avaluar aquest impacte en ambdós sexes per assegurar que no es discrimina 
a cap dels dos i que no es reprodueixen o consoliden el rols tradicionals de 
gènere.

Els pressupostos amb perspectiva de gènere són aquells

que reestructuren ingressos i despeses amb l'objectiu

de promoure la igualtat de gènere. 
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Un exemple pràctic. Àmbit de l'esport.  

Si disposem de dades desagregades per sexes sobre la pràctica esportiva al nos-
tre municipi podrem detectar diferències de gènere. Podem analitzar quin és 
l'impacte de gènere del pressupost de l'àrea d'esports i podem començar a fer-
nos preguntes com: 

▪ Homes i dones es bene�cien de manera equilibrada a l'oferta públi-
ca d'esports? 

▪ Els interessos de tots i totes es veuen representats en igualtat de con-
dicions?

▪ El pressupost de l'àrea té el mateix impacte en homes i en dones? Si 
no és així, com podem corregir aquestes desigualtats? 

En base a com distribuïm el nostre pressupost d'esports i de quina manera �-
nancem les nostres entitats esportives estem consolidant desigualtats de gène-
re perquè no donem la mateixa oportunitat a totes les persones a practicar es-
port des de l'oferta pública.

Un exemple pràctic. Àmbit de taxes i impostos.  

Una mesura com no pagar la taxa de la brossa per tenir més de 65 anys no té el 
mateix impacte per a tothom, ja que existeix una clara desigualtat de gènere en 
les pensions que cobren homes i dones. Per tant, aquesta acció seria una bona 
pràctica en l'àmbit dels pressupostos públics amb perspectiva de gènere.
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Quan considerem que un programa de despesa té un impacte 
de gènere positiu?

Es considera que un programa de despesa té un impacte de gènere positiu quan:
 

1. Millora l'equilibri de dones i homes com persones usuàries o bene-
�ciàries d'aquella política, servei o programa.

2.  Dona resposta a les necessitats i interessos de les dones, que tra-
dicionalment han estat poc considerats o ignorats. 

3. Millora l'accés de les dones a l'àmbit públic o a espais on estan poc 
representades. 

4. Afavoreix la participació de les dones en la presa de decisions.
5. Promou un repartiment equilibrat de les feines de cura i la corres-

ponsabilitat. 
6. Genera canvis en les normes social i valors basats en la igualtat i la 

no discriminació.

Com podem analitzar la perspectiva de gènere dels diferents 
programes de despesa?

Introduint dins de la �txa de cada programa un apartat per analitzar la perspecti-
va de gènere que respongui a les següents preguntes:

• En el disseny del programa s'han tingut en compte dades desagre-
gades per sexe? 

• El programa s'ha dissenyat tenint en compte les diferències de 
gènere i les desigualtats de gènere que afecten l'àmbit del progra-
ma? El programa ha incorporat un objectiu per afavorir la igualtat 
de gènere? 

• Quin és el pressupost assignat per realitzar les accions relacionades 
amb l'objectiu d'igualtat de gènere?

• Quins són els indicadors de gènere que s'han inclòs per avaluar el 
programa? 
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PER SABER-NE MÉS

SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES – IGUALTAT

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS 

siad@elsolsones.cat / 973 48 32 34

Ho promou:

Amb el suport de:

Ajuntament  Solsonade


