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I. INFORMACIÓ  

Introducció 

La Norma SG CITY 50-50© és la primera certificació d'àmbit internacional que permet 

implantar un sistema de gestió per avaluar i certificar el compromís dels governs 

municipals a favor de la igualtat de gènere. A més a més, la Norma impulsa, promou i posa 

a disposició dels municipis eines que afavoreixen la integració de la perspectiva de gènere 

en les polítiques i actuacions de l'administració local.  

La Norma, elaborada per l'Associació Forgender Seal, s'ha dissenyat d'acord amb les 

competències municipals, la normativa nacional i els mandats i tractats internacionals en 

relació amb els drets humans de les dones, el desenvolupament humà, les ciutats i el canvi 

climàtic. 

Mitjançant un procés de certificació, el municipi obté el Distintiu per la Igualtat de Gènere. 

Es tracta del primer segell de certificació que reconeix i motiva els esforços dels governs 

locals per millorar la seva eficàcia, eficiència i qualitat en la implementació de la 

transversalitat de la perspectiva de gènere en la governança municipal. 

Obtenint el Distintiu, el municipi esdevé un actor amb compromís polític i estratègic a favor 

de la igualtat efectiva entre dones i homes, a més, participa d'un procés de millora continua, 

un avanç constant i progressiu cap a la igualtat a través dels compromisos que proposa la 

Norma i que el municipi escull i accepta. 

Procés de certificació per a l’obtenció del Distintiu 

El procés de certificació per a l’obtenció del Distintiu conté dues parts fonamentals: 

l'elaboració de l'Autodiagnosi (AD) i l'elaboració del Pla de Compromís (PC). El primer (AD) 

serveix per conèixer quines polítiques, plans i actuacions disposa el municipi a favor de la 

igualtat de gènere, i el segon (PC) determina quins seran els compromisos del govern 

municipal per impulsar i promoure polítiques, plans i actuacions a favor de la igualtat de 

gènere en els pròxims dos anys.  

L’associació FORGENDER SEAL és l’entitat certificadora que facilita al govern local  un número 

d’usuari que li permet accedir a la seva intranet, on pot descarregar-se el Formulari de 

l’Autodiagnosi. La intranet serà l’espai on quedaran guardats els documents durant el procés 

de certificació.  
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II. FORMULARI DE L’AUTODIAGNOSI 

El formulari de l'Autodiagnosi es proposa com a metodologia per ubicar en quina posició de 

lideratge a favor de la igualtat de gènere es troba l'acció de govern del municipi. Alhora, el 

formulari reconeix quines han estat i quines són les polítiques, plans i actuacions municipals 

a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes. 

L'avaluació del formulari acreditarà com avança el municipi en pro de la igualtat de gènere, 

si disposa, en primer lloc, de lideratge i voluntat política; en segon lloc, si el govern municipal 

ha prioritzat en el seu programa de govern les polítiques a favor dels drets de les dones i, en 

tercer lloc, si s'han aplicat estratègies metodològiques per incorporar la perspectiva de 

gènere en totes les polítiques i actuacions municipals. 

El formulari s’adequa a l’abast poblacional dels municipis, s’han establert diferents trams en 

funció de l’abast poblacional i de les seves capacitats i recursos.  

Requisits del formulari  

ELS REQUISITS són aquelles condicions necessàries per poder passar satisfactòriament el  

procés de certificació. Existeixen dos tipus de requisits, els operatius i els normatius.  

Els requisits operatius són  instruments que faciliten el procés de certificació. En concret, en 

són dos: 1) existència o creació d’una comissió d’igualtat i 2) la comunicació pública de què 

el govern ha iniciat el procés de certificació.  

Els requisits normatius són els instruments vinculats a l’elaboració de plans i polítiques 

estratègiques de l’acció del govern municipal. Aquests últims només seran considerats com 

a requisits si l'ordenament jurídic aplicable al territori així ho estableix. 

El Govern local  pot dilatar el seu compliment fins a l'avaluació del Pla de Compromís, bé 

perquè s'han elaborat els plans o programes exigits, o bé perquè s'estableixen com a accions 

obligatòries en el Pla de Compromís. L'obtenció del Distintiu quedarà pendent de com es 

resolen els requisits normatius. 

Requisits operatius tram 1 

 

Requisit operatiu nº 1 - TRAM 1 

El govern municipal disposa d’una Comissió d'Igualtat encarregada del procés de 
certificació de la Norma SG CITY 50-50.   
La Comissió està formada per:  
a) dues regidories o més del govern municipal, de les quals una té vot a la junta de govern,   
b) per una persona de l’equip tècnic o assessor extern que vetlli per la transversalitat de 
l’enfocament de gènere i,  
c) per la representació d’una o més associacions de dones i feministes.  La direcció tècnica 
i la representació d’associacions poden ser d’altres àmbits socials i/o de l’àmbit 
supramunicipal. 
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d) La Comissió  ha nomenat, entre els seus membres polítics, una persona responsable del 
procediment de certificació. 

FONTS DE VERIFICACIÓ 

1. Acta de la comissió: 
a) Llista de noms i càrrecs dels membres de la comissió.   
b) Llista dels noms de les associacions participants. 
c) Nom i càrrec de la persona responsable del procés de certificació. 
d) En cas de no participar cap associació de dones i feministes, cal acreditar que aquestes 
han estat convidades (correu electrònic o carta).  En el cas de no existir cap associació de 
dones o feminista, s’haurà d’evidenciar (acta) que el municipi no té cap associació. 

Requisit operatiu nº 2 - TRAM 1 

El govern municipal ha comunicat a la ciutadania pels seus canals habituals que ha iniciat 
el procés de certificació. 

FONTS DE VERIFICACIÓ 

Llistat dels canals utilitzats. Si el municipi disposa de portal web, s’ha de comunicar per 
aquest canal. 

 

Requisits operatius tram 2 

 

Requisit operatiu nº 1 - TRAM 2 

El govern municipal disposa d’una Comissió d'Igualtat encarregada del procés de 
certificació de la Norma SG CITY 50-50.   
La Comissió d’Igualtat està formada per: 
a) tres regidories o més del govern municipal, de les quals una ha de tenir vot a la junta de 
govern,  
b) per una persona de l’equip tècnic o assessor extern que vetlli per la transversalitat de 
l’enfocament de gènere i,  
c) representació d’una o més associacions de dones i feministes. La direcció tècnica i la 
representació d’associacions poden ser d’altres àmbits socials i/o de l’àmbit 
supramunicipal. 
d) La Comissió d'Igualtat ha nomenat entre els membres polítics una persona responsable 
del procediment de certificació.  

FONTS DE VERIFICACIÓ 

Acta de la comissió:  
a) Llista de noms i càrrecs dels membres de la comissió.  

b) Llista dels noms de les associacions participants. 

c) Nom i càrrec de la persona responsable del procés de certificació. 
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d) En cas de no participar cap associació de dones i feministes, cal acreditar que aquestes 

han estat convidades (correu electrònic o carta).  En el cas de no existir cap associació de 

dones o feminista, s’haurà d’evidenciar (acta) que  el municipi no té cap associació. 

Requisit operatiu nº 2- TRAM 2 

El govern municipal ha comunicat a la ciutadania pels seus canals habituals que ha iniciat 
el procés de certificació. 

FONTS DE VERIFICACIÓ 

Llistat dels canals utilitzats. Si el municipi disposa de portal web, s’ha de comunicar per 
aquest canal. 

 

Requisits operatius tram 3 

 

Requisit operatiu nº 1 - TRAM 3 

El govern municipal disposa d’una Comissió d'Igualtat encarregada del procés de 
certificació de la Norma SG CITY 50-50.   
La Comissió d’Igualtat està formada per: 

a) cinc regidories o més del govern municipal, de les quals dos han de tenir vot a la junta 

de govern,  

b) per una persona de l’equip tècnic o assessor extern que vetlli per la transversalitat de 

l’enfocament de gènere i,  

c) una representació de dues o més associacions de dones i feministes.  

d) La Comissió d'Igualtat ha nomenat entre els membres polítics una persona responsable 

del procediment de certificació.  

La direcció tècnica i la representació d’associacions poden ser d’altres àmbits socials del 

municipi. 

FONTS DE VERIFICACIÓ 

Acta de la comissió.  

a) Llista de noms i càrrecs dels membres de la comissió.  

b) Llista dels noms de les associacions participants. 

c) Nom i càrrec de la persona responsable del procés de certificació. 

d) En cas de no participar cap associació de dones i feministes, cal acreditar que aquestes 

han estat convidades (correu electrònic o carta).  En el cas de no existir cap associació de 

dones o feminista, s’haurà d’evidenciar (acta) que el municipi no té cap associació. 
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Requisit operatiu nº 2- TRAM 3 

El govern municipal ha comunicat a la ciutadania pels seus canals habituals que ha iniciat 
el procés de certificació. 

FONTS DE VERIFICACIÓ 

Llistat dels canals utilitzats. Si el municipi disposa de portal web, s’ha de comunicar per 
aquest canal. 

 

Requisits normatius 

 

Els requisits normatius són iguals pels tres trams.  

 

Nº 1 El govern local  té l’obligació normativa de disposar d’un Pla de Polítiques 

d’Igualtat de Gènere.  

FONT DE 
VERIFICACIÓ  

Enllaç de la web de l’ajuntament on es troba penjat l’instrument polític 

corresponent.  

Si l’ajuntament no disposa del Pla però té l’obligació normativa passarà a 
ser una acció a realitzar en el pla de compromís. 

Nº 2 El govern local té l’obligació normativa de disposar d’un Pla d’Igualtat de 

dones i homes del Sector Públic. 

FONT DE 
VERIFICACIÓ 

Enllaç de la web de l’ajuntament on es troba penjat l’instrument polític 

corresponent.  

Si l’ajuntament no disposa del Pla però té l’obligació normativa passarà a 
ser una acció a realitzar en el pla de compromís. 

Nº 3  El municipi té l’obligació normativa de disposar d’un Pla d’Actuació 

Municipal  en matèria de Serveis Socials.   

FONT DE 
VERIFICACIÓ 

Enllaç de la web de l’ajuntament on es troba penjat l’instrument polític 

corresponent.  

Si l’ajuntament no disposa del Pla però té l’obligació normativa passarà a 
ser una acció a realitzar en el pla de compromís. 
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Criteris  

ELS CRITERIS són preguntes amb  indicadors que ajuden a desplegar de quina forma el 

govern local aplica i desenvolupa les polítiques d'igualtat i incorpora la perspectiva de gènere 

de manera transversal en totes les polítiques municipals. El govern local ha de respondre SÍ 

o NO als indicadors dels criteris presentats. Els indicadors no són objecte de verificació.  

Els criteris s’organitzen en tres àrees temàtiques de gestió, que corresponen a les principals 

línies de treball per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes. Cada àrea es divideix en 

blocs. A continuació es troba el detall:  

 

Àrea 1 - Lideratge, gestió interna i capacitats 

1. Estratègia, estructura, mecanismes de funcionament i presa de decisions 

2. Planificació, seguiment i avaluació 

3. Disseny, gestió i avaluació del pressupost municipal 

4. Formació i capacitació de l’equip de govern 

5. Polítiques de gestió interna, protocols i procediments de gestió de persones 

6. Polítiques i processos de comunicació i participació interna 

7. Relacions amb tercers 

Àrea 2 - Promoció dels drets de les dones 

1. Participació política i social 

2. Desenvolupament professional, ocupació i lideratge empresarial 

3. Promoció i reconeixement de la formació i la capacitació 

4. Polítiques de medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat, i promoció de la 

conciliació de la vida familiar, personal i laboral 

5. Promoció i facilitació de la salut i els drets sexuals i reproductius de les dones 

6. Visibilitat i representació de les dones a la vida pública i als mitjans de comunicació 

7. Cooperació pel desenvolupament 

Àrea 3 - Promoció d’un entorn lliure de violències i discriminacions 

1. Transformació de rols i estereotips socials 

2. Prevenció, atenció i solucions contra la violència masclista i desenvolupament d’un 

entorn segur 
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III. AVALUACIÓ DEL FORMULARI DE L’AUTODIAGNOSI  

Termini de presentació 

El govern local disposa de dos mesos per presentar el formulari de l’Autodiagnosi i la 

documentació sol·licitada com a font de verificació per avaluar els requisits.  

Documentació a presentar: El formulari omplert i les fonts de verificació sol·licitades per 

avaluar els requisits.  

La plataforma del Distintiu disposa d’una carpeta anomenada “Documentació” on el 

responsable de la certificació  ha de pujar els documents que justifiquin el compliment dels 

requisits sol·licitats. També, encara que de manera excepcional,  es poden fer arribar a través 

de correu electrònic a la persona assignada de l’associació Forgender seal.  

Informes d’avaluació 

L’avaluació té dos documents bàsics:  

1.- Informe d’avaluació.  

2.- Annex de l’avaluació. 

El primer document, l’informe de l’avaluació disposa de:  

1. Comprovació dels requisits operatius: comissió d’igualtat i comunicació a la 

ciutadania que s’ha iniciat el procés de certificació. 

2. Comprovació, si s’escau, dels requisits normatius. 

3. Puntuació obtinguda a partir de les respostes donades. 

El segon document, l’annex de l’avaluació, detalla les accions recomanades del Pla de 

compromís i els advertiments en coherència amb els criteris del formulari a partir de les 

respostes donades pel govern local.  

A petició del govern local, es pot proporcionar un esborrany del Pla de compromís amb les 

accions marcades en coherència amb l’informe i amb l’annex elaborat.  
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IV. PUNTUACIÓ 

Avaluació dels criteris:  Fortaleses i recomanacions    

Tant les fortaleses com les recomanacions provenen de l’anàlisi quantitativa i qualitativa dels 

indicadors i són el resultat de  les puntuacions obtingudes dels criteris. 

Conceptualment, les fortaleses són les actuacions que el municipi està duent a terme per 

incorporar la perspectiva de gènere a les seves polítiques municipals, demostrant l’alta 

implicació política de l’administració local per impulsar i promoure la igualtat efectiva entre 

dones i homes. En canvi, les recomanacions són orientacions que es donen al municipi per 

elaborar el Pla de Compromís, d’aquesta manera es disposa de pautes que poden ajudar a 

incorporar la perspectiva de gènere en determinades polítiques i actuacions municipals en 

què s’ha detectat certa debilitat en la transversalitat de la perspectiva de gènere. 

Cada criteri té desenvolupat un nombre d’indicadors i, en funció del nombre de respostes 

positives als indicadors proposats, s’estableix una puntuació determinada. Cada criteri rebrà 

una avaluació en funció de la puntuació obtinguda.  

Es proposen 4 puntuacions:   

• Puntuació A. El municipi respon afirmativament a tots o tots menys un dels 

indicadors proposats en el criteri. Suposa 2 punts per criteri. 

• Puntuació B. El municipi respon afirmativament en la meitat dels indicadors 

proposats o en el cas que el nombre d'indicadors sigui imparell, s'haurà de complir 

amb el nombre enter superior a la meitat dels indicadors proposats pel criteri. Suposa 

1,5 punts per criteri. 

• Puntuació C. El municipi respon afirmativament a un dels indicadors proposats en el 

criteri. Suposa 0,5 punts per criteri. 

•    Puntuació D. El municipi no ha respost afirmativament a cap indicador. Suposa 0 

punts per criteri. 

En el cas que el criteri només disposi d'1 o 2 indicadors, es valorarà com a PUNTUACIÓ A o 

D. La puntuació B i C no correspondrà. 

Es consideren fortaleses quan la puntuació de:  

- cada criteri ha estat de A o B, 

- específicament pels blocs 2, 3 o 4 de l’àrea 2 quan la puntuació que assoleixen 

cadascun dels tres blocs és com a mínim el 60% del màxim possible per bloc;  

- i respecte a les tres àrees, obtenen per sobre del 60% de la puntuació màxima. 

Per tant, cada criteri s’ha de convertir en punts. I en el cas dels blocs específics esmentats i 

de les àrees, la suma de tots els punts possibles per bloc o àrea és el que marca si ha de ser 

una fortalesa o no.  
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Cada fortalesa obtinguda per criteri suposa 5 punts per a l’avaluació del Pla de Compromís. 

I les fortaleses d’àrees o dels blocs esmentats, suposa 25 punts per cadascun.   

Els punts obtinguts amb les fortaleses se sumaran als punts obtinguts en el Pla de 

Compromís. 

CRITERIS  Quan la puntuació obtinguda sigui A o B 

BLOCS  Els blocs per si mateixos no indicaran cap fortalesa, a excepció dels blocs 2, 3 
i 4 de l’àrea 2. En aquests casos passaran a ser una fortalesa si la seva 
puntuació assoleix el 60% del màxim possible. Per tant, cada criteri s’ha de 
convertir en punts i la suma de tots els punts possibles és el que marca si ha 
de ser una fortalesa o no. 

ÀREES  Quan els punts assolits estiguin per sobre del 60% de la puntuació màxima. 

A l’informe d’avaluació de l’Autodiagnosi, el municipi té identificats els criteris del formulari 

de l’Autodiagnosi que s’han considerat fortaleses i que l’ajudaran a obtenir la puntuació 

requerida al Pla de Compromís per obtenir el Distintiu.  

 Núm. de CRITERIS amb fortaleses x 5 = total de punts. 

Núm. ÀREES o BLOCS amb fortaleses x 25 = total de punts1. 

 

Es consideren recomanacions quan la puntuació obtinguda en: 

- cada criteri ha estat de C o D,  

- en el cas dels blocs 2, 3 o 4 de l’àrea 2 quan la puntuació que assoleixen cadascun 

dels tres blocs està per sota del 60% del màxim possible.  

- I quant a les tres àrees, passen a ser  recomanacions quan els punts assolits estiguin 

per sota del 60% de la puntuació màxima. 

Per tant, cada criteri s’ha de traslladar a punts. I en el cas dels blocs específics esmentats i 

de les àrees, la suma de tots els punts possibles per bloc o àrea és el que marca si ha de ser 

una recomanació o no.  

CRITERIS  Quan la puntuació obtinguda sigui C o D 

BLOCS  Els blocs per si mateixos no indicaran cap recomanació, a excepció dels blocs 

2, 3 i 4 de l’àrea 2. En aquests casos passaran a ser recomanació si la seva 

puntuació no assoleix el 60% del màxim possible. Per tant, cada criteri s’ha 

de traslladar a punts i la suma de tots els punts possibles és el que marca si 

ha de ser una recomanació o no. 

 
1 Aquests punts es valoraran per arribar al nivell mínim per a obtenir el Distintiu. 
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ÀREES Quan els punts assolits estiguin per sota del 60% de la puntuació màxima. 

El municipi podrà tenir en compte les recomanacions, però no són d’obligat compliment.  

Això no obstant, per cada recomanació que el municipi apliqui en el Pla de Compromís, 

obtindrà 5 punts.  En el cas dels blocs esmentats i de les àrees, s’obtenen 25 punts per 

cadascun.  

En l’informe de l’avaluació de l’Autodiagnosi, el municipi té identificats els criteris del 

formulari de l'Autodiagnosi que s'han convertit en accions recomanades del Pla de 

Compromís. En alguns casos poden haver més d’una acció recomanada per criteri. Només 

assumint una acció recomanada per criteri, el municipi ja obtindria els 5 punts. I si 

s’assumeixen les accions recomanades per àrea o per bloc se sumaran 25 punts per 

cadascuna de les àrees o blocs.  

Núm. de CRITERIS amb recomanacions assumides x 5= total de punts. 

Núm. ÀREES O BLOCS amb recomanacions assumides x 25 = total de punts.2 

Avaluació dels criteris: Advertiments 

Els advertiments s’extreuen d’una avaluació exclusivament qualitativa dels indicadors que 

es proposen en cada un dels criteris.  

En aquesta part de l’avaluació s’han tingut en compte aspectes qualitatius transversals del 

formulari de l’Autodiagnosi, atès que hi ha criteris que tenen un alt valor estratègic pel 

desenvolupament del sistema de gestió amb perspectiva de gènere.  

Els advertiments han de ser considerats pel municipi en el moment d’elaborar el Pla de 

Compromís. Per cada advertiment que el municipi no tingui en compte es restaran 5 punts 

de la seva puntuació final.  

En l’informe de l’avaluació de l’Autodiagnosi quedaran reflectits els advertiments en el cas 

que hi siguin. Cada advertiment tindrà una o més accions recomanades del Pla de 

Compromís. Per evitar que es restin punts cal que el municipi assumeixi la totalitat de les 

accions recomanades en cada advertiment. El municipi podrà escollir el nivell de l’acció.  

Variables estratègiques: 

1. Desenvolupament de capacitats internes: desenvolupament estratègic i procedimental 

del municipi, de manera que afavoreix la sostenibilitat del sistema i garanteix la 

integració en el funcionament del municipi.      

 

2 Aquests punts es valoraran per arribar al nivell mínim per a obtenir el Distintiu. 
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2. Formació de càrrecs electes i sectors clau del municipi: planificació d’accions formatives 

en sectors clau del municipi, tant en l’àmbit intern (per exemple, càrrecs electes o 

personal de servei encarregat de la gestió de persones), com extern (per exemple, 

personal vinculat a la violència masclista o a la prestació de serveis socials). 

3. Acció coordinada amb altres administracions i nivells territorials en àrees relacionades 

amb la violència masclista: Vincles de coordinació amb altres instàncies administratives, 

així com dotar-se dels recursos bàsics necessaris i estipulats per la legislació vigent per 

fer front a la violència masclista.     

4. Coneixement del territori: Identifica el grau de coneixement que el municipi té de les 

necessitats del territori. Són els indicadors relacionats amb l'existència d'estudis, 

diagnòstics o anàlisis de la realitat que permetin oferir informació amb dades concretes 

i desagregades sobre les necessitats de les dones en el municipi. El municipi 

desenvoluparà el seu coneixement del territori a nivells molt exhaustius i utilitzant eines 

com l’anàlisi de gènere o la mesura de l’impacte, que permeten donar visibilitat a qui i 

de quina manera es veu afectat per les polítiques municipals.  

5. Dotació pressupostària per donar suport a les iniciatives impulsades pel municipi. Un 

altre aspecte de la metodologia que adquireix especial importància en el Pla de 

Compromís és el pressupost. Per això, molts dels criteris i accions que planteja el 

formulari promouen un compromís pressupostari concret i ferm amb les accions 

seleccionades.   

6. Participació: accions orientades a l'enfortiment i participació de les organitzacions de 

dones.    

7. Accions encaminades a promoure l'autonomia i apoderament de les dones. Indicadors 

relacionats amb la promoció d'ocupació femenina, la formació, mesures d'acció positiva 

o incentius per a empreses i institucions. 

8. Interseccionalitats. Accions adreçades a les dones que pateixen opressió sobre la base 

de la seva pertinença a múltiples categories socials. 

9. Compromís en la lluita contra els estereotips. Mesures i accions encaminades a esmenar 

aquest aspecte.  

La puntuació dels advertiments dependrà dels indicadors associats a cada variable. Es 

produeix un advertiment quan el municipi no arriba al 50% dels indicadors proposats. En el 

cas que el nombre d'indicadors sigui imparell, s'haurà de complir amb el nombre enter 

superior a la meitat dels indicadors proposats pel criteri. 
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A continuació es troba la taula de les variables amb el nombre d’indicadors associats segons 

el tram on s’ubiqui el municipi.  

 Tram 3 Tram 2 Tram 1 

Variable Nº d’indicadors 

1. Desenvolupament de 
capacitats internes 

13 7 11 6 8 4 

2. Formació de càrrecs 
electes i sectors clau 
del municipi 

7 4 3 2 2 1 

3. Acció coordinada amb 
altres administracions i 
nivells territorials en 
àrees relacionades amb 
la violència masclista 

6 3 5 3 4 2 

4. Coneixement del 
territori 

18 9 13 7 7 4 

5. Pressupost 15 8 10 5 11 6 

6. Participació 23 12 21 11 1 8 

7. Accions encaminades a 
promoure l’autonomia 
i apoderament de les 
dones 

18 9 13 7 9 5 

8. Interseccionalitats 9 5 2 1 2 1 

9. Lluita contra els 
estereotips 

10 5 6 3 5 3 
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