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1. Aspectes generals del procediment de certificació
La Norma SG CITY 50-50 és la primera norma 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, 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 tractes internacionals en relació
als 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, i, 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.

1.1.

Classificació del municipi

És aplicable a tots els municipis i ciutats del món, de qualsevol mida, que busquin reduir les
desigualtats de gènere i complir amb la legislació en matèria d´igualtat. El sistema s’ha adaptat
a la diversitat territorial dels municipis i estableix una classificació a partir del seu abast
poblacional.
S´han distribuït els municipis en tres trams:
-

Municipis del Primer Tram, corresponen a municipis d’un abast poblacional de fins a 5.000
habitants.

-

Municipis del Segon Tram, corresponen a municipis d’un abast poblacional de més de 5.000
fins ai 20.000 habitants.

-

Municipis del Tercer Tram, corresponen a municipis d’un abast poblacional de més de
20.000 habitants.
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1.2.

Entitats Avaluadores

Les avaluacions que implica el procés de certificació es duran a terme a través de les entitats
avaluadores homologades per l’Associació Forgender Seal1. A la web del Distintiu hi són
identificades, i serà el mateix municipi qui triï l’entitat avaluadora2a excepció dels municipis del
Primer Tram que seran avaluats per l’Associació Forgender Seal Un cop obtinguts els informes
realitzats per les entitats avaluadores, l’Associació determina la conformitat per a l’obtenció del
Distintiu i el certifica.

1.3.

Documentació facilitada pel sistema de certificació

El procés de certificació per a l’obtenció del Distintiu conté dues parts fonamentals: l'elaboració
de l'Autodiagnosi (AD) i l'elaboració de 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 propers dos anys.
La Norma facilita el formulari de l’Autodiagnosi que conté preguntes referents als requisits i als
criteris d’avaluació, especificant els indicadors en cada una de les preguntes. Un cop contestada
i avaluada l’Autodiagnosi, es proporciona el formulari del Pla de Compromís. Els formularis
responen a la classificació de municipis.

1.4.

Documentació pròpia del Municipi

La majoria de municipis disposen de Plans de Polítiques d’Igualtat de Gènere o estratègies de
polítiques socials que els permeten programar de forma estratègica i operativa la igualtat entre
dones i homes. Alhora disposen de programes o plans que integren la perspectiva de gènere en
l’organització interna del consistori i amb les seves relacions amb tercers.
Tots aquests instruments són eines fonamentals pel procés de certificació, ja que la Norma SG
CITY 50–50 introdueix criteris que ajuden a implementar, avaluar i certificar un sistema de gestió
d’igualtat de gènere a partir dels objectius, fites i actuacions que el municipi ha establert en les
seves estratègies a favor de la igualtat entre dones i homes.

1.5.

Requisits i criteris

El formulari de l’Autodiagnosi i el Pla de Compromís s’han elaborat a partir d’una sèrie de
requisits i criteris. Existeixen dos tipus de requisits, els operatius i els normatius. Els requisits

1

Els governs municipals podran escollir l’entitat avaluadora sempre i quan acceptin les condicions
contractuals especifiques que puguin establir les entitats.
2

El municipis del Primer Tram seran avaluats per l’Associació Forgender Seal
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operatius són criteris vinculats a instruments tècnics de gènere que s’han de complir
obligatòriament en el moment de l’avaluació del formulari de l’Autodiagnosi. Els requisits
normatius són els criteris vinculats a l’elaboració de plans i polítiques estratègiques de l’acció
del govern municipal.
Aquests requisits només seran considerats com a requisits si l'ordenament jurídic del lloc així ho
estableix, ja que es refereixen als instruments polítics que el marc jurídic competent del municipi
estableix com obligatoris. El municipi 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 Compromisos. L'obtenció del Distintiu quedarà pendent
de com es resolen els requisits normatius.
En el cas que el municipi no tingui l’obligatorietat normativa de disposar dels instruments polítics
fixats en el formulari, no seran considerats com a requisits. El municipi haurà d’acreditar i
proporcionar la norma on quedi regulada la no obligatorietat normativa.
Els criteris d’avaluació són aquelles condicions que permeten avaluar quines polítiques i quines
actuacions està duent a terme el municipi, mostrant així la situació de partida del municipi en el
moment d’iniciar el procés de certificació. Els criteris disposen d’indicadors de situació que el
municipi ha de respondre afirmativament o negativament.
Les preguntes dels criteris s’estableixen 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.
1. Àrea de lideratge, gestió interna i capacitats
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estratègia, estructura, mecanismes de funcionament i presa de decisions
Planificació, seguiment i avaluació
Disseny, gestió i avaluació del pressupost municipal
Formació i capacitació de l’equip de govern
Polítiques de gestió interna, protocols i procediments de gestió de persones
Polítiques i processos de comunicació i participació interna
Relacions amb tercers

2. Àrea de promoció dels drets de les dones
1.
2.
3.
4.

Participació política i social
Desenvolupament professional, ocupació i lideratge empresarial
Promoció i reconeixement de la formació i la capacitació
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
www.forgenderseal.org
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6. Visibilitat i representació de les dones a la vida pública i als mitjans de comunicació
7. Cooperació pel desenvolupament
3. Àrea de 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

2. Procés de certificació
2.1.

Sol·licitud i acceptació

El municipi pot sol·licitar el Distintiu a través de les entitats avaluadores o mitjançant la web de
Forgender Seal www.forgenderseal.
Un cop sol·licitat el Distintiu, es facilita al municipi el pressupost i la planificació del procés. Amb
l’acceptació del pressupost, el municipi signa una Declaració Responsable en la que s’acordarà:
•

•
•
•
•

•
•

Que el municipi posarà a disposició de l’entitat avaluadora tota la informació necessària
i facilitarà les entrevistes amb el personal propi o subcontractat per a realitzar
l’avaluació del procés de certificació.
Les entitats avaluadores o Forgender Seal podran requerir addicionalment determinada
informació que consideri rellevant per a l'avaluació dels requisits i dels criteris.
Que el municipi accepta que els resultats de la seva avaluació es facin públics a la web
del Distintiu i a la web de l’entitat avaluadora i de l’entitat certificadora.
El municipi es declara en situació de solvència financera per fer front al pagament dels
costos del procés.
Que el municipi és conscient que la realització del procés de certificació i el seu
pagament corresponent, no assegura l'obtenció del Distintiu, ja que això dependrà dels
resultats obtinguts. Per tant, té l'obligació de fer front al pagament del servei d'avaluació
independentment del resultat.
Que la falta de veracitat o fidelitat de la informació facilitada pel municipi pot originar
la suspensió o retirada de la conformitat.
Que el municipi es compromet a informar sobre qualsevol canvi significatiu que pugui
alterar l’avaluació o el manteniment del Distintiu.

2.2.

Fase de l’Autodiagnosi

L’entitat certificadora facilitarà al sol·licitant el número d’usuari per poder accedir a la intranet,
on es trobaran els documents del procés de certificació. El formulari de l’Autodiagnosi conté les
preguntes referents als requisits i als criteris, especificant els indicadors en cada una de les
preguntes.
www.forgenderseal.org
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La persona responsable de respondre el formulari haurà de comptar amb la col·laboració de
l’equip polític i tècnic del consistori ja que les preguntes afecten totes les àrees del govern
municipal.
Termini de presentació per part del municipi: El municipi 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 municipi
haurà de pujar els documents que justifiquin el compliment dels requisits sol·licitats al Formulari
de l’Autodiagnosi.
La documentació només es presentarà a través de l’eina telemàtica de la Norma.

2.2.1. Avaluació de l’Autodiagnosi
El formulari de l’Autodiagnosi serà avaluat per l’entitat avaluadora triada pel municipi dins de
les entitats homologades per la Norma.
L’informe d’avaluació té dues parts:
1. Comprovació dels requisits descrits en el formulari segons l’abast poblacional del
municipi i que són condicions obligatòries, diferenciant els requisits operatius dels
requisits normatius, en el cas que hi siguin.
El municipi haurà de penjar les fonts de verificació a la carpeta denominada
“Documentació” i situada en la seva intranet.
2. Elaboració d’un informe on es recolliran les fortaleses, les recomanacions i els
advertiments i que el municipi haurà de preveure per elaborar el Pla de Compromís.
Termini d’avaluació: el termini per lliurar l’avaluació serà de dos mesos, el qual es pot veure
interromput si l’entitat certificadora ha sol·licitat documentació addicional al municipi.
Resultat de l’avaluació
Amb conformitat: El municipi ha superat l’Autodiagnosi.
Amb conformitat parcial: El municipi té pendent tots o alguns dels requisits normatius.
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Sense conformitat: El municipi no ha superat l’avaluació. En aquest cas, el municipi disposarà
d’un nou termini d’un mes per incorporar les millores necessàries i per tornar a sotmetre's al
procés d'avaluació.

2.3.

Elaboració i avaluació del Pla de Compromís

Elaboració:
Superada amb conformitat l’Autodiagnosi, el municipi ha d’elaborar el Pla de Compromís;
aquest respon a la classificació dels municipis.
El Pla de Compromís és una eina de planificació per promoure la transversalitat de gènere en els
plans d'acció i polítiques públiques municipals.
Els seus objectius són:
1.
2.
3.

Identificar el nivell de compromís del municipi amb la transversalitat de gènere en
els propers dos anys.
Facilitar al municipi la definició d'intervencions significatives de transversalitat de
gènere que puguin ser incorporades en el seu Pla d'Acció Municipal.
Establir prioritats, per àrees i àmbits d'actuació, encaminades a promoure la igualtat
efectiva entre dones i homes al municipi.

Seguint l'estructura de la Norma SG CITY 50-50, el Pla de Compromís també es divideix en les
tres àrees temàtiques establertes, i cada àrea està subdividida en blocs que permeten identificar
els diversos àmbits, polítiques, plans i programes municipals en els quals es considera
fonamental iniciar la transversalitat de la perspectiva de gènere.
A cada bloc hi ha una sèrie de criteris amb els seus respectius indicadors que, de manera
inductiva, la Norma proposa per ajudar a escollir el nivell de compromís que assumirà el municipi
en els propers dos anys.
La decisió de triar el nivell de compromís per cada criteri ha d’estar en coherència amb l’estat
de situació del municipi evidenciat a l’informe de l’Autodiagnosi, de manera que pugui ser
realista i objectiu, i pugui tenir un impacte realment positiu en finalitzar el període d’execució
dels dos anys.
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Avaluació:
L’avaluació del Pla de Compromís determina el grau de compromís del municipi pels propers dos
anys. La conformitat en el procés d’avaluació del Pla de Compromís s’obté quan s’han seguit les
millores proposades per l’informe d’avaluació de l’Autodiagnosi i quan s’assoleix una
determinada puntuació, la qual determina el nivell de certificació: nivell INICIAL, nivell AVANÇAT
i nivell CAPDAVANTER.
Termini d’elaboració: el municipi té dos mesos per l’elaboració del Pla de Compromís.
Termini d’avaluació: el termini per lliurar l’avaluació serà de dos mesos. El termini es pot veure
interromput si l’entitat certificadora ha sol·licitat al municipi documentació addicional.
Puntuació:
Cadascuna de les accions contempla un grau de compromís, que pot ser A, B o C. El grau A és el
més exigent i atorga 10 punts, el grau de compromís B manté un nivell mig i atorga 6 punts, i el
grau de compromís C, és un grau de compromís bàsic, i atorga 4 punts.
La puntuació obtinguda es pot veure afectada positiva o negativament segons s'hagi establert
en l'informe de l’autodiagnosi.
1.

Nivell INICIAL, quan s’assoleix del 70 al 80% dels punts totals;

2.

Nivell AVANÇAT, quan s’assoleix del 81 al 90% dels punts totals, i

3.

Nivell CAPDAVANTER, quan s’assoleix del 91 fins el 100% dels punts totals.

Sense conformitat: En el cas que el municipi no superi la conformitat s’estableix un període d’un
mes dins del qual el municipi té l’oportunitat d’incorporar les millores necessàries per tornar a
sotmetre’s al procés d’avaluació. Això no obstant, el municipi pot quedar en una fase de
preparació i presentar el Pla de Compromís dins dels 12 mesos següents. Durant aquest període
el municipi passa a ser un municipi en fase de preparatòria per a l’obtenció del Distintiu
municipal per la igualtat de gènere.

2.4.

Certificació i atorgament del Distintiu

L’Associació Forgender Seal, mitjançant la seva junta de valoració, validarà l’avaluació i emetrà
el certificat amb l’atorgament del Distintiu. Un cop obtingut el Distintiu per la Igualtat de
Gènere dels governs locals s’obre el període d’execució del Pla de Compromís. El municipi té
l’obligació de fer públic el Distintiu i els seus compromisos.
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3. Procés de renovació
El període d’execució del Pla de Compromís és de dos anys, termini en què el govern local ha
d’executar els compromisos fixats d’acord amb el calendari previst. En finalitzar el període, es
realitza l’avaluació final.
Superada l’avaluació final als dos anys de l’obtenció del Distintiu, el municipi definirà, a partir
del seu Pla de Compromís inicial, els nous compromisos a favor de la igualtat de gènere i podrà
avançar en els nivells de certificació. El nou Pla de Compromís s’elaborarà en un termini de tres
mesos des de l’avaluació final.
En cas que el resultat de l’avaluació final no fos satisfactori, el govern municipal disposarà d’un
període de rectificació d’un any. Transcorregut el termini, es realitzarà una nova avaluació. En
cas que el municipi no superi l’avaluació final es retirarà el Distintiu.

4. Tarifes del procés de certificació per a l’obtenció del Distintiu
El procés de certificació per a l'obtenció del Distintiu per la Igualtat de Gènere de la Norma SG
CITY 50-50 inclou l'accés a la intranet, el formulari de l’autodiagnosi, l'informe de l’autodiagnosi,
el Pla de Compromisos, l'avaluació del Pla de compromisos i l'obtenció del Distintiu3 (SG CITY 50
– 50).
Durant el període d’execució, que és de dos anys, l’Associació Forgender Seal facilitarà suport
tècnic al govern municipal i s’establirà una xarxa entre els municipis que han obtingut el
Distintiu per tal de crear un treball conjunt i de col·laboració entre els governs municipals.
El municipi interessat ha d’escriure un correu a info@forgenderseal.org sol·licitant el seu
pressupost, indicant el nom de la població i el número d’habitants.

33

L’obtenció del Distintiu queda subjecte a l’avaluació del Pla de Compromís.
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