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IN TR OD U CCIÓ 
La Norma SG CITY 50-50 persegueix desenvolupar i instal·lar de manera consistent polítiques 
públiques que incorporin la perspectiva de gènere i enforteixin les capacitats institucionals que 
garanteixin la seva permanència en el temps. Per a això, es fa necessari comptar amb la voluntat 
política del govern local i amb la implicació de tot el consistori en el procés de certificació. 

OBJECTIU S  
Un cop transcorreguts dos anys des de l’obtenció del Distintiu per la igualtat de gènere d’àmbit 
municipal (Certificació SG CITY 50-50), l’ajuntament el pot renovar mitjançant un procés que té 
dos objectius:  

1. Avaluar si les accions fixades al Pla de Compromís s’han dut a terme.   

2. Renovar les accions a realitzar els propers dos anys a través del formulari del Pla de 
Compromís (PC).  

F ASE 1: AVALU ACIÓ 
La primera fase del procés té per objectiu verificar el compliment dels compromisos fixats al Pla 
de Compromís (PC), acreditant que les accions compromeses s’han dut a terme. Per fer-ho, 
l’entitat avaluadora sol·licita a l’ajuntament aportar les fonts de verificació d’una mostra 
representativa i aleatòria del conjunt d’accions establertes al Pla de Compromís. 

Entitats avaluadores  
 
L’ajuntament podrà escollir l’entitat avaladora d’entre les que tenen el seu àmbit territorial: 
 

ÀMBIT NACIONAL 
 

NOMÉS CATALUNYA NOMÉS CANÀRIES NOMÉS GALICIA 

- Bureau Veritas 
- SGS  
- Coop4equality 

projectes 
d’innovació 
social. 

 

- Fundació AGI - Opciónate 
 

- Fem legal 
- ICSEM 
 

 

En cas de no escollir entitat, serà la mateixa associació FORGENDER SEAL la que distribuirà 
l’avaluació. 

• Els municipis de menys de 5.000 habitants seran avaluats per l’associació FORGENDER 
SEAL. 

• Els municipis d’entre 5.000 i 7.000 habitants, des del novembre 2021, també els avaluarà 
FORGENDER SEAL.  
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L’Associació FORGENDER SEAL és l’única entitat competent per reconèixer la capacitat per 
avaluar i emetre informes de les entitats avaluadores, com a organitzacions tècnicament 
competents en l’àmbit de l’avaluació, amb conformitat a la Norma SG CITY 50-50.  

Procés a seguir 

1. FORGENDER SEAL elaborarà el pressupost i gestionarà la contractació del servei amb 
l’Ajuntament. En el pressupost es dona l’opció a escollir l’entitat avaluadora. 
 

2. L’Ajuntament escollirà l’entitat avaluadora. Si no ha fa, serà FORGENDER SEAL qui  
encomanarà l’avaluació a l’entitat que estimi més oportú. En qualsevol cas, la liquidació del 
servei de l’entitat avaluadora es farà des de FORGENDER SEAL. 
 

3. FORGENDER SEAL es posarà en contacte amb l’entitat avaluadora i li proporcionarà els 
següents ítems: 

 
a) Dades de contacte de l’ajuntament. 
b) Les fonts de verificació de l’ajuntament. 
c) Un sistema per triar aleatòriament les accions. 
d) Un sistema per organitzar les fonts de verificació al núvol. 

 
4. FORGENDER SEAL posarà en relació l’ajuntament amb l’entitat avaluadora. 
 
5. L’entitat avaluadora encomanarà una mostra aleatòria i representativa d’accions, en funció 

del tram al que pertanyi el l’Ajuntament i de les accions que l’ajuntament s’ha compromès 
a dur a terme en el seu Pla. 

 
TRAMS % D’ACCIONS COMPROMESES 

A VERIFICAR 
Tram 1  30% 
Tram 2  25% 
Tram 3  20% 

 
6. L’entitat avaluadora posarà a disposició de l’ajuntament un espai d’emmagatzematge al 

núvol, on l’Ajuntament haurà de bolcar les fonts de verificació. L’espai al núvol disposarà 
de tantes carpetes com accions a ser avaluades. Cada carpeta tindrà com a nom el número 
i nivell de l’acció a ser avaluada.  

 
L’entitat avaluadora proporcionarà a l’ajuntament la següent informació: 

a. Un llistat de les accions que han de ser avaluades (amb el número i nivell de cadascuna 
de les accions). 

b. Un enllaç per emmagatzemar les fonts de verificació al núvol. 
c. Una data límit per bolcar al documentació a les diferents carpetes (en el termini màxim 

un mes). 
d. En cas de que l’Ajuntament no disposi de les fonts de verificació, l’entitat avaluadora 

se les farà arribar de nou.  
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7. L’ajuntament bolca les fonts de verificació a cadascuna de les carpetes, afegint -si ho 
considera oportú- algun document de text que ajudi a la interpretació de les mateixes. 

IMPORTANT:  

- L’entitat avaluadora ha de resoldre els dubtes que l’ajuntament pugui plantejar entorn 
a les fonts de verificació. Si no té resposta, l’entitat avaluadora ho comunicarà a 
l’associació.  

- L’entitat avaluadora mantindrà com a criteri de documentació requerida l’estipulada en 
el document de les fonts de verificació.  

- L’Ajuntament pot plantejar fonts alternatives per acreditar una acció, que la pròpia 
entitat avaluadora podrà validar. En cas de dubte, serà l’associació FORGENDER SEAL la 
que doni la conformitat; en cap cas, es pot denegar una font proposada sense el 
coneixement de l’associació.  

 
8. Finalitzat el termini per presentar les fonts de verificació, l’entitat avaluadora procedirà a 

realitzar un informe d’avaluació que lliurarà en el termini màxim d’un mes. El resultat pot 
ser favorable o no favorable.  

Criteris per obtenir un informe favorable 

Els criteris per obtenir un informe favorable són els següents: 

• El 80% de les accions a verificar han d’estar conformes. 
• Un màxim del 20% de els accions conformes poden estar en fase d’execució.  

En el cas de que l’informe sigui favorable, l’ajuntament pot renovar la certificació a partir de la 
revisió del seu Pla de Compromís (FASE 2).  

Sense conformitat 

En el cas de que l’informe sigui no favorable, l’ajuntament disposa d’un any de pròrroga per 
poder executar les accions compromeses al Pla de Compromís. Al mateix temps pot revisar les 
accions i adequar-les a la seva realitat. 

Als 12 mesos, l’ajuntament haurà de superar l’avaluació, que haurà de tornar a contractar, per 
poder renovar la certificació i mantenir el Distintiu per la igualtat de gènere.  

Durant el període de prorroga, l’ajuntament podrà seguir fent ús del Distintiu.  

La no superació de l’avaluació en finalitzar la pròrroga de 12 mesos suposaria la pèrdua del 
Distintiu per la igualtat de gènere de l’àmbit municipal.  
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F ASE 2: R EN OVACIÓ D EL D ISTIN TIU  PER  LA IG U ALTAT 
D E G ÈN ER E  

Entitat responsable de la renovació 

Superada l’avaluació, serà l’associació FORGENDER SEAL la que assumirà el procés de renovació 
del distintiu per la igualtat de gènere.  

Procés a seguir 

1. L’associació proporcionarà accés a la plataforma online, on l’Ajuntament podrà accedir al 
formulari del Pla de Compromís. 

 
2. El formulari mantindrà marcades els accions anteriors i comptarà amb una nova columna 

per assenyalar les accions del nou període d’implementació del Pla de Compromís. 
D’aquesta forma, l’Ajuntament revisarà les accions que es vol comprometre a realitzar per 
als propers dos anys. Podrà repetir accions i mantenir línies de treball de manera sostinguda 
en el temps, o bé podrà marcar-ne de noves.  

 
3. L’Ajuntament disposarà d’un termini de dos mesos per renovar els seus compromisos.  

Criteris de conformitat del nou Pla de Compromís  

La conformitat en el procés d’avaluació del Pla de Compromís s’obté quan s’assoleix un llindar 
mínim de puntuació, a partir del qual es determina el nivell de certificació:  

• Nivell INICIAL: s'obté quan s'aconsegueix amb el 30% de la puntuació base del Pla de 
Compromís. 

• Nivell AVANÇAT: s'obté quan s'aconsegueix amb el 40% de la puntuació base del Pla de 
Compromís. 

• Nivell CAPDAVANTER: s'obté quan s'aconsegueix el 50% de la puntuació base del Pla de 
Compromís. 

L’aplicació dels llindars mínims de puntuació que cal obtenir, aplicada a cada tram es resumeix 
a la taula a continuació1:  

TRAM BASE PLA DE 
COMPROMÍS 

Llindar 20%  
NIVELL INICAL 

Llindar 40% 
NIVELL AVANÇAT 

Llindar 50%  
NIVELL 

CAPDAVANTER 
Tram 1 610 122 244 305 
Tram 2 950 190 380 475 
Tram 3 1250 250 500 625 

 
Els punts s’obtenen a partir de les accions i del nivell d’exigència de cada acció segons els 
tres nivells possibles:  
 

 
1 Es manté la puntuació base del Pla de Compromís del moment en el que el municipi va obtenir el primer Distintiu. 
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ÀREA 1 ÀREA 2 ÀREA 3 
• Nivell A: 10 punts 
• Nivell B: 6 punts 
• Nivell C: 4 punts 

 

• Nivell A: 15 punts 
• Nivell B: 10 punts 
• Nivell C: 8 punts 

 

• Nivell A: 10 punts 
• Nivell B: 6 punts 
• Nivell C: 4 punts 

 

Sense conformitat 

En el cas que l’Ajuntament no superi la puntuació mínima del llindar, s’estableix un període d’un 
mes dins del qual té l’oportunitat d’incorporar les millores necessàries per validar el seu Pla de 
Compromís.  

Emissió de l’informe i renovació del Distintiu 

Un cop revisat el formulari del Pla de Compromís, FORGENDER SEAL procedirà a l’emissió de 
l’informe de renovació. L’associació, en un termini màxim d’un mes, enviarà l’informe a 
l’Ajuntament. La conformitat s’obté quan s’assoleix una determinada puntuació, la qual implica 
el nivell de certificació assolit: nivell INICIAL, nivell AVANÇAT i nivell CAPDAVANTER.  

En cas de que l’ajuntament obtingui un nivell diferent de certificació, FORGENDER SEAL enviarà 
el nou Distintiu, en versió física i digital, per tal de que l’ajuntament en faci difusió. 
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