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DISTINTIU PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE - primer segell de certificació de gènere de l’àmbit 
municipal 

Norma SG CITY 50-50 

L’Associació Catalana de Municipis anima als municipis de Catalunya a obtenir el Distintiu per 
la Igualtat de Gènere. Iniciativa pionera en el nostre país que impulsa i promou la 

implementació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals i per tant a reduir les 
desigualtats. El Distintiu per la Igualtat de gènere, mitjançant la Norma SG CITY 50-50, impulsa 
el desplegament de la llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

L'Associació Forgender Seal ha elaborat la primera Norma del país que permet implantar un 
sistema de gestió per avaluar i certificar el compromís polític i estratègic dels governs 

municipals a favor de la igualtat de gènere, 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. 

La Norma SG CITY 50-50, que té el suport de l’Institut Català de les Dones,  impulsa, promou i 

posa a disposició dels municipis eines que afavoreix la integració de la perspectiva de gènere 
en les polítiques i actuacions de l'administració local. 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, les 
avaluacions que implica el procés de certificació es duran a terme a través de les entitats 

avaluadores homologades per l’Associació Forgender Seal. En la web del Distintiu queden 
identificades, i serà el mateix municipi qui escolli l’entitat avaluadora. 

Els municipis que disposin de Plans de Polítiques d’Igualtat de Gènere o estratègies de 
polítiques socials veuran facilitat el seu procés de certificació, ja que el Distintiu avalua i 
certifica els objectius, fites i actuacions a partir de les estratègies municipals.  

 
Trobareu tota la información a www.distintiudegenere.cat  

http://www.distintiudegenere.cat/

