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L’objectiu d’aquest article és presentar l’Índex d’Inclusivitat Local (en endavant IdI) i la seva primera prova pilot 

realitzada a diversos municipis de Catalunya. La primera part de l’article està destinada a explicar quin és l’origen i a 

què respon l’elaboració de l’IdI, juntament amb definir què és, per a què serveix i quins són els objectius explícits i 

implícits. Una vegada situat aquest context, la segona part explica la primera experiència d’aplicació d’aquesta eina 

d’anàlisi i els resultats, encara provisionals, obtinguts d’aquesta prova pilot. Finalment, s’apunten algunes primeres 

conclusions i possibles línies de treball que permetin començar a intuir la utilitat i la importància d’una bona eina 

d’anàlisi en polítiques urbanes des d’una mirada inclusiva. 

 

1. L’Ìndex d’Inclusivitat Local (IdI) 

 

L’IdI és una mesura d’escala local que serveix per a avaluar si les polítiques i les pràctiques municipals que es duen a 

terme en la planificació i la pràctica urbanística afavoreixen la creació d’una ciutat inclusiva. Per a això es té en compte, 

des del disseny de la pròpia ciutat fins al model de gestió definit per planificar.  

L’IdI és, per tant, un Índex que mesura quin és el grau d’inclusivitat d’un municipi, a partir de definir un mínim 

comú denominador d'inclusivitat local.  

 

El sentit de l’existència de l’IdI és intervenir directament en la pràctica urbanística a través de formar i transmetre a les 

persones tècniques i polítiques dels municipis la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere a l’urbanisme, o el que 

és el mateix, la perspectiva de l’urbanisme  inclusiu [*], en la seva pràctica professional. 
 

[*] Entenem i definim l’urbanisme inclusiu com a “el conjunt de coneixements, pràctiques i 

experiències que tenen com a funció l’ordenació de la totalitat dels elements que configuren els 

assentaments urbans (equipaments, habitatge, espai públic, mobilitat) per tal d’afavorir un model 

planificat i gestionat des de les necessitats de la vida quotidiana.  
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En aquest sentit, és una eina d’intervenció que mitjançant la planificació i la transformació de 

l’espai urbà, incideix per superar la segregació entre espai públic i privat, la segregació espaial 

d’usos i serveis i les diferències entre els rols de gènere, i que contribueix a construir ciutats més 

igualitàries i socialment més emancipades que milloren la qualitat de vida de les persones que hi 

habiten. “ 

 

Origen i antecedents de l’IdI  

L’IdI va sorgir d’un estudi realitzat en el marc de la Llei de Barris [1] (LldB) en el què s’avaluaven les pràctiques que els 

diferents municipis havien dut a terme en el camp 6 [2] d’aquesta llei. L’objectiu d’aquest estudi era l’elaboració 

d’indicadors d’aplicació pràctica en temes d’urbanisme i gènere, a partir de l’extracció de les diverses experiències 

elaborades per als diferents municipis en els projectes del camp 6 de la LldB.  

Tot i que aquest estudi [3] va analitzar només alguns dels barris de la primera convocatòria de l’any 2004, la conclusió 

principal derivada va ser la constatació de la impossibilitat per crear indicadors de referència a partir d’aquestes 

experiències analitzades. Això venia bàsicament marcat pel  gran desconeixement existent  sobre el què era aplicar la 

perspectiva de gènere en la pràctica urbanística,  i sobretot, de quina manera podia dur-se a terme. La majoria dels 

projectes, iniciatives i/o accions desenvolupades en el marc del camp 6 i que varen ser analitzades a l’estudi, tenien més 

a veure amb programes socials que no pas amb la intervenció directe en el medi urbà i la transformació del mateix. Per 

tant, va quedar clar que calia esbrinar com es podia actuar més directament en l’escala concreta (ciutat, barri o districte) 

per poder començar a aplicar la perspectiva de gènere en la pràctica real dels programes i accions urbanístiques.  

Si bé es va observar una certa voluntat tant per part dels municipis i d’algunes persones tècniques municipals, com de la 

oficina de Barris de la Generalitat, d’incorporar la perspectiva de gènere en els projectes, s’ha de dir també, que sovint 

es quedava només en voluntat, degut a la incapacitat evident de dur a la pràctica els criteris i principis de l’urbanisme 

inclusiu. La mancança d’indicadors clars sobre com aplicar aquesta perspectiva en la intervenció urbanística, així com 

la falta de criteris comuns i consensuats, estaven fortament lligats a aquest fet. Cal apuntar que aquesta realitat fa 

referència a l’any 2004 i que d’ençà hi ha hagut una millora important, tot i que encara lluny de la pràctica que 

desitgem. 

������������������������������������������������������������
[1]    Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.  

Llei elaborada per l’anterior Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per a la realització de Plans d’Intervenció Integrals en els 
barris i viles més degradades del territori català. Fou aprovada al 2004 amb una convocatòria anual fins a l’actualitat. Els municipis presentaven 
un projecte que era avaluat per la comissió avaluadora. Els projectes havien de comptar amb el desenvolupament de 8 camps específics (Millora d 
el’espai públic; Rehabilitació d’edificis; Equipaments; Noves Tecnologies; Eficiència energètica; Equitat de gènere, Programes socials i 
Accessibilitat). La Generalitat subvencionava la meitat de la despesa de la totalitat del projecte i el projecte era desenvolupat únicament pel 
muniicpi, amb la supervisió de la Generalitat. 
 

[2]    Camp 6 de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial: Introducció de la 
perspectiva de gènere: L’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. 

 
[3]    Rekondo Ferrero, Karmele i Forné Aguirre, Laia “pun6: urbanismo inclusiu a la Llei de Barris”  (2009). Tesina final de Màster “Gestió de la        

Ciutat” UPC 
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Així doncs, la hipòtesi inicial plantejada en l’estudi (elaboració d’indicadors concrets a partir de l’anàlisi de les acciones 

concretes al camp 6 de la LldB en alguns barris de la primera convocatòria) va haver de ser reformulada perquè no hi 

havia experiències concretes que permetessin dur-la a terme.. Per tant, la pregunta lògica següent va ser: de quina 

manera es podia conscienciar, al mateix temps que formar, a les persones tècniques municipals responsables de la gestió 

urbanística? Teníem clar que havia de ser una eina pràctica.  Existien ja algunes guies de referència4 sobre planejament 

urbà i alguns indicadors, però potser el què més fallava era el format, ja que era difícil que persones amb poca 

sensibilitat envers la temàtica ni interès sobre el tema en concret, poguessin llegir o interpretar uns indicadors que a 

priori no els hi deien res. En aquests sentit doncs, és quan vam veure clar la necessitat de crear un instrument que fos 

d’aplicació pràctica i que al mateix temps tingués una funció avaluadora i pedagògica. D’aquí va sorgir l’Índex 

l’Inclusivitat Local. 

 

Què és l’IdI 

L’IdI és un qüestionari de 300 preguntes en format web. Al qüestionari es pregunta sobre diferents aspectes de la gestió 

i pràctica urbanística municipal i la incorporació o no, de paràmetres inclusius. El qüestionari està estructurat en 6 

camps diferenciats que entenem que haurien de ser obligatoris a incorporar a l’hora de planificar la ciutat. Aquests sis 

camps són: model territorial / gestió / mobilitat  /equipaments / habitatge / espai públic.  

L’IdI té fonamentalment tres funcions: 

- Avaluadora: Avalua i mesura,  a partir de la valoració obtinguda al qüestionari, la pràctica i les polítiques 

urbanes desenvolupades pel municipi. 

- Pedagògica:  L’IdI també és una eina de difusió pedagògica per a la implementació  de la perspectiva de 

gènere a l’urbanisme, ja que a partir del seu contingut i ompliment fa que les persones tècniques i polítiques 

prenguin consciència del model de ciutat actual, i assumeixin els conceptes i el model de gestió de la ciutat 

inclusiva. 

- Difusora: Incorpora a l’ordre del dia de les agendes municipals les polítiques inclusives urbanístiques, i 

consegüentment, crea un cert interès,  preocupació i exigència en el compliment  dels mínims d’inclusivitat 

local necessaris per a tenir un índex favorable. 

El context específic de treball de l’IdI és l’àmbit local i posa l’accent en: 

        -  l’ús que fa la vida quotidiana de la ciutat i els barris 

        -  la necessitat de repensar quin és el municipi que es vol  i si actualment aquest està responent a les necessitats  

            reals i actuals de la seva ciutadania.  

������������������������������������������������������������
[4]   Algunes guies de referència amb indicadors: 

� Bofill, Anna., Diumenjó, RM., Segura, Isabel (1998) “Las mujeres y la Ciudad” Barcelona, Fundació Maria Aurèlia Campany 1998. 
� Sanchez de Madariaga, Inés “Urbanismo con perspectiva de género” (2004) Instituto Andaluz de la Mujer-Unidad de Igualdad y Género, 

2004 
� Bofill Levi, Anna (2008) “Guia per al planejament urbanístic i l'ordenació urbana amb la incorporació de criteris de gènere “Eines 11, 

Institut Català de les Dobes, 2008   
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        -  l’argumentació de la importància de la fase de diagnosi en la implementació de mesures inclusives en la  

           planificació local.  

Així doncs, l’IdI té la voluntat de transformar, d’intervenir i de ser una eina que provoqui una reflexió i obri camí per a 

la incorporació de noves pràctiques en l’urbanisme de les nostres ciutats. 

 

Organització del qüestionari 

El qüestionari IdI el composen un total de 300 preguntes-indicadors dividides en 6 camps i diferents apartats. A 

aquests 6 camps (Model Territorial, Gestió, Mobilitat, Equipaments, Habitatge i Espai Públic) se’ls hi ha de sumar 

Accessibilitat, Seguretat, Sostenibilitat i Participació, que es troben de forma tranversal al llarg de tot el qüestionari. 

Al mateix temps, aquests camps poden estar dividits en subapartats que ajuden a organitzar les diferents temàtiques o 

aspectes de cada camp. Alguns exemples d’aquests subapartats són: Planejament i diagnosi / Transport Públic / 

Accessibilitat, etc. 

Les preguntes són en realitat indicadors donats en format d’interrogació. Cada pregunta reflecteix un element d’anàlisi i 

està formulada amb una intencionalitat concreta.  

Tot i que en principi es pot pensar que 300 preguntes són massa preguntes, és evident que no totes les preguntes tenen el 

mateix pes ni requereixen el mateix grau de coneixement o d’informació per a ser respostes. Per poder obtenir 

informació fidedigne respecte la realitat urbanística municipal i la gestió real i efectiva que es realitza d’aquesta 

pràctica, van ser elaborades un ventall de tipologies de preguntes molt ampli, en les que algunes són més genèriques i 

d’altres arriben a un grau de concreció molt específic. Són doncs, 300 preguntes en un mateix format però molt 

heterogènies en el seu contingut.  

La majoria de les preguntes són del tipus Sí / No, tot i que també se’n poden trobar d’altres com: de tipus numèric, on es 

demana escriure un número o percentatge; de tipus multiresposta, en les quals o bé es demana que es marquin un seguit 

d’opcions o bé que s’ordenin per ordre de prioritat en funció de la pràctica o criteri; i les d’entrada manual, en les que es 

demana una dada específica. 

Finalment, també hi ha unes preguntes per recollir informació, les quals no computen per a la valoració, però 

contribueixen a la descripció del municipi. 

 

Com es mesura? 

L’IdI es mesura a partir de les preguntes que fan referència als sis camps d’actuació.  

Els paràmetres dels indicadors elaborats per a cada pregunta permeten donar una puntuació a cada resposta, que una 

vegada sumades, donen com a resultat un número absolut que va del 0 a l’1, entenent que 1 és el valor màxim 

d’inclusivitat.  
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Aquesta valoració es fa en tres escales: 

- La primera és la que fa referència als camps en sí, valorant-los segons la seva importància respecte a la puntuació total  
  d’1. 

- La segona respon a la dels subapartats dels camps, realitzada segons el pes de cadascú d’ells dins de cada camp. 

- Finalment, es valoren cadascuna de les preguntes en funció de la seva importància. 

 

A qui va dirigit  

L’IdI està dirigit a professionals que treballen directament en la planificació i pràctica urbanística. En aquest sentit el 

què interessa realment és que l’IdI sigui respost pels tècnics i tècniques municipals encarregades directament de la 

gestió i planificació. 

És un qüestionari que no pot ser respost en un sol dia ni per una sola persona. El nivell d’informació que es demana és 

alt i requereix un gran coneixement, tant de les característiques pròpies del municipi, com de l’organització i la gestió 

d’aquest. Per tant, és important que hi estiguin implicades les diferents àrees i departaments de l’Ajuntament i que 

siguin les persones tècniques de cada àrea les que donin les respostes dels temes que els hi siguin afins i ho facin des del 

coneixement de la pràctica professional i no des de l’àmbit teòric. 

 

Material de suport 

- Web 

El qüestionari IdI s’ha d’omplir en format web, ja que és només així com es poden comptabilitzar les respostes donades. 

Cada ajuntament disposa d’un usuari i contrasenya que donen accés a una sessió particular en la que es van 

emmagatzemant totes les respostes marcades per a aquest usuari concret. Una vegada finalitzat el qüestionari (es 

demana un mínim del 80% de les respostes omplertes) l’eina informàtica fa la valoració de la puntuació final i la de 

cada camp analitzat. 

El qüestionari pot ser respost en totes les sessions que siguin necessàries. L’ordre de resposta no té per què seguir 

l’ordre lògic marcat per les preguntes, ja que mitjançant l’índex de navegació de la web és possible accedir a la graella 

que permet desplaçar-se lliurement als camps i a les preguntes que es prefereixin.  

El format del qüestionari permet, per tant, deixar preguntes sense respondre i passar a les següents, en el cas de que en 

aquell moment no es tingui la informació que es demana. Existeix la possibilitat també de modificar una resposta 

donada en una altra sessió però que era incorrecta. Una vegada donat per finalitzat el qüestionari és quan es calcula la 

puntuació final i les respostes passen a poder ser consultades (visualitzades) però no modificades. 
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Web: Imatge de l’aplicació informàtica d’avaluació de l’IdI 

 

 

 

- Material didàctic: Guia per a un urbanisme inclusiu als barris i municipis 

L’IdI té una Guia5 de suport per a fer més fàcil la seva utilització. Aquesta Guia està organitzada en dues parts. La 

primera part és el qüestionari pròpiament però en suport paper, per tal de tenir una visió més global de la totalitat de les 

preguntes i la informació que es demana. 

La segona part de la Guia està dividida també  segons els 6 camps i resumeix els indicadors genèrics de la ciutat 

inclusiva. Aquests indicadors van acompanyats de fitxes de bones pràctiques per a què els ajuntaments que així ho 

desitgin puguin canviar aspectes de la seva pràctica urbanística i facin servir aquest material com a ajuda.  

Cal remarcar que aquesta segona part de la Guia es concep com a una part “oberta” que s’ha de continuar completant 

amb les diferents bones pràctiques i experiències que es vagin recollint a partir de les pràctiques desenvolupades pels 

ajuntaments. En aquesta primera versió de la Guia només s’hi recullen algunes pràctiques molt concretes però és 

evident que s’ha de seguir ampliant, ja que és aquesta la voluntat amb la què va ser creada. 

������������������������������������������������������������
[5]    Guia per a un urbanisme inclusiu als barris i municipis. Suport en paper de l'Índex d'Inclusivitat Local per a la gestió i l'aplicació d'un 

urbanisme inclusiu. Recerca ICD convocatòria 2009 
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Material didàctic de suport de l’IdI: Guia per a un urbanisme inclusiu als barris i municipis  

 

 

Valoració i resultats 

Una vegada donat per finalitzat el qüestionari l’IdI calcula una nota final entre 0 i 1 que dóna el grau d’inclusivitat 

general d’un municipi. Al mateix temps, es dóna també la valoració extreta de cada camp.  

L’IdI no pretén ser només una eina d’avaluació, sinó també de transformació i d’intervenció, per això, el qüestionari, a 

part de calcular la nota, mostra quins són els aspectes més rellevants a millorar en cada apartat. D’aquesta manera, el 

municipi obtén una nota final acompanyada d’un seguit de propostes d’aspectes de millora.  

L’objectiu és que a partir del material de suport didàctic de la 2a part de la Guia, en el què s´hi detallen un seguit 

d’indicadors i bones pràctiques de la ciutat inclusiva, el municipi tingui una ajuda per poder canviar pràctiques i 

millorar així el seu grau d’inclusivitat.  

La filosofia de l’IdI és la millora contínua i en aquest sentit es recomana tornar a omplir el qüestionari quan s’hagin pres 

mesures de correcció i de millora que puguin fer canviar el grau d’inclusivitat.  
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2. Presentació de la prova pilot 

L’IdI no té sentit si no és a partir de la seva aplicació pràctica; tot i que fins al moment de la prova pilot, era una creació 

teòrica que no s’havia posat en pràctica. Calia veure doncs si l’IdI era una bona eina d’anàlisi i si complia les funcions 

per a les què s’havia elaborat. Era necessària per tant, la posada en pràctica en ajuntaments.  

Des de l’elaboració inicial de l’IdI  varem tenir clar que la versió actual és la versió 1.0 i que és per tant, un punt de 

partida, però ni molt menys definitiva. És per això que en aquesta primera versió no vam voler sintetitzar ni destriar 

gaire, ans al contrari, l’objectiu va ser abarcar el màxim àmbit de coneixement possible, per tal de poder fer una tria a 

posteriori a partir de les conclusions extretes de la seva posada en pràctica.  

A continuació es presenta l’experiència de la primera prova pilot de l’IdI. L’objectiu d’aquesta presentació, i de la 

mateixa prova pilot, no és avaluar el grau d’inclusivitat real dels municipis estudiats, sinó provar l’IdI per tal de veure 

quines coses funcionen i quines no, i poder fer així una versió 2.0 adaptada i contrastada a partir de l’experiència i la 

seva posada en pràctica.  

Des d’un inici intuíem que l’IdI no respondria de la mateixa manera a tots els municipis i que segurament tindria 

mancances amb municipis més petits i amb una dinàmica territorial més allunyada de les grans ciutats. Per aquest 

motiu, i per qüestions d’equitat territorial, els municipis escollits havien de tenir diversitat de grandària i de dinàmiques 

territorials, complint també el criteri de que totes les províncies de Catalunya estiguessin representades. 

Així doncs, els municipis implicats han estat molt diferents; des de diferents mides i grandàries, fins al model mateix de 

municipi: municipis amb un nucli compacte molt definit, municipis amb gran quantitat d’urbanitzacions disperses, 

municipis predominantment turístics, etc. 

Els criteris de selecció dels municipis han estat els següents: 

- Representació de diversitat de mides i grandàries en quan a població. 

- Diversitat de models i dinàmiques territorials (compacte, dispers, amb urbanitzacions, model turístic de costa, 

   municipi de l’interior, etc.) 

- Diferents graus de metropolització. 

- Diferents dinàmiques d’ús i relació del municipi amb el seu territori (comarca i província6). 

- Predisposició i interès de les persones polítiques i tècniques implicades en el procés de la prova pilot. 

 

Aquí presentem els primers apunts resultants de l’aplicació de l’IdI en aquesta primera prova pilot. Com que l’objectiu 

d’aquesta prova pilot, tal i com va ser presentat també als municipis, no ha estat el de mesurar el grau d’inclusivitat 

local específic d’aquests municipis, sinó avaluar l’eina com a instrument d’utilitat per a aquesta pràctica, no s’esmenten 

els noms dels municipis analitzats. Però per tal de possibilitar la comprensió dels resultats, es defineixen les 

característiques tipològiques.  

 

������������������������������������������������������������
[6]    Organització territorial de la comunitat de Catalunya, que està dividida en quatre províncies (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona). Aquestes 

províncies estan a la vegada dividides en diverses comarques, que són fragments territorialment més petits. 
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Les tipologies genèriques dels municipis estudiats són les següents:  

T1:   Tipologia de municipi 1. 
          Municipi amb menys de 10.000 habitants 
          Capital de comarca interior 
          Lògica de funcionament local molt relacionada amb l’àmbit comarcal i provincial 

T2:   Tipologia de municipi 2. 
          Municipi entre 30.000 i 40.000 habitants 
                       Municipi coster amb forta lògica estacional per l’activitat turística.  
                       Arriba a quadruplicar la seva població a l’estiu 
          Sector de serveis predominant per causa del turisme. 

T3:   Tipologia de municipi 3. 
          Municipi entre 30.000 i 40.000 habitants 
                       Situat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i per tant, municipi influenciat per la dinàmica metropolitana.  

T4:   Tipologia de municipi 4. 
              Municipi entre 30.000 i 40.000 habitants. 
                       Capital de comarca interior.  
                       Lògica de funcionament local molt relacionada amb l’àmbit comarcal i provincial. 

 

a. Primers resultats orientatius 

La nota mitjana final dels municipis que han participat en aquesta primera prova ha estat de 0,39 sobre 1. Això vol dir 

doncs, que els municipis es troben en un 40% d’inclusivitat. S’ha d’indicar que els resultats dels municipis han estat 

bastant semblants i que la diferència màxima ha estat de 0,14 punts.  

És important assenyalar que els camps amb pitjor nota en tots els casos han estat habitatge i equipaments. A l’hora que 

els altres quatre camps es reparteixen el tercer lloc en funció del funcionament i organització propi de cada municipi.  

Ens ha cridat l’atenció que els camps de model territorial i gestió tinguin bastant bona puntuació; en el cas del camp de 

model territorial la mitjana dels municipis arriba al 65% de la inclusivitat del camp en concret. Mentre que en el camp 

de la gestió s’aconsegueix una mitjana del 40%. Si sumessin aquests dos camps tindríem una mitjana del 52,5% 

aproximadament. Superarien en 12,5 punts a la mitjana d’inclusivitat local (40%) dels municipis d’aquesta primera 

prova pilot. Això ens planteja una pregunta clara: si el model territorial i la gestió segueixen un model inclusiu, com pot 

ser que l’aplicació i desenvolupament d’aquests dos camps (model territorial i gestió) al llarg dels altres quatre camps 

no es faci de forma tan inclusiva que faci baixar la mitjana? Ja que està clar que un bon plantejament en el model 

territorial i la gestió fan que la lògica d’ús del municipi sigui més òptima per a la vida quotidiana. Se’ns planteja aquí 

per tant,  una escletxa per investigar.  

Un altre element també destacable i comú en tots els casos és el fet que tots els municipis han tret una puntuació 0 en 

les àrees de cobertura supramunicipal de la mobilitat i en la de seguretat urbana. En el cas de la mobilitat de cobertura 

supramunicipal, i lligant amb el què s’exposava en l’anterior paràgraf, costa de creure que el model territorial del 

municipi  sigui inclusiu si no hi ha una cobertura supramunicipal  del transport públic adient que connecti al municipi 

amb el seu entorn. I per altra banda, ens ha sorprès la puntuació del camp en seguretat urbana, ja que crèiem que era un 



[urbanIN+]                      Índex d'Inclusivitat Local (IdI) 
Laia Forné i Aguirre    Presentació de la primera prova pilot d'aplicació 
Karmele Rekondo Ferrero 

�

factor que  estava més a l’ordre del dia en  les agendes polítiques. Això ens demostra també, que potser el concepte que 

es té de seguretat urbana no és prou ampli parlant inclusivament i que encara hi ha molts factors a treballar.  

 

b. Dificultats i oportunitats trobades en el procés 

Actitud i voluntat municipal 

Les vies d’accés als municipis han estat diverses. En alguns casos el contacte ha estat a partir de la regidoria de dones, 

d’altres amb la d’urbanisme directament  i en altres ocasions el contacte ha estat directament amb l’alcaldia. Cada via 

d’accés ha tingut avantatges i inconvenients. 

Quan l’accés és la regidoria de dones pròpiament, la voluntat ha estat sempre la de col·laborar i donar suport al projecte. 

Els inconvenients en aquests casos han estat que no sempre les regidories de dones tenen prou influència dins 

l’ajuntament i per tant, per més voluntat que hi pugui haver, aquesta no sempre es transforma en una resolució positiva. 

També cal remarcar que aquesta regidoria sovint s’enfoca, des de la pròpia organització municipal, com una àrea que es 

dedica a temes socials i que no té res a veure amb el fet de fer ciutat, i això fa que departaments com el d’urbanisme no 

acabin de valorar la prova pilot realment.  

Quan el contacte es fa a través de l’àrea d’urbanisme directament, els resultats són diversos.  En general la rebuda ha 

estat positiva i la voluntat ha estat col·laborativa, però també hi ha hagut moltes reticències per part d’algunes persones 

tècniques. Les àrees d’urbanisme, així com els i les arquitectes municipals, estant molt acostumades a una manera de fer 

i a que ningú els posi en qüestió la seva pràctica professional. Acceptar que hi ha altres maneres d’actuar i d’entendre 

l’arquitectura i l’urbanisme no sempre és ben rebut. Per altra banda, a vegades es tendeix a treure importància o a tractar 

de complementari els aspectes que l’urbanisme inclusiu incorpora, ja que no es tracta de grans projectes sinó de petites 

accions i canvis en la pràctica diària.  

Una altra actitud que també ens hem trobat és la d’afirmar que tot allò que el contingut de l’IdI planteja ja s’aplica i que 

per tant, està assumit per part del departament. Aquest fet, que a priori resulta positiu, però també pot jugar en contra ja 

a vegades que tanca les portes a poder incorporar elements o noves pràctiques que ajudin a millorar el què ja s’està 

realitzant. La realitat i el resultat de la mateixa prova pilot ens indiquen que, tot i que el discurs inclusiu pugui està 

assumit, no sempre acaba traslladant-se en la totalitat de la pràctica municipal i que tot i la voluntat, hi ha aspectes que 

es mostren contradictoris.  

En altres casos en hem trobat també que la separació entre l’esfera política i la tècnica és molt gran. Pot passar que la 

voluntat política existeixi però no hi hagi la capacitat d’”impusar” l’IdI als tècnics i tècniques, que en alguns casos 

s’emparen en el fet de tenir molta feina i no tenir temps per a respondre el qüestionari. La dissociació entre l’àmbit 

polític i tècnic també pot invertir-se, i també ens hem trobat amb persones tècniques disposades que no han pogut 

realitzar la prova pilot per manca d’enteniment i implicació per part de la l’àrea política, i tot s’ha quedat en una mera 

intenció. En qualsevol cas, és important destacar que per a poder realitzar l’IdI ha hagut d’haver prèviament el suport, 

consentiment i aprovació política com a precedent i inici.  
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Respecte a les oportunitats, el fet d’haver treballat amb municipis de caire i lògica tan diversa ens ha possibilitat 

conèixer organitzacions municipals molt diferents. Aquest fet ens ha fet veure que aquestes realitats diferents s’han de 

tenir en compte a l’hora de plantejar un procés com el què implica l’IdI, així com a l’hora de fer la seva valoració i 

anàlisi.  

 

c. Metodologia i avaluació del procés de la prova pilot 

Per tal d’avaluar el propi procés d’execució de l’IdI, es va demanar a totes les persones que havien participat a l’hora de 

respondre l’IdI (més o menys ampliament), que responguessin a  un qüestionari de 13 preguntes. L’objectiu d’aquest 

qüestionari és avaluar 3 aspectes del procés:  

a. el procés de resposta.  

b. el disseny i contingut del qüestionari.  

c. la seva utilitat o futura utilitat.  

Les dades que aquí es presenten són extretes del buidatge d’aquests qüestionaris i per tant, és un anàlisi subjectiu a 

partir de l’opinió directe dels i les tècniques municipals sobre el disseny i utilitat d’aquesta eina.  

Departaments implicats 

Els departaments o àrees implicades a l’hora de respondre l’IdI han estat les àrees d’urbanisme, territori i obres 

públiques. En algun cas s’ha demanat la col·laboració a altres àrees, però aquesta situació ha sigut de manera 

molt puntual. En aquest sentit veiem doncs que no s’ha aconseguit la transversalitat departamental que es 

buscava i que defensa el propi discurs del contingut d’un urbanisme inclusiu. Pensem que aquest fet ha estat 

també conseqüència de que sovint les àrees d’urbanisme engloben un gran número de competències, sobretot 

en municipis mitjans o petits, i per tant, tots els camps o àrees d’anàlisi es gestionen i regulen des de  l’àrea 

d’urbanisme. 

 

Perfil dels tècnics i tècniques implicades 

Pel què fa a la professió o perfil de les persones tècniques que han respost l’IdI es crea un paral·lelisme i 

conseqüent coherència amb les àrees implicades. D’aquesta manera, les disciplines que han participat en el 

procés són l’arquitectura, principalment, i en alguns casos també la d’enginyeria industrial.  

Pel què fa al gènere de les persones que han col·laborat en el procés, hi ha hagut un alt grau de paritat ja que 

estaríem parlant d’un 52% d’homes front un 48% de dones. Aquestes dades són importants també a l’hora 

d’analitzar la seva opinió entorn a l’IdI i a com es rep aquesta iniciativa en funció del gènere.  

 

Durada del procés 

En general, i a excepció només d’una opinió, l’IdI no s’ha viscut com a una càrrega de feina, tot i que 

evidentment ha suposat una voluntat de fer-ho i implicació per part de les persones involucrades. La mitjana de 
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temps de resposta ha estat de 5 setmanes, és a dir, poc més d’un mes. També indiquen que s’ha anat responen 

en forats i estones entre la feina diària.  

Procés de resposta 

Hi ha coincidència a l’hora de valorar que la informació i dades que es demanen en l’IdI és una informació que 

en un inici no està a l’abast però que és fàcil d’aconseguir-la. Tot i així, s’ha observat que no tots els municipis 

tenen el mateix grau de producció de dades sobre la seva realitat local, fet que ens ha cridat l’atenció, donat que 

algunes informacions són bàsiques per entendre la lògica de funcionament del propi municipi.  

 

Disseny i contingut 

En tots els casos es valora positivament el disseny del qüestionari, ja que les preguntes es mostren intel·ligibles 

i els camps es consideren adients. 

En algun cas es fa menció específica al camp d’habitatge, explicant que potser no s’adequa gaire a la realitat ja 

que l’ajuntament sovint hi té poques competències i per tant, el grau d’intervenció i de capacitat de gestió és 

inferior.  

 

Adaptació de l’eina a la diversitat municipal: ajustos i desajustos 

Respecte a si la informació que es recull és fidedigna al municipi i a la seva realitat, en general es creu que sí, 

però s’indica que hi ha aspectes (del contingut principalment) en els que l’IdI hauria de millorar. A l’anàlisi 

que hem realitzat posteriorment, hem observat que aquests aspectes van molt lligats a la grandària del 

municipi. Ja que en general, els municipis més petits opinen que a vegades l’IdI no s’adequa a la seva realitat i 

que està pensat per a una escala més gran. És per això que en el qüestionari de valoració aquests municipis 

demanen que les respostes puguin ser més obertes i explicatives.  

En els casos dels municipis turístics, més concretament, també es veu un desajust, ja que són municipis amb 

una gran variació poblacional en funció de l’època de l’any i que per tant, les necessitats són diferents i la 

gestió municipal també; igual que el propi model territorial d’organització i funcionament.  

 

Sobre la utilitat de l’IdI 

La majoria dels tècnics i tècniques creuen que el qüestionari ha estat interessant i que és una bona eina de 

diagnosi. Assenyalen que aporta nous elements a valorar i a observar i per tant, que proposa possibles línies 

d’intervenció que prèviament no havien estat plantejades. En aquest aspecte, fins i tot hi ha hagut un 

ajuntament que a partir de la prova pilot i com a resultat del procés, ha iniciat una nova tasca que fins ara no 

duia a terme.  

Quan es pregunta si es veu útil de cara a aplicar els continguts i pràctiques en la seva pràctica professional, es 

respon afirmativament però s’emfatitza la necessitat que l’IdI sigui adaptat per a correspondre a la realitat de 

municipis més petits, ja que s’apunta que en aquest sentit l’IdI és massa generalista. 
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Resum de les conclusions derivades de l’avaluació de l’IdI realitzada per les persones tècniques : 

- Les àrees implicades han estat les relacionades amb urbanisme, territori i obres públiques. 

- Les disciplines implicades han estat  l’arquitectura i l’enginyeria industrial 

- El temps mig de resposta ha estat de 5 setmanes i no ha suposat una sobrecàrrega en la feina diària. 

- Sovint no es disposava de la informació però no ha estat difícil obtenir-la. 

- El qüestionari és intel·ligible i estructuralment lògic. 

- La informació que es recull és fidedigna amb el territori però falta adaptar-la a diverses escales locals en  
   funció de la grandària del municipi. 

- L’IdI és massa generalista i cal adaptar-lo a les diferents escales i realitats locals (diversitat de models  
   territorials de lògica de funcionament) 

- És una bona eina per a la diagnosi municipal. 

- Incorpora nous elements d’anàlisi i nous aspectes de millora. 

- Es creu possible aplicar-lo en la pràctica professional, però difícil d’incorporar-lo en la lògica administrativa  
   dels municipis. 

 

 

d. Conclusions i línies de futur 

Respecte la prova pilot i la futura versió 2.0 

Des de l’inici de la concepció de l’IdI va estar clar que aquest havia de ser una eina que s’havia d’anar modificant i 

ampliant a partir de les aplicacions reals. El procés de la prova pilot i l’avaluació d’aquest ens apunten ja a unes 

primeres línies de treball per a la versió 2.0 de l’Índex d’Inclusivitat Local. En aquest sentit doncs, apuntem les següents 

reflexions. 

� La versió 2.0 com a objectiu principal 

- Estudiar l’adaptació de l’eina per a les diferents escales o tipologies d’actuacions dins de la planificació 

urbana (actuacions en ciutat ja construïda, actuacions ex-novo, iniciatives concretes d’espai públic, etc). 

Possibilitat d’elaborar diferents IdI-s segons aquestes demandes d’escala i tipologia. 

- Sintetitzar el número de preguntes tenint clares les preguntes destacades que estructuren i reflecteixen la 

realitat local. 

- Pensar i proposar metodologies per poder recollir bones pràctiques que els municipis han realitzat i que no 

queden recollides explícitament en el qüestionari. I per tant, anar donant format a la segona part de bones 

pràctiques i fitxes de la Guia de suport en paper. 
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 - Corregir aspectes formals de l’aplicació informàtica que facin més fàcil l’ompliment del qüestionari. 

- Replantejar l’enfocament del camp de l’habitatge de forma que valori realment les competències locals en 

aquest àmbit, deixant fora preguntes o indicadors que facin  referència a competències d’entitats públiques no 

locals.  

� Analitzar més específicament els resultats obtinguts en els camps de model territorial i gestió i la seva relació amb la 

valoració final d’inclusivitat local. 

� Contrastar els resultats 

Els resultats obtinguts pels municipis ens han fet pensar si cal o no una verificació posterior per part de l’equip 

tècnic de l’IdI en la que es comprovi els aspectes importants de la lògica de funcionament i ús del municipi que ens 

confirmin que les línees estructurants descrites en les respostes són reals. Això no deixa de ser un plantejament molt 

embrionari encara, i que segurament seria factible quan el propi municipi demanés l’IdI amb  l’objectiu clar de 

modificar i intervenir, a partir dels resultats obtinguts, en les polítiques i gestió urbanes locals.  

 

Respecte el procés de la prova pilot 

L’anàlisi del procés de la primera prova pilot de l’IdI ens han deixat alguns elements de reflexió i anàlisi: 

� Manca  de transversalitat 

No hi ha hagut transversalitat departamental en la realització de la prova pilot de l’IdI. Les àrees implicades han estat 

les pròpies (entenent com a pròpies aquelles que tradicionalment s’han encarregat de la planificació urbana) de la 

gestió urbana i la obra pública i no s’hi ha implicat a altres àrees o departaments. Aquest fet respon, en gran mesura, a 

la realitat de la pràctica urbana municipal ja que no existeix transversalitat en la seva organització i gestió. 

� Manca de interdisciplinarietat 

No hi ha diversitat de disciplines en els equips de gestió i planificació urbana. Les disciplines implicades en la prova 

pilot han estat l’arquitectura i l’enginyeria industrial. Tampoc es compta amb personal extern qualificat que aporti 

coneixement addicional a aquestes disciplines i molt menys amb persones expertes en gènere a l’urbanisme.  

� Voluntat municipal 

Per a què l’IdI pugui ser aplicat és necessària una doble complicitat: la política i la tècnica. La voluntat política és 

imprescindible ja que l’IdI ha de ser assumit per l’ajuntament com a una oportunitat per millorar la seva pràctica 

urbanística. La voluntat tècnica no sempre hi hauria de ser si aquesta simplement acata les decisions polítiques, però 

per a un bon procés de resposta de l’IdI és important que les persones que ho facin creguin mínimament amb l’eina i 

ho facin des de la voluntat explícita de fer-ho.  

Aquests dos factors no sempre van junts. Per al compliment d’aquest objectiu caldria, per una banda, el recolzament 

d’una institució per sobre de la municipal, que donés suport al municipi, i per l’altre, un bon procés de presentació, 

acompanyament i seguiment de l’IdI i el seu procés de resposta. És important també en aquest sentit, fer un bon 

retorn, tant a l’àrea tècnica com a la política, i que es vegi la utilitat del treball i l’esforç realitzat.  
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� Suport institucional supramunicipal 

Per a la realització d’aquesta primera prova pilot s’ha anat a buscar municipis que, a part de tenir unes característiques 

apropiades, tinguessin també una voluntat i interès pel projecte i que, per tant, hi hagués un mínim de consciència 

sobre el tema. Si es creu realment en l’IdI com a una eina d’intervenció, transformació i conscienciació per a canviar 

les pràctiques urbanístiques municipals, aquest hauria de ser realitzat per una gran part dels municipis catalans, 

tinguin o no aquesta primera voluntat de fer-ho. Això només pot donar-se si hi ha una institució supramunicipal que 

pot incentivar i, fins i tot, exigir, la realització de l’IdI i la seva posterior avaluació dels resultats. 

� Alta rendibilitat econòmica: molts resultats i poca inversió  

L’IdI és una pràctica municipal que no requereix d’un sobreesforç econòmic per part de l’ajuntament, només la 

dedicació d’unes poques hores de feina d’alguns dels seus tècnics i tècniques municipals: això fa que sigui més fàcil la 

seva aplicació i realització.  

També és important no entendre l’IdI com a un eina de judici sinó com a una oportunitat per a millorar la qualitat de 

vida dels ciutadans i ciutadanes, sovint només amb petites modificacions de la pràctica diària sense que aquestes 

suposin unes grans inversions.  

 

La valoració global  d’aquesta primera prova pilot de l’Índex d’Inclusivitat Local creiem que ha estat molt positiva i 

que ens ha demostrat que l’IdI pot ser una eina d’intervenció i modificació de les pràctiques urbanístiques municipals, 

al mateix temps que esdevé una eina pedagògica en la formació de les persones tècniques municipals encarregades de 

la gestió i planificació urbanística.  

Una de les fortaleses també de l’IdI és que no requereix d’una gran infraestructura ni de grans inversions i que pot ser 

dut a terme per qualsevol municipi, sigui quina sigui la seva realitat concreta. En aquest sentit només cal doncs, una 

certa voluntat política i tècnica. 

Per últim, som conscients que l’IdI necessita d’una adaptació per a què s’adeqüi millor a les diferents realitats locals i 

que això vol dir, segurament, que ha d’haver-hi més d’un IdI que respongui a les diferents tipologies i característiques 

municipals. Aquest fet se’ns planteja com un gran repte que ens obre les portes a seguir innovant i elaborant. Les 

possibilitats són múltiples i l’IdI només acaba d’iniciar el seu camí, que ha de ser llarg i tant divers com territoris, 

realitats i iniciatives hi ha. Això és per tant, un inici in progress.  


