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urbanisme	  inclusiu	  

	  
El	  conjunt	  de	  coneixements,	  pràc4ques	  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	  ges4onat	  des	  de	  les	  necessitats	  de	  la	  vida	  quo4diana.	  	  

	  

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.	  	  

	  

	  
 

 



	  	   	  	   	  	   

MANCANCES EXISTENTS PER A LA PLANIFICACIÓ URBANA 
INCLUSIVA 

§  Falta d'indicadors específics en un format adequat que permetin aplicar la perspectiva 

de gènere en la pràctica urbanística. 

§  Manca de persones tècniques expertes en aquesta temàtica en els equips de 

redacció dels projectes, més concretament els d'espai públic.  

§    La formació acadèmica no ha incorporat aquest coneixement en el currículum 

escolar. 
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ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 

 

Què és 
 
L'IDI és una mesura d'escala local que serveix per avaluar les polítiques i pràctiques 
municipals que es duen a terme en la planificació i la pràctica urbanística, determinant si 
afavoreixen la creació d'una ciutat inclusiva. 
 
 
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. 
 
 

EVALUCIÓ DE LA PRÁCTICA URBANÍSTICA MUNICIPAL 
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Origen 
 

      De quina manera es pot conscienciar, a la vegada que formar, a les 

persones tècniques municipals responsables de la gestió de l'urbanisme? 
 
 
 

EINA PRÀCTICA AMB UN FORMAT QUE FACILITI EL SEU ÚS  

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 
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Què es 
     Qüestionari de 300 preguntas en format web. 

 
Sobre què pregunta 
     Sobre diferents aspectes de la gestió i pràctica urbanística municipal. 

 
Què avaluen aquestes preguntes 
     La incorporació o no, de paràmetres inclusius en aquesta gestió i pràctica urbanística   
     local. 

Tipologia de preguntes 
     La majoria de les preguntes són del tipus Sí / No.  
També n’hi ha de tipus numèric, multiresposta i d’entrada manual. 
Hi ha algunes poques que no computen i que serveixen per recollir informació.  
. 

 

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 
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Funcions 
 

 Avaluadora:  
 Avalua i mesura la pràctica i les polítiques urbanes dutes a terme pel 
 municipi.  

 
 Pedagògica:  
 És una eina de difusió pedagògica per a la implementació de la perspectiva de 
 gènere en l'urbanisme. 

 
 Difusora:  
 Incorpora en l'ordre del dia de les agendes municipals les polítiques urbanes 
 inclusives, i conseqüentment, crea un cert interès, preocupació i exigència en 
 el compliment dels mínims d'inclusivitat necessaris per obtenir un índex 
 favorable. 

 
 

    VOLUNTAD D’INTERVENIR – TRANSFORMAR – EINA DE REFLEXIÓ 

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 
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Quina és l’escala de treball de l’IdI 
 
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.  

§  L’argumentació de la importància de la fase de diagnosi en la implementació de mesures   

     inclusives en la planificació local.  
 

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 
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Estructura 
 
     El qüestionari estàs composat per 300 preguntes-indicador.  
 
 

 
 

Dividides en 6 camps: 

§ Model territorial 

§ Gestió 

§ Mobilitat 

§ Equipaments 

§ Habitatge 

§ Espai públic                  
  capacitat pública de l’espaci públic  
 

Camps transversals: 

§ Accessibilitat  

§ Seguretat 

§ Sostenibilitat 

§ Participació 
 

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 



	  	   	  	   	  	   

Metodologia i elaboració d’indicadors urbans inclusius i amb visió de gènere 
 
 

 
A qui va dirigit 
 

§ Persones tècniques - professionals municipals que treballen directament en la 

planificació i pràctica urbanística.  
 

§ Implicació de totes les àrees i departaments involucrats en la gestió i planificació 

urbanística.  

 
 

PRÀCTICA PROFESSIONAL i NO TEÒRICA 

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 
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Com es calcula 
     A partir de les respostes de les preguntes. 

 
               resultat = puntuació entre 0 i 1  
                 (entenen que 1 es el valor màxim d’inclusivitat)  
 

Com es valora 
     La valoració es realitza a 3 escales: 

§  La que fa referència al camp.  

§  En relació als subapartats dels camps. 

§  Finalment, es valora cada una de les preguntes. 

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 
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WEB: material de suport 
 

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 
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Guia: material didàctic 
      GUIA PER UN URBANISME INCLUSIU ALS BARRIS I MUNICIPIS 
 
 
 
 

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 



	  	   	  	   	  	   

METODOLOGIA PER A LA CREACIÓ D’INDICADORS 

Passos a seguir:  
 

 1r:  
 Definir els paràmetres de la ciutat inclusiva: a partir de bibliografia, d’elaboració pròpia i 
 partint de la definició d’urbanisme inclusiu.  
  Per exemple: la mobilitat  

 2n.  
 Definir els diferents àmbits i sub-àmbits que engloben aquests paràmetres 
  Per exemple: mobilitat – mobilitat a peu 

 3r. 
 Transformar els paràmetres en indicadors concrets dins de cada tema 
  Per exemple: número de recorreguts peatonals continus alternatius a l’itinerari i/o via de la 
  mobilitat  rodada. 
 4t.  
 Canviar el format de l’indicador a mode pregunta 
  Per exemple: existeixen al teu barri recorreguts peatonals continus alternatius a  l’itinerari  
  i/o via de la mobilitat rodada? 
 5è.  
 Elaborar fitxa de bones pràctiques (si s’escau)  
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Segons els paràmetres de la ciutat inclusiva, la mobilitat ha de ser: 
 

a.  amplia i diversa 

b.  tenir en compte els recorreguts de proximitat i de la vida quotidiana 

c.  identificar la mobilitat a peu  

d.  potenciar el transport públic, adequant-se en horaris i destins 

e.  Esquema de transport públic en xarxa  

f.  contemplar les diferents mobilitats de la vida quotidiana 

g.  Garantir el transport interbarrial i la connexió amb la perifèria i els polígons 
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METODOLOGIA – INDICADORS CONCRETS 

Exemple: 
 
CIUTAT INCLUSIVA 

a)  tenir en compte els recorreguts de proximitat i de la vida quotidiana  
d)  identificar la mobilitat a peu  
h)  contemplar les diferents mobilitats de la vida quotidiana 

INDICADOR 
 Realitzar un pla de mobilitat que incorpori aquests  4 factors bàsics: 

»  La mobilitat quotidiana dels trajectes a peu 
»  La mobilitat circular 
»  La mobilitat obligada quotidiana 
»  Desagregar les dades per sexes 

 
IdI    

 Hi ha vigent un pla de mobilitat municipal?  
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METODOLOGIA – INDICADORS CONCRETS 

 
IdI    

 S’ha elaborat un diagnòstic de les necessitats de la mobilitat en el que s’hagi 
 tingut en compte algun dels següents factors? 

a)   La mobilitat dels trajectes a peu 
b)   La mobilitat obligada quotidiana 
c)   Àrea d’activitat econòmica 
d)   Anàlisi de la senyalització existent: peatons, TP, cotxes 
e)   Anàlisi de l’ús del TP per franjes horàries 
f)   Anàlisi dels itineraris de la mobilitat quotidiana; mitjana de temps i 

 desplaçaments traduits en radis d’ús  
g) L’estudi dels trajectes de forma integral, segons la seva lògica circular 
h)   Anàlisi del nivell d’accessibilitat dels carrers 
i)   Totes les dades han estat desagregades per sexe i edat? 

  (Veure Fitxa 2ª) 
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METODOLOGIA – INDICADORS CONCRETS 

 
 
CIUTAT INCLUSIVA 
d)   potenciar el transport públic, adequant-se en horaris i destins  
e)   Esquema de transport públic en xarxa  

INDICADOR 
 La xarxa de TP ha de proporcionar una connexió entre els diversos barris de la 
 ciutat i a diferent escala, seguint un esquema policèntric.  

 
 El TP ha d’estar connectat en xarxa, de manera que les estacions i parades 
 siguin un “punxament” en aquesta estrcutura delínies interconnectades 

 
 Els radis dús d’un municipi no poden superar els 10 minuts.  

 
   

 
 Índex d’Inclusivitat Local (IdI) 



	  	   	  	   	  	   

METODOLOGIA – INDICADORS CONCRETS 

IdI    
  
 Hi ha vigent un pla de mobilitat municipal?  
 A quin esquema respon la xarxa de TP del municipi? 

»  A. Radial 
»  B. Circular 
 
Quin percentatge del territori cobreix el TP? 
 
Els radis d’ús dels barris superen el temps de 10min? (veure fitxa) 

Quina distància mitjana, en temps a peu, hi ha entre parades a la 
xarxa de metro i autobús? 

 

Índex d’Inclusivitat Local (IdI) 



	  	   	  	   	  	   

METODOLOGIA – INDICADORS CONCRETS 

CIUTAT INCLUSIVA 
g) Garantir el transport interbarrial i la connexió amb la perifèria 
 
INDICADOR 

 El TP ha de garantir la cobertura de la mobilitat per motius laborals evitant 
 deixar parts del territori sense servei.  

 
IdI    

 Aproximadament, quina proporció de la població activa treballa fora del 
 municipi? 
 Quin és el transport majoritari per a aquests desplaçaments? 
 Les línies supramunicipals existents cobreixen els desplaçaments per  motius 
 laborals? 
 Les línies de TP supramunicipals arriben als polígons industrials?  
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METODOLOGIA – INDICADORS CONCRETS 

Exemple: 
 
CIUTAT INCLUSIVA 
Priorització de la mobilitat a peu.  
 
INDICADOR 

 Existència d’itineraris continus i alternatius per a vianants.  
 Existència de senyalització específica només per a la mobilitat a peu 

 
IdI    

 Existeix a la ciutat senyalització orientativa i informativa adequada per a 
 facilitar la mobilitat a peu i la seva seguretat? 

 
 Hi ha recorreguts per a vianants continus I alternatius a les vies 
 principals rodades, que suposin una veritable xarxa de mobilitat a peu  
 (veure fitxa) 
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METODOLOGIA per a la creació d’indicadors 

IdI 
 El temps dels semàfors és sempre el mateix, independentment de la  zona i 
 franja horària? 
  Si la resposta és no: quins aspectes es tenen en compte? 
  a. La intensitat d’ús dels i les vianants 
  b. La intensitat d’ús peatonal 
  c. Les franges horàries coincidents amb la sortida i entrada a les 
  escoles 
  d. Els dies de la setmana 
  e. La zona del municipi 

 
 Hi ha algun camí escolar al municipi?  
  Si la resposta és sí:  
  Va acompanyat d’algun programa de sensibilització?  
  

Índice de Inclusividad Local (IdI) 
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Exemples de preguntes 
 

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 
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Exemples de preguntes 
 

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 
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Exemples de preguntes 
 

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 
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Exemples de preguntes 
 

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 
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Exemples de preguntes 
 

ÍNDEX d’INCLUSIVITAT LOCAL (IdI) 
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Alguns resultats provisionals 
 

§  La nota mitjana és entorn al 40% d’incluisivitat 

§  Els camps amb pitjor nota són habitatge i equipaments  

§  Els camps de model territorial i gestió són els que han obtingut més puntuació. (contradicció) 

§ Tots els municipis han tret puntuació 0 en les àrees de cobertura supramunicipal de la mobilitat i en 

la de seguretat urbana.  

 sorprenent la puntuació del camp en seguretat urbana, ja que crèiem que era un  factor 

 que  estava més a l’ordre del dia en  les agendes polítiques. Això ens va demostrar 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.  

PROVA PILOT: PRIMERS RESULTATS 



	  	   	  	   	  	   

Metodologia i elaboració d’indicadors urbans inclusius i amb visió de gènere 
 
 

§   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.  

 

PROVA PILOT: RESUM DE LES CONCLUSIONS 
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Versió 2.0  
§  Adaptació a les diferents escales o tipologies: ciutat ja construïda, actuacions ex-novo, iniciatives 

concretes d’espai públic, etc.). 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. 

§  Recollir bones pràctiques dels municipis. Ampliar les fitxes de la Guia. 

§  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.  

§ 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 obtinguts.  

CONCLUSIONS PER A LA VERSIÓ 2.0. 
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urbanisme.inclusiu@gmail.com 
 


