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Urbanisme amb perspectiva de gènere
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, recull en l’article 31, les polítiques urbanes, d’ordenació territorial i
habitatge. La llei estableix que les polítiques i plans que es duen a terme des de
les administracions públiques han d’incorporar la perspectiva de gènere en la
definició i execució del plantejament urbanístic i introduir mecanismes i
instruments que fomenten i afavorisquen la participació ciutadana i la
transparència.

Què és l’urbanisme amb
perspectiva de gènere?
La gestió i el plantejament urbanístic té relació amb la societat i la cultura de cada període
històric. Els espais, els llocs i els paisatges tenen uns significats i uns valors que des de
l’urbanisme s’intenten adaptar a les necessitats de la ciutadania.
Els municipis que habitem deuen la seua estructura a la Revolució Industrial del segle xix. A
causa dels valors burgesos d’aquell moment es generà una divisió sexual del treball: les
tasques productives, les remunerades econòmicament, requeien en els homes i les
reproductives i domèstiques, no remunerades, en les dones. No obstant, l’urbanisme
només tenia en compte el treball productiu en el disseny de les ciutats. Per tant, deixaven
de banda totes aquelles matèries relacionades amb el treball reproductiu i d’atenció i cura
a d’altres. Aquesta planificació urbanística ha comportat que els homes i les dones es
relacionen amb el municipi de manera diferent. Tal com es recull en diferents investigacions,
les dones viuen més els espais i solen desenvolupar diverses tasques en un mateix lloc. A
més, a causa de les tradicionals activitats d’atenció i cura als altres, tenen una visió més
àmplia sobre el transport col·lectiu, les carències urbanístiques, d’accessibilitat viària, la
falta d’espais d’esbarjo, de serveis, etc. Altrament, els homes es vinculen a espais més
concrets i solen relacionar-se amb el municipi amb més independència. Es menegen
majoritàriament amb transport individual, com el cotxe, i fan desplaçaments que solen
enllaçar l’oci amb el treball productiu fora de casa (Santiso, 2000).
Tot i les diferències individuals a l’hora de viure la ciutat, l’urbanisme és una eina clau per a
dissenyar, transformar i establir l’equilibri vital i sostenible entre el territori i les persones.
Aleshores, el que es planteja des de l’urbanisme amb perspectiva de gènere és tenir en
compte les necessitats i activitats quotidianes de les dones i els homes, en tota la seua
diversitat i en totes les etapes de la vida, i situar-les al centre de les accions polítiques i
estratègiques de l’entorn i el territori en què viuen. Al capdavall, l’urbanisme inclusiu es
qüestiona com un espai influeix en la vida de les dones, els homes, els xiquets, les xiquetes,
els avis, les àvies, les persones immigrants, les minories, etc. i tracta d’adaptar-se a les
demandes quotidianes de l’entorn on conviuen.
En relació amb les accions que s’estan duent a terme en l’actualitat des de l’urbanisme amb
perspectiva de gènere destaquen la creació dels Mapes de la Ciutat Prohibida i la
participació ciutadana en el planejament i disseny urbà. D’una banda, els Mapes de la Ciutat
Prohibida són ferramentes que ajuden a reorganitzar l’urbanisme, que es realitzen entre la
ciutadania i el consistori per a construir una ciutat més segura i amable per a dones i
homes. Mitjançant els mapes s’identifiquen els espais insegurs que resten mobilitat i
llibertat per transformar-los en espais més segurs a través de l’urbanisme. Tant en
l’elaboració dels Mapes de la Ciutat Prohibida com en els planejaments urbanístics amb
perspectiva de gènere és essencial que la ciutadania participe activament en la seua
elaboració. Bàsicament, perquè els i les habitants d’aquests espais són qui coneixen de
primera mà les seues carències i possibilitats de millora. A més a més, implicar a la
ciutadania en el planejament urbanístic de la ciutat queda revertit en què aquesta cuide i
senta els espais com a propis.
En definitiva, encara que el disseny urbà i el plantejament urbanístic no pot, per si sol,
canviar les situacions discriminatòries que es donen als municipis, mitjançant l’aplicació
d’un urbanisme inclusiu es pot contribuir a crear espais vius que augmenten el benestar i la
seguretat de la població.
SANTISO, Raquel (2000): Apuntes para una antropología urbana de género. Temas de
Antropología Aragonesa (10 -2000), pp. 179-200.
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Pràctiques recomanables
Urbanisme amb perspectiva de gènere

Marc legal

L’urbanisme és una eina clau per a dissenyar,
transformar i establir l’equilibri vital i sostenible
entre el territori i les persones. Aleshores,
l’urbanisme amb perspectiva de gènere aspira a
articular una ordenació i disseny de la ciutat que
tinga en compte les demandes que sorgeixen en la
vida quotidiana de les persones, on la ciutadania
forme part activa del procés. Les diferents
qüestions que s’han de tenir en compte per a
introduir-la correctament són: que hi haja
transports públics suficients i adequats; que
s’establisca una cobertura de les necessitats de
l’habitatge; crear espais que faciliten la conciliació
de la vida personal, familiar i laboral; adequar els
espais als temps que marquen la nostra
quotidianitat perquè hi haja una relació
equilibrada entre l’oci i el treball; que es potencie
la coresponsabilitat en les tasques de cura; que hi
haja una provisió de serveis bàsics per a totes les
persones; que hi haja un accés universal a espais
i habitatges; establir mesures per a potenciar la
seguretat cap a les dones, etc. En definitiva, es
tracta de què la localitat siga més habitable i
cobrisca les necessitats de les dones i els homes
en tota la seua diversitat.

Llei orgánica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes
Article 19. Informes d’impacte de gènere

Els projectes de disposicions de caràcter
general i els plans d’especial rellevància
econòmica, social, cultural i artística que se
sotmeten a l’aprovació del Consell de
Ministres han d’incorporar un informe
sobre el seu impacte per raó de gènere.
Article 31. Polítiques
territorial i habitatge

urbanes,

d’ordenació

3. Les administracions públiques han de
tenir en compte en el disseny de la ciutat,
en les polítiques urbanes, en la definició i
execució del planejament urbanístic, la
perspectiva de gènere, utilitzant per fer-ho,
especialment, mecanismes i instruments
que fomenten i afavorisquen la
participació ciutadana i la transparència.

A continuació s’inclouen algunes pràctiques recomanables per a incorporar la
perspectiva de gènere en l’urbanisme dins l’àmbit municipal.

Per identificar els espais més segurs i concorreguts i també els més insegurs es podrien:


Crear mapes de la vida quotidiana per a identificar quines són les rutes més
habituals i transitades de la ciutadania i així tenir-les en compte a l’hora
d’organitzar el transport públic o incorporar serveis i edificis municipals, entre
d’altres.



Desenvolupar mapes de la ciutat prohibida, per a identificar les zones més
insegures de la ciutat amb la col·laboració de la ciutadania, les associacions
feministes i de dones i l’administració.

Per incorporar noves propostes i fomentar l’urbanisme amb perspectiva de gènere seria
interessant:


Crear concursos i premis des de l’Ajuntament per a potenciar l’urbanisme amb
perspectiva de gènere i repensar el disseny urbà de la localitat.
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Per a garantir la mobilitat de totes les persones caldria:


Adequar la il·luminació viària en tots els carrers del municipi i en els
aparcaments.



Garantir més espais d’aparcament per a cotxes i bicicletes en llocs concorreguts.



Millorar les línies de transport públic que cobreixen els centres mèdics, escoles
de primària i secundària, centres esportius, d’oci, centres comercials, etc.



Adequar els recorreguts urbans eliminant les barreres arquitectòniques
(rebaixant les voreres, introduint rampes...) per a què totes les persones puguen
transitar pels espais públics en les mateixes condicions.

Per a millorar els llaços socials entre el veïnat de la localitat s’hauria de:


Establir distàncies curtes entre els habitatges i els espais que cobreixen les
necessitats quotidianes com ara centres escolars, centres esportius,
supermercats, etc.



Fomentar punts de trobada quotidians, intergeneracionals i interculturals, que
satisfan les necessitats de diferents col·lectius en un mateix lloc, per exemple:
parcs que compten amb espais per a les criatures, màquines de gimnàstica per a
la gent gran, zones per a gossos i taules d’escacs.

Per a reconèixer i fer visibles a totes les persones de la comunitat per igual seria convenient:


Conservar els edificis i elements històrics que conformen el patrimoni col·lectiu
d’una localitat, especialment, els que ajuden a reconstruir la història de les dones
(llavadors, fàbriques tèxtils, etc.)



Incorporar un nomenclàtor dels carrers, de l’estatuària, dels equipaments i
edificis públics, igualitari.



Fer un ús del llenguatge no sexista en la senyalització dels espais i revisar les
imatges perquè representen la diversitat dels col·lectius socials i no siguen
discriminatòries.

Per a tenir en compte les necessitats de les dones i els homes caldria:

Realitzar estudis amb perspectiva de gènere per conèixer les diferències o

similituds que poden haver entre els homes i les dones en l’ús dels espais públics
i les necessitats urbanes.


Dur a terme un estudi de seguretat per a avaluar els delictes i les ofenses que es
donen al municipi, així com incorporar la percepció d’inseguretat i les pors que
afecten a la població.



Portar a cap un estudi d’accessibilitat per a conèixer les necessitats de les
persones amb diversitat funcional i de la resta de la població a l’hora de moure’s
per la localitat i analitzar l’accés al transport públic o les barreres
arquitectòniques, entre d’altres.
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Recursos
BOFILL, Anna (2008): Guia per al planejament urbanístic i l’ordenació urbanística amb la
incorporació de criteris de gènere, Barcelona, Institut Català de les Dones

Eina pràctica per a incorporar la perspectiva de gènere en l’ordenació dels espais
urbans.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2006): Urbanisme i gènere una visió necessària per a tothom,
Diputació de Barcelona, Barcelona

Reuneix un conjunt de ponències que giren al voltant de l’urbanisme amb perspectiva
de gènere.
FUNDACIÓN ONCE, FUNDACIÓN ARQUITECTURA COAM (2011): Accesibilidad Universal y
Diseño para todos. Arquitectura y Urbanismo

Dóna ferramentes al personal tècnic a l’hora de dissenyar l’espai urbanístic per a què hi
haja una accessibilitat universal per a tothom.
HIRIA KOLEKTIBOA (2010): Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana, VitoriaGasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Manual per a la realització de mapes d’anàlisi urbanístic des de la perspectiva de
gènere i tenint en compte la vida quotidiana de la ciutadania.
SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés (Coord.) (2004): Urbanismo con perspectiva de género, Fondo
Social Europeo- Junta de Andalucía, Sevilla

Dóna claus i suport als equips tècnics de l’administració per a què incorporen la

AMAT, Carla (2015): Camina Tamshi: Recomanacions urbanes amb perspectiva de gènere,
Barcelona

Projecte realitzat a Gavà i Tànger d’urbanisme inclusiu que incorpora, de manera
detallada, un conjunt de recomanacions per incorporar la perspectiva de gènere en
l’urbanisme.
APODAKA, Marije (2012): Urbanismo inclusivo. Las calles tienen género, Vitoria-Gasteiz,
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Recopilatori de les comunicacions d’un seminari d’urbanisme inclusiu, el qual, entre
moltes altres qüestions, recull experiències municipals.
GITE-IPES (2011): Mapa de la Ciudad Prohibida. Consejo de las Mujeres de Bilbao por la
Igualdad, Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao

Recull la metodologia i l’experiència d’haver introduït els mapes de la ciutat prohibida
en tots els barris de la ciutat de Bilbao.
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Glossari
accessibilitat

Article 20. Adequació de les estadístiques i estudis.[LOI]

Possibilitat d'accedir a instal·lacions, espais i
activitats, dintre i fora de la localitat i/o barri, tot
tipus de persones, posant especial émfasi en
garantir-ho a les persones amb mobilitat reduïda i
a aquelles no usuàries de vehicle motoritzat.

A fi de fer efectives les disposicions contingudes
en aquesta Llei i que es garantisca la integració de
mode efectiu de la perspectiva de gènere en la
seua activitat ordinària, els poders públics, en
l’elaboració dels seus estudis i estadístiques, han
de:

Objecte. Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a
l’accés als edificis i la utilització dels mateixos. [Reial Decret
505/2007]

a) Incloure sistemàticament la variable de sexe
en les estadístiques, enquestes i recollida de
1. Les condicions bàsiques que s’estableixen a dades que duguen a terme;
continuació tenen per objecte garantir a totes les b) Establir i incloure en les operacions
persones la utilització no discriminatòria, estadístiques nous indicadors que possibiliten un
independent i segura dels edificis amb la finalitat millor coneixement de les diferències en els valors,
de fer efectiva la igualtat d’oportunitats i rols, situacions, condicions, aspiracions i
l’accessibilitat universal
necessitats de dones i homes, la seua
conciliació de la vida laboral, personal i familiar manifestació i interacció en la realitat que es vaja
a analitzar;
És una estratègia que facilita la consecució de la
igualtat efectiva de dones i homes. Es dirigeix a c) Dissenyar i introduir els indicadors i
aconseguir una nova organització del sistema mecanismes necessaris que permeten el
social i econòmic on dones i homes puguen fer coneixement de la incidència d’altres variables la
compatibles les diferents facetes de la seua vida: concurrència dels quals resulta generadora de
situacions de discriminació múltiple en els
l’ocupació, la família, l’oci i el temps personal.
diferents àmbits d’intervenció;
Article 44. Els drets de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral. [LOI]

d) Realitzar mostres prou àmplies perquè les
diverses variables incloses puguen ser explotades i
Els drets de conciliació de la vida personal,
analitzades en funció de la variable de sexe;
familiar i laboral es reconeixeran als treballadors i
a les treballadores de forma que fomenten e) Explotar les dades de què es disposen de
l’assumpció equilibrada de les responsabilitats manera que es puguen conèixer les diferents
familiars, evitant tota discriminació basada en el situacions, condicions, aspiracions i necessitats de
seu exercici.
dones i homes en els diferents àmbits
d’intervenció;
coresponsabilitat
f) Revisar i, si escau, adequar les definicions
És l’equilibri en el repartiment entre dones i
homes de les responsabilitats domèstiques i estadístiques existents a fi de contribuir al
d’atenció. La falta de coresponsabilitat és un dels reconeixement i valoració del treball de les dones i
factors que més influeix en el manteniment evitar l’estereotipació negativa de determinats
d’importants desigualtats en els àmbits laboral, col·lectius de dones.
polític i social.
espais públics
Article 14. Criteris generals d’actuació dels poders públics. [LOI]

Espais de propietat pública o espais privats que
permeten un ús públic i que estan adreçats a l'ús
de la comunitat. Són els llocs on la ciutadania se
socialitza i estan caracteritzats per la seva
accesibilitat; són plurifuncionals i serveixen per
satisfer diferents necessitats, per exemple:
desagregació de dades per sexe
commemorar actes públics, com a mostra de la
Recollida i desglossament de dades i d’informació biodiversitat social i atractiu turístic...
estadística per sexe, que fa possible una anàlisi
comparativa tenint en compte les especialitats
del gènere.
8. L’establiment de mesures que asseguren la
conciliació laboral i de la vida personal i familiar
de les dones i els homes, així com el foment de la
coresponsabilitat.
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igualtat efectiva de dones i homes (real, de Article 14. Criteris generals d’actuació dels poders públics. [LOI]
facto)
Als fins d’aquesta Llei, seran criteris generals
Article 1. Objecte de la llei. [LOI]
d’actuació dels poders públics: (…)
1.Les dones i els homes són iguals en dignitat
humana, i iguals en drets i deures. Aquesta Llei
té per objecte fer efectiu el dret d’igualtat de
tracte i d’oportunitats entre dones i homes, en
particular mitjançant l’eliminació de la
discriminació de la dona, siga quina siga la seua
circumstància o condició, en qualssevol dels
àmbits de la vida i, singularment, en les esferes
política, civil, laboral, econòmica, social i cultural
per a, en el desenvolupament dels articles 9.2 i
14 de la Constitució, aconseguir una societat
més democràtica, més justa i més solidària.
Constitució espanyola. Article 9.2 [CE]

Correspon als poders públics promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de
l’individu i dels grups en què s’integra siguen
reals i efectives; remoure els obstacles que
impedisquen o dificulten la seua plenitud i
facilitar la participació de tots els ciutadans i
ciutadanes en la vida política, econòmica,
cultural i social.
informes d’impacte de gènere
És un document que, d’una banda, analitza com
les polítiques públiques, aparentment neutres,
afecten els homes i les dones. D’altra banda,
incorpora mesures correctores i modificacions
que s’hauran de realitzar per a neutralitzar el
seu impacte negatiu o enfortir-ne el positiu.
Article 19. Informes d’impacte de gènere. [LOI]

Els projectes de disposicions de caràcter general
i els plans d’especial rellevància econòmica,
social, cultural i artística que se sotmeten a
l’aprovació del Consell de Ministres hauran
d’incorporar un informe sobre el seu impacte per
raó de gènere.
Article 55. Informe d’impacte de gènere en les proves d’accés a
l’ocupació pública. [LOI]

L’aprovació de convocatòries de proves
selectives per a l’accés a l’ocupació pública
haurà d’acompanyar-se d’un informe d’impacte
de gènere, excepte en casos d’urgència i sempre
sense perjuí de la prohibició de discriminació per
raó de sexe.

11. La implantació d’un llenguatge no sexista en
l’àmbit administratiu i el seu foment en la
totalitat de les relacions socials, culturals i
artístiques és un criteri general d’actuació dels
poders públics.
mainstreaming o transversalitat de gènere
L’organització (la reorganització), la millora, el
desenvolupament i l’avaluació dels processos
polítics, de manera que una perspectiva
d’igualtat de gènere s’incorpore en totes les
polítiques, a tots els nivells i en totes les etapes,
pels actors normalment involucrats en l’adopció
de mesures polítiques. (Consell d’Europa. 1998).
ordenació urbana
Voluntat i acció de disposar adequadament els
diversos components físics i funcionals que
formen el fet humà. Pràcticament és sinònim
d'urbanisme.
perspectiva de gènere
Suposa considerar sistemàticament les diferents
condicions, situacions i necessitats en què viuen
dones i homes, en totes les polítiques i els
moments de la intervenció: diagnòstic,
planificació, execució i avaluació (IV Conferència
Mundial de la Dona, Beijing 95). El procés
d’avaluació de les conseqüències per a les dones
i els homes de qualsevol activitat planificada,
inclusivament les lleis, polítiques o programes,
en tots els sectors i a tots els nivells. És una
estratègia destinada a fer que les preocupacions
i experiències de les dones, així com dels homes,
siguen un element integrant de l’elaboració,
l’aplicació, la supervisió i l’avaluació de les
polítiques i els programes en totes les esferes
polítiques, econòmiques i socials, a fi que les
dones i els homes es beneficien per igual i
s’impedisca que es perpetue la desigualtat.
L’objectiu final és aconseguir la igualtat
[substantiva] entre els gèneres (Consell
Econòmic i Social de les Nacions Unides, 1997).

llenguatge inclusiu, no sexista o igualitari
La finalitat del llenguatge no sexista o llenguatge
neutral quant al gènere és evitar opcions
lèxiques que puguen interpretar-se com
esbiaixades, discriminatòries o degradants en
implicar que un dels sexes és superior a l’altre,
ja que en la majoria dels contextos el sexe de les
persones és, o ha de ser, irrellevant (PE 397.475
Informe sobre el llenguatge no sexista en el
Parlament Europeu, 13 de febrer de 2008).
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pla general d’ordenació urbana

via pública

És un instrument bàsic d’ordenació integral del
territori d’uns o diversos municipis, a través del
qual es classifica el sòl (urbà, de reserva urbana i
rústic), es determina el règim aplicable a cada
tipus de sòl i es defineixen els elements
fonamentals del sistema d’equipaments i serveis
del municipi.

Espai obert urbà i viari territorial, en els seus
sentits més genèrics, d'ús lliure i gratuït per part
de totes les persones de la societat. Comprèn
espais com el carrer, les places, els camins,
xarxes viàries, etc.

planejament urbanístic
Bibliografia del glossari
Ordenació o planificació del sòl a escala local.
Acció de preveure l'evolució desitjada per al BOE: Constitución espanyola. [En línia] https://
territori en relació al procés d'urbanització. www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978
Conjunt d'instruments de planificació a aquesta
-31229
escala.
BOE: LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Acció pública destinada a la regularització, [En línia] https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/
impuls i execució de millores urbanes BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
generalitzades. També fa referència a les
actuacions en nuclis urbans per part de nivells BOE: REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril,
por el que se aprueban las condiciones básicas
polític-administratius supralocals.
de accesibilidad y no discriminación de las
presència o composició equilibrada
personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y
Disposició addicional primera. [LOI]
edificaciones. [En línia] https://www.boe.es/
Presència o composició equilibrada. Als efectes
diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-9607
d’aquesta Llei, s’entendrà per composició
equilibrada la presència de dones i homes de DIBA: Entorn urbà i salut. Glossari. [En línia]
manera que, en el conjunt a què es referisca, les https://www.diba.cat/web/entorn-urba-i-salut/
persones de cada sexe no superen el seixanta glossari#P
per cent ni siguen menys del quaranta per cent.
EMAKUNDE: Evaluación de impacto. [En línia]
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicastasques productives
publicas/-/informacion/evaluacion-impacto/)
Es refereix a les tasques desenvolupades
generalment en l’àmbit públic i que són PARLAMENT EUROPEU: PE 397.475. Informe
retribuides.
sobre el llenguatge no sexista en el Parlament
Europeu, 13 de febrer de 2008. [En línia] http://
tasques reproductives
www.fademur.es/_documentos/InformeEs refereix a les tasques desenvolupades Eurocamara-Lenguaje-sexista.pdf
generalment en l’àmbit domèstic, no retribuit,
que tenen per objectiu garantir el benestar físic i PROYECTO EQUAL: Glosario de términos
psíquic dels membres del grup familiar. A més, relacionados con la transversalidad de género.
comprenen les tasques de cura de l’entorn i de [En
línia]
https://www.um.es/estructura/
les persones, incloent a les persones unidades/u-igualdad/recursos/2013/glosariodependents.
terminos.pdf
política urbana

transport públic
Servei de transport de persones, el preu del qual
és aprovat per l'administració competent. En
aquest tipus de transport qui viatja ha d'adaptar
-se als recorreguts, rapidesa i horari que ofereix
l'operador.

UNIVERSITAT D’ALACANT: Diccionario y glosario
en ordenación del territorio. Vocabulario de uso
frecuente en ordenación del territorio. [En línia]
https://web.ua.es/es/labclima/diccionario-yglosario-en-ordenacion-delterritorio.html#letraU

urbanisme

UNWOMEN: Incorporación de la perspectiva de
Reflexió, projecció i construcció de les ciutats o género. [En línia] http://www.unwomen.org/es/
parts d’elles, generalment d’acord amb un pla how-we-work/un-system-coordination/genderprèviament realitzat.
mainstreaming
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