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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PROGRAMA DE REGENERACIÓ
URBANA DE BARCELONA
1. GENERALITATS
El present Plec de prescripcions, que formarà part del contracte, té la
finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries
que han de ser objecte d’estudi; definir les condicions, directrius i criteris
tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels
treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents
documents en la realització dels quals ha d’intervenir l’equip redactor
adjudicatari de l’encàrrec, perquè els treballs, un cop quedi garantida i
assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser
acceptats i rebuts per l’INSTITUT MUNCIPAL D’URBANISME de
l’Ajuntament de Barcelona, en endavant IMU.
Es defineix el programa de Regeneració Urbana de Barcelona (PRU)
com un conjunt de documents, amb característiques de projecte on han
de quedar definits:
a) Els àmbits de Regeneració urbana seleccionats.
b) Els indicadors de referència per fer el seguiment abans, durant i
desprès de l’actuació
c) Les principals actuacions a executar.
d) Valoració econòmica estimada de les actuacions a executar i un
calendari d’execució de les mateixes.
A aquests efectes la metodologia i concreció dels indicadors serà els que
consten en l’annex 1.
2. OBJECTE
L’objecte del encàrrec el constitueix la redacció del PROGRAMA DE
REGENERACIÓ URBANA DE BARCELONA (en els termes que s’estableixen
per a l’etapa 2 de l’annex 1)en base als criteris establerts en aquest plec i sota
la direcció del departament de regeneració urbana del IMU així com definir les
obligacions que corresponen a l’Equip Redactor.
Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per l’equip
redactor per a la redacció de l’esmentat programa d’acord amb les
prescripcions que s’estableixen en aquest Plec.
En el Programa que s’encarrega es desenvoluparà i seguirà la metodologia
prevista en l’annex 1, essent l’objecte d’aquest Plec desenvolupar i concretar
la etapa 2 prevista en l’annex 1.
Concretament s’hauran d’identificar 50 Conjunts Urbans Potencials de
Regeneració (CUPOR) d’acord amb la tasca 5.1 del Annex 1 (Fase5_Programa
de Regeneració URBANA (PRU) i aprofundir l’estudi amb valoracions
econòmiques i calendari d’execució (d’acord amb el que preveu l’annex 1) de
15 Conjunts Urbans d’interès Preferent (CUIP) acordats amb l’IMU i
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representants dels diferents districtes de la ciutat. Aquest estudi
d’aprofundiment haurà de valorar especialment la rehabilitació dels edificis de
l’àmbit aplicant mesures d’estalvi energètic passives, que permetin reduir
significativament
la
demanda
energètica
de
l’edifici,
així com mesures actives de generació d’energia, prioritzant la energia solar.
Les variacions a considerar sobre el previst en l’annex 1, com a conseqüència
de la documentació i/o bases de dades lliurades per l’IMU o obtingudes per
l’equip redactor o causa de les modificacions introduïdes per l’IMU o per l’equip
redactor (en aquest cas prèvia aprovació del IMU), es consideraran també
incloses en el present encàrrec.
La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple
compliment de l’objecte de l’encàrrec efectuat serà per compte de l’equip
redactor de l’adjudicatari.
L’equip de treball que ha de desenvolupar les tasques de redacció del
Programa de Regeneració Urbana ha d’estar format per diversos perfils
professionals en diferents disciplines, formant un equip pluridisciplinari
especialitzat en la regeneració urbana.
Als efectes de la redacció del programar caldrà considerar “Regeneració
Urbana” com a model d’intervenció en un entorn urbà consolidat, des d’una
perspectiva integrada, per assolir un desenvolupament harmoniós i sostenible,
revaloritzant el capital urbà existent (edificat, urbanístic, social, econòmic,
ambiental i cultural).
Es requereix un equip pluridisciplinari format, com a mínim, pels següents
perfils:
PROFESSIONALS DE:
DEDICACIÓ %
Coordinador de l’equip: Arquitectura-urbanisme amb 80%
expertesa en regeneració urbana i desenvolupament
sostenible. Director del Programa
Arquitectura amb expertesa en rehabilitació sostenible i 60%
regeneració urbana
Arquitectura
tècnica/Enginyeria
d’edificació
expertesa en rehabilitació i regeneració urbana

amb 60%

Sociologia/geografia amb expertesa en regeneració 10%
urbana sostenible
Economia/advocacia amb expertesa en temes urbans

10%

Expertesa en SIG

20%
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Altres experteses

10%

3. DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS
3.1 Direcció dels Treballs
La direcció, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs
corresponen a l’IMU, mitjançant el Departament de Regeneració Urbana
en la persona que aquest designi com a responsable d’aquesta direcció,
en endavant “Direcció del Projecte”.
Per poder a dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal
adscrit a la Direcció del Projecte ( o qui designi el Departament de
Regeneració urbana del IMU) tindrà accés, en nom del IMU, en
qualsevol moment, a les dades i documents que l’equip redactor estigui
elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en que es trobin.
A aquests efectes, el projectista facilitarà en el possible la revisió dels
treballs en curs dins de la seva pròpia oficina, a la Direcció del Projecte.
L’IMU es reserva el dret de redactar ell mateix, o mitjançant tercers,
qualsevol part del Programa encarregat.
3.2 Autoria dels Treballs
L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari si bé la propietat del treball
serà del IMU. El Director de l’equip redactor es responsabilitza
plenament de les solucions proposades, dels càlculs, les definicions i
altres continguts del Programa, llevat que hi faci constar de manera
fefaent i per escrit la seva disconformitat amb algun/s dels criteris o
solucions que hagin estat establerts per la Direcció del Projecte i no
inclosos en aquest Plec.
3.3 Signatura i dates
Es dataran per part de l’Equip redactor tots els documents del programa,
expressant el lloc, mes i any de redacció.
4. PERSONAL,
OFICINA
I
MITJANS
A
DISPOSAR
PER
L’ADJUDICATARI
4.1 Personal
L’equip de treball que ha de desenvolupar les tasques de redacció del
Programa de Regeneració Urbana ha d’estar format per diversos perfils
professionals en diferents disciplines, formant un equip pluridisciplinari
especialitzat en la regeneració urbana, segons el descrit en l’apartat dos
d’aquest plec corresponent al objecte.
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Perfils i experiència requerits a l’expertesa professional proposada, els
quals caldrà acreditar a la presentació de la proposta mitjançant el
corresponent títol acadèmic i amb la descripció de les habilitats i
experiència detallant els projectes en que hagi participat/dirigit indicant
les tasques desenvolupades en cada cas. Qualsevol canvi en el personal
assignat a la redacció del programa, haurà de ser comunicat i acceptat
per l’IMU:
i.

Arquitectura-urbanisme amb expertesa en regeneració urbana i
desenvolupament sostenible
 Grau en arquitectura
 Especialització en l’àmbit de l’urbanisme i la sostenibilitat urbana
(Postgrau o Màster)

Habilitats
 Capacitat de coordinació i direcció d’equips multidisciplinaris.
 Capacitat de comunicació
 Capacitat d’elaboració i redacció de documents tècnics
 Utilització de les eines informàtiques d’oficina i gràfiques
Experiència professional general:
 10 anys d’experiència en arquitectura i urbanisme, amb treballs vinculats
a intervencions de rehabilitació i de regeneració urbana
Experiència professional específica:
 Participació en un mínim de 4 treballs vinculats a intervencions de
regeneració urbana iniciats i/o acabats en els darrers 5 anys (a comptar
des de la data de presentació de l’oferta)
 Direcció d’un mínim de 1 treball vinculats a intervencions de regeneració
urbana iniciats i/o acabats en els darrers 5 anys (a comptar des de la
data de presentació de l’oferta)
 Participació com a mínim en 1 projecte internacional vinculats a
intervencions de regeneració urbana iniciats i/o acabats en els darrers 5
anys (a comptar des de la data de presentació de l’oferta)
 Participació en estudis, activitats i publicacions relacionades amb la
regeneració urbana. Com a mínim una a Barcelona.

ii.

Arquitectura amb
regeneració urbana

expertesa

en

rehabilitació

sostenible

 Grau en arquitectura
 Especialització en rehabilitació sostenible i regeneració urbana
Habilitats
 Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.
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 Capacitat de redacció de documents tècnics
 Utilització de les eines informàtiques d’oficina i gràfiques
Experiència professional general:
 10 anys d’experiència en arquitectura i urbanisme, amb treballs vinculats
a intervencions de rehabilitació sostenible i de regeneració urbana
Experiència professional específica:
 Direcció d’un mínim de 4 treballs vinculats a intervencions de
rehabilitació sostenible i regeneració urbana iniciats i/o acabats en els
darrers 5 anys (a comptar des de la data de presentació de l’oferta)
 Participació com a mínim en 1 projecte internacional vinculats a
intervencions de regeneració urbana iniciats i/o acabats en els darrers 5
anys (a comptar des de la data de presentació de l’oferta)
 Participació en estudis, activitats i publicacions relacionades amb la
regeneració urbana. Com a mínim una a Barcelona.

iii.

Arquitectura tècnica/Enginyeria d’edificació amb expertesa en
rehabilitació i regeneració urbana

 Grau en arquitectura tècnica o enginyeria d’edificació
 Especialització en rehabilitació sostenible i regeneració urbana
Habilitats
 Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.
 Capacitat de comunicació i redacció de documents tècnics
 Utilització de les eines informàtiques d’oficina i de gestió de projectes
Experiència professional general:
 10 anys d’experiència en arquitectura tècnica/enginyeria d’edificació amb
treballs vinculats a projectes de rehabilitació sostenible i de regeneració
urbana
Experiència professional específica:
 Participació en un mínim de 4 treballs vinculats a intervencions de
rehabilitació sostenible i regeneració urbana iniciats i/o acabats en els
darrers 5 anys (a comptar des de la data de presentació de l’oferta)
 Direcció d’un mínim de 1 treball vinculat a intervencions de regeneració
urbana iniciats i/o acabats en els darrers 5 anys (a comptar des de la
data de presentació de l’oferta)
 Participació com a mínim en 1 projecte internacional vinculats a
intervencions de rehabilitació sostenible i regeneració urbana iniciats i/o
acabats en els darrers 5 anys (a comptar des de la data de presentació
de l’oferta)
 Participació en estudis, activitats i publicacions relacionades amb la
regeneració urbana. Com a mínim una a Barcelona.
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iv.

Sociologia/geografia
sostenible

amb

expertesa

en

regeneració

urbana

 Grau en sociologia o geografia
 Especialització en temàtica urbana i sostenibilitat
Habilitats
 Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.
 Capacitat de comunicació i redacció de documents tècnics
 Utilització de les eines informàtiques d’oficina
Experiència professional general:
 10 anys d’experiència en sociologia/geografia urbana amb treballs
vinculats a projectes de regeneració urbana sostenible
Experiència professional específica:
 Participació en un mínim de 4 treballs vinculats a intervencions de
regeneració urbana iniciats i/o acabats en els darrers 5 anys (a comptar
des de la data de presentació de l’oferta)
 Participació com a mínim en 1 projecte internacional vinculat a
intervencions de regeneració urbana iniciats i/o acabats en els darrers 5
anys (a comptar des de la data de presentació de l’oferta)
 Participació en estudis, activitats i publicacions relacionades amb la
regeneració urbana. Com a mínim una a Barcelona.
v.

Economia/advocacia amb expertesa en temes urbans
 Grau en economia o advocacia
 Especialització en temàtica d’habitatge, urbana i sostenibilitat

Habilitats
 Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.
 Capacitat de comunicació i redacció de documents tècnics
 Utilització de les eines informàtiques d’oficina
Experiència professional general:
 10 anys d’experiència en economia/advocacia urbana amb treballs
vinculats a projectes de regeneració urbana sostenible
Experiència professional específica:
 Participació en un mínim de 4 treballs vinculats a intervencions de
regeneració urbana iniciats i/o acabats en els darrers 5 anys (a comptar
des de la data de presentació de l’oferta)
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 Participació com a mínim en 1 projecte internacional de regeneració
urbana iniciat i/o acabat en els darrers 5 anys (a comptar des de la data
de presentació de l’oferta)
 Participació en estudis, activitats i publicacions relacionades amb la
regeneració urbana. Com a mínim una a Barcelona.

vi.

Expertesa en SIG
 Grau en arquitectura, geografia, geomàtica o altres vinculades
 Especialització aplicacions dels SIG

Habilitats
 Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.
 Capacitat de comunicació i redacció de documents tècnics
 Utilització de les eines informàtiques especialitzades en SIG
Experiència professional general:
 10 anys d’experiència en utilització d’aplicacions de SIG
Experiència professional específica:
 Participació en un mínim de 4 treballs on l’aplicació del SIG sigui una
eina de treball, iniciats i/o acabats en els darrers 5 anys (a comptar des
de la data de presentació de l’oferta)

vii.

Altres experteses

Els equips candidats poden proposar altres experteses que considerin adients
per al millor desenvolupament de les tasques establertes
En el document de l’oferta, s’explicitarà amb detall el personal facultatiu que
sota la dependència del Director del programa participarà en la redacció del
Programa.
4.2 Mitjans
L’adjudicatari s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris
(com per exemple fax, telèfon, correu electrònic, aparells específics, mobiliari,
programari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats;
especialment els que es refereixen a eines informàtiques, tant de càlcul com de
gestió i disseny gràfic interactiu (en especial la base cartogràfica de la ciutat de
Barcelona i l’aplicatiu necessari per realitzar els treballs de SIG que siguin
necessaris) , així com algun dels perifèrics recomanats per intercanvi
d’informació i que s’esmentin en aquest Plec.
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Per a la redacció d’aquest Programa es tindran en compte les bases de dades
que consten a l’Annex 1 en l’apartat proposta d’indicadors. La proposta haurà
d’incloure aquests indicadors sens perjudici de que el licitador en proposi
d’altres per millorar la proposta. Aquestes dades hauran de ser obtingudes per
l’adjudicatari de les bases de dades públiques que siguin accessibles.
Les dades que siguin facilitades pel departament de Regeneració Urbana, que
no estiguin en una base de dades d’accés públic, en cap cas podran ser
utilitzades per l’Equip redactor per a cap altre ús o estudi ni publicades
5. DESENVOLUPAMENT I TREBALLS A REALITZAR PER L’EQUIP
REDACTOR
5.1 La tasca principal objecte d’aquest encàrrec serà la que consta en
l’anex 1 pel que fa referència a la etapa 2 de redacció del Programa
de Regeneració Urbana (PRU). Concretament s’hauran d’identificar
50 Conjunts Urbans Potencials de Regeneració (CUPOR) d’acord
amb la tasca 5.1 del Annex 1 (Fase5_Programa de Regeneració
URBANA (PRU) i aprofundir l’estudi amb valoracions econòmiques i
calendari d’execució (d’acord amb el que preveu l’annex 1) de 15
CUIPS acordats amb l’IMU i representants dels diferents districtes de
la ciutat.
5.2 Seguiment avanç redacció programa:
El seguiment de l’Equip Redactor es materialitzarà amb
l’elaboració dels següents actes i informes:
1. Actes:
L’Equip redactor aixecarà actes de totes les reunions, on
quedi constància de les activitats i incidències que s’hagin
produït durant aquest període i vetllarà per que aquestes
siguin enviades i conformades pels tots els assistents.
2. Reunió i informe setmanal:
Cada setmana es realitzarà una reunió de seguiment del
projecte en que s’entregarà un informe amb els avenços,
incidències i obstacles del Programa. Així mateix es portarà
un calendari d’execució d’acord amb els objectius
establerts.
3. Informe mensual reduït:
S’elaborarà un informe sintètic, amb un mètode i format
aprovat pel departament de regeneració urbana de l’Institut
Municipal d’Urbanisme, que es lliurarà a mes vençut dins
els cinc primers dies de cada mes i contindrà en el
tractament informàtic que s’especifiqui, entre les quals:
i. Dades generals del projecte.
ii. Compliment del calendari establert. L’Equip Redactor
desenvoluparà els esquemes pel control gràfica de
9

la programació i seguiment del programa establert.
Realitzarà el control de l’avenç del Programa de
Regeneració urbana de Barcelona, que inclourà la
reprogramació temporal degudament justificada
d’acord amb la informació obtinguda o els acords
que s’hagin establert, la determinació dels camins
crítics, proposta d’accions correctores, etc.
iii. Accions i reunions realitzades durant el mes.
iv. Imprevistos apareguts.
v. Decisions més rellevants.
vi. Punts crítics del calendari.
vii. Documents entregats.
viii. Control econòmic de la despesa facturada.
ix. Coordinació amb altres operadors municipals durant
aquest període i acords amb aquests operadors.
4. Recepció i Entrega de documents: Mensualment
s’entregaran els documents finalitzats d’acord amb el
programa d’entrega presentat pel licitador.
5.3 Inici dels Treballs
Es considerarà com a data inicial dels treballs a tots els efectes la que
figuri en el contracte com a data inicial.
5.4 Aclariments i informacions complementàries
En el decurs de la redacció del programa l’adjudicatari podrà sol·licitar
tota mena d’aclariment i informacions complementàries, i fer paleses les
consideracions que consideri oportunes a l’IMU.
L’IMU procurarà atendre en la mesura que sigui possible les esmentades
comunicacions; ara bé la manca o retard en la resposta no es
considerarà en cap cas com a causa de defectes, mancances o retards
en la redacció del Programa, donat que es obligació del adjudicatari
desenvolupar-lo sense més aportacions de l’IMU que les que figurin en
aquest Plec.
En cas de divergències en el desenvolupament del Programa, el judici
de la Direcció del projecte serà inapel·lable, essent el criteri a aplicar.
5.5 Termini d’execució
El treball s’haurà d’entregar en un termini màxim de 7 meseos des de la
data d’inici dels treballs.
6. NORMATIVA APLICABLE
Per a la redacció del programa caldrà tenir en compte la normativa existent i
vigent en el decurs de la redacció del programa, obligatòria o no, que pugui
ésser d’aplicació al mateix, especialment la que afecti a consideracions de
rehabilitació d’edificis existents, i en particular a les solucions proposades
en la redacció del Programa.
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7. PRESSUPOST PREVIST PER A LA PRESENT CONTRACTACIÓ
En el pressupost previst per a la present contractació, que figura en el
Plec de condicions administratives particulars, s’inclou totes les
meritacions que calguin per a la seva realització. La següent relació, de
caràcter merament enunciatiu però no limitatiu, inclou:
1) Els salaris, plus i dietes del personal.
2) Els impostos i quotes de la Seguretat Social.
3) Les despeses generals i d’empresa.
4) Les despeses a Col·legis Professionals.
5) Lloguers, autoritzacions i consums, fixes i fungibles.
8. DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR
En finalitzar el treball caldrà entregar quatre còpies impreses en color en
format DINA3, dos en suport DINA4. A més de l’anterior caldrà entregar
una versió resumida dels aspectes més rellevants del document en
format DIN A4, un presentació del treball i el seus resultats en suport
Power Point. De tots els documents anteriors caldrà entregar els
documents en suport PDF.
9. CONTINGUT DEL PROGRAMA DE REGENERACIÓ URBANA
El contingut dels documents del Programa que s’especifica en aquesta
clàusula no es limitatiu, atès que per Programa s’ha d’entendre el conjunt de
documents i plànols que en cada cas es precisen, estudiats i redactats en la
forma i amb el detall necessaris per que el Programa quedi completament
definit.
El Programa s’estructurarà segons un índex de contingut que figurarà a
l’inici dels documents corresponents.
9.1 Memòria
Es el contingut del PRU amb una proposta final valorada i quantificada
dels àmbits delimitats. Prèviament hi haurà tota la part analítica La
memòria inclourà una exposició dels antecedents objecte del programa,
el marc normatiu existent, les possibles fonts de finançament alienes a
l’Ajuntament de Barcelona, la justificació dels indicadors o les propostes
no incloses en l’annex 1 que seran objecte d’estudi del Programa.
9.2 Annexos a la memòria
S’inclouran els plànols i/o estudis que s’hagin realitzat amb anterioritat a
l’encàrrec del programa i una breu explicació de les seves conclusions i
com aquestes seran objecte d’anàlisi en la redacció del Programa.
9.3 Plànols dels indicadors recollits i breu explicació dels resultats
obtinguts
S’inclouran mitjançant SIG els plànols dels indicadors que s’analitzaran
per la redacció del Programa i la selecció dels CUPOR. Igualment es
farà una breu explicació de les conclusions, justificació i els sistemes de
selecció dels CUPOR.
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9.4 Proposta justificada de Conjunts Urbans Potencials de Regeneració
(CUPOR)
Per a cada CUPOR caldrà afegir els plànols dels indicadors analitzats a
més dels següents plànols:
1. Annex de Qualificacions urbanístiques
2. Annex de mobilitat i transport públic.
3. Annex d’equipaments.
4. Annex d’edificis catalogats
5. Annex de tipus de propietats i ús (habitatge: vertical i
horitzontal; comercial; industrial; hoteler
6. Annex d’edificis de quatre plantes o més sense
ascensors
7. Annex d’antiguitat d’edificis
8. Annex fotogràfic
Finalment caldrà realitzar una memòria justificativa de la selecció dels
CUPOR i els objectius bàsics de cada un d’ells. En aquesta memòria
s’inclourà un mapa general de la ciutat que contempli la totalitat de
CUPOR.
9.5 Proposta justificada de Conjunts Urbans d’interès Preferent (CUIP)
Per a cada CUIP caldrà afegir els plànols dels indicadors analitzats a
més dels següents plànols:
1. Memòria justificada de les actuacions proposades.
2. Annex de Qualificacions urbanístiques
3. Annex de mobilitat i transport públic.
4. Annex d’equipaments.
5. Annex d’edificis catalogats
6. Annex de tipus de propietats i ús (habitatge: vertical i
horitzontal; comercial; industrial; hoteler
7. Annex d’estat d’edificis.
8. Annex d’edificis de quatre plantes o més sense
ascensor.
9. Annex d’antiguitat d’edificis.
10. Annex fotogràfic
11. Proposta de valoració econòmica desglossada per a
cada una de les actuacions globals proposades segons
els conceptes i eixos que es preveuen en l’annex1.
12. Proposta de calendari d’execució.
9.6 Resum de la totalitat de CUIPs proposats.
Es realitzarà una memòria justificativa de les actuacions proposades, els
beneficis previstos, amb especial incidència a aspectes d’estalvi
energètic i sostenibilitat.
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S’inclourà un mapa general de la ciutat que contempli la totalitat de
CUIPs.
Es realitzarà una valoració econòmica global dels CUIPs proposats
desglossant en cada un d’ells el pressupost segons els conceptes i eixos
que es preveuen en l’annex1

Jordi Amela Abella
Cap del Departament de Regeneració Urbana
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ANNEX 1: L’ESTRATÈGIA I METODOLOGIA PEL PROGRAMA DE REGENERACIÓ URBANA DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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0. Objectius de l’estudi i marc de referència
L’Ajuntament de Barcelona mitjançant Foment de Ciutat, SA ha realitzat l’Estudi i
detecció, a la Ciutat de Barcelona, d’àmbits de vulnerabilitat residencial (març 2017) el
qual s’ha complementat amb la Pre-diagnosi de l’edificació en els àmbits de vulnerabilitat
de la ciutat de Barcelona (octubre 2017). Ambdós estudis han estat realitzats en el marc
del Pla de Barris de la ciutat i tenien com a objectiu conèixer la situació en els diferents
barris, detectar aquells amb una major vulnerabilitat residencial per plantejar les
actuacions més convenients i, més específicament, identificar els edificis amb un major
índex de vulnerabilitat.
Per la seva banda, l’Institut Municipal d’Urbanisme té entre les seves funcions
desenvolupar actuacions de Regeneració Urbana a la ciutat de Barcelona. Per impulsar
aquestes actuacions s’ha considerat necessari identificar les iniciatives realitzades des
de diferents àmbits de l’Ajuntament, mitjançant Plans i accions aprovats que incideixen
en el disseny i els objectius de les actuacions de Regeneració Urbana. Unes actuacions
de Regeneració Urbana que no tenen com a únic objectiu la rehabilitació d’edificis, tot i
que serà un objectiu bàsic, sinó que han de contemplar tot un ventall d’actuacions molt
més ampli. Des de l’Institut Municipal d’Urbanisme es lideraran i s’impulsaran les
actuacions de Regeneració Urbana, destacant com a projectes motor aquells que afectin
a les actuacions en l’espai públic i en la rehabilitació d’edificis, treballant així mateix de
forma transversal amb altres àrees municipals que permetin definir actuacions conjuntes
de Regeneració Urbana tal com es detallen en aquest document.
Seguint aquesta visió i objectius de millora de la ciutat i dels seus barris, l’Ajuntament
vol fer un pas més enllà i, des d’una visió holística de la ciutat, plantejar una Estratègia
de Regeneració Urbana de Barcelona i el corresponent Programa que la desenvolupi
adequadament. Per poder-ho fer, s’han establert quatre etapes clarament diferenciades
i que es presenten succintament en els punts següents:
ETAPA 1.
Estudi inicial de l’Estratègia i Metodologia pel Programa de Regeneració
Urbana de l’Ajuntament de Barcelona (PRU).
Objectiu: Establir els objectius i les etapes de l’Estratègia, i desenvolupar una
metodologia i les seves eines per a identificar i seleccionar els Conjunts urbans
d’interès preferent (CUIP) els quals s’integraran en el Programa de Regeneració
Urbana de Barcelona (PRU)
Durada: 3 mesos
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Continguts:
 Anàlisi de referències per al desenvolupament de l’Estratègia.
 Definició dels eixos i objectius de l’Estratègia.
 Establiment d’un procediment d’aproximació progressiva per a la identificació
de les zones de regeneració prioritàries de la ciutat de Barcelona.
 Desenvolupament d’una proposta indicadors i unes eines operatives per a
implementar en el procediment.
 Recomanacions per a facilitar la presa de decisions i el desenvolupament de la
metodologia.
 Proposició de possibles experteses a incorporar en l’equip multidisciplinari que
hagi de desenvolupar el Programa de Regeneració Urbana de Barcelona
(PRU) i de la seva organització.
 Concretar els components tècnics necessaris al Plec de prescripcions
tècniques per al llançament del Concurs preceptiu per adjudicar les tasques
previstes en el punt 2.
 Establiment d’un Pla de treball i calendari per la identificació dels Conjunts
urbans d’interès preferent (CUIP) i redacció del Programa de Regeneració
Urbana de Barcelona (PRU).
ETAPA 2.
Identificació dels Conjunts urbans d’interès preferent (CUIP), en base a la
metodologia establerta i redacció del Programa de Regeneració Urbana
Objectiu: Identificar 10/15 Conjunts urbans d’interès preferent (CUIP), els quals
seran objecte d’intervenció en la primera etapa del Programa de Regeneració
Urbana de Barcelona (PRU)
Durada: 8 mesos
Continguts:
 Validació dels indicadors proposats en l’etapa 1 i construcció del Sistema
d’Indicadors que ha de servir com a eina de treball
 Recollida i incorporació de noves dades. Mapeig de dades primàries i
creuaments pertinents.
 Classificació i selecció dels Conjunts urbans d’interès preferent (CUIP), a partir
de la metodologia establerta en l’etapa 1.
 Anàlisi de dades i treball de camp, en els diferents zones CUIP, per establir una
pre-diagnosi de la situació, amb urgències i prioritats a considerar.
 Definició de possibles accions a dur a terme en els CUIP, en base al resultat de
la pre-diagnosi realitzada.
 Procés de participació institucional i de contrast de les conclusions i propostes.
 Establiment d’un pressupost estimatiu de les accions establertes en base a les
conclusions de la pre-diagnosi realitzada.
 Proposició de possibles experteses a incorporar en els equips de treball per a
la implementació de la Regeneració urbana de cada zona.
 Elaboració del document del PRU
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Recomanacions i continguts tècnics per al Plec de prescripcions tècniques dels
concursos preceptius per adjudicar la redacció d’un Pla d’Acció Integral de
Regeneració (PLARU) per a cada una dels CUIP del punt 3.

ETAPA 3.
Redacció d’un Pla d’Acció Integral de Regeneració Urbana (PLARU), per a
cadascun dels Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP) seleccionats
Objectiu: Elaboració d’un Pla d’Acció Integral de Regeneració Urbana (PLARU)
específic per a cadascun dels Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP)
seleccionats.
Durada: 12 mesos
Continguts:
 Creació dels equips de treball multidisciplinaris
 Dissenyar i realitzar una diagnosi integral detallada de la zona a partir d’una
aproximació holística (social, econòmica, ambiental, cultural, edificació,
habitatges, espai públic...)
 Desenvolupar un ampli procés participatiu que impliqui a tots els actors i a la
ciutadania de la zona.
 Establiment d’un Pla d’Acció integral detallat pel que fa a les accions a dur a
terme i en el pressupost. Pla d’etapes i d’inversió.
 Anàlisi de les possibles fórmules de finançament de les accions establertes en
el Pla d’Acció, tant des del marc públic com del privat i amb iniciatives de PPP.
 Definició de les eines operatives del Pla. Proposta d’organització de les oficines
de gestió de cada CUIP.
 Garantir l’assumpció política i social del PLARU.
ETAPA 4.
Implementació del Programa de Regeneració Urbana (PRU)
Objectiu: Implementar en cadascun dels Conjunts Urbans d’Interès Preferent
(CUIP) seleccionats el Pla d’Acció Integral de Regeneració Urbana (PLARU) i ferne el seu seguiment.
Durada: A programar dins dels plans d’actuació i inversió de l’Ajuntament
Continguts:
 Establiment de l’oficina de Gestió i seguiment del PLARU.
 Implementació de les accions del Pla d’acord amb el Pla d’etapes previst.
 Seguiment de les accions que es duen a terme. Aplicació del sistema
d’indicadors i les eines per fer-ne l’avaluació contínua.
L’objectiu del present estudi és donar resposta a l’Etapa 1 de l’Estratègia de
Regeneració urbana de Barcelona mitjançant un estudi inicial que permeti establir-ne
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els seus objectius i etapes. Així mateix, s’ha considerat essencial definir i desenvolupar
una metodologia per a identificar i seleccionar els Conjunts Urbans d’Interès Preferent
(CUIP) que integraran el futur Programa de Regeneració Urbana de Barcelona (PRU).

Terminologia i definicions
Al llarg del present document s’han anat establint un seguit de terminologia i
d’abreviatures que són pròpies de l’Estratègia de Regeneració urbana de Barcelona. Per
tal de facilitar la lectura i comprensió del document, així com les propostes que es fan,
s’ha considerat convenient fer una breu presentació dels diferents conceptes utilitzats.
Estratègia de Regeneració Urbana de l’Ajuntament de Barcelona
Marc general del present estudi.
Programa de Regeneració Urbana (PRU)
Programa general operatiu per implementar l’Estratègia.
Pla d’Acció Integral de Regeneració Urbana (PLARU)
Pla d’acció específic per a cada un dels Conjunt Urbà d’Interès Preferent (CUIP)
seleccionats.
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Conjunt Urbà Potencial de Regeneració (CUPOR)
Zones o àrees ben delimitades que mostren unes necessitats d’accions de
regeneració urbana, que serveixen de base per a la selecció final dels CUIP. Es
recull el terme Conjunt urbà de la Mesura de govern: Estratègia per a la
rehabilitació urbana a Barcelona 2016-2019.
Conjunt Urbà d’Interès Preferent (CUIP)
Zones, àmbits o àrees ben delimitades que han estat seleccionades entre els
CUPOR per implementar-hi les accions de regeneració urbana que s’estableixen
en el seu Pla d’Acció Integral de Regeneració Urbana (PLARU). Es recull el terme
Conjunt urbà de la Mesura de govern: Estratègia per a la rehabilitació urbana a
Barcelona 2016-2019.
Sistema d’Indicadors Urbans (SIU)
Conjunt d’indicadors a establir i ponderar, sobre la base dels indicadors proposats
inicialment.
Índex de sostenibilitat urbana (ISU)
Índex global de sostenibilitat, resultant de ponderar els diferents paràmetres
mesurats amb els Sistema d’Indicadors Urbans
Perfil urbà multi-vectorial
Perfil gràfic representatiu de la seva situació en termes de sostenibilitat urbana
d’un entorn urbà (ciutat, barri, conjunt urbà...) elaborat a partir de les dades

obtingudes amb l’aplicació del sistema d’indicadors. Organitzat per objectius i
línies estratègiques.

Model d’avaluació multi-vectorial
Perfil urbà modificat amb els resultats de les hipòtesis d’acció i escenaris que
serveix com a eina d’avaluació i ajuda a la decisió. Organitzat per objectius i línies
estratègiques.
Comitè Assessor
Comitè d’experts extern i multidisciplinari per tal d’ajudar, assessorar i fer el
seguiment del treball amb l’equip tècnic i amb l’Ajuntament
Taula Municipal Transversal.
Taula de treball transversal, amb polítics i tècnics dels diferents departaments i
organismes de l’Ajuntament.
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1. Anàlisi de la documentació facilitada per l’Ajuntament
Com a punt de partida per a la realització del present estudi, l’Ajuntament ens ha facilitat
uns documents recents que cal considerar com a documentació de base en l’elaboració
del Programa de Regeneració Urbana de Barcelona. Aquests documents són: l’ “Estudi
i detecció a la ciutat de Barcelona d’àmbits de vulnerabilitat residencial”, del mes de
març de 2017, i la “Pre-diagnosi de l’edificació residencial en els àmbits de vulnerabilitat
de la ciutat de Barcelona”, del mes d’octubre de 2017. Tots dos documents són de gran
interès pel tema, doncs desenvolupen una anàlisi de la ciutat rigorós i complet.
Seguidament comentem i analitzem els documents.

1.1 Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona d’àmbits de vulnerabilitat residencial.
Es tracta d’un estudi molt ambiciós, desenvolupat en l’àmbit territorial de la tota ciutat,
el qual s’orienta al coneixement de la situació per al desenvolupament del Pla de Barris
de la ciutat de Barcelona, “amb l’objecte de detectar aquells barris amb una major
situació de vulnerabilitat residencial, per tal de poder realitzar les actuacions que
s’estimin necessàries i fer un seguiment de la seva evolució”.
En una primera part es fa un repàs del concepte de vulnerabilitat urbana. De les diferents
definicions i autors citats convé que la vulnerabilitat urbana fa referència bàsicament als
fenòmens d’exclusió social i residencial, és a dir a les situacions de desafavoriment
social i desavantatges estructurals que s’expressen en situacions de segregació
espacial i residencial. I no només a les problemàtiques presents sinó a les dificultats i
riscos existents per tal de superar aquestes desigualtats. En tot cas conclou que la
vulnerabilitat urbana té un caràcter multidimensional que afecta tots aquells processos
que tenen incidència en l’estructura i les dinàmiques socials i urbanes. De la tria de les
variables adequades i de la seva mesura objectiva en surt la detecció de la vulnerabilitat.
L’Estudi pren com a referència fonamental per a la seva proposta teòrica i metodològica
l’Atlas de Vulnerabilidad Urbana (AVU) elaborat pel Ministeri de Foment entre els anys
2001 i 2011 en base a dades del cens de població i habitatge, tot i que també es refereix
a la Llei de barris catalana (Llei 2/2004). Pel que fa a les dimensions i indicadors per a
l’anàlisi i mesura de la vulnerabilitat residencial es recullen els 15 indicadors del AVU
(vulnerabilitat demogràfica, vulnerabilitat socioeconòmica, vulnerabilitat residencial i
vulnerabilitat subjectiva) i, de forma complementària, els criteris i indicadors de la Llei de
barris amb els 5 àmbits (regressió urbanística i dèficit equipaments, problemes
demogràfics, problemes socioeconòmics i ambientals, dèficits socials i urbans) i els seus
indicadors.
Tot i que l’estudi reflexiona en clau de vulnerabilitat urbana, tal com ho manifesta el títol,
en realitat treballa en l’anàlisi de la vulnerabilitat residencial, deixant de banda tant els
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aspectes urbans com l’edificació no residencial. Aquest enfoc, no permet considerar el
barri com a marc territorial on el ciutadà ha de trobar el seu espai de vida i la resposta a
les seves necessitats (serveis, lleure, treball, mobilitat, etc.). Tot i això, l’estudi presenta
el context general, a escala de barri, amb les dades d’evolució d’una selecció
d’indicadors sobre les característiques i l’evolució de la població segons edat, lloc de
naixement, nacionalitat o nivell d’estudis. D’altra banda, analitza aspectes com les
característiques de les llars, els habitatges, la renda familiar o la mobilitat residencial, tot
assenyalant la importància de la mesura de l’evolució dels indicadors per tal de detectar
tendències que es generin en el territori.
Com a objectius específics, més enllà de conèixer les característiques sòcio-espacials
de l’espai residencial dels diferents barris i sectors de la ciutat, es busca un mètode on
recolzar-se en la detecció d’àmbits d’especial atenció i en la definició de polítiques
proactives per a la rehabilitació d’un barri, en el marc de Pla de barris de la ciutat. Per
fer-ho, l’estudi se centra en tres punts:




Recopilar informació i tractar-la per tal d’identificar indicadors de vulnerabilitat
residencial rellevants.
Elaboració d’un sistema descriptiu (base SIG) per identificar els àmbits més
vulnerables
Ampliar els sectors per identificar edificacions d’especial atenció (base per a un
estudi posterior)

L’estudi treballa amb bases de dades aportades per diverses fonts, com ara:
L’Ajuntament, el Consorci de l’Habitatge, la Generalitat, el padró i altres. Així mateix, es
presenta la metodologia de treball basada en la bibliografia de referència en la
identificació dels eixos i els indicadors rellevants, a partir de dades quantitatives i
descartant les qualitatives. Una tria d’indicadors feta de manera sistemàtica i amb la
participació d’experts de manera iterativa (mapejat, depurat…) fins a assolir un sistema
que expressi de manera fiable la vulnerabilitat urbana. Finalment, es van establir 37
indicadors, aplicats en l’estudi a escala de barri, d’unitat censal i d’illa. Aquests
indicadors s’estructuren en tres eixos temàtics:




Indicadors Socioeconòmics / Problemàtica econòmica, social o ambiental
(ponderació inicial 2/5)
Indicadors Sòcio-espacials / Problemàtica demogràfica (ponderació inicial 1/5)
Indicadors Urbanístics i Sociourbanístics / Processos de regressió urbanística
(ponderació inicial 2/5)

La vulnerabilitat es considera per a cada indicador en el primer percentil del 25% que
estan en la banda desfavorable, en tres intervals (5% / 5-10 / 10-25). En base a aquest
criteri, es presenten 37 mapes descriptius focalitzats en cada un dels indicadors.
Com en tots els estudis d’aquestes característiques, l’elecció dels indicadors i la seva
ponderació són la peça clau per a la representativitat i validesa dels resultats assolits.
En aquest cas, alguns dels indicadors o, si més no, el seu pes en la ponderació
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plantegen dubtes si considerem els objectius inicials. Així mateix, el sistema plantejat
sembla més orientat a la detecció d’unes àrees vulnerables, que a l’avaluació i
seguiment d’unes polítiques i dels seus resultats.
A partir del sistema d’indicadors ordinal es passa a un sistema multi-criteri, a base de
ponderar els diferents indicadors, donant més pes a aquells més rellevants a l’hora de
descriure la vulnerabilitat. El resultat final, pel que fa als eixos, és bastant semblant a la
ponderació plantejada inicialment.
L’aplicació dels indicadors ponderats permet una mapificació dels diferents eixos de
vulnerabilitat establerts i una lectura de la ciutat per cadascun d’ells. Així mateix, es
mapifica la ciutat des d’una visió de vulnerabilitat conjunta, a tall de conclusió final,
assenyalant que la lectura espacial dels resultats detecta els barris i àrees més
vulnerables, el que pot ajudar a delimitar els barris on s’ha de focalitzar el Pla de Barris
de la ciutat.

1.2 Pre-diagnosi de l’edificació residencial en els àmbits de vulnerabilitat de la
ciutat de Barcelona
Es tracta d’una segona etapa, en continuïtat amb l’estudi de vulnerabilitat residencial
comentat abans, també en el context del Pla de barris i amb l’objectiu de recolzar el
Programa de Rehabilitació del Pla de barris de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest
cas, no es tracta la ciutat globalment sinó que s’adreça directament a l’anàlisi dels barris
inclosos en el Pla de barris i s’aprofundeix en el coneixement de l’estat de l’edificació de
les àrees detectades coma a vulnerabilitat extrema i vulnerabilitat aguda en aquell
estudi.
Els objectius són l’aproximació qualitativa i tècnica, sobre el terreny, per identificar els
edificis residencials amb una situació desfavorable en el seu estat, detectant aquells
edificis que pel seu estat físic i context social són candidats a formar part dels programes
de foment de la rehabilitació d’edificis.
El procediment seguit per identificar els edificis prioritaris per afrontar treballs de
rehabilitació ha estat el següent:
 Seleccionar unes àrees, en base a l’estudi de vulnerabilitat, i contrastar sobre
el terreny la seva necessitat d’ajuts a la rehabilitació..
 Establir uns nivells de prioritat en la necessitat de rehabilitació.
 Sistematitzar aspectes tècnics i qualitatius i dels usuaris dels edificis
susceptibles de millores en habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica.
 Conèixer, de forma general, l’estat de l’edificació pel que fa a habitabilitat,
accessibilitat i eficiència energètica.
 Contrast de resultats amb tècnics de Districte i agents socials.
 Elaborar una cartografia social que permeti enregistrar informació sobre l’estat
de l’espai públic, conflictes socials, evolució del barri...
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 Fer una pre-diagnosi de les finques susceptibles d’incorporar-se a programes
de rehabilitació.
La materialització del treball ha estat en fases successives per anar aproximant-se als
edificis objectiu. L’estudi es va iniciar amb la identificació, sobre els plànols de
vulnerabilitat, de 3.601 edificis en 16 àmbits territorials del Pla de barris de la ciutat. En
base als criteris establerts de prioritats de rehabilitació i amb una visita exterior sobre el
terreny, es van seleccionar 1.303 edificis per ser analitzats en la fase següent.
Aquests 1.303 edificis van ser objecte d’unes sessions de treball amb tècnics i entitats
del districte i del barri, fet que va permetre reduir-los fins als 401 edificis prioritaris per a
rehabilitar, ubicats en 14 àmbits territorials.
Dels 401 edificis es va realitzar la pre-diagnosi de 211, amb unes fitxes prèviament
elaborades, el que va permetre classificar-los per la seva complexitat de rehabilitació a
nivell social, físic o ambdós. És en base a aquesta informació tècnica recollida que
s’acaba amb un llistat de 54 edificis concrets i prioritzats per a rehabilitar, ubicats en 12
àmbits territorials del Pla de barris.
Es tracta d’un treball exhaustiu, amb una extensa cartografia que mostra l’avançament
en les etapes successives així com les fitxes de pre-diagnosi de tots els edificis
inspeccionats. L’estudi posa de manifest la complexitat de l’anàlisi, a mesura que ens
anem aproximant a la mostra especifica dels edificis concrets i prioritaris, en els quals
caldrà actuar, i la importància del contrast d’unes dades objectives amb veritables
coneixedors de la zona i de la problemàtica que l’envolta, sovint difícilment objectivable.
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2. Altres referències útils per a l’estratègia del programa de
regeneració urbana.
En aquest apartat es presenten i comenten diversos acords i mesures de govern, que
van des del nivell mundial, passant per l’europeu, fins arribar al propi Ajuntament de
Barcelona, els quals poden servir de base teòrica i de referència per a l’Estratègia de
Regeneració Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. El present recull no vol ser
exhaustiu, sinó tant sols presentar algunes iniciatives marc que poden reforçar les
mesures a adoptar o, també, poden ajudar a buscar complementarietats entre elles i
evitar duplicitats. Les iniciatives es presenten partint de les més globals per arribar a les
més locals.

2.1.- Agenda 2030 Desenvolupament Sostenible. Setembre 2015
Es tracta de la resolució 70/1 Transformar el nostre mon: l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides
el 25 de setembre de 2015.
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Entre els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible, l’11 proposa aconseguir que les
ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles. Dins d’aquest objectiu es
proposen mesures més concretes com ara:
 Que d’ara al 2020 augmenti considerablement el nombre de ciutats que adoptin
i implementin polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient
dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a ell.
 Que d’ara al 2030 es garanteixi l’accés de totes les persones a habitatges i
serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.
 Que d’ara al 2030 s’incrementi la urbanització inclusiva i sostenible i la
capacitat per a la planificació i gestió participatives, integrades i sostenibles.
 També es demana incrementar els esforços per protegir i salvaguardar el
patrimoni cultural o recolzar els vincles econòmics, socials i ambientals positius
entre zones urbanes i periurbanes.

2.2.- Nova Agenda Urbana. UN Habitat. Octubre 2016
Es tracta del resultat final del llarg procés d’Habitat III, que es va tancar amb la
Conferència de Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible, a
Quito, Equador, entre el 17 i 20 d’octubre de 2016, amb l’objectiu de revitalitzar el
compromís mundial de la urbanització sostenible i d’implementar la “Nova Agenda
Urbana”.

Habitat III va ser la primera gran conferencia mundial celebrada després de l’ adopció
de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i de l’Acord de la cimera de París
sobre el Canvi Climàtic, tots dos a finals de 2015. La Conferència va permetre debatre
com s’han de planificar i gestionar les ciutats per tal d’assolir el seu paper de motors del
desenvolupament sostenible.
La NAU, com a document operatiu i de síntesi d’Habitat III, en els aspectes relacionats
amb la Regeneració Urbana, assenyala els vincles entre la bona urbanització i la creació
d’ocupació, las oportunitats de generar mitjans de subsistència i la millora de la qualitat
de vida, les quals s’haurien incloure en totes les polítiques i estratègies de renovació
urbana. Per això demana formular estratègies de desenvolupament que tinguin en
compte, la necessitat d’orientar el creixement urbà donant prioritat a la renovació urbana,
impedint el creixement urbà incontrolat i la marginació. Per fer-ho, destaca que cal
reforçar la governança urbana, amb institucions sòlides i mecanismes que apoderin i
integrin als interessats de les zones urbanes, així com mecanismes de control adequats.
En aquesta mateixa línia, la NAU demana fomentar les ampliacions urbanes i les
construccions de replè, donant prioritat a la renovació, la regeneració i l’adaptació de les
zones urbanes, incloent la millora dels barris marginals i els assentaments informals,
construint edificis i espais públics de qualitat, promovent enfocs integrats i participatius
en els quals intervinguin tots els habitants i interessats, evitant la segregació espacial i
socioeconòmica, i la gentrificació, preservant al mateix temps el patrimoni cultural i
prevenint i contenint el creixement urbà incontrolat. També demana aprofitar, de forma
sostenible, el patrimoni natural i cultural en les ciutats, mitjançant polítiques urbanes i
territorials integrades, per a salvaguardar i promoure les infraestructures i llocs culturals,
destacant el paper que aquests tenen en la rehabilitació i la revitalització de les zones
urbanes i en el reforçament de la participació social i l’exercici de la ciutadania.
En una adaptació a la realitat catalana la Generalitat va aprovar, l’any 2017, l'elaboració
de l'Agenda Urbana de Catalunya (AUC) i va crear l’Assemblea Urbana de Catalunya.
2.3.- Declaració de Toledo sobre la Regeneració urbana integrada i document de
referència. Juny 2010 i Declaració de Riga. Juny 2015
El mes de juny de 2010, la reunió de Ministres d’Habitatge i Desenvolupament urbà dels
països de la UE, es va centrar en el tema de la “regeneració urbana integrada” i es va
aprovar la Declaració de Toledo orientada a afrontar els reptes urbans actuals. Es tracta
del primer document en el qual els Ministres de la UE plantegen la Regeneració urbana
integral com una prioritat per al desenvolupament urbà sostenible i en valoren la seva
importància i potencial estratègic. En aquest sentit, van plantejar la importància de la
regeneració urbana integrada i el seu potencial estratègic per un desenvolupament urbà
més intelꞏligent, sostenible i socialment inclusiu a Europa, emfatitzant la importància,
d’entre altres, dels aspectes següents:
 Aplicar estratègies de desenvolupament urbà integrat, amb una visió global de
la ciutat.
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 Tenir en compte la necessitat de millorar el desenvolupament econòmic, l’ecoeficiència i la cohesió social de la ciutat consolidada.
 Assegurar la qualitat de vida dels ciutadans i el seu benestar en tots els barris
de la ciutat, mitjançant la participació ciutadana i la implicació de tots els
agents.
 Reconèixer la importància de la renovació i la rehabilitació del parc d’habitatges
existent, des de diferents perspectives.
 Idoneïtat del reciclatge urbà i/o del planejament urbà compacte.
 Necessitat de consolidar una Agenda Urbana Europea.
 Seguir els compromisos de la “Carta de Leipzig” i prestar una atenció especial
als barris menys afavorits, dins del context global de la ciutat.
Els Ministres van prendre nota de les recomanacions del “Document de referència de
Toledo” en el qual es recullen propostes essencials com ara:
1.- Importància estratègica de la Regeneració Urbana Integrada per assolir un
desenvolupament urbà més intelꞏligent, sostenible i inclusiu, considerant la múltiple
dimensió de la sostenibilitat (econòmica, social, ambiental, cultural i de governança).
2.- Enfoc integrat de la regeneració urbana, per afrontar la complexitat del
desenvolupament urbà, es planteja la necessitat de pensar i treballar amb una visió
holística que substitueixi els habituals enfocs unidimensionals basats en
compartiments estancs, mitjançant nous enfocs transversals i multidimensionals,
considerant la ciutat com una totalitat i les múltiples dimensions de la sostenibilitat.
3.- La Regeneració urbana integrada és un procés planificat que treballa amb la ciutat
com una unitat funcional i les seves parts com a components de l’organisme urbà.
L’objectiu és desenvolupar plenament i equilibrar la complexitat i diversitat de les
estructures socials, productives y urbanes, impulsant una major eco-eficiència
ambiental.
4.- Les eines operatives per afavorir la Regeneració urbana integrada poden ser:
 Diagnòstic dels problemes i oportunitats per a la posada en marxa de plans i
programes de regeneració urbana.
 Combinació d’un conjunt articulat d’accions orientades a la rehabilitació dels
edificis i de l’espai urbà, integrades amb altres de caràcter social, amb
directrius urbanístiques que estableixin els criteris d’intervenció i de gestió.
 Estendre la qualitat de vida, l’atractiu i la habitabilitat a tots els teixits de la
ciutat per disposar d’un entorn urbà “actiu, inclusiu i segur, ben mantingut, ben
connectat, ben servit, ambientalment responsable, atractiu, ben dissenyat y
construït, y just per a tots” (acord de Bristol 2006)
 Finançament públic de la Regeneració urbana integrada, per garantir
objectius socials i ambientals a mig i llarg termini. En equilibri amb altres
fórmules i nous instruments financers i fiscals, tot reforçant el partenariat
públic-privat.
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 Desenvolupar capacitats i habilitats tècniques per fer front als reptes
econòmics, socials i ambientals que afecten a la ciutat.
 Adaptar-se al context local mitjançant la gestió i governança adequades, ja
que no hi ha solucions úniques aplicables a tota Regeneració urbana
integrada.
 S’han d’incloure eines d’avaluació i seguiment adients (ex-ante, a mig termini i
ex-post) amb una bateria d’indicadors pertinents.
Més endavant, en la reunió de Ministres d’Habitatge i Desenvolupament urbà dels
països de la UE del mes de juny de 2015 a Riga, en la Declaració final es va seguir
avançant en la importància de l’Agenda Urbana Europea i es van desenvolupar aspectes
com:
 Paper clau de les ciutats en el desenvolupament de la UE millorant les
condicions de vida i l’entorn del ciutadans actuals i futurs.
 Reforç de la cooperació intergovernamental en el desenvolupament urbà
integrat i sostenible, per la seva contribució a la ciutat sostenible, al canvi
climàtic i eficiència energètica i a la regeneració urbana integrada.
 Respecte a la diversitat urbana, inclosos els barris més vulnerables i deprimits.
 Recolzament a una governança multi-nivell efectiva, mitjançant la implicació de
la comunitat local i els agents en la cerca de solucions de desenvolupament
urbà.
 Elaboració i implementació d’estratègies locals des de la participació,
equilibrada, respectuosa amb les potencialitats locals i utilitzant les eines
existents per promoure el desenvolupament sostenible de les àrees urbanes
2.4.- Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat (Barcelona+Sostenible) 2012-2022.
Desembre 2012
L’Ajuntament de Barcelona es va adherir a la Carta d’Aalborg l’any 1995. Això va implicar
treballar d’acord amb els principis del desenvolupament sostenible i va ser el primer pas
per dotar la ciutat d’una Agenda 21 Local, la qual es va concretar més endavant amb el
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012, on es van definir els principis,
objectius i línies d’acció per avançar vers una ciutat millor. L’any 2012 es va renovar el
compromís, amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. Es tracta d’una
tasca municipal continuada, amb una gran implicació de la societat civil de la ciutat. El
treball realitzat amb els indicadors és molt interessant i pot resultar força útil per a altres
anàlisis de la ciutat.
Des dels seus inicis amb l’Agenda 21 i més endavant amb els compromisos ciutadans,
l’Ajuntament de Barcelona s’ha plantejat tot un seguit de línies d’acció i d’actuacions
concretes que s’han anat implementant en diferents àmbits. És important destacar que
des dels inicis, s’ha treballat amb la mesura i seguiment d’uns indicadors que ilꞏlustren
molt bé l’evolució de la ciutat al llarg dels anys i els efectes de les accions realitzades.
Es tracta d’uns indicadors sorgits dels grups de treball creats específicament en el marc
del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, els quals disposen d’uns valors
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de referència específics amb l’objectiu de facilitar la valoració dels seus resultats i que
poden provenir d’estàndards normatius en instruments de planificació o de referents de
la Unió Europea.
Tot i que, tant els objectius com els indicadors associats, han anat evolucionant al llarg
dels més de 20 anys transcorreguts des de l’inici de l’Agenda 21, els canvis han estat
menors i en els darrers 9 anys s’han mantingut inalterats. Al inici tenia 11 objectius i 26
indicadors, i actualment disposa de 10 objectius i de 27 indicadors.
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Indicadors de l’Agenda 21 l’any 2003
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Indicadors actuals del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022

2.5.- Mesura de govern: Estratègia per a la rehabilitació urbana a Barcelona. 20162019. Febrer 2016
El mes de febrer de 2016, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la “Mesura de govern:
Estratègia per a la rehabilitació urbana a Barcelona. 2016-2019” en una aposta per la
rehabilitació coma eina per abordar desigualtats socials, millorar la qualitat de vida i
promoure ocupació digna, al mateix temps que es promouen polítiques de transició
energètica. Tot plegat en el marc de tres àmbits: el social, l’ambiental i l’econòmic.
Els objectius d’aquesta Mesura de govern es centren en els aspectes següents:
 Promoure unes condicions dignes d’habitabilitat per tothom.
 Augmentar el parc d’habitatges de lloguer assequible.

 Reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, fomentar l’estalvi i
l’eficiència energètica, augmentar la producció d’energies renovables i garantir
l’accés a l’energia.
 Promoció del sector de la rehabilitació com element clau de l’economia local.
 Millora de la qualitat, seguretat i endreçament del parc construït.

Esquema dels objectius de l’Estratègia per a la rehabilitació urbana a Barcelona

Per donar resposta a aquests objectius, l’abast de les mesures és força ampli:
 Habitatges (intervencions en el interior dels habitatges amb menys recursos)
 Edificis residencials (fer front a deficiències estructurals, accessibilitat,
energètiques, qualitat de vida i salut, i paisatgístiques)
 Edificis Municipals (habitatges i equipaments públics)
 Espai públic (carrers, mitgeres, àmbits singulars i comerços d’interès)

Esquema de l’abast de l’Estratègia per a la rehabilitació urbana a Barcelona

En conseqüència dels objectius i de l’abast de l’Estratègia, s’estableixen tot un seguit de
línies d’actuació:
 Ajuts a la rehabilitació (Habitatges, edificis i procediment administratiu)
 Rehabilitació d’habitatges i edificis per aconseguir més habitatges de lloguer
assequible. (ajuts a la rehabilitació, habitatges buits...)
 Implementació del Pla de Rehabilitació Integral espai públic (prioritzar
rehabilitació integral, paisatge urbà, memòria urbana, patrimoni, accessibilitat,
mobilitat sostenible i materials sostenibles)
 Identificació dels conjunts urbans singulars (àrees de conservació i
rehabilitació, planejament, conjunts urbans i àmbits singulars))
 Realització de proves pilot en rehabilitació d’edificis, amb caràcter replicable
(convenis de rehabilitació, bases de dades, Tècnic de capçalera).
 Implantació del Pla d’Eficiència Energètica d’edificis municipals.
 Impulsar les Oficines d’Habitatge com un punt neuràlgic d’atenció a les
persones.
 Lideratge públic de la cultura de la sostenibilitat.
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 Foment de l’ocupació.
 Dinamització del mercat local a través de convenis amb gremis professionals
del sector.
Totes i cada una d’aquestes línies d’actuació han de seguir uns procediments estrictes
per a la seva implementació, com pot ser el cas del exemple del gràfic adjunt:
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Procediments establerts en l’Estratègia per a la rehabilitació urbana

Aquesta Mesura de govern es planteja a quatre anys (2016-2019). Per dur-la a terme,
s’ha establert un pressupost 235,8 milions d’euros, repartits entre els ajuts a la
rehabilitació, al parc públic d’habitatges i a l’espai públic, tal com es veu en el quadre
adjunt:

Ara bé, per implementar aquesta Estratègia, es planteja que cal actuar transversalment
entre diferents àrees de l’Ajuntament i de forma coordinada entre les gerència
d’Habitatge, d’Ecologia urbana i d’Economia, i amb la necessària i imprescindible
coordinació de tots els districtes.

Actors municipals implicats en l’estratègia per a la rehabilitació urbana

2.6.- Mesura de govern per a la implementació del programa de Pla de Barris
contra la desigualtat. Maig 2016
El mes de maig de 2016, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la “Mesura de govern
per a la implementació del programa de Pla de Barris contra la desigualtat” per actuar
en un mínim de 15 barris de la ciutat, lluitant contra l’increment de les desigualtats socials
i els efectes negatius de la concentració dels nivells de renda més baixos en aquells
barris que pateixen dèficits urbanístics més acusats i on la qualitat de l’habitatge és
menor. En aquest sentit, el Pla de Barris és planteja com un instrument de millora de les
condicions de vida als barris de la ciutat, amb l’objectiu principal de reduir les
desigualtats socials i territorials, tot impulsant l’accés a la renda, als serveis, a la qualitat
urbana i al benestar per a tots els ciutadans.
En aquesta Mesura de govern cal destacar alguns trets específics que es manifesten
el seu redactat, com ara:
 La transversalitat de les actuacions;
 La voluntat de colꞏlaboració interadministrativa (amb altres municipis, Àrea
Metropolitana, Diputació i Generalitat.
 L’apoderament dels veïns en la definició, seguiment i gestió del programa;
 El reforç i protagonisme de la xarxa associativa i d’entitats;
 El compromís d’avaluació i de rendició de comptes.
Els principals criteris per a la selecció dels barris on implementar el Pla són: el nivell de
renda mitjana del barri respecte al conjunt de la ciutat; els indicadors socioeconòmics,
educatius i sociosanitaris; la presència de colꞏlectius amb necessitats especials; els
dèficits urbanístics; l’estat del parc d’habitatges; l’existència d’actuacions
complementàries; l’articulació del teixit associatiu i les propostes veïnals. Com s’ha
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comentat al inici d’aquest document, per poder-ho fer es van realitzar l’” Estudi i detecció
a la ciutat de Barcelona d’àmbits de vulnerabilitat residencial” i la “Pre-diagnosi de
l’edificació residencial en els àmbits de vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona”.
Els objectius que es van establir inicialment van ser:
 Recuperar i impulsar l’activitat econòmica als barris, a través de la reactivació i
impuls del comerç de proximitat, consolidant i reforçant l’activitat industrial
local, activant les iniciatives d’economia social i colꞏlaborativa, i a través dels
Plans d’Ocupació Comunitària.
 Fer front als dèficits urbanístics (degradació de l’espai públic, dificultats
d’accessibilitat, escassedat de zones verdes...), a la baixa qualitat de
l’habitatge i la manca d’equipaments que puguin afectar en particular intensitat
alguns barris de la ciutat, així com fomentar la seva accessibilitat i centralitat.
També es treballarà en els dèficits de mobilitat i connexió entre barris.
 Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població que
resideix en aquests barris, amb especial atenció a aquells que més ho
necessiten (gent gran, joves en situació d’atur, població immigrada,...).
 Apoderar els veïns per tal d’organitzar-se i establir objectius i actuacions de
millora de la vida colꞏlectiva al barri, tot impulsant les pràctiques d’innovació
social i la co-producció de polítiques.
 Innovar i modificar les formes de treball de l’administració pública, generant
espais de colꞏlaboració i transversalitat per projectes, canviant la forma
d’interacció amb la ciutadania.
Uns objectius que sembla que han evolucionat amb el temps i els que figuren actualment
(abril 2018) en la Web del Pla de Barris són:

D’altra banda, els àmbits i línies d’actuació inicialment previstes, també han evolucionat
en el procés d’implementació. Inicialment s’havien establert tres àmbits: Medi urbà,
Activitat econòmica i Drets dels ciutadans i ara, en la web del Pla de Barris, n’hi ha
quatre: Ecologia Urbana, Activitat Econòmica, Drets dels Ciutadans i Educació. També
s’han modificat algines línies d’actuació i se n’han afegit de noves.
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Àmbits d’actuació establerts en la “Mesura de govern del programa de Pla de Barris”. Maig 2016
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Àmbits d’actuació que figuren actualment en el Web del Pla de Barris. Abril 2018

Per desenvolupar el Pla de Barris, cal redactar un Programa d’actuació específic per a
cada àrea d’intervenció que s’aculli al Pla. Un Programa que ha d’incloure com a mínim
els següents elements:
 Memòria. Inclourà diagnosi socioeconòmica, identificació dèficits accessibilitat,
urbanístics i de serveis, i descripció teixit associatiu i iniciatives d’innovació
social existents.
 Projecte. Descriurà actuacions a desenvolupar, pressupost i cronograma.
 Organització. Detallarà instruments de gestió, mecanismes de participació i coproducció de polítiques, programa de comunicació, i procediment d’avaluació.

Dins de la Mesura de govern ja es desenvolupaven unes primeres línies estratègiques
per als barris de la Trinitat Nova, Bon Pastor-Baró de Viver i Besós-Maresme. En
aquests moments, el Pla de Barris ja fa prop de dos anys que està en marxa s’estan i
s’estan implementant 10 Plans de barri, els quals afecten a 16 barris, agrupats en tres
eixos (inicialment eren quatre, ja que Ciutat Vella i la Marina, ara litoral, estaven
separats). Els 10 Plans de Barris són actualment els següents:
 Besòs
o
o
o
o

El Besós i el Maresme
El Bon Pastor i Baró de Viver
La Verneda i la Pau
Trinitat Vella

 Muntanya-Turons
o Roquetes
o Trinitat Nova
o Sant Genís dels Agudells i La Teixonera
o Zona Nord
 Litoral.
o La Marina
o Raval Sud i Gòtic Sud
El Pla de Barris es planteja amb un horitzó temporal inicial de 4 anys, 2016-2020, dins
d’una estratègia global a 10 anys. Per dur-lo a terme, s’ha establert un pressupost
especial de 150 milions d’euros, 10 milions per cada barri.
La gestió i coordinació del Pla de Barris correspon a Foment de Ciutat S.A. i compta
amb el Comitè Municipal de Pilotatge, per fer-ne el seguiment, i amb el Consell Assessor
del Pla de Barris, (format per experts multidisciplinaris de reconegut prestigi) per
orientar, fer el seguiment i avaluar el Pla.

2.7.- Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona. 2016-2025. Setembre 2016
El Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona parteix del dret reconegut legalment a tot
ciutadà de disposar d’un habitatge digne. Dret que suposa obligacions per a les diferents
administracions. Els seus antecedents son els Plans d’habitatge 2004-2008 i 2008-2016,
i el Consorci de l’Habitatge.
El seu objectiu és garantir la funció social de l’habitatge i avançar en la construcció d’un
servei públic d’habitatge a l’alçada de les millors pràctiques d’altres ciutats europees.
També es plantegen noves metodologies de treball com ajuts a la rehabilitació de
l’interior dels habitatges o l’impuls de convenis de rehabilitació d’edificis orientats a fer
que els ajuts públics arribin allà on més es necessiten.
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Els Pla es recolza en una àmplia anàlisi i diagnosis de la problemàtica relacionada amb
l’habitatge a Barcelona en els diferents aspectes. Pel que fa al parc construït destaca
els seu estat de conservació, l’accessibilitat i l’eficiència energètica com a principals
reptes:
 La qualitat dels habitatges ha augmentat els darrers anys; del 78,1% del parc
en bon estat l’any 1991 s’ha passat al 90% l’any 2011. Tot i això, es mantenen
situacions de deficiència degudes principalment a l’antiguitat dels habitatges i a
la baixa qualitat constructiva. Aquestes deficiències es localitzen en barris
concrets els quals avui disposen d’un conveni de rehabilitació específic,
vinculat al Pla de barris.
 Hi ha una situació socioeconòmica de la població resident, que comporta la
superposició de problemàtiques a l’habitatge en alguns barris i les afectacions
urbanístiques han derivat en una manca de conservació dels habitatges en
zones especifiques.
 L’accessibilitat ha millorat molt els darrers anys, però la meitat dels habitatges
encara no compleix les condicions d’accessibilitat i una quarta part no té
ascensor.
 L’eficiència energètica és molt baixa en el 95% del parc d’habitatges i no
garanteix unes condicions energètiques mínimes. Situació que porta a
problemes de pobresa energètica.
A l’hora de plantejar les accions, el Pla s’estructura en tres grans blocs:

Els reptes polítics que es planteja són:
 Reforçar la mediació i els ajuts al pagament del lloguer per facilitar l’accés i el
manteniment de l’habitatge
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Evitar la substitució d’habitatges i protegir els residents (manteniment edificis)
Incrementar el parc públic d’habitatge
Mobilitzar el parc privat cap a l’habitatge assequible
Desenvolupar una política activa de rehabilitació que potenciï els entorns més
vulnerables
 Contribuir a garantir la funció social de l’habitatge i evitar-ne els usos anòmals
 Preparar la ciutat per a l’envelliment de la població






Per donar resposta a aquests reptes estableix els eixos estratègics i línies d’actuació
següents:
A Prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió residencial
B Garantir el bon ús de l’habitatge
C Ampliar el parc assequible
D Mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual
Malgrat en tots els eixos hi ha mesures que es creuen i que poden incidir en aspectes
de rehabilitació i regeneració urbana, l’eix específic és el “D”, amb les prioritats següents:
D1 Ampliació del coneixement de l’estat de l’habitatge privat
- Sistematització de la informació en relació amb l’estat del parc
- Mapa de les condicions de l’habitatge
- Identificació d’infrahabitatge a entorns de renda mitjana i alta
- Espai virtual open data de l’estat del parc residencial (OBRA)
- Avaluació i seguiment de les rehabilitacions fetes amb finançament públic
D2 Establiment d’una política de rehabilitació amb enfocament més social
- Promoció de la cultura del manteniment i la rehabilitació dels habitatges
- Disciplina en relació amb la manca de conservació dels habitatges
- Ajuts a la rehabilitació
- Establiment de mecanismes actius de rehabilitació
- Rehabilitació dels polígons residencials
- Pla de Barris
- Intervenció als entorns amb afectacions urbanístiques
- Millora de l’accessibilitat als habitatges
D3 Millora de la capacitat d’intervenció en la política de rehabilitació
- Implantació de nous mecanismes per facilitar el finançament de les rehabilitacions
- Foment de l’ocupació digna a través de la rehabilitació
Per dur a terme aquest Pla, s’ha fet una estimació pressupostària és de 2.973,2 M€,
dels quals 1.666,2 M€ són aportacions directes de l’Ajuntament. L’eix D suposa 150 M€
pel primer quinquenni i 150 M€ pel segon.
S’especifiquen també les actuacions imprescindibles que són competència d’altres
administracions públiques.
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2.8.- Pla Clima BCN. 2018-2030. Abril 2018
El Pla Clima de Barcelona parteix del compromís adquirit per la ciutat l’any 2015, en el
marc de la 21a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides
sobre el Canvi Climàtic de Paris, COP21, on es va presentar l’experiència de participació
ciutadana del Compromís de Barcelona pel Clima i de la signatura del Pacte d’alcaldes
per l’energia i el clima en 2017.
L’objectiu del Pla Clima és definir el full de ruta de la ciutat de Barcelona per contribuir
als objectius de la cimera de París des de l’àmbit local. Es proposa reduir el 40% de les
emissions (l’any 2030 respecte a 2005) i ser una ciutat neutra en carboni el 2050. Al
mateix temps, es proposa incrementar el verd urbà en 1,6 km2. Per fer-ho, el Pla posa
en valor la dimensió climàtica de les polítiques ja en vigor i proposa 242 noves accions
que s’agrupen en 5 àmbits d’actuació.
El Pla es recolza en una anàlisi de la situació actual a la ciutat i dels efectes que el canvi
climàtic tindrà sobre la ciutat en els aspectes següents:
 La salut i supervivència de les persones
 La qualitat de vida i seguretat de les persones
 La garantia dels subministraments
 El cost de la vida
 L’entorn
Els eixos estratègics sobre els quals es fonamenta el Pla Clima són els següents:
 Mitigació
 Adaptació i resiliència
 Justícia climàtica
 Impuls a l’acció ciutadana
Els principis inspiradors del Pla són els següents:
 Centrar-se en les persones. Afecta a la salut i a la qualitat de vida.
 Transformar integralment la ciutat. Fer front a riscos i crear oportunitats.
 Accelerar l’eficiència, la rehabilitació i la implantació d’energies renovables.
 Afrontar-ho des de la ciutadania, amb un procés de coproducció.
Les mesures que inclou el Pla tenen com a eix central les persones i el seu benestar,
per això es prioritzen les accions que responguin als criteris següents:
 Que proporcionin un retorn social.
 Que siguin replicables i generin un alt impacte positiu.
 Que resolguin més d’un repte.
 Que siguin flexibles i escalables.
 Que prioritzin mesures verdes o toves per davant de mesures grises.
 Que siguin coproduïdes, amb implicació dels agents interessats.
 Que permetin passar a l’acció i aprendre dels errors i dels encerts.
 Que no comprometin el futur, ni per temes tecnològics ni contractuals.
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Els valors, considerats com els pilars d’una Barcelona més sostenible, es representen
en el gràfic següent:
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L’abast del Pla Clima es planteja en tres vessants diferents:
 Temporal: A llarg termini (2030 i 2050), amb accions associades a curt (2020) i
mig/llarg termini (2030).
 Territorial: Multiescalar, de barri, ciutat, metropolitana, regional, estatal o
internacional.
 Competencial: Multinivell, involucrant organitzacions, empreses i ciutadania en
el procés, i holístic, amb mesures que es posin en pràctica de manera
transversal.

Objectius estratègics queden resumits en el quadre següent:
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El Pla Clima de Barcelona s’estructura en 5 àmbits d’actuació i 18 línies d’acció

Malgrat tots els àmbits d’actuació i totes les línies d’acció poden tenir un impacte en la
regeneració urbana, el segon àmbit és el que incideix més en l’edificació, com podem
veure en el gràfic:
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En aquest exemple, veiem com s’adreça a dos conceptes i per a cada un d’ells
s’estableixen accions a impulsar, separant les de curt termini (2018-2020) de les de mig
i llarg termini (2021-2030), entre les quals n’assenyalem algunes amb caire orientatiu:
4. Edificis millor que nous
Accions que cal impulsar a curt termini (2018-2020):
 Crear una comercialitzadora energètica municipal
 Impulsar accions i eines per la millora energètica al sector del comerç
 Accions comunicatives per fomentar l’estalvi energètic en els edificis
 Reforçar les ajudes i les subvencions per a la rehabilitació d’edificis
 Proporcionar bonificacions fiscals per mesures d’eficiència
 Desplegar l’operador energètic municipal
 Monitoritzar energèticament edificis, habitatges i equipaments públics.
Accions a termini mitjà i llarg (2021-2030):
 Estudiar sistemes i solucions constructives
 Elaborar i aplicar una ordenança energètica d’edificis
5. Recuperant els terrats
Accions que cal impulsar a curt termini (2018-2020):
 Ordenança per fomentar les cobertes productives
 Instrucció tècnica per a edificis públics municipals
 Crear una comercialitzadora energètica municipal
 Reforçar les ajudes i les subvencions per a la generació d’energia
 Proporcionar bonificacions fiscals per generació energètica

 Concurs de cobertes verdes
 Accions comunicatives relacionades amb les cobertes productives
Accions que cal impulsar a termini mitjà i llarg (2021-2030):
 Assessorament tècnic sobre cobertes i murs productius.
 Incrementar la generació fotovoltaica en cobertes industrials
 Potenciar la recollida i la reutilització de les aigües pluvials
Es presenta un cronograma molt genèric, en el qual s’estableix el moment de realització
per a cada una de les 242 accions en una temporalitat a curt, mig i llarg termini, que pot
ser : 2018; 2019; 2020; 2025 i 2030
Per fer el seguiment dels objectius estratègics i de l’avançament de la seva execució,
s’estableixen uns indicadors, que segueixen uns requeriments essencials: rellevància,
disponibilitat de dades i facilitat de càlcul, sensibilitat als canvis, completesa, facilitat
d’interpretació i comparabilitat. Els indicadors s’agrupen en:







Indicadors d’impacte, per mesurar el nivell d’assoliment dels objectius.
Indicadors d’actuació, per mesurar l’esforç realitzat.
Indicadors de recursos, per mesurar els recursos destinats a les accions.
Indicadors d’entorn, per mesurar elements externs amb vincle amb les accions.
Indicadors de percepció, per mesurar la percepció de la ciutadania.
Indicadors d’execució, per fer seguiment de l’avançament del Pla en %.

En els documents als quals hem tingut accés, no hi ha una estimació pressupostària per
a la implementació general del Pla, tant sols es fixa la quantitat d’1,2 M de euros en ajuts
per afavorir projectes climàtics ciutadans fins a 2030.
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SÍNTESIS COMPARATIVA ENTRE DIFERENTS DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

OBJECTIUS

REFER
ENTS

AGENDA 2030
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE. ONU 09/2015
NOVA AGENDA URBANA.
UN-HABITAT III. ONU 12/2016

DECLARACIÓ DE TOLEDO i
DECLARACIÓ DE RIGA
Juny 2010 / juny 2015

COMPROMIS SOSTENIBILITAT
2012-22
Desembre 2012

Reunions informals de Ministres de
Desenvolupament Urbà dels països de la
UE

Barcelona + Sostenible
Punt de trobada i reflexió participativa de
obert a les organitzacions ciutadanes.

Objectius del Milꞏlenni de l’ONU
Habitat I i II

Entre molts altres: Estratègia “Europa
2020”; Carta de Leipzig: Ciutats europees
sostenibles: Declaració de Marsella...

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
2002-12, l’Agenda 21 Local, la Carta
d’Aalborg, l’estratègia (ICLEI) i la
Declaració de Rio, Rio+10 i Rio+20.

Agenda 2030
Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats
i assentaments humans siguin
inclusius, segurs, resilients i
sostenibles.

Declaració de Toledo
A2. La importància de la “Regeneració
urbana integrada” i el seu potencial
estratègic per un desenvolupament urbà
més intelꞏligent, sostenible i socialment
inclusiu a Europa.

Objectius
1 - Biodiversitat
2 - Espai públic i mobilitat
3 - Qualitat ambiental i salut
4 - Ciutat eficient, productiva i emissions
zero
5 - Ús racional dels recursos
6 - Bon govern i responsabilitat social
7 - Benestar de les persones
8 - Progrés i desenvolupament
9 - Educació i acció ciutadana
10 - Resiliència i responsabilitat planetària

Nova Agenda Urbana
Pròleg. La NAU incorpora un
reconeixement de la correlació entre la
bona urbanització i el
desenvolupament. Subratlla els vincles
entre la bona urbanització i la creació
d’ocupació, las oportunitats de generar
mitjans de subsistència i la millora de la
qualitat de vida, que s’haurien incloure
en totes les polítiques i estratègies de
renovació urbana.

- Estratègia desenvolupament urbà integrat
- Millorar el desenvolupament econòmic
- Ecoeficiència i cohesió social de la ciutat.
- Qualitat de vida en tots els barris de la
ciutat
- Participació ciutadana i implicar tots
agents
- Renovació i rehabilitació del parc existent
- Atenció especial als barris menys
afavorits.
- Idoneïtat del reciclatge urbà.

ESTRATÈGIA
REHABILITACIÓ 20162019.
Febrer 2016

Full de ruta de Barcelona per donar
resposta als compromisos del COP21.
Molt vinculat a Barcelona + Sostenible

Compromís ciutadà per la
sostenibilitat 2012-22 i altres acords
internacionals.

Llei de Barris 2/2004
Régies de Quartier. França.

Plans d’habitatge 2004-2008 i 2008-2016 i
el Consorci de l’Habitatge.

COP21 Paris 2015
Pacte Alcaldes per l’Energia i el Clima.
2017

Rehabilitar per
- Desigualtats socials i qualitat de
vida
- Lluitar contra canvi climàtic
- Transició energètica (estalvi +
renovables)
- Promoure sector rehabilitació
(programes escala més gran)

Marc conceptual
- Adreçat a 15 barris identificats en base
a diversos indicadors: renda,
socioeconòmics, educatius, sanitaris,
urbanístics; estat dels habitatges... i
propostes veïnals.
- Per a cada barri cal: Diagnosi, Projecte
amb actuacions i pressupost, i sistema
de gestió

Objectius
- Garantir la funció social de l’habitatge
- Construcció d’un servei públic d’habitatge
- Noves metodologies de treball. Ajuts
interior dels habitatges o convenis de
rehabilitació

Objectius estratègics
Per 2030:
Reduir les emissions de GEH 40%
Reduir mobilitat vehicle privat 20%
Multiplicar per 5 la generació solar
Rehabilitar 20% edificis més de 40 anys
Augmentar 1,6 km2 de verd a la ciutat
0 pobresa energètica
Obtenir 100% de finançament net
Consum d’aigua potable -100l/hab/dia
Projectes colꞏlaboratius amb 1,2M€
Per 2050: Ciutat neutra en carboni

Objectius
- Condicions habitabilitat dignes per
tots
- Incrementar habitatge lloguer
assequible
- Reduir emissions gasos efecte
hivernacle
- Promoure economia local
- Millora qualitat i seguretat parc
construït

EIXOS ESTRATÈGICS I LÍNIES
ACTUACIÓ

1.- Importància estratègica de la
Regeneració Urbana Integrada
- Impulsar eficiència energètica i renovables
- Reciclar el sòl amb la regeneració urbana
- Repte contra amenaça a barris
desafavorits
- Impulsar ocupació, reduir fracàs escolar i
risc de pobresa.
- Integració dels immigrants, inclusió,
igualtat d’oportunitats en educació, garantia
d’uns serveis accessibles i assequibles
- Habitatge digne i assequible mitjançant la
rehabilitació i modernització,
- Rehabilitació d’edificis i modernització
d’infraestructures per fer la ciutat més
atractiva.

Objectius
- Recuperar i impulsar activitat
econòmica
- Fer front als dèficits urbanístics
- Establir accions de millora de les
condicions de vida de la població
- Apoderar als veïns
- Innovar i modificar les formes de treball
de l’administració pública
La transversalitat, l’excepcionalitat en la
dotació de recursos específics, la
coproducció amb el veïnat i entitats i la
voluntat d’adaptació al territori i al temps.
Context territorial
- Eix Besos
- Muntanya - Turons
- Ciutat Vella
- Barris de la Marina
Objectius per cada un dels 4 eixos
- Priorització de les accions de caire
social, econòmic i urbanístic.
- Paper secundari de rehabilitació,
orientada a elements comuns d’edificis i
accessibilitat

Línies d’acció (10 per objectiu)
Es citen únicament les relacionades amb
la regeneració urbana dins del seu
objectiu:
4 Ciutat eficient, productiva i d’emissions
zero
- Millorar l’eficiència en l’ús de recursos i
en la dotació de serveis en la planificació
urbana. Optimitzar l’ús del territori, per fer
la ciutat més habitable. Transformar els
barris actuals en eco-barris.
- Regenerar la ciutat construïda a través
de la rehabilitació energètica dels edificis i
els habitatges. Aïllar tèrmicament, millorar
instalꞏlacions, utilitzar equips eficients...
- Prioritzant les energies netes i
renovables, especialment als edificis i al
transport.

PLA CLIMA BCN. 2018-30
Abril 2018

Dret de tot ciutadà a disposar d’un
habitatge digne.

Reconeix que cal esforçar-se en la
cooperació intergovernamental en el
desenvolupament urbà integrat i sostenible,
per la seva contribució a la ciutat sostenible,
al canvi climàtic i eficiència energètics, a la
regeneració urbana integrada...
Respecte a la diversitat urbana... inclús els
barris més vulnerables i deprimits.

Declaració de Toledo

PLA DRET HABITATGE 2016-25
Setembre 2016

Reduir desigualtats entre barris en:
Habitatge, educació, salut, activitat
econòmica.

S’aborda el tema des de tres
àmbits: Social, ambiental i
econòmic

Declaració de Riga.
Agenda Urbana Europea
Les ciutats tenen un paper clau en el
desenvolupament de la UE i s’han de
desenvolupar millorant les condicions de
vida i l’entorn del ciutadans actuals i futurs.

Agenda 2030
D’aquí a 2030:
- Assegurar l’accés de totes les
persones a habitatges i serveis bàsics
adequats, segurs i assequibles i millorar
els barris marginals.
- Augmentar la urbanització inclusiva i
sostenible, i la capacitat de planificació i
gestió participatives, integrades i
sostenibles...
- Incrementar els esforços per protegir i
salvaguardar el patrimoni cultural
- Proporcionar accés universal a zones
verdes i espais públics segurs, inclusius
i accessibles...
- Recolzar els vincles econòmics
socials i ambientals positius entre
zones urbanes i periurbanes...

PROGRAMA PLA DE BARRIS
Maig 2016

Abast
- Habitatges
- Edificis residencials
- Edificis Municipals
- Espai públic
Línies d’actuació
- Ajuts a la rehabilitació (tècnic
capçalera)
- Rehabilitar per incorporar mercat
lloguer
- Pla Rehabilitació Integral espai
públic
- Identificar conjunts urbans
d’actuació preferent (Pla “Dintres” i
Àrea St Ramon)
- Proves pilot de rehabilitació
d’edificis
- Pla d’eficiència energètica
d’edificis municipals

Àmbits d’intervenció (Integral i
transversal - Equips amb visió holística
no compartimentada)
- Medi urbà
 Espai públic i zones verdes
 Millora elements comuns edificis
res.
 Equipament
 Sistemes i programes ambientals
 Accés a tecnologies informació
 Millora accessibilitat
- Activitat econòmica
 Recuperació activitat econòmica
 Foment economia social
 Promoció de l’ocupació
 Foment petit comerç i de proximitat
 Re industrialització
- Drets dels ciutadans
 Programa atenció social
 Equitat de gènere

Anàlisis i diagnosis (parc construït)
- Deficient qualitat dels habitatges en
alguns barris, degut a l’antiguitat i a la
baixa qualitat constructiva
- Situació socioeconòmica de la població,
que comporta la superposició de
problemàtiques a l’habitatge en alguns
barris
- Afectacions urbanístiques que han derivat
en una manca de conservació dels
habitatges.
- El 50% dels habitatges no compleix
accessibilitat i el 25% no té ascensor.
- El 95% dels habitatges no garanteix unes
condicions energètiques mínimes.
Estructura del Pla
- Reptes ideològics-polítics
- Eixos estratègics
- Línies d’actuació i accions
Reptes
- Reforçar ajuts al pagament del lloguer
- Evitar substitució d’habitatges
(manteniment)
- Incrementar el parc públic d’habitatge
- Mobilitzar el parc privat cap a l’habitatge
assequible
- Desenvolupar una política activa de
rehabilitació pels entorns més vulnerables
- Garantir la funció social de l’habitatge
- Preparar-se per l’envelliment de la
població.
Eixos estratègics i línies d’actuació
A Prevenir i atendre l’emergència
habitacional i l’exclusió residencial
B Garantir el bon ús de l’habitatge
C Ampliar el parc assequible
D Mantenir, rehabilitar i millorar el parc
actual
El D, que incideix en rehabilitació i
regeneració urbana s’articula en:
D1 Ampliació del coneixement de l’estat de
l’habitatge privat
- Sistematització de la informació en relació
amb l’estat del parc
- Mapa de les condicions de l’habitatge
- Identificació d’infrahabitatge a entorns de
renda mitjana i alta
- Espai virtual open data de l’estat del parc
residencial (OBRA)

Anàlisi de la situació actual en:
- La salut i supervivència de les
persones
- La qualitat de vida i seguretat de les
persones
- La garantia dels subministraments
- El cost de la vida
- L’entorn
Eixos estratègics
- Mitigació
- Adaptació i resiliència
- Justícia climàtica
- Impuls a l’acció ciutadana
Principis inspiradors
- Centrar-se en les persones. Afecta a
la salut i a la qualitat de vida.
- Transformar integralment la ciutat. Fer
front a riscos i crear oportunitats.
- Accelerar l’eficiència, la rehabilitació i
la implantació d’energies renovables.
- Afrontar-ho des de la ciutadania, amb
un procés de coproducció.

Abast
- Temporal: A llarg termini (2030 i 2050)
i a curt (2020).
- Territorial: Multiescalar (barri, ciutat,
metropolitana, regional, estatal o
internacional)
- Competencial: Multinivell i holístic.
5 Àmbits i 18 línies d’actuació
Les persones primer
- Tenir cura de tothom
- Sense talls
- Prevenir la calor
Començar per casa
- Edificis millor que nous
- Recuperar els terrats
Transformar l’espai comú
- Planificar en clau climàtica
- Molt més verd

Nova Agenda Urbana
38. Aprofitar, de forma sostenible, el
patrimoni natural i cultural en les ciutats
i assentaments humans, mitjançant
polítiques urbanes i territorials
integrades, per a salvaguardar i
promoure les infraestructures I llocs
culturals… destacant el paper que
aquests tenen en la rehabilitació i la
revitalització de les zones urbanes i en
el reforçament de la participació social i
l’exercici de la ciutadania.

- Sector intensiu en mà d’obra. Àmbit adient
per petites i mitjanes empreses en el
territori.
- Rehabilitació per millorar el parc construït
- Rehabilitació millora cultural i referent
identitari

52. Formular estratègies de
desenvolupament espacial que tinguin
en compte, la necessitat d’orientar
l’ampliació urbana donant prioritat a la
renovació urbana…, impedint el
creixement urbà incontrolat i la
marginació.

3.- Regeneració urbana, procés planificat
- Desenvolupar i equilibrar les estructures
socials, productives y urbanes
- Àrees urbanes desafavorides són una font
de capital humà i físic, amb un gran
potencial

CALENDARI I
RECURSOS

GOVERNANÇA

97. Fomentar les ampliacions urbanes i
les construccions de replè planificades,
donant prioritat a la renovació, la
regeneració i l’adaptació de las zones
urbanes, segons calgui, inclosa la
millora dels barris marginals i els
assentaments informals, construint
edificis i espais públics de qualitat,
promovent enfocs integrats i
participatius en els quals intervinguin
tots els habitants i interessats, evitant la
segregació espacial i socioeconòmica i
la gentrificació, i al mateix temps
preservant el patrimoni cultural i
prevenint i contenint el creixement urbà
incontrolat.

Nova Agenda Urbana
15.c.ii de la Declaració. Reforçar la
governança urbana, amb institucions
sòlides i mecanismes que empoderin i
integrin als interessats de las zones
urbanes, així com mecanismes de
control adequats...

2.- Enfoc integrat de la regeneració
urbana
- Visió holística i no enfocs unidimensionals
- Accions territorialitzades, (area based),
front intervenció de forma aïllada

4.- Eines per a la Regeneració urbana
- Diagnòstic previ als plans i programes de
regeneració urbana.
- Conjunt articulat d’accions per a la
rehabilitació d’edificis i de l’espai urbà.
- Qualitat de vida, atractiu i habitabilitat a
tots els teixits de la ciutat.
- Desenvolupar capacitats i habilitats.

- Impulsar la innovació social i tecnològica
amb l’objectiu de millorar la qualitat de
vida de les persones.
- Millorar la xarxa d’informació i
l’accessibilitat per la millora de la gestió i
per facilitar la participació de la ciutadania.
- Fomentar projectes i programes
compartits per avançar cap a ciutats més
intelꞏligents. Utilitzar la ciutat com a
laboratori de noves solucions més
sostenibles.

- Cultura de la sostenibilitat
- Foment de l’ocupació
- Dinamitzar el mercat local

 Actuacions de salut pública
 Escolarització i entorn
Implicació ciutadana: Participació,
Coproducció i Acció Comunitària
- Elaboració participada del Pla de barris
- Execució colꞏlectiva: Participació,
Coproducció i Acció Comunitària
 Treball amb els serveis del barri
 Potenciar i articular experiències
existents
 Enfortiment del teixit associatiu
 Treball amb colꞏlectius
 Treballar per projectes

7 Benestar de les persones
- Incrementar la qualitat de vida i les
oportunitats de desenvolupament humà,
- Afavorir una bona convivència, basada
en la inclusió, l’equitat, la solidaritat, el
respecte i la confiança.
- Garantir un habitatge digne per a tothom
desenvolupant polítiques econòmiques i
socials.

NOTA: En el web del Pla de barris, els
àmbits d’intervenció han variat respecte
als inicials, en alguns aspectes.

- Avaluació i seguiment de les
rehabilitacions fetes amb finançament
públic
D2 Establiment d’una política de
rehabilitació amb enfocament més social
- Promoció de la cultura del manteniment i
la rehabilitació dels habitatges
- Disciplina en relació amb la manca de
conservació dels habitatges
- Ajuts a la rehabilitació
- Establiment de mecanismes actius de
rehabilitació
- Rehabilitació dels polígons residencials Pla de Barris
- Intervenció als entorns amb afectacions
urbanístiques
- Millora de l’accessibilitat als habitatges
D3 Millora de la capacitat d’intervenció en
la política de rehabilitació
- Implantació de nous mecanismes per
facilitar el finançament de les
rehabilitacions
- Foment de l’ocupació digna a través de la
rehabilitació

8 Progrés i desenvolupament
- Evolucionar cap a una economia baixa
en emissions. Eficiència energètica i
renovables.
- Fomentar l’emprenedoria, la petita
empresa i les cooperatives. Afavorir el
comerç de proximitat.

- Ni una gota perduda
- Renovables en l’espai públic
- Moure’ns bé
- Conservar el mar
Economia climàtica
- Cercle virtuós
- Consum responsable
- Residu Zero
- Sobirania alimentaria
Construcció colꞏlectiva
- Acció cultural pel clima
- Cooperació climàtica
- Organitzem-nos
Indicadors de seguiment
Indicadors d’impacte, per mesurar el
nivell d’assoliment dels objectius.
Indicadors d’actuació, per mesurar
l’esforç realitzat.
Indicadors de recursos, per mesurar els
recursos destinats a les accions.
Indicadors d’entorn, per mesurar
elements externs amb vincle amb les
accions.
Indicadors de percepció, per mesurar la
percepció de la ciutadania.
Indicadors d’execució, per fer
seguiment de l’avançament del Pla en
%.

10 Resiliència i responsabilitat planetària
- Millorar la capacitat d’acció proactiva i
preventiva per disminuir la vulnerabilitat.
- Protegir el clima. Comptabilitzar, prevenir
i minimitzar les emissions d’efecte
d’hivernacle.
- Caminar cap a l’autosuficiència
energètica. Eficiència energètica i
renovables.
Declaració de Toledo
- Coordinació transversal, vertical i horitzontal
- Escales temporals (llarg, mig i curt termini)
- Gestió basada en escenaris estratègics
- Bona governança i gestió eficient
- Regeneració urbana, adaptada al context
local mitjançant la gestió i governança
adequades.
- Eines d’avaluació i seguiment adients amb
una bateria d’indicadors.
Declaració de Riga
- Recolzament a una governança multi-nivell
efectiva.
- Implicació de la comunitat local i els agents
en la cerca de solucions de desenvolupament
urbà integrat.
- Elaboració i implementació d’estratègies
locals des de la participació, equilibrada,
respectuosa amb les potencialitats locals i
utilitzant les eines existents per promoure el
desenvolupament sostenible de les àrees
urbanes
- Finançament públic de la Regeneració
urbana integrada combinat amb altres
fórmules, tot reforçant el PPP.

6 Bon govern i responsabilitat social
- Optimitzar funcionament de les
organitzacions millorant la coordinació
interna i la transversalitat.
- Millorar la coordinació entre les
organitzacions a escala intrasectorial i entre el sector públic, el
privat i el tercer sector.
- Incrementar la transparència: open
data, observatoris, indicadors i informes
de seguiment.
- Avaluar els projectes en termes
d’impacte social i ambiental, i incorporar
els resultats en la presa de decisions.

- Oficines d’habitatge proactives

Organització i gestió
- Foment de Ciutat gestiona definició i
execució
- Consell Administració de FdC
seguiment polític
- Comitè Municipal de Pilotatge. Implica
totes les estructures municipals
- Consell Assessors. Experts en
diversos camps aporten experiència,
assessora i fan seguiment
- Consell d’avaluació i seguiment per
cada barri. Ajuntament i veïns.

Tota l’Administració s’ha d’involucrar en
el repte global i impulsar transversalitat.
A escala municipal s’han creat tres
grups de treball:
- Pla de resiliència i adaptació al canvi
climàtic
- Eficiència energètica en edificis
municipals
- Cultura de l’energia i canvi climàtic
El Pla fa un important esforç d’implicació
de la societat civil, ja que parteix del
Compromís Barcelona pel Clima la línia
d’acció 18. Organitzem-nos, es centra
en aquest aspecte per incorporar canvis
a escala organitzativa i de metodologies
de treball que, des d’una visió global i
sistèmica de la ciutat, permetin integrar
criteris de sostenibilitat i resiliència en
els processos de planificació,
transformació i gestió de la ciutat.

Avaluació i seguiment
- Liderada pel Consell assessor
- Seguiment de tots els plans Comitè de
pilotatge
- Cada barri disposa d’un Consell
d’Avaluació i Seguiment

Seguiment i avaluació
El seguiment i avaluació es fa
anualment mitjançant una bateria de 27
indicadors vinculats als 10 objectius.

Recursos i calendari
Per implementar mesures cal actuar
transversalment (Habitatge,
Ecologia urbana, Economia i tots els
districtes)
Ajudes rehabilitació...........80,0 M€
Parc públic........................32,8 M€
Espai púbic.....................123,0 M€
TOTAL........235.8 M€

Calendari i pressupost
- Inici el 2016 amb horitzó de 10 anys

Calendari i pressupost
El Pla s’ha de desenvolupar en un període
de deu anys.

- 150 M€ en total. Uns 10 M€ per barri
Pressupost: 2.973,2 M€ (1.666,2 M€ de
l’Ajuntament.)
L’eix D suposa 150 M€ pel primer
quinquenni i 150 M€ pel segon.

Calendari i pressupost
Cronograma genèric on s’estableix el
període de realització de les accions a
curt, mig i llarg termini.
Tant sols es quantifica 1,2 M d’euros en
ajuts per afavorir projectes climàtics
ciutadans fins a 2030.

3. Definició dels eixos i objectius de l’Estratègia de Regeneració
Urbana.
En una ciutat essencialment consolidada, com és el cas de Barcelona, la millora urbana
global s’ha d’afrontar forçosament des de la rehabilitació sostenible i la regeneració
urbana. Des d’aquest punt de vista, l’Estratègia de Regeneració Urbana s’orienta vers
un desenvolupament urbà intelꞏligent, sostenible i socialment inclusiu que promogui la
millora de la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic en tots els barris de la
ciutat, amb una especial atenció als barris més vulnerables i deprimits. Per fer-ho
possible, cal treballar: Fent front als dèficits urbanístics; Millorant la qualitat del parc
construït mitjançant la rehabilitació; Promovent l’economia local creant ocupació; Dotant
dels equipaments i serveis necessaris a tots els ciutadans; Lluitant contra canvi climàtic
amb la transició energètica (estalvi + renovables) i l’eco-eficiència; i molts altres
aspectes que contribueixin a reforçar la cohesió social de la ciutat.
Accions que s’han de dur a terme des de la transversalitat i colꞏlaboració entre els
diferents departaments de l’administració municipal, autonòmica i estatal, amb la
participació ciutadana i la implicació de tots els agents, per adaptar-se a les necessitats
i la realitat de cada territori.
Per poder donar resposta als objectius de l’Estratègia, cal definir el Programa de
Regeneració Urbana de la ciutat de Barcelona (PRU), des d’uns plantejaments
consistents i, amb la identificació i tria dels Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP),
sobre els quals dur a terme les polítiques prioritàries de regeneració urbana en la ciutat.
L’Estratègia, tal com s’ha presentat en la introducció dels objectius de l’estudi i marc de
referència del present document, consta de quatre etapes.
Etapa 1. Etapa inicial
Aquesta primera etapa, constituïda essencialment pel present document, vol
definir els eixos estratègics i els objectius de la regeneració urbana per a la ciutat
de Barcelona. Així mateix, ha elaborat una metodologia per identificar amb rigor
els Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP), en concordança amb els objectius
establerts.
Etapa 2. El Pla de Regeneració Urbana
Un cop definit el marc de treball, es durà a terme la implementació de la
metodologia establerta de cara a determinar els Conjunts Urbans d’Interès
Preferent (CUIP), d’acord amb el procediment i les recomanacions descrites en el
present document. Identificats els CUIP, amb un enfocament integral i
sostenibilista, es redactarà el Pla de Regeneració Urbana (PRU), el qual
incorporarà els CUIPs seleccionats. El PRU recollirà la informació sobre els CUIPs
seleccionats, considerant les fortaleses i oportunitats, així com els dèficits i
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febleses del territori, en atenció als objectius de regeneració plantejats. A partir
d’aquest primer diagnòstic, s’elaborarà una primera proposta d’accions i estimació
econòmica de la inversió per dur-les a terme.
Etapa 3. Redacció dels Plans d’Acció Integral de Regeneració Urbana (PLARU)
Per a cada conjunt d’interès seleccionat és redactarà un Pla d’Acció Integral de
Regeneració Urbana (PLARU) mitjançant equips multidisciplinaris per a dur a
terme la tasca en cadascun dels territoris. Per redactar el Pla, caldrà realitzar una
diagnosi integral dels conjunts urbans a partir d’un enfocament transversal i
holístic, i d’acord amb una estratègia de governança pre-establerta.
Etapa 4. Implementació del Pla
La darrera etapa de l’estratègia se centrarà en la implementació i el seguiment de
les accions a realitzar sobre el territori per a cadascun dels Conjunts Urbans
d’Interès Preferent (CUIP). Per a dur a terme les accions, gestionar les operacions
i fer-ne el seguiment, caldrà crear una oficina tècnica per a cada una de les zones.

3.1 Un marc conceptual
Un enfocament integral i sostenibilista de la regeneració urbana
Avui en dia, per a dur a terme un procés de regeneració urbana de la ciutat existent, cal
definir actuacions que busquin resoldre de manera integral el conjunt de problemes de
diferent natura que afecten la ciutat i els seus barris: l’empitjorament de la qualitat de
vida, l’excessiva especialització funcional d’algunes zones, la creixent segregació social,
l’augment de la inseguretat, l’augment del consum de recursos i del temps provocat per
una mala configuració de l’espai físic, els valors patrimonials, el creixent impacte en el
medi, la capacitat de resiliència dels sistemes urbans, la gentrificació, etc.
La metodologia objecte d’aquest estudi i que es presenta més endavant recull el
concepte de sostenibilitat en el sentit ampli del terme tot incorporant una visió integral,
per tal d’afrontar no només els aspectes ambientals sinó per considerar també els
aspectes socials, econòmics i culturals dels entorns urbans.
S’entén per tant com a regeneració urbana sostenibilista el procés de transformació i
millora dels teixits urbans existents que incorpora un desafiament plural als seus
objectius per tal d’assolir un entorn urbà socialment cohesionat, econòmicament
equilibrat i ambientalment eficaç. Un conjunt d’actuacions que han de tenir com a
objectiu la construcció d’un espai ciutadà amb una bona qualitat de vida, caracteritzat
per una distribució més equitativa de la riquesa, la salut, l’educació, el treball, la cultura
i l’habitatge.
En els darrers anys hi ha hagut una important consolidació dels conceptes vinculats a la
Regeneració urbana. Si be l’Agenda 2030 del Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides, del setembre de 2015, ja ho planteja de forma general, la Conferència
de Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament urbà Sostenible. Habitat III
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d’octubre de 2016, en reforça la implementació internacional en el marc de la Nova
Agenda Urbana.
A nivell europeu, la “Declaració de Toledo” del juny de 2010, en el marc d’una trobada
de Ministres Europeus d’Habitatge i Desenvolupament urbà, va reforçar la importància
de la “Regeneració Urbana integrada” per tal d’afrontar els reptes actuals del
desenvolupament urbà: impulsar l’eficiència energètica, impulsar l’ocupació, garantir
l’habitatge digne, afavorir la qualitat de vida, garantir la cohesió social, etc... En la
Declaració es plantejava de manera clara la necessitat d’aquest enfoc integrat per tal de
dur a terme els processos de millora urbana. Processos que per ser exitosos exigeixen
una coordinació transversal, la consideració de les diferents escales temporals, una
gestió basada en objectius estratègics i la necessitat de bastir un programa d’accions
territorialitzades (area based). En el Document de referència de Toledo, s’entra realment
en el detall de la Rehabilitació i la Regeneració urbana integrada i s’esbossen un seguit
d’etapes i d’eines per a dur a terme la regeneració urbana i es promou la reflexió a
l’entorn de l’Agenda Urbana Europea. Agenda que 5 anys més tard, a Riga, agafa un
paper clau dins de la trobada de Ministres Europeus d’Habitatge i Desenvolupament
urbà.
Cal dir que les propostes que s’incorporen en l’Agenda 2030 i Habitat III (Nova Agenda
Urbana) de Nacions Unides o en la Declaració de Toledo i l’Agenda Urbana Europea no
són idees innovadores sinó que la seva importància rau en el fet de que organismes
polítics recullen idees i reflexions que fa molts anys que s’estan treballant des de cercles
innovadors i socialment responsables. Tot i això es prioritzen i reforcen alguns objectius
que fan que apareguin nous conceptes, com és el cas de la idea de resiliència urbana,
que és la capacitat de les ciutats d’adaptar-se a les conseqüències cada cop més
evidents del canvi climàtic i que demanda respostes a nivell de medi ambient, habitatge,
mobilitat, sistemes productius, etc.
Podríem buscar l’origen de l’Agenda 2030 en la Declaració de Rio, de l’any 1992, la qual
va donar lloc al desenvolupament de les Agendes 21 locals o a la Carta d’Aalborg de las
Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat de l’any 1994. Les posteriors trobades Rio+10 i
Rio+20 en van anar reforçant l’intercanvi d’experiències i els continguts de teoria
aplicada. Els referents són clars ja que la Declaració de Rio, entre els 28 principis que
mencionava, 6 són fonamentals per a poder definir una política sostenible de
regeneració urbana. Els principis d’eficiència econòmica, d’equitat social i d’eficiència
ambiental són clars, així mateix els principis del llarg termini, de globalitat i de la
governança van ser innovadors en aquells moments i avui són imprescindibles entre els
objectius de les Agendes Urbanes i la forma de gestionar-les.
En el desenvolupament dels principis de Rio hi ha hagut centenars d’iniciatives,
projectes i programes d’àmbit mundial, europeu, nacional i local, fet que ha permès
posar en marxa iniciatives més o menys reeixides i intercanvis d’experiències per
avançar i consolidar uns plantejaments que fa 25 anys podien semblar un xic utòpics.
Entre d’altres documents d’interès que poden servir de referència en plantejaments de
Regeneració urbana, hi ha el Programa URBAN de l’UE, el qual va impulsar molts
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projectes en aquest àmbit. L’any 2004 es va publicar “Guidelines for urban regeneration
in the Mediterranean Region”, on es feia una reflexió sobre les dimensions estratègiques
de la regeneració urbana i es feien recomanacions per a planificar un procés de
regeneració, que descriu ‘com el fet de prendre en consideració la complexitat de les
dinàmiques urbanes’. Com a aspectes estratègics assenyala la necessitat de
l’enfocament multidimensional (econòmic, social, ambiental i institucional), la
consideració de les diferents escales temporals i l’acció global amb mentalitat global.
Per la seva banda, el Consell Europeu de Municipis i Regions ha creat “Marc de
Referència per a les Ciutats Sostenibles” (RFSC) en forma d’un seguit d’eines “on line”
(www.rfsc.eu) adreçat a ajudar a les comunitats locals que volen realitzar un procés de
desenvolupament urbà integrat i sostenible. El RFSC facilita l’intercanvi d’experiències
entre ciutats, unifica un seguit aspectes comuns i ofereix una base de dades
d’indicadors, permetent un seguiment i avaluació de les estratègies i projectes en curs.
Es pot utilitzar a diferents escales urbanes, des de la ciutat al barri.
En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, és un fet que ha estat, des d’un primer moment,
implicat en totes les iniciatives internacionals que s’inicien amb la Declaració de Rio,
com va ser l’Agenda 21 i l’actual Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i, més
recentment, amb les mesures de govern de l’Estratègia de rehabilitació urbana del Pla
de Barris o el Pla pel Dret a l’Habitatge, on tots aquests aspectes estan àmpliament
plantejats i desenvolupats. El fet de decidir preparar una Estratègia pel Programa de
Regeneració Urbana, iniciada amb el present document, és un pas més en aquesta via.
La regeneració com a procés continu
Tot i el caràcter ‘tancat’ d’una estratègia, amb un calendari i unes etapes pre-definides,
és important tenir present que la regeneració urbana és un procés continuat de
transformació, millora i qualificació dels entorns urbans, que lluny d’intervencions
puntuals, brusques i ràpides, amb objectius a curt termini, exigeix un acció i un
seguiment continuats d’acord amb la naturalesa viva i canviant del territori i dels seus
habitants. Per tant, cal entendre que aquesta acció regeneradora cal mantenir-la activa,
en major o menor mesura, al llarg del temps.
El barri al centre de la reflexió sostenibilista
Es considera que l’escala efectiva per poder analitzar i respondre als desafiaments
sostenibilistes de la ciutat és l’escala de barri. El barri ha d’esdevenir un veritable espai
de vida compartit, un lloc on els seus residents puguin satisfer el conjunt de les seves
necessitats i trobar l’equilibri que en garanteixi la ‘qualitat de vida’. El barri és l’àmbit
territorial on aquests ‘beneficis’ locals tenen una clara correspondència amb els reptes
a escala global (en la petjada ecològica per la reducció de la mobilitat, en l’equilibri social
de la ciutat per la reducció de la segregació social, en la capacitat de resiliència, etc.).
En aquest sentit, la metodologia que es proposa implementar incorpora la idea del barri
com a territori bàsic estructurador de la ciutat, tant des d’un punt de vista urbanístic, com
econòmic, social o cultural.
Aquest enfocament de la sostenibilitat urbana amb el barri com a entorn clau, es va
assajar a Barcelona durant els anys 2001-2004 en el marc projecte europeu HQE2R,
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per a l’elaboració d’una metodologia per a la rehabilitació sostenible de barris. Aquell
projecte, en que van participar experts de diferents disciplines d’organismes i institucions
públiques i privades d’arreu d’Europa, va comptar amb la participació de Barcelona
mitjançant l’empresa municipal Foment de Ciutat Vella, que va participar-hi amb el barri
del Raval com a barri pilot on es va testar la metodologia d’intervenció. L’enfocament de
l’acció urbana posant el barri al centre de l’acció de regeneració urbana ha estat
implementat en diversos països europeus, com per exemple amb els programes de
barris a Gran Bretanya o Dinamarca, o el Programa URBAN. A Catalunya la Llei de
Barris va encetar aquesta visió en el 2004 amb una proposta integral i global de la
intervenció urbana. I l’Ajuntament de Barcelona ha llençat una recent iniciativa en aquest
sentit amb el Pla de Barris.
Pel que fa a l’Estratègia de Regeneració Urbana, es tindran en consideració els 73 barris
que van ser aprovats el desembre de 2006 per part de l’Ajuntament de Barcelona,
recollint les idees del Projecte “La Barcelona dels Barris” del 2004. L’objectiu era establir
una delimitació de la Ciutat en barris significatius des del punt de vista urbanístic i social,
com a marc territorial per al desenvolupament d’actuacions urbanes i la dotació de certs
nivells d’equipaments i serveis municipals (serveis de proximitat). Objectius que
encaixen perfectament amb la metodologia elaborada, la qual aprofita que a partir de
l’any 2007 van començar a haver-hi dades estadístiques a nivell dels 73 Barris. Els barris
estan integrats per diverses Àrees estadístiques Bàsiques (AEB) i aquestes per diverses
seccions censals. Ambdues figures tenen, a diferència dels barris, finalitats purament
estadístiques.
L’estratègia de governança com a clau del procés
El desenvolupament de la metodologia ha d’anar acompanyat d’una estratègia de
governança per tal d’acostar-la al seu context territorial i convertir un treball tècnic en
una aproximació colꞏlectiva i compartida. Això vol dir implicar en els moments de decisió
els agents socials del territori i sobretot, assolir el consens i la validació política.
En el marc de l’estratègia de governança caldrà introduir, en la mesura del possible,
mecanismes per a facilitar la participació ciutadana, d’acord amb allò que estableix el
Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona (octubre 2017). El
principal objectiu del Reglament és regular els canals de relació entre la ciutadania i
l’Ajuntament de Barcelona per facilitar la participació ciutadana en els processos de
presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis municipals; i potenciar
l’acció ciutadana i la capacitat dels veïns i veïnes d’incidir en l’agenda política de la
ciutat.

3.2 Eixos estratègics i objectius de la regeneració urbana a Barcelona
L’Estratègia de Regeneració Urbana de Barcelona es fonamenta en una sèrie línies
generals, que anomenem eixos estratègics. Aquests eixos estratègics són de fet els
mateixos sobre els quals s’ha de construir el Programa de Regeneració Urbana (PRU) i
a partir dels quals s’han de definir les polítiques de regeneració urbana. Aquests eixos
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seran part de la base teòrica sobre la qual es recolzarà l’anàlisi, la presa de decisions,
la reflexió propositiva, etc. i totes les etapes que conformen l’Estratègia.
En aquest sentit, es va més enllà de la visió estàtica realitzada en l’anàlisi sobre
vulnerabilitat urbana, fonamentalment orientada en la detecció de dèficits i
problemàtiques, per a construir un marc referencial basat en un conjunt d’intencions a
mode d’objectius a assolir per part de la regeneració d’entorns urbans. Aquests objectius
no es plantegen des de la sectorialitat de les disciplines (economia, demografia,
urbanisme…) sinó que es plantegen des d’una concepció de la realitat urbana
transversal, a partir del reconeixement de la seva complexitat.
Per a la concreció dels objectius específics que han de servir de base teòrica per al
Programa de Regeneració Urbana de Barcelona (PRU), s’han tingut en compte tres
fonts referencials bàsics:





Els objectius plantejats en els documents de referència europeus i
internacionals en relació a la regeneració urbana amb visió integral.
Els documents referencials a nivell de ciutat (legals i institucionals) que tenen
relació amb la regeneració de l’estructura física de la ciutat, en especial del seu
parc d’habitatges.
Els documents de referència que tenen el barri com a escala de la intervenció
urbana i en atenció a la visió sostenibilista del fet urbà.

Els documents de referència més importants amb incidència en l’àmbit de la ciutat de
Barcelona es presenten en els capítols 1 i 2 del present document, i se n’ha elaborat un
quadre comparatiu que figura com a Annex 1.

3.2.1 Sis eixos estratègics
Es defineixen 6 grans eixos estratègics en base a les referències anteriors, tant globals
com locals, d’acord amb les especificitats de la pròpia ciutat de Barcelona i la assumpció
de que la regeneració de la ciutat existent ha de comportar l’assoliment d’espais urbans
sostenibles i resilients, és a dir, territoris eficients econòmicament, socialment
cohesionats i capaços de respondre als reptes amb el medi ambient i amb el seu
patrimoni.
Els objectius estratègics tenen caràcter multidimensional i sintetitzen els objectius a
assolir per part de les polítiques de regeneració urbana. S’estableixen els següents eixos
estratègics:







EIX 1. QUALITAT. Millorar la qualitat del medi urbà
EIX 2. EFICIÈNCIA. Afavorir un ús eficient dels recursos.
EIX 3. COMUNITAT. Garantir la cohesió i el benestar social.
EIX 4. DIVERSITAT. Promoure la diversitat funcional i social
EIX 5. INTEGRACIÓ. Reforçar la integració i l’equilibri territorial
EIX 6. GOVERNANÇA. Facilitar la governança urbana
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E1. Millorar la qualitat del medi urbà
El primer dels eixos estratègics proposat fa referència a la necessitat de millorar
l’entorn urbà des d’un punt de vista físic, tant dels espais construïts com dels espais
lliures, per tal de garantir entorns de qualitat, plenament habitables i amb les millors
condicions ambientals i de confort, però també adaptats a les conseqüències del
canvi climàtic. Fa especial èmfasi en la millora de la qualitat dels edificis, del parc
d’habitatges i de l’espai públic.
E2. Afavorir un ús eficient dels recursos
El segon eix proposat per a les polítiques i accions de regeneració, fa referència a la
necessitat d’apostar per la sostenibilitat ambiental del territori, és a dir, per la gestió
eficient dels recursos naturals de cara a minimitzar l’impacte de la ciutat sobre el se
entorn natural i per reduir la petjada ecològica. És a dir, potenciar l’optimització del
cicle de l’aigua, minimitzar el consum de sòl, millorar la gestió dels materials i
sobretot, apostar per l’eficiència energètica dels teixits urbans.
E3. Garantir la cohesió i el benestar social
El tercer eix fa referència a la necessitat d’afavorir un “ambient social equilibrat”, ja
que la ciutat són els seus habitants. Per una banda cal garantir que la ciutat doni
resposta a les necessitats de benestar dels seus habitants (educació, salut, cultura,
etc.) i en segon lloc que s’afavoreixi que la ciutat i els seus barris, siguin espais
d’intercanvi social, de trobar comunitat i fer ciutadania. El reforç identitari i de
pertinença així com la preservació de les tradicions i del patrimoni en són recursos
importants.

Els sis eixos estratègics
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E4. Promoure la diversitat funcional i social
El quart eix s’orienta a un espai urbà capaç d’oferir la màxima diversitat de funcions
econòmiques, de possibilitats residencials, de serveis al ciutadà, per tal de que
s’afavoreixi la mixticitat urbana i es doni resposta a les necessitats dels residents.
Aquesta diversitat ha de possibilitar l’ús intensiu i ciutadà de l’espai urbà i evitar les
especialitzacions funcionals i econòmiques (ús turístic intensiu, barris dormitoris,
etc.). Aquesta diversitat funcional cal que sigui també una diversitat social (amb una
població sense exclusions de gènere, d’origen, de classe social...), per tal d’evitar la
segregació social, i afavorir una societat plural i diversa. La presència d’un parc
d’habitatges divers és sens dubte una condició important per a possibilitar aquesta
diversitat social.
E5. Reforçar la integració i l’equilibri territorial
El cinquè eix, reforça el fet de que un barri no és un territori que funcioni de forma
autònoma, sinó que interacciona amb la unitat administrativa de major escala on
s’integra, amb les àrees properes i amb la ciutat, la regió, etc. El concepte d’integració
fa referència a l’equilibri entre territoris. Un barri integrat és aquell que està ben
connectat a nivell de transports i comunicacions, que pot oferir serveis a escala de
ciutat, que pot ser atractiu, que fomenta el sentiment de pertinença, que intercanvia
informació i recursos, etc. És a dir, que participa en la dinàmica urbana en igualtat de
condicions oferint les seves particularitats.
E6. Facilitar la governança urbana
El darrer eix no fa referència tant a un objectiu d’acció, sinó a una manera de fer i
gestionar les actuacions sobre el territori, de manera que tots els agents implicats
puguin fer-se-la seva. El procés de regeneració s’ha d’emmarcar un context de
governança local en que participin tots els agents del territori, a partir de mecanismes
d’apoderament i participació, eines de gestió eficient, eines d’avaluació i seguiment,
institucions que treballin des de la coordinació transversal, tant vertical com
horitzontal.
L’Annex 1 presenta una síntesi comparativa dels eixos proposats per al Programa de
Regeneració Urbana (PRU) amb els diferents objectius i àmbits d’actuació plantejats en
els diferents documents de referència de les polítiques urbanes de la ciutat (Pla de
Barris, Pla pel dret a l’habitatge, Barcelona sostenible...). El quadre permet visualitzar
que els eixos estratègics plantejats cobreixen de manera integral els objectius del
conjunt de documents referencials, i amplien la visió, parcial en els documents
referencials, per tal d’oferir un marc referencial únic d’acord amb el conjunt d’objectius
plantejats per a la regeneració urbana a Barcelona.
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3.2.2 Vint i cinc objectius
Per a cada eix estratègic es defineixen una sèrie d’objectius que sintetitzen els diferents
àmbits que cal considerar i que ajuden a visualitzar l’enfocament plural i integral de les
polítiques de regeneració urbanes.
Pel que fa a l’EIX 1. QUALITAT. Millorar la qualitat del medi urbà, els quatre objectius
proposats són els següents:
1. Millorar la qualitat AMBIENTAL de l’espai urbà
2. Promoure un ESPAI PÚBLIC de qualitat
3. Millorar la qualitat de l’EDIFICACIÓ
4. Facilitar un PARC D’HABITATGES de qualitat
Pel que fa a EIX 2. EFICIÈNCIA. Afavorir un ús eficient dels recursos, els quatre
objectius que es proposen són els següents:
5. Reduir el consum i optimitzar el cicle de l’AIGUA
6. Promoure l’eficiència ENERGÈTICA
7. Minimitzar el consum de MATERIALS i afavorir el reciclatge.
8. Reduir el consum de TERRITORI
Pel que fa a EIX 3. COMUNITAT. Garantir la cohesió i el benestar social, es proposen
7 objectius diferents. Són els següents:
9. Garantir el DRET A L’HABITATGE
10. Facilitar l’accés a la CULTURA
11. Apostar per una població EDUCADA i FORMADA
12. Afavorir la IMPLICACIÓ SOCIAL dels ciutadans
13. Fomentar la CONVIVÈNCIA en un entorn urbà SEGUR
14. Garantir una població SANA i amb un ENVELLIMENT saludable
15. Afavorir la INCLUSIÓ SOCIAL
Pel que fa a EIX 4. DIVERSITAT. Promoure la diversitat funcional i social, es proposen
4 objectius. Són els següents:
16. Garantir una oferta RESIDENCIAL variada
17. Fomentar la diversitat SOCIAL
18. Promoure una oferta DOTACIONAL, d’equipaments i serveis, suficient
19. Afavorir una oferta ECONÒMICA, comercial i productiva, diversificada
Pel que fa a EIX 5. INTEGRACIÓ. Reforçar la integració i l’equilibri territorial, es els 5
objectius proposats són els següents:
20. Incentivar la CAPACITAT ECONÒMICA
21. Fomentar l’ATRACTIVITAT del barri
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22. Millorar la CONNECTIVITAT del barri amb la ciutat
23. Fomentar una MOBILITAT sostenible
24. Afavorir el sentiment de PERTINENÇA al barri dels residents
En darrer lloc, pel que fa a l’ EIX 6. GOVERNANÇA. Facilitar la governança urbana, es
proposa com a únic objectiu el següent:
25. Promoure els mecanismes de BON GOVERN
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4. Proposta metodològica per a la identificació dels Conjunts
Urbans d’Interès Preferent (CUIP).
L’objecte de la metodologia és identificar els Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP)
que formaran part del Programa de Regeneració Urbana de Barcelona (PRU). Aquests
conjunts seran els entorns urbans on es duran a terme de forma prioritària les polítiques
de regeneració urbana de la ciutat, des d’un enfocament transversal i sostenibilista, és
a dir, que tindrà en compte de manera integral tant l’aproximació urbanística com els
objectius socials, els aspectes econòmics i els reptes ambientals.
La metodologia ha de permetre identificar aquests CUIP a partir d’una visió territorial
que partint de l’escala global de ciutat, tindrà l’escala de barri al centre de la reflexió.
Amb la identificació dels conjunts urbans preferents es redactarà el PRU, que els
integrarà en un únic document, amb una primera proposta d’accions i un avançament
de la inversió necessària per dur-les a terme.
El desenvolupament de la metodologia ha d’integrar una estratègia de governança per
tal d’acostar-la al seu context territorial i fer dels resultats del treball tècnic un acord
colꞏlectiu i compartit. Això vol dir implicar en els moments de decisió els agents socials
del territori i sobretot, assolir el consens i la validació política. Per a l’elaboració de
l’estratègia de governança cal tenir en compte la mesura de govern per al foment de la
participació i el Reglament de participació aprovat per l’Ajuntament aquest 2018.

Procediment
Fase 1_Validació inicial
Objectiu
Abans d’iniciar el desenvolupament de la metodologia caldrà conèixer i analitzar les
bases de dades i les eines que es proposen per a dur-la a terme i valorar la idoneïtat de
les dades proposades de cara a assolir els objectius desitjats. Especialment es farà un
anàlisi dels indicadors i del sistema proposat per tal d’acompanyar la metodologia,
valorant la facilitat d’obtenció de les dades, la idoneïtat dels indicadors proposats com a
eines de mesura dels conceptes i objectius estratègics, etc.
Tasques
Tasca 1.1. Reconeixement de les bases de dades i indicadors
Es farà un repàs exhaustiu dels 57 indicadors proposats i que es presenten en l’Annex
2 del present document. Es duran a terme les següents tasques:


S’identificaran i es comprovaran les bases de dades existents, la facilitat
d’obtenció de les dades i mesures proposades, el seu grau d’actualització, etc.
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Per a alguns dels indicadors escollits, amb dades a una escala determinada,
caldrà aconseguir-ne les dades a una escala menor. Per exemple, per a
algunes dades existents a escala de districte caldrà traslladar-les a dades a
nivell de barri. L’escala de barri és l’escala més gran sobre la que es treballa.
Seria el cas dels indicadors assenyalats en taronja en l’àmbit de mesura en
l’Annex 2.
Tot i que la gran majoria dels indicadors proposats tenen fonts de dades de
fàcil consulta i accés, se’n proposen alguns que caldrà validar o construir de
cara a explicar un concepte determinat. En la llista de l’Annex 2 aquests
indicadors s’assenyalen en blau.
Si es considera convenient, es podrà proposar el canvi o la substitució d’alguns
dels indicadors proposats, tant pel fet que es considera que n’hi ha que són de
més fàcil obtenció com si es considera que n’hi ha d’altres de més
representatius per a descriure els objectius que es plantegen com a base
teòrica de la regeneració urbana.
Si es considera pertinent, es completarà la llista actual amb nous indicadors, de
cara a millorar, matisar i ajustar la lectura d’alguns objectius. Tot i que es
recomana de no fer una llista massa extensa, ja que després faria més
complicada la gestió de la informació i de les eines.

La nova proposta es presentarà al Comitè assessor pluridisciplinari que validarà la
pertinença i idoneïtat dels canvis i millores proposades.
Tasca 1.2. Construcció del sistema d’indicadors urbans (SIU)
Un cop tancada la llista d’indicadors urbans, que poden ser els 57 indicadors proposats
inicialment o alguns més que els complementin i millorin, caldrà bastir el Sistema
d’Indicadors Urbans (SIU) establint la seva ponderació.
Per a cada objectiu caldrà donar un pes específic als diferents indicadors que el valoren
i defineixen. Per exemple, en l’objectiu de 3, que fa referència a la qualitat de l’edificació,
es proposen quatre indicadors complementaris, que mesuren diferents conceptes com
l’accessibilitat, l’estat de conservació, l’estat de les façanes i la dinàmica de rehabilitació.
Caldrà ponderar els quatre conceptes de cara a assolir un valor únic per a l’objectiu
“Qualitat de l’edificació”. Aquesta ponderació, a escala d’objectiu, pot ser mínima, o fins
i tot, si és considera pertinent, innecessària.
Conjuntament amb la ponderació dels indicadors dins de cada objectiu, caldrà ponderar
els objectius dins de cada eix i cada eix dins del sistema global.
La proposta de ponderació final es presentarà, discutirà i validarà en el marc del Comitè
Assessor, però també haurà de tenir l’aval de la Taula Municipal Transversal.
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Fase 2_Anàlisi
Objectiu
L’objectiu d’aquesta segona fase és identificar els Conjunts Urbans d’Interès Preferent
(CUIP), a partir d’una aproximació que anirà des de l‘escala de la ciutat, passant per
l’escala de barri, fins als conjunts detectats com a d’interès preferent. Es treballarà amb
el sistema d’indicadors urbans i el sistema d’informació geogràfica que donarà una
lectura territorial dels diferents resultats. A partir de la anàlisi dels resultats sobre el
territori i l’aplicació de les eines operatives, com ara el perfil urbà multi-vectorial, es
decidiran els Conjunts Urbans Potencials de Regeneració (CUPOR) sobre els que caldrà
treballar i aprofundir en les següents fases de la metodologia.
Tasques
Tasca 2.1. Treball sobre les dades noves i existents
La primera fase d’aquest segona part de la metodologia consistirà en organitzar les
dades d’acord amb les eines de treball proposades. Les tasques a realitzar són les
següents:








Treballar amb el SIG per tal de que tingui introduïdes totes les dades
proposades en relació al territori, i per tant, permeti la lectura dels diferents
indicadors sobre el mapa de la ciutat, tant els indicadors proposats i validats
com els nous. L’expressió dels resultats sobre el mapa haurà de ser coherent
amb l’escala -5/+5 plantejada pel sistema d’indicadors.
Configurar el SIG de manera que pugui fer-se una lectura global dels resultats,
però també per objectius, eixos, etc. d’acord amb la ponderació i el sistema
d’indicadors decidit en la primera fase del treball.
Associar a la base cartogràfica la visualització d’un perfil urbà multi-vectorial
resultant de les dades introduïdes. El perfil s’ha de visualitzar d’acord amb
l’escala triada: barri, secció estadística, parcel.la, etc.
La lectura de tots els resultats s’ha de poder fer a qualsevol de les escales
territorials: de barri, de secció estadística o bé de secció censal. Caldrà també
que el perfil urbà multi-vectorial pugui generar-se a partir de l’agrupació de
diferents unitats d’informació. És a dir, per exemple, s’haurà de poder obtenir
un perfil urbà d’un conjunt de diverses seccions censals.

Tasca 2.2. Radiografia de la ciutat i identificació dels Barris prioritaris
Es construirà una cartografia de resultats a escala de barri, prenent en consideració els
25 objectius i els 6 eixos estratègics. Aquesta lectura cartogràfica s’acompanyarà del
corresponent perfil urbà multi-vectorial per cadascun dels 73 barris de la ciutat. El criteri
gràfic de representació serà sempre en base a l’escala -5/+5 plantejada.
Aquesta informació elaborada ha de permetre fer un primer anàlisi territorial dels
resultats i identificar els barris prioritaris sobre els quals caldrà aprofundir l’estudi per tal
d’identificar els Conjunts Urbans Potencials de Regeneració (CUPOR), els quals seran
els territoris sobre els quals desenvolupar l’acció. Els barris prioritaris seran aquells que
presenten les mancances més grans des del punt de vista de la sostenibilitat urbana i
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dels objectius establerts. La tria, feta sobre dades objectives, requerirà d’un contrast
amb la taula transversal municipal.
Tasca 2.3. Selecció dels Conjunts Urbans Potencials de Regeneració (CUPOR)
Un cop identificats els diferents barris prioritaris, es treballarà a l’escala de les seccions
censals, que són les unitats estadístiques més petites de les que es disposa d’informació
estadística a nivell municipal. Cal tenir present que les seccions censals no són unitats
que responguin a una realitat territorial o poblacional homogènia, sinó que són
delimitacions estrictament estadístiques.
Barcelona està formada per 1068 seccions censals, amb una població cadascuna al
voltant de 1000 residents. Les seccions censals, des de l’any 2014, en que es va
modificar el seccionat censal de la ciutat, s’adapten a les delimitacions dels barris. Un
conjunt de seccions censals forma una àrea estadística (AEB), que són àrees amb una
major coherència poblacional i urbanística, i que també s’adapten a les delimitacions
dels actuals barris de la ciutat. Per exemple, el barri del Raval està format per 21
seccions censals (figura 2).
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Els barris de Ciutat Vella i les seccions censals en que s’estructuren

Com en el cas dels barris, s’elaborarà una cartografia de resultats a aquesta escala
menor. Es generaran mapes de resultats globals (índex de sostenibilitat urbana), però
també es generaran mapes amb els resultats per eixos estratègics i per objectius. El
criteri gràfic serà com en els casos anteriors l’escala -5/+5.
A partir de l’anàlisi dels mapes generats, en especial el mapa general de sostenibilitat
urbana per seccions censals, s’identificaran els Conjunts Urbans Potencials de
Regeneració (CUPOR). Un CUPOR estarà format per conjunts de 3 o 4 seccions

censals amb certa homogeneïtat a nivell de resultats, amb els índexs més baixos en
relació al conjunt de la ciutat. Això correspondria a conjunts formats per 1200-2000
habitatges, segons la densitat residencial. Els conjunts estaran formats tant per
l’edificació com per l’espai no edificat i els altres elements que configuren l’espai urbà.
Com s’ha exposat anteriorment, la regeneració urbana no té com a objectiu únic la
rehabilitació d’habitatges, sinó la regeneració de tot el teixit urbà, entès com la suma
també de l’espai lliure i l’ambient social que el conforma.
Es recomana seleccionar un mínim de 5 Conjunts Urbans Potencials de Regeneració
(CUPOR) per cada barri. També en aquest cas, la tria feta sobre dades objectives,
requerirà d’un contrast amb el comitè pluridisciplinari i l’aval tècnic i polític municipal.
Fase 3_Avaluació i tria
Objectiu
L’Objectiu d’aquesta fase és el de triar entre 10 i 15 Conjunts Urbans d’Interès Preferent
(CUIP) a partir de l’avaluació dels Conjunts Urbans Potencials de Regeneració (CUPOR)
identificats en la fase 2. Els Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP) són les àrees
urbanes que s’integraran en el Programa de Regeneració Urbana de la ciutat.
Tasques
Tasca 3.1. Definició d’escenaris per a cada conjunt
Per a cada Conjunt Urbà Potencial de Regeneració (CUPOR) es farà una primera
campanya de reconeixement sobre el territori que inclourà una necessària concertació
amb els agents locals, de cara a definir escenaris d’acció hipotètics. On també seria
convenient establir alguna sessió oberta a la ciutadania de cara a recollir opinions dels
veïnat. Els escenaris d’acció es definiran d’acord amb una primera avaluació de
necessitats i mancances detectades d’acord amb els objectius de sostenibilitat urbana
establerts per l’Estratègia de Regeneració. Aquestes hipòtesis d’actuació seran el que
anomenarem Escenaris. Amb l’objectiu de la millora de les condicions urbanes i de la
qualitat de vida dels seus residents, les actuacions a endegar en cadascun dels Conjunts
Urbans d’Interès Preferent (CUIP) poden focalitzar-se sobre aspectes diferents
(habitatge, espai públic, temes ambientals, accions socials, promoció econòmica,
aspectes culturals...). És recomanable avaluar diferents escenaris per a un mateix
Conjunt Urbà Potencial de Regeneració (CUPOR), és a dir, contrastar diferents hipòtesis
d’acció.
Tasca 3.2. Avaluació dels escenaris d’acció
L’avaluació dels diferents escenaris d’acció ha de permetre seleccionar els Conjunts
Urbans d’Interès Preferent (CUIP) que s’integraran en el Programa de Regeneració
Urbana (PRU). Amb aquest objectiu caldrà avaluar els diferents escenaris plantejats per
dur a terme en els diferents Conjunts Urbans Potencials de Regeneració (CUPOR)
identificats. L’avaluació es durà a terme amb les eines proposades, tant amb el sistema
d’indicadors com el model d’avaluació multi-vectorial. A partir de l’aplicació del model
multi-vectorial es representaran les situacions futures resultants de dur a terme les
actuacions proposades per a cada cas. Per a cada escenari es realitzarà un breu informe
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que incorporarà un resum d’actuacions a dur a terme, els resultats de l’aplicació de les
eines i els avantatges i inconvenients de cada escenari respecte els altres escenaris
proposats.
Tasca 3.3. Selecció dels Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP)
La tria dels Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP) es farà tenint en consideració
dels resultats de l’avaluació realitzada a partir de l’ús de les eines, però també a partir
de reunions de concertació amb els agents del territori, tant a nivell tècnic com polític,
en el marc de la Taula Municipal Transversal i del Comitè Assessor. La tria final caldrà
que tingui en tot cas l’aval polític.
Fase 4_Pre-diagnòstic
Objectiu
Un cop identificats els Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP) es farà un treball de
camp en cadascun dels territoris amb l’objectiu d’analitzar-ne la realitat sobre el terreny
i elaborar un pre-diagnòstic integrat.
Tasques
Tasca 4.1. Estudi sobre el terreny en els Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP)
seleccionats
Es farà una campanya de reconeixement sobre el terreny en els diferents Conjunts
Urbans d’Interès Preferent (CUIP) seleccionats. El treball de camp es durà a terme per
part de l’equip pluridisciplinari i tindrà com objectiu recollir tota la informació real del
territori de cara a identificar els seus dèficits i febleses, però també les possibles
fortaleses i oportunitats. Aquesta informació servirà de base pel treball futur sobre cada
Conjunt. Per a cada Conjunt seleccionat es realitzarà el següent treball:







Anàlisi sobre el terreny. Valoració del Conjunt Urbà d’Interès Preferent (CUIP)
considerant els objectius preestablerts de la regeneració urbana (qualitat de
l’edificació, qualitat de l’espai públic, activitat comercial, presència
d’equipaments, consideracions sobre l’ambient social, etc.). Segurament que
alguns d’aquests aspectes seran compartits per diferents CUIP dins del mateix
barri. En tot cas, caldrà contextualitzar sempre la zona dins del seu entorn urbà
més global (conjunt, barri i ciutat). En el procés d’anàlisi seria convenient
establir alguna sessió participativa amb els ciutadans, d’acord amb els
mecanismes previstos en el Reglament municipal de participació ciutadana.
Fitxa del CUIP. Com a resultat del treball de camp es redactarà una fitxa
descriptiva del CUIP seleccionat que inclourà les seves dades generals
(població, superfície, número d’habitatges, etc.). Les dades s’organitzaran
d’acord amb els objectius establerts. Previ al desenvolupament de les visites,
l’equip prepararà una fitxa de treball sistematitzada que incorpori els diferents
paràmetres a recollir i analitzar.
Plànols. S’acompanyarà la fitxa anterior amb una sèrie de plànols descriptius
del territori, organitzats per temes (habitatge, equipaments, comerç, etc.)
Càlcul de l'índex de sostenibilitat i del valor dels diferents indicadors.

51



Perfil urbà multi-vectorial. Caldrà generar el corresponent perfil multi-vectorial
per a cada Conjunt Urbà d’Interès Preferent (CUIP).

Tasca 4.2. Elaboració del pre-diagnòstic integrat per a cada Conjunt Urbà d’Interès
Preferent (CUIP)
Per a cada Conjunt Urbà d’Interès Preferent (CUIP) es realitzarà un pre-diagnòstic de
l’estat actual que acompanyarà l’anàlisi realitzat sobre el terreny descrit en el punt
anterior. Aquest pre-diagnòstic es plantejarà d’acord amb un model DAFO que tindrà en
compte tant les debilitats i amenaces com les fortaleses i oportunitats de cada territori i
s’organitzarà d’acord amb els objectius de la sostenibilitat urbana (qualitat de l’edificació,
qualitat ambiental, capacitat econòmica, etc.). El pre-diagnòstic permetrà redactar una
primera proposta d’accions, desenvolupada a partir de la primera proposta realitzada
per la tria del CUIP, i la seva avaluació i justificació per mitjà del model d’avaluació multivectorial.
El pre-diagnòstic es treballarà de manera conjunta amb els agents del territori i el Comitè
Assessor pels temes tècnics, i tindrà l’aval polític al finalitzar.
Fase 5_Programa de Regeneració Urbana (PRU)
Objectiu
Redactar el Programa de Regeneració Urbana de Barcelona (PRU), el qual inclourà la
informació i les accions a realitzar de forma prioritària en els Conjunts Urbans d’Interès
Preferent (CUIP) identificats i seleccionats.
Tasques
Tasca 5.1. Programa de Regeneració Urbana (PRU)
El Programa de Regeneració Urbana (PRU) serà un document que integrarà la següent
informació:






Introducció al PRU. Exposició dels objectius del Programa de Regeneració
Urbana (PRU) i de la Regeneració urbana. Contextualització del PRU en el
marc de l’Estratègia de Regeneració Urbana de la ciutat.
Breu descripció de l’estat actual de la ciutat, en atenció a les diferents escales
estudiades, en especial pel que fa a la tria dels barris prioritaris. Justificació de
la tria dels Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP) inclosos en els barris
prioritaris i resum dels resultats de la metodologia aplicada en la fase 2 per tal
d’identificar-les.
Relació dels 10/15 Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP) seleccionats
com a primera fase del PRU en el marc d’un Programa de Regeneració Urbana
més ambiciós que hauria d’incloure i identificar al voltant de 50 Conjunts
Urbans Potencials de Regeneració (CUPOR). Aquesta 50 CUPOR, que
s’identificaran a partir dels anàlisis realitzats amb anterioritat a la tria dels
Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP), s’ordenaran de més a menys
prioritari.
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Presentació dels 10/15 Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP) que
formaran la primera fase, d’acord amb el que es detalla més endavant.
De manera general per a tots els Conjunts Urbans Potencials de Regeneració
(CUPOR), descripció de les tasques a dur a en la tercera fase de l’Estratègia
de regeneració. Concreció dels aspectes necessaris per dur a terme la diagnosi
integral i el Pla d’Acció Integral de Regeneració (PLARU) per a cada Conjunt
Urbà d’Interès Preferent (CUIP), tant els aspectes metodològics com dels
aspectes operacionals (formació de equip, pla d’etapes, etc.).
Pressupost general del Programa de Regeneració Urbana (PRU) en
consideració dels 10/15 Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP) i de
manera més general per als 50 Conjunts Urbans Potencials de Regeneració
(CUPOR) identificats.

En l’apartat referent a la presentació dels Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP)
s’inclourà la següent informació:









Descripció de la zona i del seu context urbà. Inclourà tota la informació bàsica
per al coneixement de la zona. D’acord amb la informació recollida en la fase
de pre-diagnòstic (veure punt anterior).
El pre-diagnòstic inclourà una avaluació de debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats d’acord amb un model DAFO. S’estructurarà en base als 25
objectius de la Regeneració urbana.
Resum de les accions a dur a terme. Les actuacions s’estructuraran també per
objectius i es classificaran d’acord amb el seu grau de prioritat.
S’acompanyaran amb els models d’avaluació que les justifiquen.
Previsió de cronograma de les actuacions.
Estimació econòmica del cost d’inversió per dur-les a terme. Els costos no
només inclouran el cost específic de de les accions, sinó també el cost operatiu
necessari per a fer possible la seva implementació.
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5. Proposta d’indicadors i d’eines operatives per a implementar
en el procediment.
5.1 Els indicadors urbans
Per tal de quantificar i avaluar els entorns urbans des d’una perspectiva plural i integral,
s’han identificat un conjunt d’indicadors representatius dels objectius plantejats a escala
urbana. Els indicadors recullen conceptes simples i comprensibles, per a que siguin
fàcilment mesurables.
L’objectiu dels indicadors no és el d’obtenir una mesura precisa, fixa i inequívoca de la
realitat d’un entorn urbà des de la perspectiva global i integral proposada, sinó el de fer
una aproximació simplificada de la realitat i mostrar tendències i fer-ne el seguiment, per
tal de poder plantejar propostes i accions de millora, com a eines d’ajuda a la discussió
i la presa de decisions.
El llistat d’indicadors s’ha estructurat d’acord amb els objectius descrits en l’apartat 3 del
present document i serà la base per a construir el Sistema d’Indicadors Urbans (SIU).
La tria dels diferents indicadors ha tingut com a objectiu cobrir la mesura de tots els
objectius d’actuació i d’acord amb el marc conceptual plantejat: introduint l’escala de
barri, ampliant la consideració sostenibilista, etc. En la tria d’indicadors proposats es
combinen indicadors a escala de barri amb indicadors a escala de parcel.la o d’altres a
nivell de sectors estadístics.
En l’Annex 2 del present document s’adjunta la llista de tots els indicadors ordenats per
objectius, fent referència a la font de les seves dades i l’escala que contemplen.
Bases de dades
Els indicadors escollits es recolzen en dades existents i de fàcil accés, sigui en bases
de dades municipals o d’altres organismes. El nombre d’indicadors és el resultat d’un
difícil compromís entre la voluntat de proposar una eina simple i la necessitat de cobrir
al màxim tots els camps d’interès. En total s’han identificat 57 indicadors i diversos
indicadors poden donar resposta a un mateix objectiu.
Les bases de dades amb les que s’ha treballat la proposta d’indicadors són diverses, i
surten tant de fonts municipals (padró, consorci d’educació, Agència de l’energia,
Agència de salut, Aigües de Barcelona, enquesta de serveis municipals, etc.) com de
fonts a nivell de Catalunya, a partir de les dades de diferents organismes de la
Generalitat (IDESCAT, habitatge, etc.), o fins i tot estatals (Cadastre, cens d’habitatges
i població, etc.).
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A part dels indicadors creats a partir de les bases de dades considerades, de ben segur,
s’han aprofitat indicadors existents amb els quals treballa el departament d’Estadística
de l’Ajuntament de Barcelona, però també s’han considerat altres indicadors amb els
que treballa Barcelona més sostenible o l’esmentat Estudi de Vulnerabilitat Residencial.

5.2 Les eines operatives
La metodologia entén la regeneració urbana com un procés continu i viu, i per tant, amb
fites canviants, adaptables i flexibles, segons les respostes del territori o noves
situacions. Per tant, les eines que es defineixen serveixen per a la lectura i anàlisi d’una
realitat estàtica, fixa i inamovible però, al mateix temps, aquestes mateixes eines
permeten avaluar escenaris de futur i també fer el seguiment de la implementació de les
accions que es duguin a terme sobre el territori al llarg del temps.
Per poder avançar en el desenvolupament de la metodologia, s’ha de disposar d’una
sèrie d’eines de treball. D’una banda cal elaborar el sistema d’indicadors urbans (SIU),
el qual servirà de base a la construcció del model d’avaluació multi-vectorial. D’altra
banda, per a la lectura territorial de les dades i resultats caldrà disposar d’un Sistema
d’Informació Geogràfica (SIG) de la ciutat de Barcelona.
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El sistema d’indicadors urbans (SIU)
Tal com s’ha comentat anteriorment, a partir del conjunt d’indicadors seleccionats, es
construirà un sistema d’acord amb els eixos estratègics i els objectius de la regeneració
urbana. El sistema d’indicadors serà el resultat de l’avaluació conjunta de tots els
indicadors, a partir de ponderar els diferents conceptes i objectius d’acord amb el seu
pes a l’hora de visualitzar amb major precisió la realitat d’un entorn urbà. La ponderació
dels diferents indicadors serà per tant, el resultat d’una discussió i un acord entre els
diferents agents implicats en el procés de regeneració urbana.
Cada indicador es posarà en relació a la mitjana de Barcelona, que serà el valor de
referència que permetrà contextualitzar-lo (valor 0). A partir de la mitjana cada indicador
es transposarà el valor de l’indicador respecte una escala que anirà del -5 a +5, essent
-5 el valor més desfavorable respecte el valor mitjà de la ciutat i +5 el més favorable, per
sobre del valor de referència.
Diversos indicadors poden donar resposta a un mateix objectiu. El valor de cada objectiu
s’assolirà a partir de la consideració ponderada d’aquests diferents indicadors. A partir
de la suma ponderada dels diversos indicadors, d’acord amb la incidència sobre
l’objectiu, es poden definir indicadors d’objectiu i indicadors d’eix estratègic. Ara be, cal
tenir present que l’objectiu de la ponderació és donar una lectura conjunta i integrada de
la realitat, i no una mesura individualitzada, ja que la necessària limitació dels indicadors
considerats per cada objectiu (de 2 a 4 segons objectiu) podria donar una lectura massa
reduccionista de la realitat urbana.

Així mateix, a partir de ponderar els 6 eixos es podrà obtenir un índex global de
sostenibilitat que anomenarem Índex de Sostenibilitat Urbana (ISU). El seu valor
s’emmarcarà en la mateixa escala de -5 a 5, i servirà, tal com s’ha explicat anteriorment,
per a tenir una idea aproximada d’un entorn urbà, i no pas una mesura estricta i
científicament irrefutable. El fet de sintetitzar tot el sistema amb un valor final permetrà
facilitar un primer rang de comparacions entre territoris.
El perfil urbà multi-vectorial
A partir de les dades obtingudes amb l’aplicació del sistema d’indicadors en cadascun
dels territoris (ciutat, barri, conjunt urbà...) es podrà generar un perfil gràfic representatiu
de la seva situació. Aquest gràfic, en forma de cercle, i que anomenem perfil urbà,
ilꞏlustrarà l’estat actual de cada barri o micro-territori d’acord amb els objectius de
sostenibilitat urbana definits en el marc de l’Estratègia.
El perfil urbà, a diferència de l’Índex de Sostenibilitat Urbana (ISU), permet tenir una
visió més acurada de la realitat del territori, i identificar-ne els punts forts i els punts
febles que incideixin objectius del Programa de Regeneració Urbana (PRU). Per tant,
es tracta d’eines d’ajuda per a l’avaluació, la discussió i la tria d’estratègies i dels
Conjunts Urbans Potencials de Regeneració (CUPOR).
El perfil urbà, que visualitza gràficament una lectura estàtica del territori, esdevindrà un
Model d’avaluació multi-vectorial en el moment que s’hi incorporin els resultats de les
hipòtesis d’acció i escenaris. Les accions han de permetre modificar els valors actuals
en cada un dels diferents objectius.

Exemple de perfil urbà, amb els valors per a cada objectiu
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El sistema d’informació geogràfica (SIG)
Per al desenvolupament del treball i la representació gràfica de les dades elaborades,
caldrà comptar amb un mapa georeferenciat en el qual es puguin anar introduint i
referenciant les diferents bases de dades amb les quals es treballarà. L’Ajuntament de
Barcelona ja disposa d’aquesta eina, que caldrà adequar al procediment i als objectius
plantejats per aquesta metodologia.

58

6. Recomanacions per a la presa
desenvolupament de la metodologia.

de

decisions

i

el

Com s’ha explicat en la metodologia, la identificació dels Conjunts Urbans d’Interès
Preferent (CUIP) es farà a partir d’una aproximació territorial que anirà des de l’escala
global de ciutat fins als micro-territoris que acabaran esdevenint els CUIP.
La metodologia a implementar es recolza en una base teòrica que és el marc referencial
que permet la reflexió i l’anàlisi en les seves diferents etapes. I en relació amb aquest
marc conceptual s’han definit una sèrie d’eines operacionals ja comentades i un seguit
de recomanacions per tal d’ajudar a implementar-la, que són les següents:
6.1 Recomanacions per a la tria de Conjunts Urbans Potencials de Regeneració
(CUPOR)
La tria dels Conjunts Urbans Potencials de Regeneració (CUPOR), es farà en el marc
de cada barri prioritari. En cada barri es poden seleccionar diversos Conjunts Urbans
Potencials de Regeneració (CUPOR).. La tria dels CUPOR es farà d’acord amb
l’aplicació de les eines operacionals comentades i d’acord amb els següents anàlisis:






Anàlisi dels resultats obtinguts en la cartografia de cada barri prioritari per mitjà
de l’aplicació del Sistema d’Indicadors Urbans (SIU), en especial el mapa
general de sostenibilitat urbana per seccions censals. D’acord amb el que s’ha
comentat en l’apartat del procediment, un Conjunt Urbà Potencial de
Regeneració (CUPOR) estarà format per una agrupació de seccions censals
amb certa homogeneïtat a nivell de resultats.
Anàlisi dels perfils urbans multi-vectorials dels diferents Conjunts Urbans
Potencials de Regeneració (CUPOR) identificats sobre la cartografia. Caldrà
generar diferents perfils resultants de la consideració de diferents conjunts. De
la diferent agrupació de seccions en resultaran diferents perfils.
Es considerarà també el resultat dels diferents Índexs de Sostenibilitat Urbana
(ISU) pels Conjunts Urbans Potencials de Regeneració (CUPOR). Tot i que els
ISU no donaran una lectura qualitativa dels CUPOR, poden ajudar en la presa
de decisions.

En base a tota la informació i anàlisis anteriors es redactarà un informe resum
sistematitzant els diferents Conjunts Urbans Potencials de Regeneració (CUPOR)
detectats. Es farà també una relació dels Conjunts Urbans Potencials de Regeneració
(CUPOR) identificats, ordenats de forma prioritària a partir dels resultats de l’aplicació
de l’índex de sostenibilitat urbana. S’inclourà per a cada Conjunts Urbans Potencials de
Regeneració (CUPOR) el seu perfil multi-vectorial i una exposició de dèficits i
problemàtiques. L’exposició s’estructurarà d’acord amb els 25 objectius de regeneració
urbana.
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A partir d’aquesta valoració essencialment objectiva dels resultats, s’encetarà un procés
de concertació que inclourà tant les aportacions del Comitè Assessor com la Taula
Municipal Transversal. En el procés de presa de decisions caldrà combinar la valoració
més objectiva dels resultats amb els aspectes més qualitatius identificats en els perfils
multi-vectorials, les prioritats polítiques d’acció municipal i la sensibilitat social.

6.2 Recomanacions per a la tria dels Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP)
La selecció dels Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP) a partir dels Conjunts
Urbans Potencials de Regeneració (CUPOR) prèviament escollits, requereix definir unes
possibles actuacions de millora (Escenaris) i veure com aquestes actuacions incideixen
en la millora de l’entorn urbà. Aquests escenaris d’actuació han de plantejar tot un seguit
d’actuacions en diferents àmbits (habitatge, espai públic, equipaments, millores socials,
etc.) coherents amb les necessitats reals i amb l’objectiu de millorar els dèficits urbans
detectats en els Conjunts Urbans Potencials de Regeneració (CUPOR) seleccionats,
d’acord amb els objectius de sostenibilitat urbana. Per a la detecció d’aquests dèficits
es farà una primera aproximació sobre el terreny per a cadascun dels Conjunts Urbans
Potencials de Regeneració (CUPOR) seleccionats, així com una sèrie de reunions i
trobades amb els agents del territori.
Per a cada Conjunt Urbà Potencial de Regeneració (CUPOR) s’avaluaran com a mínim
dos escenaris possibles. La definició dels escenaris es durà a terme per part de l’equip
tècnic, però amb la colꞏlaboració del Comitè Assessor i la participació de la Taula
Municipal Transversal. Seria convenient també realitzar prèviament unes accions de
participació ciutadana per tal de recollir possibles accions. Un cop definides les accions
es farà una simulació de resultats amb l’aplicació del model d’avaluació multi-vectorial.
Aquestes actuacions tindran com a conseqüència una modificació del perfil urbà inicial
en un sentit o un altre, d’acord amb una hipòtesi de modificació dels indicadors de
referència. En funció de la natura de les accions plantejades el perfil resultant serà un o
altre. La visualització de resultats per mitjà de les eines multi-vectorials pot ajudar també
a plantejar les sessions i el debat obert amb la ciutadania.
Per a cadascun dels escenaris es realitzarà un breu informe que incorporarà un resum
d’actuacions a dur a terme, els resultats de l’aplicació de les eines i els avantatges i
inconvenients de cada escenari respecte els altres escenaris proposats. Els avantatges
i els inconvenients que es plantejaran d’acord amb els objectius de la regeneració.
La tria final dels Conjunts Urbans d’Interès Preferent (CUIP) es farà considerant els
resultats de l’avaluació realitzada a partir de l’ús de les eines, però també a partir de
reunions de concertació amb els agents del territori, tant a nivell tècnic com polític. El
resultat de l’aplicació de les eines, especialment del Model d’avaluació multi-vectorial,
ajudarà en la presa de decisions i serà una informació objectiva a considerar
conjuntament amb les expectatives i prioritats polítiques en la tria dels Conjunts Urbans
d’Interès Preferent (CUIP) els quals, en darrera instància, hauran de ser validats i
assumits per les autoritats i els agents implicats.
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Hipòtesi d’evolució del perfil multi-vectorial sense accions

Hipòtesi d’evolució del perfil multi-vectorial per a dos escenaris diferents

7. Pla de treball, equip d’experts, participació ciutadana i
calendari per la identificació de zones prioritàries.
En aquest darrer capítol de l’estudi, es concreten diversos aspectes operatius de cara a
l’aplicació practica de la metodologia plantejada per a la redacció del Programa de
Regeneració Urbana de Barcelona.
Durada del treball
La metodologia a desenvolupar s’estructura en 5 fases, que es duran a terme de manera
consecutiva i coordinada. La durada total del treball serà de 8 mesos.
Equip Tècnic de treball
L’equip de treball que ha de desenvolupar les tasques presentades ha d’estar format per
diversos perfils professionals de diferents disciplines que formaran un equip
pluridisciplinari especialitzat en la regeneració urbana. Es proposa un equip mínim
format pels següents perfils:
 Arquitectura-urbanisme amb expertesa en regeneració urbana i
desenvolupament sostenible
 Arquitectura amb expertesa en rehabilitació sostenible i regeneració urbana
 Arquitectura tècnica/Enginyeria d’edificació amb expertesa en rehabilitació i
regeneració urbana
 Sociologia/geografia amb expertesa en regeneració urbana sostenible
 Economia/advocacia amb expertesa en temes urbans
 Expertesa en SIG
 Altres experteses que es considerin convenients
Comitè Assessor
Per tal d’ajudar, assessorar i fer el seguiment del treball, l’Ajuntament podria crear un
Comitè Assessor multidisciplinari. Aquest Comitè hauria d’estar format per professionals
de reconegut prestigi en diferents disciplines de la regeneració urbana i reunir-se, amb
l’equip tècnic que desenvoluparà el treball, de manera periòdica, de cara a consensuar
aproximacions, valorar decisions, avaluar l’estat de desenvolupament de treballs, etc.
Taula Municipal Transversal.
Donada la gran transversalitat dels reptes de l’Estratègia de Regeneració Urbana i la
necessitat d’un treball coordinat, per aquesta fase es proposa la creació d’una Taula
Municipal Transversal formada per tècnics i polítics dels diferents departaments i
organismes de l’Ajuntament que es consideri han de tenir implicació en les polítiques de
regeneració urbana (habitatge, urbanisme, medi ambient, acció social, ensenyament,
sanitat, cultura...) i també tècnics i polítics a nivell de barri. La taula podria incloure també
agents representatius del territori, des d’un punt de vista social o econòmic.

62

Malgrat la imprescindible implicació i participació ciutadà en l’Estratègia, es considera
que en aquesta etapa inicial és convenient limitar els mecanismes de governança als
estaments tècnics i polítics del territori, però considerant també agents i entitats del
territori en les darreres fases. La participació ciutadana tindrà un paper protagonista en
les fases posteriors de l’estratègia, un cop elaborats els documents y propostes de
partida.
Participació ciutadana
Durant el desenvolupament de la metodologia, especialment en la fase de treball de
camp per a cada conjunt d’interès (fase 4 de pre-diagnòstic, on l’objectiu és identificar
les problemàtiques i particularitats de cada conjunt urbà) així com, en la creació
d’escenaris (fase 3) s’establiran, en la mesura del possible, mecanismes àgils de
participació ciutadana, d’acord amb allò que estableix el Reglament de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona (octubre 2017).
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SÍNTESI COMPARATIVA D'OBJECTIUS DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
PROGRAMA DE REGENERACIÓ URBANA
EIX 1.

PLA DE BARRIS

PLA DRET A L'HABITATGE

BARCELONA SOSTENIBLE

ESTRATÈGIA DE REHABILITACIÓ

ESTUDI DE VULNERABILITAT

PLA CLIMA

QUALITAT

MILLORAR LA QUALITAT DEL MEDI URBÀ

AMBIENTAL

OBJ 1

Biodiversitat

OBJ 2

Qualitat ambiental i salut

ESPAI PÚBLIC
ECO

Espai públic i zones verdes

ECO

Millora de l'accessibilitat

OBJ 3

LINIA 7. Molt més verd
LINIA 11. Conservar el mar
LINIA 6. Planificar en clau climàtica

Espai públic i mobilitat

EDIFICACIÓ
EIX D
PARC D'HABITATGES
ECO

EIX 2.

OBJ 6

Qualitat, seguretat o endreçament parc

OBJ 1

Promoure condicions dignes habitabilitat

OBJ 3

Reduir emissions gasos i promoure eficiència URB

Mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual

Millora dels elements comuns de l'edificació

OBJ 4

Ciutat eficient, productiva

OBJ 5

Ús racional dels recursos

URB
URB
URB
URB

Edificacions en risc
Accessibilitat
Físics
Activitat rehabilitadora

LINIA 5. Recuperar els terrats
LINIA 4. Edificis millor que nous

EFICIÈNCIA

AFAVORIR UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS

AIGUA

Eficiència energètica

OBJ 10 Resiliència i responsabilitat planeta
ENERGIA

LINIA 8. Ni una gota perduda
LINIA 9. Renovables en l'espai públic
LINIA 3. Prevenir la calor
LINIA 2. Sense talls
LINIA 14. Residu zero
LINIA 13. Consum responsable

MATERIALS
SOCIOESP

Densitat habitacional

TERRITORI

EIX 3.

COMUNITAT

GARANTIR LA COHESIÓ I EL BENESTAR SOCIAL

DRET A L'HABITATGE
CULTURA
EDUCACIÓ I FORMACIÓ
IMPLICACIÓ SOCIAL
SEGURETAT I CONVIVÈNCIA
SALUT I ENVELLIMENT
INCLUSIÓ SOCIAL

EIX. 4

DRETS Habitatge

DRETS
EDU
EDU
EDU

Prevenir i atendre l'emergència habitacional

Cultura
Educació formal
Escola, entorn i comunitat
Educació lleure

OBJ 7

Benestar de les persones

OBJ 9

Educació i acció ciutadana

SOCIOECO Exclusió residencial
SOCIOURB Tinença

DRETS Equitat de gènere
DRETS
DRETS
DRETS
DRETS

Envelliment saludable
Actuacions de salut pública
Salut comunitària
Programes d'atenció social

DIVERSITAT

PROMOURE LA DIVERSITAT FUNCIONAL I SOCIAL

EIX B

SOCIOESP

Dependència
LINIA 1. Tenir cura de tothom

EIX C

Ampliar el parc assequible

OBJ 2

Augmentar parc lloguer assequible

RESIDENCIAL

DEMOGRÀFICA

SOCIOECO Potencialitat

SOCIAL

ECONÒMICA

EIX 5.

INTEGRACIÓ

REFORÇAR LA INTEGRACIÓ I L'EQUILIBRI TERRITORIAL

CAPACITAT ECONÒMICA

ECON
ECON
ECON
ECOL
ECON

Foment petit comerç i de proximitat
Recuperació de l'activitat econòmica
Re industrialització
Accés tecnologies informació
Foment de l'economia social

SOCIOURB Activitat urbana
OBJ 8

OBJ 4

Fomentar l'economia local
SOCIOECO Dèficits econòmics

EIX A

ATRACTIVITAT

Progés i desenvolupament

Garantir el bon ús de l'habitatge

CONNECTIVITAT

LINIA 17. Cooperació climàtica

MOBILITAT

SOCIOESP

Mobilitat

LINIA 10. Moure'ns bé

PERTINENÇA

EIX 6

GOVERNANÇA

FACILITAR LA GOVERNANÇA URBANA

BON GOVERN

OBJ

Empoderament veïns

OBJ 6

Bon govern i responsabilitat social

LINIA 15. Sobirania alimentària
LINIA 16. Acció cultural pel clima

PROPOSTA D'INDICADORS
OBJECTIUS PROGRAMA
EIX 1.

QUALITAT

MILLORAR LA QUALITAT DEL MEDI URBÀ

ÀMBITS
AMBIENTAL

ESPAI PÚBLIC

EDIFICACIÓ

PARC D'HABITATGES

EIX 2.

EFICIÈNCIA

AFAVORIR UN ÚS EFICIENT DELS RECURSOS

AIGUA

ENERGIA

EIX 3.

IMI-Hàbitat urbà

BARRI

PEATONALITAT

Superfície espais i carrers de prioritat peatonal / superfície viari (%)

Ecologia Urbana. Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà.

BARRI

BARRI

EQUIPAMENT

Àrees de jocs infantils / població infantil

IMI-Hàbitat urbà / Padró

BARRI

SECCIÓ
PARC / SECCIÓ

CONSERVACIÓ

N. Edificis en mal estat / N. total edificis (%)

Cens habitatges /AJ. BCN

PARC / SECCIÓ

PAISATGE URBÀ

Expedients de conservació de façanes per manca manteniment / N. Edificis (%)

Expedients de conservació i manteniment./ Aj. BCN

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ

ACCESSIBILITAT

N. Parcel.les edifici>4 plantes sense ascen. / N. Parcel.les edificis>4 plantes (%)

Registre instal.ladors ascensors (Gencat) / Aj. BCN

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ

REHABILITACIÓ

N. Parcel.les Edificis>40 anys sense sol.licitud rehabilitació / N. Parcel.les (%)

Consorci de l'Habitatge / Cadastre

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ

DENSITAT HABITACIONAL

Superfície total habitatges / total habitants

Padró i cadastre

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ

RENOVACIÓ URBANA

Index de renovació urbana= habitatges nous+reformats / població *1000

Ajuntament de Barcelona. Gerència d'Ecologia Urbana.

MANTENIMENT

N. Expedients per manca de manteniment interior/ N. Edificis (%)

Expedients de conservació i manteniment Aj. BCN

DISTRICTE

SECCIÓ

P / SC

PARC / SECCIÓ

CONSUM D'AIGUA

Aigua consumida sector domèstic / (habitants*dies any)

Aigües de Barcelona

CIUTAT

BARRI

CICLE DE L'AIGUA

Superfície no impermeabilitzada=m2 verd urbà / m2 sòl

IMI-Hàbitat urbà

BARRI

BARRI

CONSUM DOMÈSTIC

Índex consum domèstic / habitant i superfície

Balanç energètic. Agència de l'Energia.

EDIFICIS EFICIENTS

N. certificats qualificació F o G / N. certificats (%)

Generalitat de Catalunya. ICAEN

DISTRICTE

BARRI

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ
BARRI

CONSUM DE SÒL

N. habitatges / Ha sòl

Cadastre / Aj. BCN

SECCIÓ

SECCIÓ

EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

(N. Ajuts al pagament lloguer / N. domicilis) *1000

Consorci de l'Habitatge

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ

ACCÉS A L'HABITATGE

Índex d'esforç teòric d'accés a l'habitatge de 2a mà

Barcelona economia GTP

NECESSITAT HABITACIONAL

Sol.licitants habitatge protecció oficial / 1000 domicilis

Padró / Consorci de l'Habitatge

DRET A L'HABITATGE

RESIDENCIAL

ECONÒMICA

CAPACITAT ECONÒMICA
ATRACTIVITAT
CONNECTIVITAT
MOBILITAT
PERTINENÇA

FACILITAR LA GOVERNANÇA URBANA

Superfície de verd urbà / N. habitants

TERRITORI

DOTACIONAL

GOVERNANÇA

VERD

CIUTAT

DEMOGRÀFICA

EIX 6

BARRI

Mapa estratègic del soroll

Àrea de Medi ambient

INCLUSIÓ SOCIAL

REFORÇAR LA INTEGRACIÓ I L'EQUILIBRI TERRITORIAL

P (carrer)

Agència de Salut Pública de Barcelona. Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental.

Soroll mitjà diürn (Carrer enfront parcel.les)

Àgencia Energia. Cadastre

SALUT I ENVELLIMENT

INTEGRACIÓ

Estació propera (7)

P (carrer)

Nivells mitjans de NO2 (mg / m³)

% recollida selectiva=(residus selectius/titak de residus urbans)*100

SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

EIX 5.

Estació propera (7)

QUALITAT AIRE
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

% edificis amb plaques solars / % total edificis

IMPLICACIÓ SOCIAL

PROMOURE LA DIVERSITAT FUNCIONAL I SOCIAL

PROPOSAT

RESIDUS

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

DIVERSITAT

ÀMBIT MESURA

ÚS RENOVABLES

CULTURA

EIX. 4

FONT

MATERIALS

COMUNITAT

GARANTIR LA COHESIÓ I EL BENESTAR SOCIAL

INDICADORS PROPOSATS

BON GOVERN

BARRI

DISTRICTE

BARRI

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ

ACCÉS A LA CULTURA

Visites biblioteques de barri anuals / total habitants

SICUB

BARRI

BARRI

DESPESA CULTURAL

(Despesa mitjana de les llars en activitats culturals / Despesa total)*100

Enquesta pressupostos familiars INE

CIUTAT

BARRI

INSTRUCCIÓ

Població nivell instrucció insuficient / població +16 anys (%)

Padró

BARRI

BARRI

ESCOLARITZACIÓ

Alumnes 3-16 anys / població 0-16 anys

Padró / Consorci d'Educació

BARRI

BARRI

DISTRICTE

BARRI

VIDA SOCIAL

Total participants activitats en centres cívics / població total

SICUB

ASSOCIACIONISME

Número associacions censades / 1000 hab

A determinar

SEGURETAT

Percepció del nivell de seguretat al barri (0-10)

Enquesta de serveis municipals. Gerència de Prevenció, Seguretat i Movilitat.

DISTRICTE

BARRI

CIVISME

Infraccions ordenança civisme / 100 hab

Sistema de seguretat pública de Catalunya a BCN

DISTRICTE

BARRI

VEÏNATGE

Incidents en la convivència veïnal /1000 hab

Sistema de seguretat pública de Catalunya a BCN

DISTRICTE

BARRI

DEPENDÈNCIA

població +75 anys que viu sola / total habitants

Padró

BARRI

BARRI

BARRI

MORTALITAT

Mortalitat per malalties respiratòries. Taxa de mortalitat (*)

Agència de salut pública de Barcelona

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ

AJUDES SOCIALS

N. Ajuts de caràcter puntual / 1000 domicilis

Àrea de drets socials / Padró

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ

ATENCIÓ SOCIAL

Menors atesos EAIAS / població menor

Àrea de drets socials / Padró

DISTRICTE

BARRI

TINENÇA HABITATGES

N. Habitatges principals lloguer / N. habitatges principals

Cens habitatges /AJ. BCN

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ

HABITATGE PÚBLIC

Habitatges públics / habitatges totals

Cens habitatges /AJ. BCN

ENVELLIMENT

Població +65 anys / N. habitants (%)

Institut Nacional d'EstadÍsitica (INE) / Padró

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ

BARRI

ORÍGEN

N. habitants no comunitaris / N. habitants (%)

Padró

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ

QUALIFICACIÓ

N. Treballadors no qualificats / Ocupats o aturats que han treballat (%)

Cens població /AJ. BCN

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ

PRESÈNCIA EQUIPAMENTS

% equipaments de barri existents / llista equipaments de barri

A determinar

DEMANDA DE SERVEIS

Número places escola bressol / població 0-3 anys

Consorci d'Educació

ACTIVITAT COMERCIAL

N. de locals de comerç minorista / 1000 habitants

Direcció de comerç. Ajuntament de Barcelona

BARRI
BARRI

BARRI

PARC / SECCIÓ

PARC / SECCIÓ

BARRI

BARRI

ACTIVITAT PRODUCTIVA

Superfície cadastral destinada a oficines + indústria / superfície cadastre residencial

Cadastre / Base de dades IBI. IMH

ECONOMIA SOCIAL

Empreses d'economia social / total empreses

A determinar

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE

Índex RFD (Barcelona= 100)

Barcelona Economia. Gabinet Tècnico de Programació

BARRI

BARRI

POBLACIÓ ATURADA

Número aturats / població 20-64 anys (%)

Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya

BARRI

BARRI

EQUIPAMENT DE CIUTAT

Visitants museus / població total

SICUB

DISTRICTE

BARRI

ACTIVITAT TURÍSTICA

Nombre de places hotels, pensions…/nombre de residents

Direcció de Turisme

DISTRICTE

TRANSPORT PÚBLIC

% residents amb parada de metro a menys de 200 metres

Padró / Transport metropolitans Barcelona

PENETRACIÓ TIC

N. llars que amb connexió internet / N. llars

Enquesta de serveis municipals

VEHICLE PRIVAT

Turismes / 1000 habitants

Cens de vehicles INE

MOBILITAT LABORAL

% residents al districte que treballen al districte

Enquesta de serveis municipals

BARRI

BARRI
SECCIÓ

DISTRICTE

SECCIÓ

BARRI

BARRI

DISTRICTE

BARRI

BARRI

BARRI

DISTRICTE

BARRI

MIGRACIÓ

Taxa de migració interna per 1000 habitants

Estadística per barris / Ajuntament de Barcelona

EQUILIBRI SOCIAL

Satisfacció de viure al barri (0-10)

Enquesta de serveis municipals

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

% actuacions previstes en pressupost barri definides per procés participatiu

Pressupostos municipals

BARRI

TRANSVERSALITAT

Existència de mecanismes de coordinació transversal de les polítiques

A determinar

BARRI

