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El 28 de desembre de 2007 el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. El Titol II d’aquesta llei

enumera i desenvolupa els instruments de planificació i programació d’habitatge. L’article 14 detalla els apartats d’un dels

esmentats instruments: el Pla Local d’Habitatge.

“L’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi” és el primer apartat a tractar en l’elaboració d’un Pla

Local d’Habitatge i ha de contenir els següents punts:

Introducció

Local d Habitatge i ha de contenir els següents punts:

a) Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població.

b) Anàlisi del mercat de l’habitatge.

c) Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i diagnosi del grau de cobertura de les necessitats

d’habitatge de la població.

d) Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

e) Anàlisi del potencial d’habitatges dirigits a polítiques socials.

f) Anàlisi dels recursos i dels instruments municipals.

El present document desenvolupa els continguts dels quatre primers punts (a, b, c, i d).
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En cadascun dels apartats s’han utilitzat les fonts més actualitzades disponibles. Així, el Cens de població i habitatges de l’any

2001 s’ha completat amb les dades del Padró continu de població, amb la informació facilitada pels departaments, instituts i

publicacions de l’Ajuntament de Barcelona i amb l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006.
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1.1. Evolució de la població

1.2. Projeccions de població

1. Anàlisi i previsions demogràfiques

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població
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1. Anàlisi i previsions demogràfiques

1.1. Evolució de la població (I) 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE BARCELONA. 1975-2006
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En els darrers trenta anys, en el període que va des del 1975 fins al 2006, la població de Barcelona ha passat d’1,75

milions d’habitants a 1,6 milions. L’evolució de la població, però, no ha estat homogènia i es poden distingir tres

etapes:

Font: Idescat: Padró municipal d’habitants de 1975 i 1986; Cens de població de 1981, 1991 i 2001; 
Estadística de població 1996;  Padró continu 2006
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- 1975-1996: Després dels anys de fort creixement de la dècada de 1960 i de la primera meitat de 1970, la població de Barcelona

s’estanca l’any 1981 en els 1,75 milions d’habitants. Des d’aleshores fins a mitjans de la dècada de 1990 la ciutat perd uns

250.000 habitants. Un descens especialment intens en el període 1991-1996 on la població passa d’1,68 a 1,5 milions.

- 1996-2001: Es trenca la tendència al descens de població i els habitants de Barcelona s’estabilitzen al voltant dels 1,5

milions.

- 2001-2006: En aquest període s’inicia una etapa on la població de Barcelona augmenta en 100.000 habitants

aproximadament per passar en tan sols cinc anys d’1,5 a 1,6 milions.
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1. Anàlisi i previsions demogràfiques

1.1.  Evolució de la població (II)

En els darrers quinze anys l’evolució de la

població de Barcelona ha estat condicionada

pels moviments migratoris mentre que el

creixement natural ha estat menys determinant:

COMPONENTS  DEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC. BARCELONA. 1991-2006. (milers).
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- En tots tres períodes, el saldo migratori de

Barcelona en relació a la regió metropolitana ha

estat negatiu.

- En la segona meitat dels anys noranta el saldo

migratori internacional ha compensat la pèrdua de

població de Barcelona envers la regió metropolitana.

- En els primers anys del segle XXI el saldo per

migracions internacionals ha augmentat

considerablement i, no tan sols compensa el saldo

-19
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intern negatiu (per migracions metropolitanes i amb

la resta de Catalunya i l’Estat) sinó, que a més, el

supera.

Font: 1991-1996: Elaboració pròpia a partir de: Idescat, Creixement de població. Cens de població 1991 i Estadística de població1996;     
SERRA, J. (1997)  “La Barcelona metropolitana: economia i planejament, primera part” a Revista Econòmica de Catalunya, núm. 33

1996-2001: Elaboració pròpia a partir de: Idescat, Creixement de població. Cens de població 2001 i Estadística de població1996;  
SERRA, J. (dir.) (2003)  El territori metropolità de Barcelona. Dades bàsiques, evolució recent i perspectives. Barcelona. MMAMB

2001-2006: Elaboració pròpia a partir de: Idescat, Fluxos de població. Padró continu de població
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1. Anàlisi i previsions demogràfiques

1.2.  Projeccions de població (I)

La projecció de població de Barcelona pels propers

anys preveu un augment fins l’any 2009 i un lleuger

descens des d’aleshores fins el 2016. La pèrdua de

població prevista en aquest període de vuit anys es

situa al voltant dels 24.000 habitants.

PROJECCIÓ  DE POBLACIÓ PER BARCELONA. 2008-2016.

1 560 000
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Els components del creixement previstos en el

període 2008-2016 presenten les següents

característiques:

- Un creixement natural proper a 0.

- Un saldo migratori, que a partir de l’any 2009,

tornarà a ser negatiu, amb una tendència al descens.

Les hipòtesis pe obteni n saldo mig ato i negati es

PROJECCIÓ  DE POBLACIÓ PER BARCELONA. 2008-2016
EVOLUCIÓ DELS COMPONENTS DEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC.

Font: BLANES, A. i MENACHO, T. (2007) “Projeccions de població i llars dels municipis del Pla Estratègic Metropolità i 
districtes de la ciutat de Barcelona” a COSTAS, Anton (dir.) Llibre Blanc de l’habitatge de Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona.
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Les hipòtesis per obtenir un saldo migratori negatiu es

basen en:

- Un saldo per migracions internes (metropolitanes i

amb la resta de Catalunya i l’Estat) negatiu, tal i com

s’ha produït entre els anys 1991-2006.

- Un descens del saldo per migracions

internacionals, que continuarà essent positiu però més

baix que en els darrers anys.
Font: Elaboració pròpia a  partir de  BLANES, Amand i MENACHO, Teresa (2007) “Projeccions de població i llars dels 
municipis del Pla Estratègic Metropolità i districtes de la ciutat de Barcelona” a COSTAS, Anton (dir.) Llibre Blanc de 
l’habitatge de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
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1. Anàlisi i previsions demogràfiques

1.2.  Projeccions de població (II)

La projecció de població pel període 2008-2016

mostra diferències segons el grup d’edat:

- La població més jove, de 0 a 19 anys, passa de

262 000 a 279 000 el que suposa un augment de

PROJECCIÓ  DE POBLACIÓ PER BARCELONA. 2008-2016
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER GRUPS D’EDAT.
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262.000 a 279.000, el que suposa un augment de

17.000 efectius.

- La població de 20 a 34 anys disminueix en 66.000

habitants, per passar de 378.000 a 312.000 efectius.

- La població de 35 a 49 anys augmenta els seus

efectius en gairebé 13.000, per passar de 372.000 a

385.000. Encara que en els darrers anys de la projecció

inicia una tendència al descens.Font: Elaboració pròpia a  partir de  BLANES, Amand i MENACHO, Teresa (2007) “Projeccions de població i llars 
dels municipis del Pla Estratègic Metropolità i districtes de la ciutat de Barcelona” a 
COSTAS, Anton (dir.) Llibre Blanc de l’habitatge de Barcelona, Ajuntament de Barcelona
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- La població de 50 a 64 anys presenta una tendència a l’augment. Entre els anys 2008 i 2016 passa de 290.000 a 297.000, el que

suposa un creixement de 7.000 efectius.

- La població de 65 a 79 anys tindrà un descens de 7.000 habitants, per passar de 227.000 a 220.000.

- La població més gran, la que té 80 anys i més, presenta un augment al voltant dels 12.000 efectius, i passa de 102.000 a

114.000 entre els anys 2008 i 2016.
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2.1. La població que canvia d’habitatge

2.2. Origen de les necessitats d’habitatge

ó

2. Diagnosi de les necessitats d’habitatge

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

2.3. Edat de la població que canvia d’habitatge

2.4. Tipologia de les llars
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2.  Diagnosi de les necessitats d’habitatge

2.1.  La població que canvia d’habitatge

Total població de 18 anys i més de Barcelona (2001)

dels quals 

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

En el període 2001-2006 han canviat d’habitatge 248.679 barcelonins1 de 18 anys i més de

forma autònoma2.

Han canviat d’habitatge1 entre 2001 i 2006 248.679

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006
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1 Es considera la població de Barcelona que en canviar d’habitatge s’ha quedat a la ciutat i la que ha marxat a altres municipis de la Regió metropolitana.
2 Es considera la població que viu en habitatge independent, és a dir, que és cap de família o parella/cònjuge i que per tant ha realitzat el canvi d’habitatge de forma
autònoma.
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2.  Diagnosi de les necessitats d’habitatge

2.2.  Origen de les necessitats d’habitatge (I)

Els canvis d’habitatge que realitza la població són

desencadenats per diferents tipus de

necessitats, algunes que es poden considerar

bàsiques, o de primera necessitat, i altres

relacionades amb la millora.Entre 1996 i 2000

MOTIU PEL QUAL LA POBLACIÓ DE BARCELONA HA CANVIAT D'HABITATGE

Any d'arribada a l'habitatge:
Entre 2001 i 2006 

MOTIU PEL QUAL LA POBLACIÓ HA CANVIAT D’HABITATGE*. 
BARCELONA 1996-2006

BLOC A
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Entre els anys 2001 i 2006 han canviat

d’habitatge 245.508 barcelonins. El gruix

d’aquests moviments residencials s’inclouen en

aquestes dues categories:

-108.649 persones, un 44,3%, han canviat

motivats per necessitats bàsiques.

-107.577 persones, un 43,8%, han canviat

per necessitats de millora.

% % Total 
Necessitats bàsiques 40,8 44,3 108.649
               Formació parella 27,7 23,5 57.804
               Independitzar-se 2,9 8,7 21.308
               Enderrocament o no renovació contracte anterior 3,8 5,9 14.439
               Accedir a un habitatge més barat 6,4 3,4 8.415
               Separació o divorci 0 1,9 4.639
               Passar de viure varies families a només la seva 0 0,8 2.044
Necessitats de millora 43,7 43,8 107.577
              Millorar l'habitatge 24,0 21,6 52.963
              Millorar el règim de tinença de l'habitatge 11,9 15,6 38.306
              Millorar l'entorn 7,9 6,6 16.308
Altres motius familiars 8,9 8,4 20.624
Altres motius 6,5 3,5 8.659
Total 100 100 245.508**
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p

La resta de canvis estan desencadenats per altres

motius familiars (8,4%) i per altres motius en

general (3,5%)1.

1 Els altres motius familiars corresponen a canvis derivats d’ampliacions o reduccions de membres de la família, desavinences familiars, per estar a prop de fills o dels
pares, per cuidar dels pares, o per enviduament. Els altres motius engloben, entre d’altres més diversos, les causes laborals.

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la població de Catalunya , 2006

* Es considera tota la població que és cap de familia o cònjuge que canvia d'habitatge, tant si continua vivint a la ciutat com si ha
marxat a un altre municipi de la RMB. 
** El total dels canvis residencials amb origen Barcelona i destí RMB ha estat de 248.679. Al total de 245.508 cal sumar-li les 3.1
persones han respost Ns/Nc.
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Necessitats bàsiques

Entre les 108.649 persones que han canviat d’habitatge en el període 2001-2006 per satisfer unes necessitats bàsiques es

diferencien dos tipus de situacions1:

2.  Diagnosi de les necessitats d’habitatge

2.2.  Origen de les necessitats d’habitatge (II)

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

- Les que té la població que no disposa d’habitatge independent i que canvia per formar una nova llar:

- Formar una nova parella: 57.804 (23,5%).

- Independitzar-se: 21.308 (8,7%).

- Passar de viure varies famílies a només la seva: 2.044 (0,8%).

- Les de la població que, encara que disposen d’habitatge, ha hagut de moure’s de forma obligada d’on vivien, motivats per:

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 2020

- Enderrocament de l’habitatge o per no renovació del contracte de lloguer: 14.439 (5,9%).

- Accedir a un habitatge més econòmic: 8.415 (3,4%).

- Ruptures familiars: 4.639 (1,9%).

1 Encara que no hagin canviat de residència, la població que viu en infrahabitatges o en condicions de sobreocupació, no tenen satisfetes les seves necessitats

bàsiques. En l’apartat D (“Anàlisi del parc d’habitatges. Diagnosi de dèficits) s’analitzen les possibles situacions de sobreocupació.
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Necessitats de millora

Les necessitats de millora s’inscriuen en un marc més ampli d’estratègies residencials, mitjançant les quals els individus amb

una visió del cicle de vida a mitjà i llarg termini, contextualitzat en un marc d’oportunitats i de restriccions, realitzen o no algun

canvi d’habitatge. En el període 2001-2006 han canviat d’habitatge per motius de millora 107.577 barcelonins. Aquestes

2.  Diagnosi de les necessitats d’habitatge

2.2.  Origen de les necessitats d’habitatge (III)

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

motivacions són de tres tipus:

- Millora de l’habitatge: 52.963 (21,6%).

- Millora del règim de tinença: 38.306 (15,6%).

- Millora de l’entorn: 16.308 (6,6%).
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Els canvis d’habitatge estan fortament relacionats amb l’edat del individus, en la mesura en que marca la intensitat dels canvis i en

modula els diferents motius. S’estableix d’aquesta manera una relació entre la mobilitat residencial i el cicle vital quan hi ha

moments que la població canvia més d’habitatge que altres.

2.  Diagnosi de les necessitats d’habitatge

2.3.  Edat de la població que canvia d’habitatge (I)

POBLACIÓ EMANCIPADA DE BARCELONA QUE HA CANVIAT 
D'HABITATGE, PER GRUPS D'EDAT. (En %)

POBLACIÓ EMANCIPADA DE BARCELONA* QUE HA CANVIAT D’HABITATGE, 
PER GRUPS D’EDAT (%). 1996-2006

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població
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(% ) Entre 1996 i 2000
Entre 2001 i 2006 

La població de 25 a 44 anys és la

que més canvia d’habitatge. En

aquests grups d’edat es concentra la

major part de la mobilitat residencial

de la població. A mesura que

s’avança en el cicle vital els canvis

esdevenen menys freqüents.
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En el període 2001-2006 s’ha produït un augment generalitzat dels canvis d’habitatge en gairebé tots els grups

d’edat, especialment entre la població que té entre 30 i 39 anys:

- El 49,7% dels barcelonins de 30 a 34 anys, 85.282 persones, han canviat de residencia.

- El 36% dels barcelonins de 35 a 39 anys, 66.754 persones, han canviat de residència.

Font: IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2000, 2006
* Es consiera tota la població que és cap de família, parella o cònjuge que ha canviat d’habitatge, tant si continua vivint a la ciutat com si ha marxat a 
un altre municipi de la RMB.
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MOTIU PEL QUAL VA CANVIAR D'HABITATGE, 

76,6

59,4 63,8
60
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90

Necessitats bàsiques
Necessitats de millora
Altres motius familiars

2. Diagnosi de les necessitats d’habitatge

2.3. Edat de la població que canvia d’habitatge (II)

MOTIU PEL QUAL VA CANVIAR D’HABITATGE LA POBLACIÓ DE BARCELONA*, PER GRANS GRUPS D’EDAT (%). 1996-2006 

BLOC A
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Total 18-24 25-34 35-64 65 anys i
més

Total
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(%)
Altres motius

1996 - 2000 2001 - 2006

(%)

Font: IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2000, 2006
* Es consiera tota la població que és cap de família, parella o cònjuge que ha canviat d’habitatge, tant si continua vivint a la ciutat com si ha marxat a un altre municipi de la RMB.
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Les motivacions i les necessitats que desencadenen els canvis residencials varien amb l’edat:

- Els motius dels pocs canvis d’habitatge que realitza la població jove (de 18 a 24 anys) estan desencadenats principalment per

necessitats bàsiques (76,6% i 63,8% en els dos períodes analitzats, respectivament).

- Entre els joves-adults (de 25 a 34 anys), les necessitats bàsiques i de millora s’equiparen (45,3% i 38,9% pel període 1996-

2000 i 47% i 43,8% pel període 2001-2006). En aquest grup d’edat, on els canvis són molt més freqüents, les necessitats

bàsiques es relacionen amb la formació de noves llars.

p q p , p j g q g , p
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2. Diagnosi de les necessitats d’habitatge

2.3. Edat de la població que canvia d’habitatge (III)

- Entre la població adulta (de 35 a 64 anys), els canvis motivats per necessitats bàsiques es situen per sota dels motivats

per la millora (26,2% i 59,4% pel període 1996-2000 i 32,4% i 48,6% pel període 2001-2006). Dintre d’aquesta franja de població,

on la major part dels canvis es situen entre els 35 i 44 anys, les necessitats bàsiques estan relacionades principalment amb la

formació de noves llars i amb separacions o divorcis.

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

- Entre la gent gran (de 65 anys i més), els pocs canvis d’habitatge que realitzen estan motivats sobretot per necessitats

bàsiques (47,7 % en el període 2001-2006) seguits d’altres motius familiars (29,7%), majoritàriament per la defunció d’un dels

membres de la parella.

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 2424
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2. Diagnosi de les necessitats d’habitatge

2.4.  Tipologia de les llars (I)

L’any 1991 a Barcelona hi havia

577.193 llars i l’any 2001, 17.259

é

% Total % Total % Total 

Llars unipersonals 13,6 78.220 18,1 104.466 26,2 155.463
Llars sense nucli 5,4 30.913 4,2 24.393 5,5 32.913
Llars nuclears simples 65 8 377 754 67 6 390 007 59 1 351 236

2001
BARCELONA, 1981, 1991, 2001. 

LLARS SEGONS EL TIPUS DE NUCLI

19911981

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

més, per a un total de 594.452.

La tipologia de les llars reflecteix

una estructura fonamentalment

nuclear però amb una tendència

a la diversificació.

ll i l l d l l d ll f dè l l

Llars nuclears simples 65,8 377.754 67,6 390.007 59,1 351.236
               Parelles sense fills 18,3 105.099 18,9 109.271 19,4 115.497
               Parelles amb fills 41,7 239.511 40,0 231.103 30,5 181.398
               Mare amb fills 4,9 28.160 7,3 42.213 7,7 45.479
               Pare amb fills 0,9 4.984 1,3 7.420 1,5 8.862
Llars nuclears extenses 13,1 75.182 10,1 58.327 7,7 45.586
               Parelles sense fills amb 3,3 18.817 2,1 12.210 2,5 15.034
               Parelles amb fills amb 8,0 45.949 4,7 27.271 3,2 18.952
               Mare amb fills amb d'altres 1,4 7.922 1,3 7.314 1,6 9.256
               Pare amb fills amb d'altres 0,4 2.494 0,3 1.453 0,4 2.344
Llars múltiples 2,1 12.197 1,8 10.079 1,6 9.254
Total 100 574.266 100 577.193 100 594.452

Font:Ajuntament de Barcelona, a partir dels censos de 1981, 1991, 2001.Font: Idescat, Cens de població i habitatges, 1981, 1991, 2001. 
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- Les llars unipersonals suposen el 26,2% del total de llars i presenten una forta tendència al creixement. Aquesta tipologia,

que pot donar-se en diferents moments del curs de la vida de les persones, té un perfil fonamentalment femení, vell i vidu a la

ciutat de Barcelona1. Tot i això, entre 1991 i 2001 s’aprecia una certa tendència al rejoveniment, a la reducció de la feminització i

a disminució de la presència de vidus en favor dels solters, separats i divorciats.

- Les llars sense nucli (un 5,5%) també augmenten entre els anys 1991 i 2001. Aquestes tipologies presenten dos perfils: llars 

en contracció de població vella (en decreixement) i llars joves de població estrangera (en augment). 

1 Font: LOPEZ, C. (dir.) (2006) Evolució i tendències de les llars, les famílies i les persones a la ciutat de Barcelona. Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Sectors de
Serveis Personals.
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2. Diagnosi de les necessitats d’habitatge

2.4.  Tipologia de les llars (II)

- Dins les llars nuclears simples, les llars de parelles sense fills (19,4% l’any 2001 ) presenten un lleu increment entre els anys

1991 i 2001.

- Les llars de parelles amb fills representen el 30,5% del total de les unitats residencials barcelonines, però experimenten un

gran decreixement.

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

gran decreixement.

- Les llars monoparentals presenten un gran increment, on la màxima representació es troba a les llars de dones amb fills, que

suposen un 7.7% del total de les llars. Les llars de pares amb fills, en canvi, presenten un creixement constant però bastant reduït,

situant-se en l’1,5% de les llars.

- Les llars extenses i múltiples en general perden representativitat, excepte les mares amb fills i d’altres, que creixen lleument

fins l’1,6%.

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 2626
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2. Diagnosi de les necessitats d’habitatge

2.4.  Tipologia de les llars (III)

La informació de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població1

permet observar la distribució de la població en llars en un horitzó més

proper. L’any 2006, les tendències apuntades en el Cens de població es

mantenen:

1995 2000 2006
Llars unipersonals 10,6 12,7 12,9
Llars sense nucli 3,4 4,1 5,2

BARCELONA, 1995-2006.
POBLACIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE LA LLAR (%)

BLOC A
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- El percentatge de persones que viuen en llars unipersonals augmenta

lleugerament.

- El percentatge de persones que viuen en llars sense nucli també s’ha

vist lleugerament incrementat, assolint el 5,2%.

- La reducció de persones que viuen en llars nuclears simples continua en

descens, tot i que en aquesta tipologia encara hi viuen el 72,9% de la

població de Barcelona.

Llars nuclears simples 77,2 74,8 72,9
Llars nuclears extenses 7,9 7,8 7,9
Llars múltiples 1,0 0,7 1,1
Total 100 100 100
Font: IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població , 1995, 
2000, 2006

Es considera només la població que és cap de família o parella/cònjuge.

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 2727

- La població que viu en llars múltiples s’ha estabilitzat al voltant del 8%

entre els anys 1995 i 2006.

1 La informació de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població ofereix dades més actualitzades de les característiques de les llars on viu la població. Les
dades que recull aquesta font, referent a la població i no pas a les llars, no són comparables amb les dades del Cens de població i habitatges.
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3.1. Població jove (de 18 a 24 anys)

3.2. Població jove-adulta (de 25 a 34 anys)

é

3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

3.3. Gent gran (65 anys i més)

3.4. Llars monoparentals

3.5. Població nouvinguda

3.6. Persones amb discapacitats
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.1.  Població jove (de 18 a 24 anys ) (I)

Total de joves de 18 a 24  anys de Barcelona (2006) 101.340       (6,3%)

Total de població de Barcelona (2006) 1.605.602

dels quals 

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

Emancipats 11.644 (11,4%)

dels quals 

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006

No emancipats 89.696 (88,6%)

Amb previsió de canvi 49.942 (55,7%)

dels quals 

Sense previsió de canvi 39.754 (44,3%)

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 3030
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La principal causa del retardament en l’edat

d’emancipació s’ha de buscar en l’allargament dels

3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.1.  Població jove (de 18 a 24 anys ) (II)

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS D'ACTIVITAT I DE LA TAXA 

68 664 3
80

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS D’ACTIVITAT I DE LA TAXA 
D’EMANCIPACIÓ DE LA POBLACIÓ DE 18 A 24 ANYS 

DE BARCELONA (%). 1985-2006.

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

d emancipació s ha de buscar en l allargament dels

estudis i en una incorporació més tardana al mercat

laboral.

Tot i així, i encara que lleument, per primer cop en vint

anys s’ha incrementat la taxa d’emancipació en el grup

d’edat de 18 a 24 anys, que assoleix el 12,5%. Així, en el

darrer període s’ha trencat la tendència a la reducció que

presentava des de 1985 (12,2%), i s’ha situat en el valor

més alt dels darrers 25 anys.

11,010,2
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2000, 2006.
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.2.  Població jove-adulta (de 25 a 34 anys ) (I)

Total de joves de 25 a 34 anys de Barcelona (2006) 291.114

Total de població de Barcelona (2006) 1.605.602

dels quals 

Total de joves de 25 a 34 anys de Barcelona (2006) 291.114      (18,1%)

Total de població de Barcelona (2006) 1.605.602

dels quals 

BLOC A
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Emancipats 177.810 (61,1%)

dels quals 

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006

No emancipats 113.304 (38,9%)

Amb previsió de canvi 89.750 (79,2%)

dels quals 

Sense previsió de canvi 23.554 (20,8%)

dels quals 

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006

No emancipats 113.304 (38,9%)

Amb previsió de canvi 89.750 (79,2%)

dels quals 

Sense previsió de canvi 23.554 (20,8%)
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L’any 2006, del total de 291.114 joves-adults de la ciutat de Barcelona, 177.810 (61,1%) estan emancipats i 113.304

(38,9%) no ho estan. D’aquests 89.750 (79,2%) tenen intenció d’independitzar-se en els propers 5 anys.
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EVOLUCIÓ DELS INDICADORS D'ACTIVITAT I DE LA

91 589 088 885 0
100

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS D’ACTIVITAT I DE LA TAXA 
D’EMANCIPACIÓ DE LA POBLACIÓ DE 25 A 34 ANYS 

DE BARCELONA (%). 1985-2006. 
La taxa d’emancipació de la població que té entre 25 i 34

anys a Barcelona ha augmentat en 10 punts entre els

2001 i 2006 i t it b d l 60%

3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.2.  Població jove-adulta (de 25 a 34 anys ) (II)

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població
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anys 2001 i 2006 i torna a situar-se per sobre del 60%

(61,1%).

Aquest augment s’ha degut principalment al fet que la població

nouvinguda, majoritàriament d’aquestes edats, està

emancipada:

- La taxa d’emancipació de la població de 25 a 34 que viu a

Barcelona i que ha arribat en el període 2001-2006 és del

92,9%.

- La taxa d’emancipació de la població de 25 a 34 anys que ja

i ia a la ci tat és del 54 6%

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 33

Font: IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 1985, 1990, 1995, 2000, 2006.

33

vivia a la ciutat és del 54,6%.
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.2.  Població jove-adulta (de 25 a 34 anys ) (III)

INGRESSOS NETS MENSUALS DE LA POBLACIÓ DE 25 A 34 ANYS DE BARCELONA, 
SEGONS ESTAT D'EMANCIPACIÓ (%). 2006.
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Font: Idescat i IERMB,,Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2006.
I.N.M.: Ingressos no mensuals/irregulars.
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Els ingressos condicionen l’emancipació entre la població de 25 a 34 anys:

- La presència de joves no emancipats en els trams d’ingressos inferiors a 1.050 és superior al de joves emancipats.

- Entre els joves que perceben de 1.051 a 1.500 €/mes la situació s’equipara, equilibrant-se el percentatge de joves emancipats i

no emancipats (el 25% per ambdós col·lectius).

- A partir d’uns ingressos de 1.500 € mensuals els joves majoritàriament estan emancipats. Una cinquena part dels joves

emancipats de 24 a 35 anys perceben més de 1.500 €, mentre que només el 5,9% dels no emancipats ingressen aquestes

quantitats.
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DESPESA MENSUAL EN PAGAMENT D'HABITATGE* DE LA POBLACIÓ 
DE 25 A 34 ANYS EMANCIPADA DE BARCELONA (%). 2006
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.2.  Població jove-adulta (de 25 a 34 anys ) (IV)

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població
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Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006

La relació entre els ingressos i la despesa en el pagament de l’habitatge és el principal condicionant per a l’accés a l’habitatge.

* El pagament mensual de l’habitatge inclou tant les despeses en concepte de lloguer com d’hipoteca.
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L’any 2006 la despesa en habitatge de la població de 25 a 34 anys de Barcelona es caracteritza per la diversitat de

situacions:

- Un 40,1% dels joves de 25 a 34 anys tenen una despesa mensual de 301 a 600 euros, és a dir, per Barcelona, aproximadament

unes 166.903 persones.

- Un quart dels joves-adults emancipats, 44.502 (26,7%), tenen una despesa mensual d’entre 601 i 900 euros al mes.

- Un 18%, 30.008, no tenen cap despesa en concepte de pagament de l’habitatge.
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MOTIU PEL QUAL TÉ PREVIST EMANCIPAR-SE LA 

71,4
76,1

70

80
A les dificultats d’accés a l’habitatge relacionades amb els

ingressos i la despesa en pagament d’aquest entre la

població de 25 a 34 anys se n’hi ha d’afegir una altra que

3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.2.  Població jove-adulta (de 25 a 34 anys ) (V)

MOTIU PEL QUAL TÉ PREVIST EMANCIPAR-SE LA POBLACIÓ 
DE 25 A 34 ANYS DE BARCELONA (%). 1995-2006

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població
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població de 25 a 34 anys, se n’hi ha d’afegir una altra que

té a veure amb les pautes d’emancipació: la formació d’una

parella ha deixat de ser el principal motiu pel qual es té previst

emancipar-se.

La possibilitat de dividir despeses és una de les

característiques habitualment atribuïda a les llars en

parella, alhora que acostuma a ser una de les necessitats

específiques dels joves. El fet de compartir despeses atenua

els efectes d’uns salaris baixos, sobretot a l’hora de cobrir les

necessitats bàsiques d’habitatge. Però només un 19,4% tenen

previst emancipar se per formar una parella mentre que un

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 36

Formació d'una parella Independitzar-se Altres

36

previst emancipar-se per formar una parella, mentre que un

76,1% no es refereix específicament a aquesta tipologia de llar.

Font: IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 1995, 2000, 2006.
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Entre els anys 2000 i 2006 s’ha produït un

descens del percentatge de propietaris en totes

les tipologies de llar on viuen joves de 25 a 34

anys.

3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.2.  Població jove-adulta (de 25 a 34 anys ) (VI)

83,9

65,3 77 470

80

90

PROPIETARIS DE 25 A 34 ANYS EMANCIPATS* DE BARCELONA, 
SEGONS TIPOLOGIA DE LLAR (%). 1990-2006

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

El règim de tinença predominant difereix en funció de

la tipologia de llar:

- En les llars de joves-adults que viuen en

parella hi ha un major percentatge de

propietaris que en les llars unipersonals i sense

nucli.
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- En les altres tipologies de llar (parella amb altres

persones, llars monoparentals, etc.) el percentatge

de propietaris també és més baix que en les llars en

parella.

Altres Totes les llars

Font: IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 1990, 1995, 2000, 2006.
* Es considera només la població que és cap de família, parella o cònjuge.
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.3.  Gent Gran (I)

Total de persones de 65 anys i més de Barcelona (2006) 342.703      (21,3%)

dels quals 

Total de població de Barcelona (2006) 1.605.602

dels quals 

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

Amb habitatge independent * 320.359 (93,5%)

q

* Fa referència a les persones de 65 anys i més que són cap de família, o la seva parella o cònjuge. 

Sense habitatge independent * 22.344 (6,5%)

En propietat completament pagada 233.099 (72,8%)

dels quals 

En lloguer 70.854 (22%)

Altre tipus de tinença 16.675 (5,2%)

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 3838

L’any 2006, del total de gent gran de Barcelona, 320.339, un 93,5%, viuen en habitatge independent, és a dir, són cap de

família o parella/cònjuge.

D’aquests, 233.099 (un 72,8%) viuen en un habitatge en propietat que ja està pagat i 70.584 (el 22%) viuen de lloguer.

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006
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ANTIGUITAT DE L'HABITATGE DE LA POBLACIÓ DE 65 ANYS I  MÉS* DE BARCELONA,
SEGONS RÈGIM DE TINENÇA (%). 2006. 

58 3

70

3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.3.  Gent gran (II)

La gent gran que l’any 2006 viu de lloguer

ho fa en habitatges molt més antics que la

que viu en habitatges en propietat.

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

50,4

9,0

58,3

13,8

3,1

9,9

41,5 40,8

7,7

35,3

5,3

24,8

0

10

20

30

40

50

60

Abans de 1.900 De 1.901 a 1.960 De 1.961 a 1.980 Després de 1.980

(% )

El 35,3% de la població de 65 anys i més que té

la propietat pagada, 75.967 persones, viu en

habitatges construïts entre els anys 1901 i 1960.

En el cas del lloguer, hi viu més de la meitat de

la gent gran (58,3%), 39.488 persones.

Un 24,8% dels majors de 65 anys que viuen de

lloguer, 16.835 persones, ho fan en habitatges

anteriors a 1900, quan en habitatges tan antics

s’hi troba només el 5,3% dels propietaris de més

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 

En propietat totalment pagada En lloguer Total **

3939

de 65 anys, 11.368 persones.

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2006.
* Es considera només la població que és cap de família, parella o cònjuge.
**  El total inclou, a més de la propietat totalment pagada i el lloguer, els altres règims de tinença, que representen un 5,2% del total.
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.3.  Gent gran (III)

% Total % Total % Total
Aigua calenta 1,7 3.790 5,8 4.061 2,6 8.400
Calefacció 42,0 92.988 61,5 43.393 46,6 149.396

CARÈNCIES D'EQUIPAMENTS I ESPAIS DELS HABITATGES DE LA POBLACIÓ*
DE 65 ANYS I MÉS DE BARCELONA SEGONS RÈGIM DE TINENÇA. 2006 

En propietat totalment 
pagada En lloguer Total **

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

, , ,
Aire condicionat 69,3 153.465 83,6 58.491 73,5 234.917
Ascensor 33,4 73.846 49,6 35.024 36,1 115.779
Vàter fora de casa 99,0 218.685 94,4 66.623 97,5 311.721
Vàter dins de casa 0,5 1.072 5,1 3.576 1,8 5.748
Dutxa o banyera 0,3 598 3,2 2.256 1,2 3.954
Jardí o pati 83,4 184.747 93,3 65.845 85,3 273.158
Piscina o altres instal·lacions esportives 97,4 215.706 100,0 70.584 98,0 314.096
Garatge o aparcament dins l'edifici 80,6 177.532 98,2 69.328 85,3 272.162
Garatge o aparcament fora l'edifici 87,4 192.494 92,2 63.934 88,6 281.643
Traster 88,5 193.547 93,4 65.936 89,6 284.647
Hort o corral 99,3 219.812 100,0 70.584 99,5 318.750

*Es considera la població amb habitatge independent, és a dir, que  és cap de familia o parella/cònjugue
** Inclou, a més de la propietat totalment pagada i el lloguer, els altres règims de tinença, que representen un 5,2% del total.
Nota: No inclou les persones que han contestat Ns/nc a cada ítem (equipament) d'aquesta variable, amb les quals s'obté un total de 320.359 persones.
Font: Idescat i IERMB, 2006

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 4040

Els habitatges de les persones grans que viuen en lloguer disposen de menys instal·lacions que els que viuen en 

propietat completament pagada. La diferència més important es troba en el percentatge d’un equipament com són els 

ascensors, carència que afecta a un total de 115.779 persones de 65 o més anys.

Un 33,4% de la gent gran propietària viu en habitatges on no hi ha ascensor. Aquest percentatge ascendeix al 49,6% entre els que

viuen de lloguer. En xifres absolutes els majors sense ascensor en habitatges de propietat són 73.846 persones i en lloguer 35.024.
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.3.  Gent gran (IV)

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població
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* Es considera només la població que és cap de família, parella o cònjuge.
**  El total inclou, a més de la propietat totalment pagada i el lloguer, els altres règims de tinença, que representen un 5,2% del total.

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006.

L’any 2006 el principal inconvenient de l’habitatge entre la gent gran que viu en habitatge independent és la manca

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 4141

L any 2006, el principal inconvenient de l habitatge entre la gent gran que viu en habitatge independent és la manca

d’ascensor (13,7%). Aquesta carència té un pes molt diferent segons es tracti de població propietària de l’habitatge (11,2%) o no

(24,3%).

La població que viu de lloguer té més inconvenients a l’habitatge que la que viu en propietat. Així, un 33,1% dels que viuen

en lloguer no tenen cap inconvenient mentre que en el cas dels que són propietaris aquest percentatge és del 44,9%.

Després de la manca d’ascensor, la principal diferència pel que fa als inconvenients amb l’habitatge entre la gent gran

que viu de lloguer i la que viu en propietat es donen en la humitat o fred. El 8,4% de la gent gran que viu de lloguer

considera que el segon inconvenient de l’habitatge és la humitat/fred (davant del 2,8% dels propietaris), el que indica que les

condicions d’habitabilitat dels inquilins en aquest aspecte són lleugerament pitjors.



 

Ajuntament de Barcelona
 

Regidoria d’Habitatge
Institut Municipal d’Urbanisme 

 
3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.4.  Llars monoparentals (I)

Total de llars monoparentals de Barcelona (2001) 54.341        (9,1%)

Total de llars de Barcelona (2001) 594.542

de les quals 

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

Encapçalades per homes 8.862 (16,3%)

Encapçalades per dones 45.479        (83,7%)

de les quals 

Font: Idescat, Cens de població i habitatges, 2001.

Població que encapçala llars monoparentals (2006)

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 4242

Homes (16,1%)

Dones                 (83,9%)

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006.

de les quals
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.4.  Llars monoparentals (II)

Les llars monoparentals tenen, en general, un risc major de patir l’exclusió social, com es deriva del fet que la majoria de

famílies que viuen en pisos d’entitats de caire social de fundacions són persones soles amb fills al seu càrrec, en la seva majoria

dones1. Aquestes famílies necessiten un temps d’estada més llarg en els habitatges socials, ja que la cura dels fills comporta

més despeses tant en temps com econòmiques, alhora que implica majors dificultats d’accés al món laboral i al mercat

de l’habitatge.

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

L’any 2001 el 9,1% de les llars de Barcelona

(54.341) eren monoparentals, el que suposa un

increment del 5,9% respecte les 49.791 de l’any

1991. Aquest augment deriva en gran part del

creixement de les separacions/divorcis, que han

contrarestat el fort descens de les llars

monoparentals encapçalades per vidus i,

especialment, per vídues.

Encapçalades per homes 2,7 7.432 3,7 8.862 19,2 1.430
     Solter amb fills 2,8 200 4,7 469 134,5 269
     Vidu amb fills 85,1 4.505 83,7 3.846 -14,6 -659
     Separat/divorciat amb fills 4,9 1.323 6,6 2.014 52,2 691
     Casat amb fills 51,5 1.404 38,9 2.533 80,4 1.129
Encapçalades per dones 19,8 42.366 27,8 45.479 7,3 3.113
     Soltera amb fills 8,9 2.435 10,5 3.565 46,4 1.130
     Vidua amb fills 100,0 25.639 100,0 21.125 -17,6 -4.514

% Total% Total % Total

1991 - 20011991 2001 Variació
Llars

DISTRIBUCIÓ I CREIXEMENT ANUAL. BARCELONA, 1991, 2001.
LLARS  SEGONS EL TIPUS DE NUCLI MONOPARENTAL DESAGREGAT

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 4343

Les dones encapçalen el 83,7% de les llars

monoparentals de Barcelona, mentre que les

encapçalades per homes només són el 16,3%.

1 Segons la Fundació Foment de l’Habitatge Social de Càritas, el 50% les famílies que viuen en un pis de la Fundació són monoparentals. De fet, un 26,78% del
total de les famílies que viuen en relloguer estan formades per mares joves i soles amb fills al seu càrrec, i no disposen d’un suport social o familiar en relació amb
la cura dels fills, amb tot el que això representa de dificultat a l’hora d’accedir al mercat laboral.

     Vidua amb fills 100,0 25.639 100,0 21.125 17,6 4.514
     Separada/divorciada amb fills 0,0 9.860 0,0 15.087 53,0 5.227
     Casada amb fills 1159,2 4.432 1094,1 5.702 28,7 1.270
Total llars monoparentals 100 49.791 100 54.341 9,1 4.550

Total de llars de Barcelona 100 577.193 100 594.542 3,0 17.349

Llars monoparentals sobre el 
total de llars de Barcelona 8,6 49.791 9,1 54.341 5,9 4.550

Font: Idescat, Cens de població i habitatges, 1981,1991, 2001.
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.4.  Llars monoparentals (III)

L’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població1 permet actualitzar

la informació sobre la població de Barcelona en funció del tipus de llars en
1995 2000 2006

E l d   h 10 9 15 6 16 1

POBLACIÓ QUE VIU EN LLARS MONOPARENTALS SEGONS 
SEXE DEL CAP DE FAMLIA (%). BARCELONA, 1995-2006.

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

la informació sobre la població de Barcelona en funció del tipus de llars en

que viu l’any 2006. L’any 2006 el percentatge de llars monoparentals

encapçalades per dones continua essent majoritari (83,9%).

Encapçalades per homes 10,9 15,6 16,1
Encapçalades per dones 89,1 84,4 83,9
Total 100 100 100

Font: IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població , 1995, 2000, 2006 
Es considera només la població que és cap de família o parella/cònjuge.

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 4444

1 La informació de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població ofereix dades més actualitzades de les característiques de les llars on viu la població. Les
dades que recull aquesta font, referent a la població i no pas a les llars, no són comparables amb les dades del Cens de població i habitatges.
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.5.  Població Nouvinguda (I)

Total de població de nacionalitat estrangera (2007) 245.999   (15,4%)

Total de població de Barcelona (2007) 1.595.110

dels quals 

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

Total de població de nacionalitat estrangera (2007) 245.999   (15,4%)

dels quals 

Font: Idescat Padró Continu, 2007

Amèrica del Sud 98.028 (39,8%) 

Resta UE 58.558 (23,8%)

Àsia i Oceania 39.048 (15,9%)

Amèrica Central i del Nord 22.033      (8,2%)

Àfrica 18.414      (7,5%)

Resta Europa 11.659 (4,7%)

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 4646
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.5.  Població Nouvinguda (II)

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE BARCELONA SEGONS NACIONALITAT*. 2001-2007

1.432.541 
(95,2%) 1.349.111

(84,6%)
1.360.614 
(84,7%)

1.373.134 
(86,2%)

1.390.173 
(88,1%)

1.415.515 
(89,4%)

1.414.417 
(92,6%)

1.200.000

1.400.000

1.600.000

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

Font: Idescat, Padró continu, 2001-2007
* Entre parèntesi percentatge sobre el total de població
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Des de les darreries del segle XX fins l’actualitat a Barcelona, a Catalunya i al conjunt de l’Estat, han augmentat de forma

considerable les immigracions internacionals per motius de treball. Com a conseqüència d’aquests fluxos, la població de

nacionalitat estrangera a la ciutat de Barcelona ha passat de 72.784 persones l’any 2001 a 245.999 l’any 2007. Aquesta

evolució, combinada amb el descens de població de nacionalitat espanyola resident a la ciutat, ha donat com a resultat un

increment del pes relatiu de la població estrangera que ha passat d’un 4,8% l’any 2001 a un 15,4% l’any 2007.
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.5.  Població Nouvinguda (III)

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE NACIONALITAT ESTRANGERA A 
BARCELONA. 2001-2007

COMPOSICIÓ PER NACIONALITATS DE LA POBLACIÓ 
ESTRANGERA DE BARCELONA. 2007.
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Si s’observa l’evolució de la població estrangera per grans àmbits territorials destaca el fort augment de la població d’Amèrica

del Sud, que han passat de ser 27.017 residents a la ciutat l’any 2001 a 98.028 l’any 2007. Segueixen la població de països de la

resta de la UE (de 12.520 a 58.558) i d’Àsia i Oceania ( d’11.993 a 39.048). L’augment de la població de la resta de continents

també ha estat important. Els d’Amèrica del Nord i Central (de 8.061 a 20.292), els d’Àfrica (de 3.549 a 18.414) i els de la resta

d’Europa (de 3.549 a 11.659).

48

Font: Idescat, Padró continu, 2001-2007
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.5.  Població Nouvinguda (IV)

Ciutat Vella és el districte de Barcelona amb el

percentatge més alt de població de nacionalitat

estrangera (superior al 20%). En un segon nivell es

situen Sants-Montjuïc i l’Eixample, amb percentatges entre

el 15% i el 20%. En Nou Barris, Les Corts, Sarrià-Sant

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

POBLACIÓ ESTRANGERA PER DISTRICTES DE BARCELONA
I COMPOSICIÓ PER NACIONALITATS (%). 2007

Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí,

el percentatge de població estrangera es situa entre el 10%

i el 15%.

Ciutat Vella és el districte on hi ha un major equilibri

entre totes les nacionalitats estrangeres.

En els districtes del nord de la ciutat (Horta-Guinardó,

Nou Barris, Sant Andreu), en Sant Martí i en Sants-

Montjuïc predomina la població estrangera de

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 4949

nacionalitat sud-americana.

En Gràcia, l’Eixample i Les Corts juntament amb la

població sud-americana hi ha un percentatge elevat

de població de la Unió Europea.

En Sarrià-Sant Gervasi és on hi ha un percentatge

més elevat de població de la Unió Europea.Font:: Departament d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona, 2007, i Idescat, Padró continu, 2007

Procedència

Barcelona = 15,6

Procedència
Unió Europea(27)
Resta Europa
Àfrica
Amèrica del Nord i Central
Amèrica Sud
Àsia i Oceania
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.5.  Població Nouvinguda (V)

ESTRUCTURA PER SEXE I EDAT DE LA POBLACIÓ DE BARCELONA. 2007

Homes               60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84

85 i més

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

Font: Idescat, Padró continu, 2007
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L’any 2007, gairebé la totalitat de la població de nacionalitat estrangera es concentra en edats actives laboralment

(87% té entre 15 i 64 anys) i, especialment, en el grup de 20 a 44 anys (70%). Per sexe els homes estrangers són lleugerament

més nombrosos (52%) que les dones (48%).

50
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.5.  Població Nouvinguda (VI)

La distribució per sexe de la població estrangera

varia segons el continent En canvi la distribució

ESTRUCTRURA PER SEXE I EDAT DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DE BARCELONA. 2007
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varia segons el continent. En canvi la distribució

per edats és força semblant:

- Mentre que entre la població d’Amèrica (del sud, del

nord i central) i d’Europa (de la UE i de la resta) hi ha un

cert equilibri en la distribució per sexes, entre la

població Africana i d’Àsia i Oceania hi ha un fort

predomini dels homes (dos terços) en detriment de les

dones (un terç).
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- Pel que fa a l’edat, no s’aprecien grans diferències.

Predomina la població en edats actives i especialment

entre els 20 i els 44 anys.

51

Font: Idescat, Padró continu, 2007
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.5.  Població Nouvinguda (VII)

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

POBLACIÓ DE BARCELONA SEGONS TIPUS DE LLAR I NACIONALITAT (%). 2006
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Múltiples

L’any 2006, la població de nacionalitat estrangera

viu més en llars sense nucli i múltiples que la

població espanyola; i menys en llars unipersonals.

Entre la població estrangera que viu en parella, cal

destacar que un percentatge important ho fan a

més, amb altres persones. Una situació que en el cas

de la població espanyola es poc freqüent
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de la població espanyola es poc freqüent.

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006 

% 3,4

12,3

44,5

28,6

6,2

0 10 20 30 40 50 60

Unipersonals

Sense nucli    

Parelles sense fills

Parelles amb fills

Monoparentals

(%)



 

Ajuntament de Barcelona
 

Regidoria d’Habitatge
Institut Municipal d’Urbanisme 

 
3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.5.  Població Nouvinguda (VIII)

L’any 2006, entre la població de nacionalitat estrangera de

POBLACIÓ DE BARCELONA SEGONS NACIONALITAT I RÈGIM DE 
TINENÇA DE L’HABITATGE (%). 2006

69,5 68,0

50

60
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80
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Barcelona, el règim de tinença predominant de l’habitatge és

el lloguer (68%), un valor molt per sobre del que es dóna pel

conjunt de la població (26,6%).

Font: IERMB i Idescat, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006

Total població

Nacionalitat
estrangera

POBLACIÓ DE BARCELONA SEGONS NACIONALITAT I ANY DE 
CONSTRUCCIÓ DE L’HABITATGE (%). 2006
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L’any 2006, la població de nacionalitat estrangera viu, en general,

en habitatges més antics que el conjunt de Barcelonins.
Total població

Nacionalitat
estrangera8,7

28,3

47,4
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14,115,5
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Font: IERMB i Idescat, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.5.  Població Nouvinguda (IX)

L’any 2006, la població estrangera viu, en general, en

habitatges més petits que el conjunt de la població:POBLACIÓ DE BARCELONA SEGONS NACIONALITAT I 
SUPERFÍCIE DE L’HABITATGE. (%). 2006

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

Font: IERMB i Idescat, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006

- Una quarta part de la població estrangera viu en habitatges de

fins a 60 m2 i gairebé la meitat en habitatges de 61 a 80 m2, valors

molt per sobre dels que es donen si es considera tota la població

(18,9% i 39,2%, respectivament).

- En canvi el percentatge de població estrangera que viu en

habitatges de 81 a 100 m2 o de més de 100 m2 (17% i 10,8%,

respectivament) és inferior a la del total de Barcelonins (23,6% i

18,4%).
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.6.  Persones amb  discapacitats (I)

Total de població de Barcelona (2006) 1.605.602

dels quals 

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

Total de persones amb discapacitats  (2006) 106.274       (6,6%)  

Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Ajuntament de Barcelona.

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 5656
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.6.  Persones amb  discapacitats (II)

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

% Total 

PERSONES DISCAPACITADES, SEGONS 
GRANS GRUPS D'EDAT. BARCELONA, 2006.

A Barcelona l’any 2006 hi ha 106.274 persones amb discapacitats.

El nombre de persones amb discapacitats augmenta de forma

proporcional a l’edat, passant d’un reduït 2,6% entre els barcelonins

Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Ajuntament de Barcelona (2007). Proposta de justificació del
pla d’accés a l’habitatge per a persones amb discapacitat.

% Total 
Menors de 18 anys 2,6 2.796
De 18 a 35 anys 8,2 8.696
de 36 a 59 anys 29,1 30.939
Majors de 60 anys 60,1 63.843
Total 100 106.274

proporcional a l edat, passant d un reduït 2,6% entre els barcelonins

menors de 18 anys a ser més del 60% de les persones de 60 anys o més, és

a dir, un salt de 2.796 a 63.843 ciutadans.

El llindar d’edat a partir del qual s’hi troben un nombre significatiu de

persones discapacitades es situa per sobre dels 35 anys: El grup

d’edats compreses entre els 18 i els 35 anys suposa el 8,2% del total de

persones discapacitades, mentre que el següent grup, de 36 a 59 anys, ja

engloba pràcticament un terç (29,1%, equivalent a 30.939 persones).

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 5757
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3. Identificació de segments de població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença

3.6.  Persones amb  discapacitats (III)

De les 106.274 persones amb discapacitats de Barcelona, un 59,5% té discapacitats físiques, un 18,8% mentals, un 9,4% visuals,

un 7,7% psíquiques i un 4,8% auditives.

DISCAPACITACIÓ  BARCELONA  2006
DISCAPACITATS SEGONS TIPUS DE 

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

Les persones discapacitades pateixen un greuge econòmic respecte el conjunt

de la població, derivat de la suma dels diferents costos que comporta la discapacitat

(entre ells el de l’habilitació de l’habitatge).

Aquests costos varien en funció del tipus de discapacitat que es pateixi i del

seu grau, però cal relacionar-los amb un element més: el sou mitjà de les

persones discapacitades és notablement menor al de la resta de la població

(15.355 i 20.728 euros, respectivament) 1.

% Total 

Discapacitat Física 59,5 63.243
       Físics Motòrics 32,5 34.582
       Físics No Motòrics 27,0 28.661
Malats Mentals 18,6 19.797
Visuals 9,4 10.007
Psíquics 7,7 8.192
Auditius 4,6 4.848
No consta 0,2 187
Total 100 106.274
Font:Ajuntament de Barcelona

DISCAPACITACIÓ. BARCELONA, 2006.

Font: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Ajuntament de Barcelona (2007). Proposta de justificació del
pla d’accés a l’habitatge per a persones amb discapacitat.

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 5858

Diversos estudis assenyalen que les adaptacions dels habitatges de les persones amb discapacitats contribueixen tant a la reducció

de les necessitats d’assistència personal com a la millora de la autoestima i satisfacció dels seus usuaris2. Fins i tot s’ha calculat que

és possible estalviar fins 29.000 € anuals per persona en l’adaptació d’habitatges si es realitza una inversió inicial entre 900 i 9.000

euros3.

1 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (2007) El greuge comparatiu de les persones amb Discapacitat. Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
2 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. (2007) Projecte per a l’Autonomia Personal i la vida Independent. Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
3 HEYWOOD, F. i TURNER, L. (2007) Better outcomes, lower costs. Implications for health and social care budgets of investment in housing adaptations,
improvements and equipment: a review of the evidence, University of Bristol.
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4.1. Definició de les persones sense llar i causes principals de la situació

4.2. Quantificació i espais de les persones sense llar

à

4. Anàlisi de la situació dels sense llar

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

4.3. Estructura demogràfica de les persones sense llar

4.4. Model d’atenció a les persones sense llar

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 5959
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4. Anàlisi de la situació dels sense llar

Total de població de Barcelona (2007) 1.595.110

dels quals 

Total de persones sense llar de Barcelona (2008)*                          1 878    (0 11%)

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

Total de persones sense llar de Barcelona (2008)*                          1.878    (0,11%)

pernoctant al carrer                                658    

pernoctant en assentaments                    265

Xarxa d’atenció persones sense sostre      955

• Persones sense llar pernoctant al carrer. Recompte realitzat per la Fundació un Sòl Món de Caixa Catalunya, la xarxa d’Atenció a Persones Sense Sostre de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, 2008.
Font: Idescat, Cens de població i habitatges, 2001.
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Ajuntament de Barcelona
 

Regidoria d’Habitatge
Institut Municipal d’Urbanisme 

 
4. Anàlisi de la situació dels sense llar

4.1.  Definició de les persones sense llar i causes principals de la situació

Les persones sense llar, entre altres carències, no tenen accés a un allotjament que compleixi els criteris mínims

d’habitabilitat humana o tenen dificultats per a conservar-lo.

Les causes que porten a una situació d’estar sense llar són múltiples. Normalment s’acumulen i es combinen factors de

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

desavantatge socioeconòmica i emocional essent, l’exclusió residencial, una causa, i també una conseqüència, de la

situació de ser una persona sense llar. Així, les causes i carències de les persones sense llar van més enllà dels problemes d’accés a

l’habitatge; en les persones sense llar es manifesta el nivell màxim d’exclusió social. No obstant, l’habitatge és un element

necessari però no suficient per a la integració social.

La desestructuració en la majoria d’àmbits de la vida quotidiana i la falta d’autonomia per a readquirir uns hàbits bàsics són els

problemes principals que s’uneixen a les dificultats d’accés a l’habitatge.

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 6161
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4. Anàlisi de la situació dels sense llar

4.2.  Quantificació i espais de les persones sense llar (I)

Els recomptes de les persones sense llar no són nombrosos i, degut al fet de que moltes d’elles no figuren en cap registre, al cost i

dificultat de comptabilitzar-les, a la varietat d’espais on es localitzen i de situacions que presenten i a la manca d’una definició única

del problema, no es disposa de resultats inequívocs ni d’una xifra total obtinguda amb una periodicitat concreta. Tanmateix,

es disposa del nombre de persones ateses pels serveis d’atenció social i d’alguns recomptes irregulars en el temps.

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

p p p g p g p

En quant als espais ocupats, les persones sense llar no només viuen en l’espai públic sinó també, degut a les dificultats per a

mantenir una situació més estable, romanen en allotjaments temporals i inestables.

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 6262
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4. Anàlisi de la situació dels sense llar

4.2.  Quantificació i espais de les persones sense llar (II)

Pernoctacions en l’espai públic

Segons el Recompte de Persones al Carrer 2008 (PAC 2008)1, a Barcelona hi ha unes 700 (658 comptabilitzades) persones

que pernocten en l’espai públic. Moltes d’aquestes es localitzen en zones de morfologia urbana compacta i de traçat irregular

degut a que en aquests àmbits, a diferència de les zones més àmplies, disposen de més espais per a ocultar-se i refugiar-se.

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

Atenció en l’espai públic

PERSONES ATESES AL CARRER PELS SERVEIS D’INSERCIÓ SOCIAL. 
2000-2006

La xifra total de persones ateses en l’espai públic pels Serveis

d’inserció Social de l’Ajuntament de Barcelona va ser, al 2006, de

3.661. El que suposa, respecte a l’any 2000, un increment del

41%. Aquests valors, però, no mostren el total de persones sense

sost e

3.661

2.874

3.459
3.477

2.613

2.545

2.143

1.000

2.000

3.000

4.000
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1 Elaborat durant la nit del 12 al 13 de març per la Fundació un Sol Món de Caixa Catalunya, la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Sostre de Barcelona, l’Ajuntament 

de Barcelona i 700 voluntaris

sostre.
0

2000 2001 2002 2003  2004  2005  2006  

Font: Ajuntament de Barcelona, Programa Municipal d’Atenció Social a Persones Sense
Sostre, 2005; i Ajuntament de Barcelona, Dades de la ciutat, Anuari Estadístic de la ciutat de
Barcelona, 2007
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4. Anàlisi de la situació dels sense llar

4.2.  Quantificació i espais de les persones sense llar (III)

Acolliment residencial en centres d’estada limitada

ACOLLIMENT NOCTURN. PERSONES ATESES I PLACES*. 2002-2006

Gairebé 3.000 persones van utilitzar els serveis

d’acolliment nocturn durant el 2006. Aquesta xifra

2.954

2.500
3.000
3.500

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

supera, en més del 50%, al nombre de persones que

van ser allotjades durant cada un dels 4 anys

precedents. Les places disponibles es van duplicar

entre 2002 (213) i 2006 (444).

MENJADORS SOCIALS. PERSONES ATESES I PLACES*. 2002-2006

Al 2006 les persones que van rebre àpats als

Persones allotjades  
Places

12.845
14.22916.000

1.156 1.110
1.340

1.077

444249236242213
0

500
1.000
1.500
2.000

2002 2003  2004  2005  2006  
Font: Síndic de Greuges de Catalunya, El fenomen sense llar a Catalunya, 2005, i Ajuntament de Barcelona, Dades
de la ciutat, Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona, 2007
*Inclou els punts de prestació de Zona Franca, Sant Gervasi, Almogàvers, Meridiana, Horta i Santa Lluïsa de Marillac.
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menjadors socials van ser 10.671, això suposa

gairebé 4.000 usuaris menys que al 2004.

El nombre de places, tot i que va augmentar entre

2002 (609 places) i 2003 (702), s’ha mantingut

bastant constant des de 2003 fins a 2006 (699).

Persones ateses
Places

11.075
9.960 10.671

609 702 680 680 699
0

4.000

8.000

12.000

2002 2003  2004  2005  2006  

Font: Síndic de Greuges de Catalunya, El fenomen sense llar a Catalunya, 2005, i Ajuntament de Barcelona, Dades
de la ciutat, Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona, 2007
*Aquest servei no és exclusiu per a les persones sense llar.
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4. Anàlisi de la situació dels sense llar

4.2.  Quantificació i espais de les persones sense llar (IV)

Els habitatges d’inclusió, en els que l’estada s’adapta a cada situació

personal, són un pilar important en la recuperació de l’autonomia

personal necessària per a readquirir i mantenir els hàbits socials i

HABITATGES D’INCLUSIÓ AMB SUPORT 
SOCIOEDUCATIU. NOMBRE I PLACES. 2005-2006

72

60

80

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

ACOLLIMENT TOTAL. NOMBRE DE PERSONES 
ACOLLIDES. 2004-2006

El nombre total de persones acollides, tant pel que fa als serveis

personals en un entorn el més normalitzat possible. A Barcelona,

durant el 2005, s’hi localitzaven 11 habitatges d’inclusió que

comptaven amb 39 places. Al 2006, l’oferta era de 18

habitatges i de 72 places.

Habitatges
Places

3.1753 000

4.000

11

39

18

0

20

40

2005 2006

Fonts: Ajuntament de Barcelona, Programa Municipal d’Atenció Social a Persones Sense
Sostre, 2005, i Ajuntament de Barcelona, Dades de la ciutat, Anuari Estadístic de la ciutat
de Barcelona, 2007
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Font: Ajuntament de Barcelona, Balanç atenció persones sense sostre, 2006

d’acolliment residencial (centres d’acolliment residencial i habitatges

d’inclusió) com als centres de dia, ha augmentat des de 2004 fins a

2006. El nombre d’acollits gairebé es va duplicar en aquest període.

L’any 2006 els serveis d’acolliment i els centres de dia van

rebre, respectivament, 3.175 i 1.024 persones.Serveis d'acolliment
residencial temporal
Centres de dia

1.712
2.275

3.175

690
661 1.024

0

1.000

2.000

3.000
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4. Anàlisi de la situació dels sense llar

4.3.  Estructura demogràfica de les persones sense llar

Estructura per sexe i edat de les persones soles sense llar1

DISTRIBUCIÓ PER SEXES. 2005

Un 73% de les persones sense sostre ateses pels

ó
25,2 

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

Homes

Dones

Font: Ajuntament de Barcelona, Programa Municipal d’Atenció Social a 
Persones Sense Sostre, 2005

equipaments socials són persones soles.

D’aquestes un 75% són homes i un 25% dones.

Tres quartes parts de les persones sense llar tenen entre

26 i 64 anys. Predominen les persones adultes entre

35 i 44 anys, grup que concentra una quarta part del

total

74,8 

DISTRIBUCIÓ PER EDATS. 2005

20,23

11,52

4,89

3,25

de 45 a 54

de 55 a 64

de 65 a 74

75 i més
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1 Dades referents a les persones sense sostre ateses en els equipaments del Programa Municipal d’Atenció Social a Persones Sense Sostre.

total.

El 8,18% de les persones ateses en els equipaments

municipals són menors d’edat.8,18

7,51

18,67

25,74

0 5 10 15 20 25 30

de 0 a 17

de 18 a 25

de 26 a 34

de 35 a 44

%

Font: Ajuntament de Barcelona, Programa Municipal d’Atenció Social a 
Persones Sense Sostre, 2005
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4. Anàlisi de la situació dels sense llar

4.4.  Model d’atenció a les persones sense llar

Pla Municipal per a la Inclusió Social, 2005-2010

- Té la finalitat de facilitar l’accés de les persones sense llar als

recursos i serveis necessaris per a fer possible l’autonomia

personal.

- Permet traçar itineraris d’inclusió social adequats a cada

problemàtica individual

BLOC A
Anàlisi i previsions demogràfiques i diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població

p p ,

Programa Municipal d’Atenció a les 

Persones Sense Sostre

problemàtica individual.

- Disposa de diferents dispositius d’acolliment organitzats en

cinc àrees:

- Serveis d’atenció al carrer Primera acollida i tractament

- Serveis d’acolliment residencial temporal

Primera acollida, tractament i inserció

- Serveis de suport diürn

- Serveis de suport a les necessitats bàsiques

(alimentació i higiene)

- Habitatges d’inclusió
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Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d’Atenció Social a Persones Sense Sostre

- És una xarxa de cooperació entre el sector públic i la

iniciativa social que té l’objectiu d’actuar de forma

interrelacionada en la lluita per la inclusió social i en l’atenció a les

persones sense llar.

- Es constitueix el 2006 i la formen 16 entitats i l’Ajuntament de

Barcelona.
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BLOC B

Anàlisi del mercat de l’habitatge

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 6969

1.    Tendències en la construcció d’habitatges

2.    Tendències dels preus de mercat

3.    Població exclosa per raó dels ingressos
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BLOC B Anàlisi del mercat de l’habitatge

1.1. Habitatges iniciats i acabats

1.2. Sostre residencial

ó

1. Tendències en la construcció d’habitatges

1.3. Rehabilitació

1.4. Habitatges amb protecció oficial
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HABITATGES INICIATS I  ACABATS. BARCELONA, 2002 - 2007

6.180 5.905
6.000

7.000

BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.

1. Tendències en la construcció d’habitatges  

1.1. Habitatges iniciats i acabats (I)

A Barcelona, els habitatges iniciats l’any

2007 presenten una caiguda del 17,5%

respecte l’any anterior, situant-se per sota de

les 5 000 unitats
5.104 4.831 4.872

4.011 4.418

4.908 4.641

3.675
3.396

3.591

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2002       2003       2004       2005       2006       2007       

(% )

Iniciats Acabats

les 5.000 unitats.

Malgrat el fort descens, els habitatges iniciats

l’any 2007 encara són superiors als dels anys

2003 i 2004.

El descens no ha estat generalitzat, ja que

alguns districtes presenten fortes

pujades i d’altres notables descensos.
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Font: Patronat Municipal de l’Habitatge. Ajuntament de Barcelona. Xifres d’Habitatge. núms. 11-21.

72

La caiguda ha estat més suau que no pas

la registrada a la RMB o a Catalunya

(ambdues del 32%).
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BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.

1. Tendències en la construcció d’habitatges  

1.1. Habitatges iniciats  i acabats (II)

A Barcelona l’any 2007 s’han iniciat 2,9

habitatges per cada mil habitants mentre que a

HABITATGES INICIATS PER 1.000 HABITANTS

26,323,2
20 6

25

30

habitatges per cada mil habitants mentre que a

la Regió Metropolitana aquesta ràtio ha estat

de 7,2 i a Catalunya de 17,6.

Entre els anys 1998 i 2007, el nombre

d‘habitatges iniciats per mil habitants a

Barcelona s’ha mantingut més constant

que pel conjunt de la Regió Metropolitana i

de Catalunya.

Ha
bit

atg
es

/1.
00

0 h
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Font: Barcelona Economia a partir de l’explotació dels visats d’obra residencial i dels certificats de final d’obra
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Font: Barcelona Economia, a partir de l explotació dels visats d obra residencial i dels certificats de final d obra
dels Col·legis d’Aparelladors de Catalunya. Direcció General d’Habitatge, Generalitat de Catalunya.
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Tendències en la construcció d’habitatges  

1.2. Sostre residencial

BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.

Entre els anys 2002 i 2007, Barcelona va generar 

3.892.619 m2 de sostre residencial nou. A nivell 

inframunicipal poden distingir-se tres grups en funció del 

volum de sostre que han posat en mercat:

SOSTRE RESIDENCIAL PREVIST EN LES LLICÈNCIES D’OBRA NOVA. 2002-2007

Les Corts ha estat el districte que menys sostre ha creat, 

seguit de Ciutat Vella, Gràcia, Nou Barris i Horta-

Guinardó.

En el grup intermedi s’hi troben, per aquest ordre: 

Sarrià-Sant Gervasi, Sants-Montjuic, Eixample i Sant 

Andreu.

El cas extrem és Sant Martí, que pràcticament duplica a 

Sant Andreu amb 996.117 m2 de sostre. 
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L’any 2007, la disminució del nombre de llicències

d’obra nova sol·licitades ha comportat la reducció

dels m2 de sostre previstos. Tot i que la tònica general

ha estat el descens, els districtes de Barcelona són força

divergents, i tres d’ells han presentat increments: Sarrià-

Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris.

Font: Direcció d'Actuació Urbanística. Ajuntament de Barcelona.
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Tendències en la construcció d’habitatges  

1.3. Rehabilitació (I)

BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.

El descens viscut l’any 2007 per les llicències d’obra nova

no ha tingut el mateix reflex dins el segment de les obres

LLICÈNCIES D'OBRES DE REHABILITACIÓ. BARCELONA, 2000-2007

7.4967.132

6 934 6 831
7.000

8.000

no ha tingut el mateix reflex dins el segment de les obres

de rehabilitació:

- Les llicències d’obra major de reforma i ampliació

(1.518), han estat molt semblants a les dels darrers

tres anys i molt superior a les de principis de la

dècada.

- Les obres menors1 augmenten l’any 2007 respecte

l’any 2006, situant-se en les 2.793 llicències.

1.518
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1.6291.508
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822929
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Font: Patronat Municipal de l’Habitatge. Ajuntament de Barcelona. Xifres d’Habitatge. núms. 11-21.

1Al gener de 2005 va entrar en vigor la Ordenança Reguladora d'Obres Menors (OROM) que va suposar una reordenació del règim en el que es tramitaven les obres 
menors (llicència, comunicat o assabentat). La caiguda en el nombre d'obres menors va estar motivada pel fet de passar a règim d'assabentat actuacions que fins 
aquell moment es feien com a llicències d'obres menors.
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Tendències en la construcció d’habitatges  

1.3. Rehabilitació (II)

BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.
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BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.

1. Tendències en la construcció d’habitatges  

1.4. Habitatges amb protecció oficial

L’habitatge protegit manté, gràcies a les

LLICÈNCIES D'HABITATGES D'OBRA NOVA, SEGONS TIPUS DE PROMOCIÓ. 
BARCELONA 2000-2007

3.872 37 7%39 3%4 000

4.500

40%

45%

1.553 llicències atorgades l’any 2007, una

quota important del total de llicències

d’obra nova (37,7%). Des de l’any 2002, la

proporció de les llicències d’obra nova residencial

protegida sobre el total residencial no ha deixat

d’incrementar-se, passant d’un escàs 5,7% l’any

2001, a les cotes superiors al 30% dels darrers

tres anys.
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Font: Patronat Municipal de l’Habitatge. Ajuntament de Barcelona. Xifres d’Habitatge. núms. 11-21.
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BLOC B Anàlisi del mercat de l’habitatge

2.1. Mercat de compra lliure

2.2. Mercat de lloguer lliure

2. Tendències dels preus de mercat

2.3. Habitatges amb Protecció Oficial

2.4. Lloguer Protegit
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EVOLUCIÓ DELS PREUS DE COMPRA DELS HABITATGES.
OBRA NOVA I  SEGONA MÀ. BARCELONA 2002-2007.

5.9185.791
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BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.

2. Tendències en els preus de mercat

2.1. Mercat de compra lliure

L’any 2007 trenca el ritme d’increment dels preus de

compra dels habitatges.

- En l’obra nova, el preu mitjà de venda l’any 2007 s’ha situat en
4.193

3.476
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4.860

3.813
4.476 5.007
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Font: Patronat Municipal de l’Habitatge. Ajuntament de Barcelona. Xifres d’Habitatge. núm. 11-
21, a partir de dades de la Secretaria General d’Habitatge. Generalitat de Catalunya;
Tecnigrama; Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d’Hisenda. Departament d’Estudis
Fiscals.

(€
/m

2 )

p j y

els 5.918 €/m2. Tot i que aquest valor suposa un creixement

respecte l’any 2006, mostra una ralentització del ritme de

creixements en comparació amb el període 2002-2006.

- En el mercat de segona mà, en canvi, els preus mitjans mostren

l’any 2007 reduccions que els porten sota el llindar dels 5.000€

(4.860€/m2). El decreixement respecte l’any 2006 trenca amb

més d’una dècada de tendència alcista de preus.
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La tendència de caiguda de preus apuntada l’any 2007 en el mercat de segona mà és confirmada pel portal immobiliari

idealista.com. Segons aquesta font, els preus dels habitatges de segona mà referents als dos primers trimestres de 2008 han

assolit l’any 2008 valors inferiors als de l’any 2006, uns 4.662 € per m2.
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BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.

2. Tendències en els preus de mercat

2.2. Mercat de lloguer lliure

Des de l’any 2002, el ritme de creixement de preus per m2 del

mercat de lloguer ha estat ascendent i constant

EVOLUCIÓ DELS PREUS DE LLOGUER DELS 
HABITATGES. (€/m2/mes). BARCELONA 2002-2007

15,79

14,1514 0
16,0
18,0

Font: Patronat Municipal de l’Habitatge. Ajuntament de Barcelona. Xifres d’Habitatge.
núm. 11-21, a partir de dades de la Secretaria General d’Habitatge. INCASOL.
Generalitat de Catalunya.

mercat de lloguer ha estat ascendent i constant.

La renda mitjana contractual de l’any 2007 s’ha situat en els 15,8

€/m2/mes, incrementant-se un 11,6% respecte l’any 2006.

,
12,2910,91

10,14

9,17

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0

2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

€/
m

2/
m

es
(

(

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 8181



 

Ajuntament de Barcelona
 

Regidoria d’Habitatge
Institut Municipal d’Urbanisme 

 

BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.

2. Tendències en els preus de mercat

2.3. Habitatges amb Protecció Oficial

Entre els anys 2001 i 2008 els preus de venda per

m2 dels habitatges protegits de règim general i del

règim especial han duplicat el seu valor:

- Els HPO de règim general han passat dels 982 €/m2 a

EVOLUCIÓ DELS PREUS DELS HABITATGES AMB PROTECCIÓ 
OFICIAL BARCELONA. (€/m2). 2001-2008

2.300 2.378 2.490
3.002

1 8641 780 1.940
2.500 €

3.000 €

3.500 €

pràcticament els 2.000 €/m2 en 7 anys.

- Els HPO de règim especial presenten la mateixa

tendència d’increments, passant dels 883 als 1.940 €/m2

de l’any 2008.

- L’any 2005 neix la nova figura d’HPO de preu concertat,

que pretén situar-se en un punt intermedi entre els preus

de protecció i els preus de mercat. Els preus d’aquesta

tipologia han passat en tres anys dels 2.300 €/m2 als

3.000 €/m2 de l’any 2008.

Font: elaboració pròpia a partir de RD 1186/1998, RD 115/2001, Dc 72/2001, Dc 157/2002, RD 1/2002,
PTO/197/2003, RD 1721/2004, Dc 454/2004, RD 801/2005, Dc 244/2005, Dc 288/2007, RD 14/2008.
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BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.

2. Tendències en els preus de mercat

2.4. Lloguer protegit

Els increments en els preus de lloguer protegit

han estat més moderats que en la compra:

- Els HPO de tipus A han presentat en tot moment una

trajectòria creixent de preus passant dels 5 73 fins els

EVOLUCIÓ DELS LLOGUER DELS HABITATGES AMB PROTECCIÓ 
OFICIAL BARCELONA. (€/m2/mes). 2001-2008

8,89

7,05 7,19
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8,54

8,0

9,0

10,0

trajectòria creixent de preus, passant dels 5,73 fins els

8,89 €/m2 mensuals.

- Els HPO de tipus B han seguit un creixement més

suavitzat, on entre els anys 2001 i 2005 el preu no ha

superat la barrera dels 5€ per m2 al mes. A partir de

l’any 2006 l’increment anual s’accentua fins assolir els

5,66 €/m2/mes l’any 2008.

- L’any 2005 neix la nova figura de lloguer protegit de

tipus C. El preu d’aquesta tipologia, que assoleix els

5,73
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Font: elaboració pròpia a partir de RD 1186/1998, RD 115/2001, Dc 72/2001, Dc 157/2002, RD 1/2002,
PTO/197/2003, RD 1721/2004, Dc 454/2004, RD 801/2005, Dc 244/2005, Dc 288/2007, RD 14/2008

Tipus A: El promotor no pot desqualificar els habitatges fins passats 10 anys de la seva construcció.
Tipus B: El promotor no pot desqualificar els habitatges fins passats 25 anys de la seva construcció.
Tipus C: El promotor no pot desqualificar els habitatges fins passats 30 anys de la seva construcció

4,04 €/m2/mes l’any 2008, és inferior al dels lloguers

de tipus A i B.
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BLOC B Anàlisi del mercat de l’habitatge

3. Població exclosa per raó per raó dels ingressos

3.1. Esforç econòmic d'accés a l’habitatge lliure

3.2. Esforç financer d’accés a l’habitatge lliure

ó3.3. Preus assequibles i habitatges amb protecció oficial

3.4. Ingressos de la població de Barcelona segons grups d’edat
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3. Població exclosa per raó dels ingressos

3.1. Esforç econòmic d’accés a l’habitatge lliure

BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.

ESFORÇ ECONÒMIC D'ACCÉS A L'HABITATGE. 
(preu de venda/ingressos). 

BARCELONA. 1998-2007

13 3214

L’any 2007 suposa un trencament del cicle alcista

de l’esforç econòmic1 necessari per accedir a un

habitatge en propietat, tant si es nou com de

segona mà. L’evolució positiva de la mitjana dels
12,84

13,32

12,14
11,13

10,83
10,10

8,448,227,89

5,91 8,0
8,9

8,27,97,46,9
5,8
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An
ys

 

Preu habitatge obra nova/RFD Preu habitatge segona mà/RFD

Font: Barcelona Economia a partir de dades de Tecnigrama; del Departament d’Estudis Fiscals de

segona mà. L evolució positiva de la mitjana dels

ingressos familiars combinada amb la ralentització dels

preus de venda explica aquest descens:

- L’any 2007, en l’obra nova, són necessaris 12’84 anys

d’ingressos familiars per poder pagar un habitatge.

Aquesta xifra suposa una lleu reducció respecte els

13,32 anys que es necessitaven l’any 2006.

- La dinàmica ha estat la mateixa en el segment de
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Font: Barcelona Economia, a partir de dades de Tecnigrama; del Departament d’Estudis Fiscals de
l’Ajuntament de Barcelona l’habitatge de segona mà: per primer cop en la dècada

es dóna una reducció de l’esforç respecte l’any 2006,

passant de 8,9 a 9 anys.

1 L’esforç econòmic és un indicador simple que posa en relació el preu de venda mitjà dels habitatges amb la renda familiar bruta mitjana de la població, mostrant
quants anys serien necessaris per pagar un habitatge si es dediquessin integrament totes les percepcions econòmiques a aquest fi.



 

Ajuntament de Barcelona
 

Regidoria d’Habitatge
Institut Municipal d’Urbanisme 

 

ESFORÇ D'ACCÉS A L'HABITATGE, SEGONS TIPUS D'OFERTA. BARCELONA. 1998-2007
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3. Població exclosa per raó dels ingressos

3.2. Esforç financer d’accés a l’habitatge lliure

BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.
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Font: Barcelona Economia, a partir de dades de Tecnigrama; Departament d’Estudis Fiscals de l’Ajuntament de Barcelona; Direcció General d’Habitatge, a partir de les fiances de 
contractes de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona. 
Nota: El càlcul de l’esforç de compra s’ha realitzat tenint en compte les bonificacions fiscals.

à é
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L’esforç financer per accedir a un habitatge en propietat de primera mà s’ha incrementat en 10 anys en més de 30

punts. L’any 1998 s’havien de destinar el 45% dels ingressos familiars i l’any 2007 en compromet el 79,2%.

En el cas dels habitatges de segona mà, l’increment de l’esforç de compra no ha estat tan accentuat. S’ha passat de

destinar un 32,3% l’any 1998 a un 47,9% l’any 2007.

La tendència alcista de l’esforç s’ha de relacionar amb l’evolució a l’alça dels preus i, sobretot, del tipus d'interès. Des de l’any

2005 el tipus d’interès s’ha anat incrementant fins a valors semblants als de l’any 2001.

Els increments de l’esforç en el mercat de lloguer han estat els més suaus, si bé l’any 2007 s’observa un augment més

pronunciat. Satisfer els pagaments d’un lloguer l’any 1998 implicava el 14,1% dels ingressos familiars i l’any 2007 el 25,4%.
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3. Població exclosa per raó dels ingressos

3.3. Preus assequibles i habitatges amb protecció oficial (I)

BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.

L’any 2004, les famílies d’ingressos més baixos

(primer quartil), podien comprar un habitatge d’HPO

PREU ASSEQUIBLE DE COMPRA, SEGONS NIVELL DE 
RENDA, I  PREUS HPO. (€). BARCELONA. 2004.

673.615

600.000

750.000

de règim especial sense sobrepassar el llindar de

solvència financera (68.157 €). En canvi, per comprar un

habitatge d’HPO de règim general havien de destinar

gairebé 20.000 € més, allunyant-se del llindar de solvència

financera i de la possibilitat d’accedir-hi.

Per les famílies d’ingressos mitjans-baixos (segon

quartil), la compra d’un habitatge en qualsevol del

dos règims de protecció eren assequibles sense

superar el llindar de solvència financera.
Font: Elaboració pròpia a partir de COSTAS, Anton (dir.) (2007) Llibre Blanc de l’habitatge de
Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Notes: El preu assequible és equivalent al preu que s’hauria de pagar per un habitatge sense
sobrepassar el llindar de solvència financera, situat en el 35% de les percepcions econòmiques.

2
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Es considera un habitatge estàndard de 70 m2.
El valor dels quartils correspon a les mitjanes interquartils.
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3. Població exclosa per raó dels ingressos

3.3. Preus assequibles i habitatges amb protecció oficial (II)

BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.

Els preus de lloguer del mercat lliure de l’any 2004

(vegeu apartat 2.2 del bloc B) es situaven per sobre del que

haurien de ser els lloguers assequibles de la població del

primer quartil de la distribució de rendes.

LLOGUER ASSEQUIBLE I  PREUS D'HPO DE LLOGUER. 
(€/mes). BARCELONA. 2004

2.606,2

2 000

2.500

3.000

s

LLOGUER ASSEQUIBLE SEGONS RENDA FAMILIAR I LLOGUERS 
PROTEGITS. BARCELONA (€/mes). 2004

El lloguer assequible del primer quartil de rendes era l’any

2004 de 264 €/mes. Els preus de lloguer dels HPO de tipus B

queden lleugerament per sobre (293 €/mes).

Per a les persones situades en el segon quartil, els lloguers

assequibles (651€/mes l’any 2004) es troben per sobre dels

preus de lloguer de la categoria protegida tipus A (523 €/mes).

A partir del tercer quartil les dificultats es redueixen, i el

lloguer assequible es situa per sobre dels 1.100 € mensuals.

Font: Elaboració pròpia a partir de COSTAS, Anton (dir.) (2007) Llibre Blanc de
l’habitatge de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Notes: El lloguer assequible és equivalent al lloguer que s’hauria de pagar per un
habitatge sense sobrepassar el llindar de solvència, situat en el 35% de les percepcions

ò i

651,1

1.134,8

263,7

293
513

0

500

1.000

1.500

2.000

Primer Quartil Segon Quartil Tercer Quartil Quart Quartil

€/
me

s

2004 Lloguer Tipus A Lloguer Tipus B

€/m
2 /m

es

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 89

econòmiques.
Es considera un habitatge estàndard de 70 m2.
El valor dels quartils és el de la mitjana interquartil.
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INGRESSOS NETS MENSUALS DE LA POBLACIÓ DE BARCELONA, 
SEGONS GRANS GRUPS D’EDAT (%). 2006.  
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BLOC B Anàlisi del mercat d’habitatge.

3. Població exclosa per raó dels ingressos

3.4. Ingressos de la població de Barcelona segons grups d’edat
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La relació entre els ingressos i el cost de l’habitatge és el principal element que condiciona la satisfacció de les

necessitats d’habitatge de la població El grup d’edat més jove sobretot de 18 a 24 anys i la gent gran de 65 anys i més són

Font: Idescat i IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006
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necessitats d habitatge de la població. El grup d edat més jove, sobretot de 18 a 24 anys, i la gent gran, de 65 anys i més, són

els col·lectius on es concentra un major percentatge de població amb ingressos baixos. De fet, unes tres quatres parts d'ambdós

grups, no arriben als 1.050 euros nets mensuals.

Entre els joves-adults (de 25 a 34 anys) la població ocupada amb uns ingressos inferiors als 1.050 euros també és força

important, ja que gairebé la meitat, no arriba a aquest llindar.

La presència d’un percentatge més elevat de població amb ingressos baixos en aquests grups d’edat és el principal

element condicionant de les estratègies residencials, dificultant l’accés a l’habitatge per a la població jove i la

satisfacció de noves necessitats d’habitatge de la gent gran.
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BLOC C

Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges

i diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població
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1.    Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges

2.    Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població
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1. Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges

Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

Potencial d’oferta de sostre 
i d’habitatge protegit

Potencial d’oferta de sostre 
i d’habitatge lliure

Potencial d’oferta de sostre 
i d’habitatge dotacional

1.1. 1.2. 1.3.

POTENCIAL DE PROMOCIÓ 
D’HABITATGE 

2008-2016

1.5.

1.4.

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 9393

ÀMBITS PRIORITARIS DE 
PLANEJAMENT I GESTIÓ

1.5.

POTENCIAL DE PRODUCCIÓ 
D’HABITATGE

1.6.
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Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

1.  Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges

1.1. Potencial d’oferta de sostre i d’habitatge lliure

POTENCIAL D’OFERTA D’HABITATGE LLIURE A BARCELONA. 2008-2016.

Sostre 
m2 st

Número 
d'habitatges

Estimació llicències fora àmbits de 
planejament 

1.600.000/  
1.900.000 18.000   /    20.000

1 900 000/  

El potencial d’oferta d’habitatge lliure que es presenta en aquest apartat s’ha calculat considerant les possibilitats que ofereix el

planejament urbanístic. S’han diferenciant dues situacions pel que fa al règim jurídic del sòl:

- En el sòl urbà consolidat, s’han estimat les llicencies d’obra nova i de reforma que s’aprovaran en el període 2008-2016 a partir de

l’evolució dels darrers anys. Donada la ralentització del sector de la construcció s’ha aplicat un coeficient de correcció a la baixa.

- En el sòl urbà no consolidat s’han calculat els sostres i els habitatges que recullen les figures de planejament aprovades o

Font: Institut Municipal d’Urbanisme. Ajuntament de Barcelona, 2008

Potencial planejament habitatge lliure 1.900.000/  
2.200.000 20.000   /    23.000

Total 3.500.000/ 
4.100.000 38.000   /    43.000
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pendents d’aprovació i aquelles que iniciaran la tramitació a curt termini.

El potencial d’oferta d’habitatge lliure pel període 2008-2016 es situa entre les 38.000 i les 43.000 unitats, de les quals

entre 18.000 i 20.000 es desenvoluparien en sòl urbà consolidat, i entre 20.000 i 23.000 en sòl urbà no consolidat.

El potencial d’oferta de sostre d’habitatge lliure en el període 2008-2016 es situa entre els 3,5 i els 4,1 milions de m2,

dels quals entre 1,6 i 1,9 milions de m2 es desenvoluparien en sòl urbà consolidat, i entre 1,9 i 2,2 milions de m2 en sòl urbà no

consolidat.
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Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

1.  Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges

1.2. Potencial d’oferta de sostre i d’habitatge protegit

POTENCIAL D’OFERTA D’HABITATGE PROTEGIT A BARCELONA. 
2008-2016.

Sostre 
m2 st

Número 
d'habitatges

Potencial planejament habitatge 
protegit

2.100.000/  
2.500.000 24.000   /    27.000

El potencial d’oferta d’habitatge protegit que es presenta en aquest apartat s’ha calculat considerant les possibilitats que ofereix el

planejament urbanístic en el sòl urbà no consolidat.

S’han calculat els sostres i els habitatges que recullen les figures de planejament aprovades o pendents d’aprovació i aquelles que

iniciaran la tramitació a curt termini.

Font: Institut Municipal d’Urbanisme. Ajuntament de Barcelona, 2008

p g

Total 2.100.000/ 
2.500.000 24.000   /    27.000
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El potencial d’oferta d’habitatge protegit pel període 2008-2016 se situa entre les 24.000 i les 27.000 unitats i entre

els 2,1 i 2,5 milions de m2 de sostre.
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Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

1.  Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges

1.3. Potencial d’oferta de sostre i d’habitatge dotacional

POTENCIAL D’OFERTA D’HABITATGE DOTACIONAL A BARCELONA. 
2008-2016.

Sostre 
m2 st

Número 
d'habitatges

Habitatge dotacional 360 000/ 420 000 6 000   /     7 000

El potencial d’oferta d’habitatge dotacional que es presenta en aquest apartat s’ha calculat considerant les cessions previstes per

les figures de planejament urbanístic en el sòl urbà no consolidat.

S’han calculat els sostres i els habitatges que recullen les figures de planejament aprovades o pendents d’aprovació i aquelles que

iniciaran la tramitació a curt termini.

Font: Institut Municipal d’Urbanisme. Ajuntament de Barcelona, 2008

Habitatge dotacional 360.000/ 420.000 6.000   /     7.000

Total 360.000/ 420.000 6.000   /     7.000

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 9696

El potencial d’oferta d’habitatge dotacional pel període 2008-2016 se situa entre les 6.000 i les 7.000 unitats i entre

els 360.000 i 420.000 m2 de sostre.
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1.  Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges

1.4. Potencial de promoció d’habitatge

Potencial d’oferta de sostre 
i d’habitatge protegit

Potencial d’oferta de sostre 
i d’habitatge lliure

Potencial d’oferta de sostre 
i d’habitatge dotacional

38.000/43.000 habitatges
2

24.000/27.000 habitatges
2

6.000/7.000 habitatges
2

POTENCIAL DE PROMOCIÓ 
D’HABITATGE 

2008-2016

3.500.000/4.100.000 m2 2.100.000/2.500.000 m2 360.000/420.000 m2

68.000/77.000 habitatges

56% lliure

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 9797

35% protegit

9% dotacional

5.960.000/7.020.000 m2 sostre
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1.  Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges

1.5. Àmbits prioritaris de planejament i gestió

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 9898
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1.  Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges

1.6. Potencial de producció d’habitatge

En els darrers apartats d’aquest bloc s’han presentat les dades del potencial d’habitatges que permet el planejament actual. Les

xifres obtingudes d’aquest escenari, ofereixen uns valors màxims. En la realitat, els processos d’urbanització i d’edificació estan

condicionats per altres factors relacionats amb la gestió urbanística, amb el context socioeconòmic i amb les estratègies dels agents

que intervenen en el sector residencial, entre els més destacats. Tots aquests elements condicionen la capacitat efectiva de produir

h bit t é llà d l di ibilit t d òl t difi thabitatge, més enllà de la disponibilitat de sòl apte per esser edificat.

El potencial de producció d’habitatge s'entén com el nombre d’habitatges que efectivament poden ser construïts i posats a disposició

de la població per satisfer les seves necessitats residencials. Per estimar aquest valor s’han tingut en compte tres factors:

- El potencial que ofereix el planejament urbanístic.

- L’evolució en els darrers anys dels habitatges finalitzats a la ciutat.

- El context socioeconòmic actual.

S’ha estimat que el potencial de producció d’habitatge a la ciutat de Barcelona pel període 2008-2016 és entre 26.000 i

32.000 habitatges, amb un ritme anual de 3.500/4.000 habitatges

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 9999

POTENCIAL DE PRODUCCIÓ 
D’HABITATGE 

2008-2016

26.000/32.000 habitatges

3.500/4.000/any
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Formació de noves llars

Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

Immigració

Efecte saldo migratori

Emigració Potencial d’habitatge 
vacant

Efecte estructura per edats Efecte estructura per edats

Noves llars Cadena de vacants

2. Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població

2.1. 2.2. 2.3.

Estimació 

de la demanda

Potencial 

d’oferta

Nous habitatges

Canvis d’habitatge per 
millora

Nova llar Cadena de 
vacants

Potencial de producció 
d’habitatge

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 100100

DIAGNOSI DEL GRAU DE 
COBERTURA DE LES 

NECESSITATS D’HABITATGE

2.4.
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2.  Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població

La diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població pel període 2008-2016 s’ha determinat encreuant

l’estimació de la demanda de llars i el potencial d’oferta d’habitatges.

L’estimació de la demanda s’ha realitzat tenint en compte:

l f ió d ll f t d l’ l ió d l’ t t d t

Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

- la formació de noves llars per efecte de l’evolució de l’estructura per edats

- la formació de noves llars per efecte de la immigració

L’estimació de l’oferta potencial s’ha calculat a partir de:

- el potencial de producció d’habitatge

- el potencial d’habitatge vacant per efecte de la mortalitat

- el potencial d’habitatge vacant per efecte de l’emigració

Totes les estimacions, excepte les de potencial de producció d’habitatge (vegeu Bloc C.1), s’han realitzat prenent com a referència la

projecció de població de Barcelona (vegeu Bloc A.1). Per qüestions metodològiques el període considerat ha estat 2007-2016,

lleugerament més llarg que el del Pla d’Habitatge 2008-2016.

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 101101
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2.  Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població

2.1. Efecte estructura per edats (I)

ESTIMACIÓ DE LA POBLACIÓ DE 25 A 34 ANYS QUE FORMARÀ NOVES LLARS. 
BARCELONA. 2007-2016. 

Formació de noves llars: estimació de la població

Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

Les estimacions de la població que necessitarà habitatges per

formar noves llars en el període 2007-2016 s’han realitzat prenent

com a referència el grup de població de 25 a 34 anys, quan la

població tendeix a canviar d’habitatge per formar noves llars

2006 2007-2016 Total
Població sense emancipar Efecte estructura

L’any 2006 hi havia 113.304 joves de 25 a 34 anys sense emancipar, que a partir de l’any 2007 demandaran habitatges per formar

noves llars.

Font: Població sense emancipar: Elaboració pròpia a partir de IERMB i Idescat, Enquesta de condicions
de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006.
Efecte estructura : Elaboració pròpia a partir de BLANES, Amand i MENACHO, Teresa (2007) (op. cit.).

població tendeix a canviar d habitatge per formar noves llars

(vegeu apartat 2.3 del bloc A).

La població que formarà noves llars en el període 2007-2016 s’ha

estimat de l’agregació de dos grups:

- Població de 25 a 34 anys que l’any 2006 no està emancipada.

- Població que per efecte de l’evolució de l’estructura per edats de

la població entre els anys 2007 i 2016 tindrà entre 25 i 34 anys.

T.emancipació 100%
150.135

T.emancipació 70%
105.095

T.emancipació 54,6%
81.974

113.304

263.439

218.399

195.278

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 102102

Per efecte estructura d’edats de la població entre els anys 2007 i 2016 hi haurà 150.135 nous joves de 25 a 34 anys demandants

d’habitatges. Si es consideren unes taxes d’emancipació del 54,6%, que són les que hi ha l’any 2006 sense tenir en compte la

població nouvinguda, la població potencial es situa en 81.974. Si es considera un valor òptim d’emancipació del 70%, els joves

demandants serien 105.095.

En total, tenint en compte els joves que actualment encara no s’han emancipat i els que per efecte de l’estructura per edats tindran

de 25 a 34 anys en el període 2007-2016, entre 218.399 i 195.278 joves constituiran la demanda potencial estimada per

formar noves llars.
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2.  Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població

2.1. Efecte estructura per edats (II)

Formació de noves llars: estimació d’habitatges

L’estimació del nombre d’habitatges que demandaran els joves per formar noves llars en el període 2007-2016 s’ha calculat

prenent com a referència la tipologia de llars del cens de l’any 2001 on la persona principal té entre 25 i 34 anys. S’ha realitzat una

estimació del nombre mitjà de persones de 25 a 34 anys segons tipologia de la llar i s’ha distribuït la població d’aquest grup d’edat.

Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

Font: Elaboració pròpia a partir de: Idescat, Cens de població i habitatges 2001; IERMB i Idescat, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006; BLANES, Amand i MENACHO, Teresa (2007)
(op. cit.).

ESTIMACIÓ DE LA DEMANDA POTENCIAL D’HABITATGE PER FORMAR NOVES LLARS DE LA POBLACIÓ DE 25 A 34 ANYS. BARCELONA. 2007-2016

T.emancipació 
70%

T. emancipació 
54,6%

T.emancipació 
70%

T. emancipació 
54,6%

Unipersonals      22.956 30,1 1 22.956 17,2 37.529 33.556 37.529 33.556
Sense nucli         7.343 9,6 3 22.029 16,5 36.014 32.201 12.005 10.734
Parella 37.956 49,8 2 75.912 56,8 124.104 110.966 62.052 55.483
Monoparentals 5.706 7,5 1 5.706 4,3 9.328 8.341 9.328 8.341
Múltiples 2.329 3,1 3 6.987 5,2 11.423 10.213 3.808 3.404
Total 76.290 100,0 - 133.590 100,0 218.399 195.278 124.722 111.518

Estimació
2007-2016

Distribució en llarsPoblació de 25 a 34 anys% població de 
25 a 34 anys

Població de 25 
a 34 anys 

2001
EstimacióCens

 Persones de 
25 a 34 anys 

per llar

Llars on la 
persona principal 
té entre 25 i 34 

anys (%)

Llars on la 
persona principal 
té entre 25 i 34 

anys

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 103103

La demanda potencial d’habitatge dels joves per formar noves llars en el període 2007-2016 oscil·larà entre les

111.518 i les 124.722 unitats, distribuïdes en tipologies de llar com segueix:

- La demanda potencial d’habitatge en llars unipersonals es situa entre les 33.556 i les 37.529 unitats.

- En llars sense nucli la demanda serà entre 10.734 i 12.005 unitats.

- En llars en parella la demanda es situa entre les 55.483 i les 62.052 unitats.

- En llars monoparentals la demanda d’habitatges serà entre 8.341 i 9.328 unitats.

- En llars múltiples hi haurà una demanda entre 3.404 i 3.808 unitats.
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Immigració (població de 25 a 34 anys): noves llars

2.  Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població

2.2. Efecte saldo migratori (I)

Les estimacions dels habitatges que demandarà la població de 25 a 34 anys que arribi a la ciutat s’han realitzat prenent com a

referència les estimacions del saldo migratori obtingudes de les projeccions de població realitzades al present document (vegeu

apartat 1.2 del bloc A). Les migracions de la projecció van de l’any 2006 al 2015 i són la base per calcular la població a 1 de gener

des dels anys 2007 al 2016. Entre els anys 2006 i 2015 la població de 25 a 34 anys tindrà un saldo migratori positiu de

Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

ESTIMACIÓ DELS  HABITATGES QUE DEMANDARÀ LA POBLACIÓ DE 25 A 34 ANYS PER EFECTE MIGRACIONS. 
BARCELONA. 2006-2015. 

des dels anys 2007 al 2016. Entre els anys 2006 i 2015 la població de 25 a 34 anys tindrà un saldo migratori positiu de

76.549 persones.

Estimació

Unipersonals      6.832 7,5 1 5.741 5.741
Sense nucli         15.695 17,2 4 13.167 3.292
Parella 44.786 49,2 2 37.662 18.831
Monoparentals 9.455 10,4 1 7.961 7.961

2001 2006-2015
Cens Estimació

 Persones de 
25 a 34 anys 

per llar

població de 
nacionalitat 
estrangera

% població de 
nacionalitat 
estrangera

Saldo migratori de 
la població de 25 a 

34 anys

Saldo migratori de la 
població de 25 a 34 
anys. Distribució en 

llars

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 104104

Prenent com a referència la distribució de la població de nacionalitat estrangera segons tipologia de la llar, s’ha estimat la

distribució de les 76.549 persones que hi haurà de més a Barcelona per efecte de les migracions: En total la població de 25 a 34

anys nouvinguda demandarà 38.811 habitatges a Barcelona en el període 2006-2015.

Font: Elaboració pròpia a partir de: Idescat, Cens de població i habitatges 2001; Amand i MENACHO, Teresa (2007) (op. cit.).

Múltiples 14.243 15,6 4 11.942 2.985
Total 91.011 100,0 - 76.549 38.811
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Emigració (població de 35 a 64 anys): cadena de vacants

2.  Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població

2.2. Efecte saldo migratori (II)

Les estimacions dels habitatges que deixarà la població de 35 a 64 anys que marxi de la ciutat s’han realitzat prenent com a

referència les estimacions del saldo migratori obtingudes de les projeccions de població realitzades al present document (vegeu

apartat 1.2 del bloc A). Les migracions de la projecció van de l’any 2006 al 2015 i són la base per calcular la població a 1 de gener

des dels anys 2007 al 2016.

Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

ESTIMACIÓ DELS  HABITATGES QUE DEIXARÀ LA POBLACIÓ DE 35 A 64 ANYS PER EFECTE MIGRACIONS. BARCELONA. 2006-2015. 

des dels anys 2007 al 2016.

Entre els anys 2006 i 2015 la població de 35 a 64 anys tindrà un saldo migratori negatiu de 35.230 persones.

Unipersonals      53.174 17,0 1 53.174 9,5 3.330 3.330
Sense nucli         12.973 4,2 3 38.919 6,9 2.437 812
Parella 212.514 68,0 2 425.028 75,6 26.616 13.308

Llars on la 
persona principal 
té entre 35 i 64 

anys (%)

 Persones de 
35 a 64 anys 

per llar

Població de 35 
a 64 anys 

% població de 
35 a 64 anys

Saldo migratori 
de la població 

de 35 a 64 anys

Distribució en 
llars

2001 2006-2015
Cens Estimació Estimació

Llars on la 
persona principal 
té entre 35 i 64 

anys

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 105105

Prenent com a referència les tipologies de llar on la persona principal té entre 35 i 64 anys, s’ha estimat la distribució de les 35.230

persones que deixaran de residir a Barcelona per efecte de les migracions: En total la població de 35 a 64 anys deixarà 19.570

habitatges a Barcelona en el període 2006-2015.

Font: Elaboració pròpia a partir de: Idescat, Cens de població i habitatges 2001; Amand i MENACHO, Teresa (2007) (op. cit.).

Monoparentals 28.040 9,0 1 28.040 5,0 1.756 1.756
Múltiples 5.805 1,9 3 17.415 3,1 1.091 364
Total 312.506 100,0 - 562.576 100,0 35.230 19.570
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2.  Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població

2.2. Efecte saldo migratori (III)

Emigració (població de 65 anys i més): cadena de vacants

Les estimacions dels habitatges que deixarà la població de 65 anys i més que marxi de la ciutat s’han realitzat prenent com a

referència les estimacions del saldo migratori obtingudes de les projeccions de població realitzades al present document (vegeu

apartat 1.2 del bloc A). Les migracions de la projecció van de l’any 2006 al 2015 i són la base per calcular la població a 1 de gener

des dels anys 2007 al 2016. Entre els anys 2006 i 2015 la població de 65 anys i més tindrà un saldo migratori negatiu de

20 804

Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

ESTIMACIÓ DELS  HABITATGES QUE DEIXARÀ LA POBLACIÓ DE 65 ANYS I MÉS PER EFECTE MIGRACIONS. BARCELONA. 2006-2015. 

Llars on la 
persona 

principal té 65 
anys i més

Llars on la 
persona 

principal té 65 
anys i més (%)

 Persones 
de 65 anys i 
més per llar

Població de 
65 anys i 

més 

% població 
de 65 anys i 

més

Saldo migratori de 
la població de 65 

anys i més

Saldo migratori de la 
població de 65 anys i 

més. Distribució en llars

Llars on no 
hi viu altra 
persona

Unipersonals                                      75.539 38,6 1 75.539 24,7 -5.140 -5.140 -5.140
Sense nucli                                       9.876 5,0 2 19.752 6,5 -1.344 -672
Parella 98.865 50,5 2 197.730 64,7 -13.455 -6.728
Parella sense fills sense altres persones     58.875 30,1 2 117.750 38,5 -8.013 -4.006 -4.006
Parella sense fills, amb altres persones      22.331 11,4 2 44.662 14,6 -3.039 -1.520
Parella amb fills sense altres persones       2.980 1,5 2 5.960 1,9 -406 -203
Parella amb fills, amb altres persones         14.679 7,5 2 29.358 9,6 -1.998 -999

2006-2015
Estimació

2001
Cens Estimació

20.804 persones.

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 106106

Prenent com a referència les tipologies de llar on la persona principal té 65 anys i més, s’ha distribuït la població en llars: entre els

anys 2006 i 2015 el nombre de llars on marxarà la població de 65 anys i més és de 16.547.

D’aquestes llars, n’hi ha dues tipologies (unipersonals i parella sense fills sense altres persones) on la gent gran no viu amb altres

persones. En total, per efecte migracions de la població de 65 anys i més de Barcelona 9.147 habitatges podran entrar

al mercat en el període 2006-2015.

, p , ,
Monoparentals 10.738 5,5 1 10.738 3,5 -731 -731
Múltiples 652 0,3 3 1.956 0,6 -133 -44
Total 195.670 100,0 - 305.715 100,0 -20.804 -16.547 -9.147
Font:  Elaboració pròpia a partir de: IERMB i Idescat, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006; BLANES, Amand i MENACHO, Teresa (2007) (op. cit.).
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Les estimacions dels habitatges que deixarà la gent gran s’han realitzat prenent com a referència les estimacions de defuncions per

a la població de 65 anys i més obtingudes de les projeccions de població realitzades al present document (vegeu apartat 1.2 del

bloc A). Les defuncions de la projecció van de l’any 2006 al 2015 i són la base per calcular la població a 1 de gener des dels anys

2007 al 2016. El percentatge de gent gran que viu amb habitatge independent, és a dir, que és cap de família o parella/cònjuge,

Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

2.  Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població

2.3. Efecte estructura per edats: els habitatges que deixa la gent gran (I)

Els habitatges que deixa la gent gran: estimació de la població

s’obté de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006.

ESTIMACIÓ DE LA MORTALITAT DE LA POBLACIÓ DE 65 ANYS I MÉS AMB 
HABITATGE INDEPENDENT. BARCELONA. 2006-2015.

Font:  Elaboració pròpia a partir de: IERMB i Idescat, Enquesta de 
condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006; BLANES, 
Amand i MENACHO, Teresa (2007) (op. cit.).

Mortalitat de la 
població de 65 

anys i més

Amb habitatge 
independent (%)

Total amb habitatge 
independent

161.160 93,5 150.685

2006-2015
Estimació

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 107107

, ( ) ( p )

Per efecte de l’estructura per edats, entre els anys 2006 i 2015 la mortalitat entre la població de 65 anys i més serà de 161.160

individus. Si es considera que el 93,5% d’aquestes persones viu en habitatge independent, 150.685 persones de 65 anys i més

amb habitatge independent deixaran de residir a Barcelona entre els anys 2006 i 2015 per efecte de la mortalitat.
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Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

2.  Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població

2.3. Efecte estructura per edats: els habitatges que deixa la gent gran (II)

Els habitatges que deixa la gent gran: estimació dels habitatges

Prenent com a referència les tipologies de llar on la persona principal té 65 anys i més, s’ha estimat la distribució de les 150.685

persones que deixaran de residir a Barcelona per efecte de les defuncions: en total representen 119.849 llars.

D’aquestes llars, n’hi ha dues tipologies (unipersonals i parella sense fills sense altres persones) on la gent gran no viu amb altres

persones En les llars en parella es poden donar dues situacions extremes: que mori un membre de la parella a cada llar o que

ESTIMACIÓ DELS  HABITATGES QUE DEIXARÀ LA POBLACIÓ DE 65 ANYS I MÉS. BARCELONA. 2006-2015. 

Llars on la 
persona 

principal té 65 
anys i més

Llars on la 
persona 

principal té 65 
anys i més (%)

 Persones 
de 65 anys 
i més per 

llar

Població 
de 65 anys 

i més 

% població 
de 65 anys 

i més

Defuncions i 
saldo migratori de 
la població de 65 

anys i més

Defuncions i saldo 
migratori de la població 

de 65 anys i més. 
Distribució en llars

Llars on no 
hi viu altra 
persona 
(màxim)

Llars on no 
hi viu altra 
persona 
(mínim)

Unipersonals                                      75.539 38,6 1 75.539 24,7 37.233 37.233 37.233 37.233
Sense nucli                                       9.876 5,0 2 19.752 6,5 9.736 4.868
Parella 98.865 50,5 2 197.730 64,7 97.460 48.730
Parella sense fills sense altres persones     58.875 30,1 2 117.750 38,5 58.038 29.019 29.019 14.510

2006-2015
Estimació

2001
Cens Estimació

persones. En les llars en parella es poden donar dues situacions extremes: que mori un membre de la parella a cada llar o que

morin tots dos, marcant un mínim i un màxim, respectivament. En total, per efecte mortalitat de la població de 65 anys i més

de Barcelona entre 51.742 i 66.252 habitatges podran entrar al mercat en el període 2006-2015.
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Font: Elaboració pròpia a partir de: Idescat, Cens de població i habitatges 2001; IERMB i Idescat, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006; BLANES, Amand i MENACHO, Teresa (2007) (op. cit.).

Parella sense fills sense altres persones     58.875 30,1 2 117.750 38,5 58.038 29.019 29.019 14.510
Parella sense fills, amb altres persones      22.331 11,4 2 44.662 14,6 22.014 11.007
Parella amb fills sense altres persones       2.980 1,5 2 5.960 1,9 2.938 1.469
Parella amb fills, amb altres persones         14.679 7,5 2 29.358 9,6 14.470 7.235
Monoparentals 10.738 5,5 1 10.738 3,5 5.293 5.293
Pare sol amb fill sense altres persones       6.300 3,2 1 6.300 2,1 3.105 3.105
Mare sola amb fills sense altres persones   2.238 1,1 1 2.238 0,7 1.103 1.103
Pare sol amb fills, amb altres persones       412 0,2 1 412 0,1 203 203
Mare sola amb fills, amb altres persones    1.788 0,9 1 1.788 0,6 881 881
Múltiples 652 0,3 3 1.956 0,6 964 321
Llars múltiples sense altres persones          511 0,3 3 1.533 0,5 756 252
Llars múltiples amb altres persones            141 0,1 3 423 0,1 208 69
Total 195.670 100,0 305.715 100,0 150.685 119.849 66.252 51.742
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Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

2.  Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població

2.4. Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge (I)

ESTIMACIÓ DE LES NECESSITATS D’HABITATGE I DEL POTENCIAL D’OFERTA A BARCELONA. 2007-2016. 

Mínim Màxim Mínim Màxim
Efecte estructura: noves llars 111.518 124.722 - -

Immigració: 25-34 38.811 38.811 - -
Emigració: 35-64 - - 19.570 19.570
Emigració: 65 i més - - 9.147 9.147

Necessitats d'habitatge Potencial d'oferta

Saldo migratori

Les necessitats d’habitatge de la població a Barcelona entre els anys 2007 i 2016 es situen entre les 150.329 i les

163.533 unitats repartides com segueix:

- Entre 111.518 i 124.722 unitats per formació de noves llars de la població que resideix a Barcelona.

- 38.811 unitats per la població nouvinguda.

Font: Elaboració pròpia a partir de: Idescat, Cens de població i habitatges 2001; IERMB i Idescat, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de 
Catalunya 2006; BLANES, Amand i MENACHO, Teresa (2007) (op. cit.).

Emigració: 65 i més 9.147 9.147
Efecte estructura: els habitatges que deixa la gent gran - - 51.742 66.252
Potencial de producció d'habitatge - - 28.000 32.000

150.329 163.533 108.459 126.969Total
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El potencial d’oferta d’habitatge a Barcelona en el període 2007-2016 es situa entre les 108.459 i les 126.969 unitats

distribuides com segueix:

- 19.570 unitats que deixarà la població de 35 a 64 anys que marxi de Barcelona.

- 9.147 unitats que deixarà la població de 65 anys i més que marxi de Barcelona.

- Entre 51.742 i 66.252 unitats que deixarà la gent gran per efecte mortalitat.

- Entre 28.000 i 32.000 habitatges nous.
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Anàlisi del planejament urbanístic i del seu potencial d’oferta d’habitatges i
diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la poblacióBLOC C

2.  Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge de la població

2.4. Diagnosi del grau de cobertura de les necessitats d’habitatge (II)

Formació de noves llars Immigració

Efecte saldo migratori

Emigració Potencial d’habitatge 
vacant

Efecte estructura per edats Efecte estructura per edats

Noves llars Cadena de vacants

111.518/124.722 38.811 51.742/66.25219.570 9.147

Estimació 

de la demanda

150.329/163.533

llars

Potencial 

d’oferta

108.459/126.969

habitatges

Canvis d’habitatge per 
millora

Nova llar Cadena de 
vacants

Potencial de producció 
d’habitatge

28.000/32.000

(3.500/4.000/any)
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DIAGNOSI DEL GRAU DE 
COBERTURA DE LES 

NECESSITATS D’HABITATGE

Potencial de promoció 
d’habitatge

68.000/77.000

56% lliure

35% protegit

9% dotacional
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BLOC D

Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits
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1.    Anàlisi del parc d’habitatges

2.    Diagnosi de dèficits en el parc i en l’ús dels habitatges
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Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 
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1.1. Tipologia

1.2. Superfície

1. Anàlisi del parc d’habitatges

BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits

1.3. Antiguitat

1.4. Règim de tinença

1.5. Tipus de propietari dels edificis
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BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

1. Anàlisi del parc d’habitatges  

1.1. Tipologia (I)

L’any 2001 hi havia 757.928 habitatges a la ciutat de Barcelona, dels

quals un 78,4% (594.452) era principal i un 21,6% (163.476) era no

principal.
% T t l

TIPOLOGIA DELS HABITATGES
DE BARCELONA. 2001

TIPOLOGIA DELS HABITATGES.
BARCELONA. 2001

Els habitatges no principals es divideixen entre habitatges secundaris (57.719

unitats), habitatges vacants (100.771) i altres (4.986).

Altres estudis1 realitzats per tal de quantificar els habitatges buits a la

ciutat, disminueixen, i força, el nombre existent, situant-los en

percentatges que oscil·len entre el 4,5% i el 2,8% del total del parc.

% Total
Principals 78,4 594.452 
No principals 21,6 163.476 
          Secundaris 7,6 57.719 
          Vacants 13,3 100.771 
          Altres 0,7 4.986 
Total 100 757.928 

Font: INE, Cens d'habitatges  2001
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1 Citats a COSTAS, A. (dir.) (2007) El llibre blanc de l’habitatge a Barcelona, p.87 i 88.



 

Ajuntament de Barcelona
 

Regidoria d’Habitatge
Institut Municipal d’Urbanisme 

 

Classe d'habitatge familiar.
Barcelona. Cens 2001.
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BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

1. Anàlisi del parc d’habitatges  

1.1. Tipologia (II)

TIPOLOGIA DELS HABITATGES DELS DISTRICTES
DE BARCELONA (%). 2001
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Font: INE. Cens d’habitatges 2001

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 115115

Per districtes, els que presenten uns nivells d’habitatges principals més elevats són Nou Barris (85,1%), Sant Andreu

(82,5%), Sant Martí (81,2%), Sants-Montjuic (80,6%), i Horta-Guinardó (80,5%). En l’altre extrem, els districtes amb una

major presència d’habitatges secundaris o buits són Ciutat Vella (31,4%), Sarrià-Sant Gervasi (27,4%), Gràcia (24,1%), Les Corts

(23,8%) i l’Eixample (23%).
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BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

1. Anàlisi del parc d’habitatges  

1.2. Superfície (I)

El tram de superfícies més nombrós del parc residencial de Barcelona és el

d’habitatges amb grandàries compreses entre els 61 i els 75 m2, que suposen

més d’una quarta part del parc (27,1%), equivalent a 161.021 habitatges.

% Total

SUPERFICIE DEL PARC D'HABITATGES. 
BARCELONA,  2001

El següent tram més nombrós és el composat pels 140.270 habitatges

(23,6%) entre 76 i 90 m2. L’últim tram de superfícies que engloba més d’un 20%

és el de mides entre 46 i 60 m2, composat per 121.622 habitatges (20,5%).

Els habitatges de 91 a 105 m2 representen un 11,2% (66.566 habitatges).

Els habitatges més petits, els que tenen superfícies inferiors a 45 m2 representaven

l’any 2001 un 6,5% del parc principal (38.449 habitatges).

Els habitatges més grans, de 106 a 120 m2, de 121 a 150 m2 i de més de 150 m2,

representen un 4,7%, un 3,4% i un 3,1%, respectivament. En conjunt, un 11,2% del

Fins 45 m2 6,5 38.449 
De 46 a 60 m2 20,5 121.622 
De 61 a 75 m2 27,1 161.021 
De 76 a 90 m2 23,6 140.270 
De 91 a 105 m2 11,2 66.566 
De 106 a 120 m2 4,7 27.714 
De 121 a 150 m2 3,4 20.185 
Més de 150 m2 3,1 18.624 
Total 100 594.451 

Font: INE, Cens d'habitatges 2001
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p p j

parc principal té més de 105 m2.
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BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

1. Anàlisi del parc d’habitatges  

1.2. Superfície (II)

1995 2000 2006
Fins a 50 m2 7,7 5,8 7,6
De 51 a 70 m2 28,4 26,7 30,2
De 71 a 100 m2 44 3 45 9 42 5

BARCELONA, 1995-2006
POBLACIÓ SEGONS SUPERFÍCIE DE L'HABITATGE PRINCIPAL. (%) 

Segons les dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població1, l’any 2006 ha augmentat el percentatge de

població que viu en habitatges de superfícies més reduïdes (fins a 70 m2) en detriment, sobretot, dels que viuen en

habitatges de superfícies intermèdies (de 71 a 100m2):

- Entre els anys 2000 i 2006 la població que viu en habitatges de fins a 50 m2 ha augment en gairebé 2 punts per passar d’un 5,8%

a un 7,6%.

De 71 a 100 m 44,3 45,9 42,5
De 101 a 130 m2 11,2 12,9 11,4
Més de 130 m2 8,3 8,7 8,3
Total 100 100 100
Font: IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 1995, 2000, 2006
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- La població que viu en habitatges de 51 a 70 m2 ha estat la que més ha augmentat percentualment per passar d’un 26,7% a un

30,2%.

- La població que viu en habitatges de 71 a 100 m2 ha caigut en 2,4 punts per passar d’un 45,9% a un 42,5%.

1 La informació de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població ofereix dades més actualitzades de les característiques dels habitatges on viu la població.
Les dades que recull aquesta font, referent a la població i no pas als habitatges, no són comparables amb les dades del cens d’habitatges
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SUPERFÍCIE DEL PARC D’HABITATGES PRINCIPALS 
DELS DISTRICTES DE BARCELONA. 2001. En (%)
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BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

1. Anàlisi del parc d’habitatges  

1.2. Superfície (III)

SUPERFÍCIE DEL PARC D’HABITATGES PRINCIPALS DELS 
DISTRICTES DE BARCELONA. 2001. (%)
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Ciutat Vella concentra la major part dels habitatges de menor superfície de la ciutat, ja que els habitatges de menys de

45 m2 suposen el 24,6% del seu parc. Aquest percentatge gairebé quadruplica la mitjana de la ciutat (6,5%).

En l’altre extrem, Sarrià – Sant Gervasi quadruplica la mitjana d’habitatges de més de 105 m2 de la ciutat, ja que

pràcticament la meitat del seu parc supera aquesta mida (45,1%), quan aquesta tipologia de superfícies només suposa l’11,2%

del parc de Barcelona.

Font: INE. Cens d’habitatges 2001
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BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

1. Anàlisi del parc d’habitatges  

1.3. Antiguitat (I)

L’any 2001, el 8,7% dels habitatges de la ciutat (51.790) eren anteriors a 1900. Per la

seva antiguitat, aquests habitatges tenen un major risc de presentar dèficits en

habitabilitat o equipaments.

% Total

ANTIGUITAT DEL PARC D'HABITATGES
PRINCIPALS DE BARCELONA. 2001

Els períodes de major activitat constructora de la ciutat es donen entre els

anys 1951 i 1980. El 60% del parc data d’aquests 30 anys:

- Entre els anys 1951 i 1960 van ser construïts 85.568 habitatges (14,4%).

- En la dècada següent, la més intensa pel que fa a la construcció d’habitatges, es van

edificar 158.122 unitats (26,6%).

- El següent període amb més habitatges construïts és la dècada de 1970, quan se’n

van edificar 112.881 (19%).

Anterior a 1900 8,7 51.790 
Entre 1900 i 1920 7,1 42.428 
Entre 1921 i 1940 9,5 56.436 
Entre 1941 i 1950 6,5 38.486 
Entre 1951 i 1960 14,4 85.568 
Entre 1961 i 1970 26,6 158.122 
Entre 1971 i 1980 19,0 112.881 
Entre 1981 i 1990 3,8 22.691 
Entre 1991 i 2001 3,9 23.357 
No es aplicable 0,5 2.692 
Total 100 594.451 

Font: INE, Cens d'habitatges  2001
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Des de l’any 1981 fins l’any 2001, el nombre d’habitatges construïts ha estat

inferior, degut, sobretot, a l’esgotament del sòl disponible a la ciutat1. En les

dècades de 1980 i 1990 s’han construït 22.691 (3,8%) i 23.357 (3,9%) habitatges,

respectivament.

1 Des de la dècada dels noranta, però, les obres de rehabilitació i reforma d’edificis i d’habitatges ha estat més intensa que en períodes precedents (vegeu apartat
1, bloc B).
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BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

1. Anàlisi del parc d’habitatges  

1.3. Antiguitat (II)

Antiguitat del parc d'habitatges. 
Barcelona i districtes. 2001
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Anterio r a 1900 Entre 1900 i 1940 Entre 1941 i 1960 Entre 1961 i 1970 Entre 1971 i 1980 Entre 1981 i 2001 

Ciutat Vella és el districte amb un parc d’habitatges més antic: més de la meitat del seu parc (54,4%) va ser edificat abans

de 1900, molt per sobre de la mitjana de la ciutat (8,7%).

En l’altre extrem, el districte amb un parc més nou és Sant Martí: és l'únic de la ciutat on els habitatges construïts entre

1981 i 2001 superen el llindar del 10% (12,1%). A continuació es troben Les Corts (9,9%), Sant Andreu (9,4%) i Sarrià-Sant

Gervasi (9%).

Font: INE. Cens d’habitatges 2001
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BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

1. Anàlisi del parc d’habitatges  

1.4. Règim de tinença (I)

Entre els anys 1960 i 2001 el règim de tinença dels

habitatges principals de Barcelona mostra una tendència

continuada a l’augment de la propietat en detriment del

lloguer.

(%) 60
80

100

%/habitatges 
principals

EVOLUCIÓ DEL RÈGIM DE TINENÇA DELS HABITATGES PRINCIPALS 
A BARCELONA (%)

L’any 2001, segons el darrer Cens d’habitatges, el règim de

tinença majoritari de Barcelona és la propietat (68,1%),

equivalents a 405.090 unitats.

Els habitatges de lloguer registrats pel Cens l’any 2001 eren

169.137, equivalents a un 28,5% del total.

La informació de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la

població1 permet allargar la sèrie temporal de les dades:

( )

0
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Font: INE, Cens d’habitatges 2001

POBLACIÓ SEGONS TIPUS DE TINENÇA DEL SEU 
HABITATGE(%). BARCELONA, 1995-2006
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1 La informació de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població ofereix dades més actualitzades de les característiques dels habitatges on viu la població.
Les dades que recull aquesta font, referent a la població i no pas als habitatges, no són comparables amb les dades del cens d’habitatges.

Entre els anys 2000 i 2006 s’ha aturat la tendència a

l’augment de la propietat. La propietat ha passat d’un 76,2%

a un 71,2% i el lloguer d’un 21,8% a un 25,4%.
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Font: IERMB,Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 1995, 2000, 2006.
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* Es considera només la població que és cap de família, parella o cònjuge.



 

Ajuntament de Barcelona
 

Regidoria d’Habitatge
Institut Municipal d’Urbanisme 

 

BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

1. Anàlisi del parc d’habitatges  

1.4. Règim de tinença (II)

% Total

En propietat 68,1 405.090 
       En propietat, totalment pagada 45,7 271.693 
       En propietat, pendent de pagar 19,8 117.543 

 PRINCIPALS DE BARCELONA.  2001
RÈGIM DE TINENÇA DETALLAT DELS HABITATGES

1995 2000 2006
Propietat 67,2 76,2 71,2
   En propietat, pagada 53,0 55,1 42,9
   En propietat, pendent de pagar 11,1 16,9 22,5
   En propietat, pen herència 3,1 4,2 5,8
Lloguer 30,2 21,8 25,4

POBLACIÓ DE BARCELONA* SEGONS RÈGIM DE TINENÇA DEL
SEU HABITATGE (%). 1995 - 2006

       En propietat, per herència o donació 2,7 15.854 
En lloguer 28,5 169.137 
Cedida gratis o a baix preu 1,4 8.075 
Una altra forma 2,0 12.149 
Total 100 594.451 

Font: INE, Cens d'habitatges  2001

   Lloguer indefinit 27,1 15,2 12,1
   Lloguer a terminis 3,1 6,6 13,3
Altres 2,6 2,0 3,5
Total 100 100 100

Font: IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població , 1995, 2000, 2006 

* Es consideranomés la població que és cap de família, parella o cònjuge. * Es considera només la població que és cap de família, parella o cònjuge.

Segons les dades del Cens d’habitatges, l’any 2001 el 45,7% dels habitatges eren en propietat totalment pagada i el 19,8%

estaven pendents de pagar.

La informació de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població1 permet aprofundir en el règim de tinença des del punt de

vista temporal i del detall del lloguer:

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 123

1 La informació de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població ofereix dades més actualitzades de les característiques dels habitatges on viu la població.
Les dades que recull aquesta font, referent a la població i no pas als habitatges, no són comparables amb les dades del cens d’habitatges.

123

- L’any 2006, el nombre de persones que viuen en lloguer a terminis supera per primer cop a les que viuen en lloguer indefinit. El

lloguer a terminis mostra una tendència continuada a l’augment i es consolida com una opció residencial en augment

a la ciutat.

- En el context actual d’augment de la quantia dels pagaments mensuals relacionats amb l’hipoteca, cal destacar que la població

que viu en habitatges en propietat però pendents de pagar ha augmentat considerablement entre els anys 2000 i 2006

per passar d’un 16,9% a un 22,5%.
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Règim de tinença del parc d'habitatges.
Barcelona i districtes. Cens 2001. (En %)
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RÈGIM DE TINENÇA DEL PARC D’HABITATGES PRINCIPALS 
DELS DISTRICTES DE BARCELONA. 2001. (%)

1. Anàlisi del parc d’habitatges  

1.4. Règim de tinença (III)
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Ciutat Vella és el districte on hi ha un percentatge més alt d’habitatges en lloguer (57,9%). Per sobre de la mitjana de

lloguer de la ciutat (28,5%) també s’hi troben Gràcia (36,8%), l’Eixample (35%) i Sarrià-Sant Gervasi (33,7%).

Els percentatges més elevats de propietat completament pagada es localitzen a Nou Barris (58%), Les Corts (52,8%),

Sant Martí (51,6%), Horta-Guinardó (50,1%) i Sant Andreu (50,4%). Les zones amb percentatges d’habitatges pendents

de pagar superiors a la mitjana de Barcelona (19,8%) són Sant Martí (24,7%), Sants-Montjuic (22,9%), Sant Andreu (22,4%) i

Horta-Guinardó (20,4%).

Font: INE. Cens d habitatges 2001
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BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

1. Anàlisi del parc d’habitatges  

1.5. Tipus de propietari dels edificis (I)

Segons les dades del Cens de 2.001, un 52,1% dels edificis (38.954)

són d’un sol propietari, és a dir, de “propietat vertical”.% Total

TIPUS DE PROPIETARI DEL PARC D'EDIFICIS 
BARCELONA. CENS 2001

Els edificis on la propietat està repartida entre la comunitat de

veïns representen el 46,8% (34.991) del parc d’edificis de la ciutat de

Barcelona, denominats habitualment “de propietat horitzontal”.

Una persona (vertical) 52,1 38.954 
La comunitat (horitzonal) 46,8 34.991 
Una societat o un organisme públic 1,1 878 
Total 100 74.823 

Font: INE, Cens d'habitatges  2001

principalment a habitatge. 
Nota: Aquests percentatges fan referència al parc d’edificis destinats 
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1. Anàlisi del parc d’habitatges  

1.5. Tipus de propietari dels edificis (II)
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Hi ha tres districtes a la ciutat de Barcelona on el nombre d’edificis de propietat horitzontal és superior a la vertical:

l’Eixample (on un 61,2% del seu parc d’edificis té la comunitat com a propietària), Nou Barris (53,8%) i Sant Martí (50,6%).

En l’altre extrem, el 64,6% dels edificis de Sant Andreu tenen un sol propietari, seguits de Sarrià-Sant Gervasi (58,3%) i Horta-

Guinardó (57,8%).

Font: INE. Cens d’habitatges 2001
Nota: Aquests percentatges fan referència al parc d’edificis destinats principalment a habitatge.



 

Ajuntament de Barcelona
 

Regidoria d’Habitatge
Institut Municipal d’Urbanisme 

 

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 



 

Ajuntament de Barcelona
 

Regidoria d’Habitatge
Institut Municipal d’Urbanisme 

 

2.1. Característiques físiques dels habitatges

2.2. Principals inconvenients dels habitatges

è ú

2. Diagnosi de dèficits en el parc i en l’ús dels habitatges

BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits

2.3. Dèficits en l’ús dels habitatges
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BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

2. Diagnosi de dèficits en el parc i en l’ús dels habitatges

2.1. Característiques físiques dels habitatges 

El percentatge de població que disposa de les instal·lacions més

bàsiques (aigua corrent calenta i vàter dins de casa) a Barcelona és

força elevat:

2000 2006
BARCELONA. 2006 (%)

INSTAL·LACIONS DELS HABITATGESPOBLACIÓ DE BARCELONA SEGONS 
INSTAL·LACIONS DELS HABITATGES. (%). 2000-2006.

- L’any 2006,el 98,6% dels habitants de la ciutat compten amb aigua corrent

calenta.

- Un 98,8% té vàter dins de casa (l’1,2% el té fora).

Entre els anys 2000 i 2006 la població que viu en habitatges amb

calefacció i aire condicionat ha augmentat 10 i 20 punts,

respectivament:

- La població que té calefacció ha passat d’un 47,8% l’any 2000 a un 56,1%

l’any 2006 i la que té aire condicionat d’un 18 9% a un 38 5%

Aigua corrent calenta 97,8 98,6
Calefacció 47,8 56,1
Aire condicionat 18,9 38,5
Ascensor       -     70,2
Vàter fora de casa 1,5 1,2

Font: IERMB, 2000. Idescat i IERMB, 2006
Respostes de la població que es cap de familia o cónjugue del cap
de familia

Font: IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població
2000, 2006.

*Es considera només la població que és cap de família o
parella/cònjuge.

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 131131

l any 2006 i la que té aire condicionat d un 18,9% a un 38,5%.

L’any 2006 un 70,2% de la població viu en edificis amb ascensor.
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BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

2. Diagnosi de dèficits en el parc i en l’ús dels habitatges

2.2. Principals inconvenients dels habitatges (I)

Total* Abans de 
1900

De 1901 a 
1960

De 1961 a 
1980

Després de 
1980

No té cap inconvenient 33,1 15,8 27,6 36,2 42,9

Del Subtotal que sí té inconvenients***:

PRINCIPAL INCONVENIENT DE L'HABITATGE ON VIUEN LES PERSONES ENTREVISTADES**
SEGONS ANY DE CONSTRUCCIÓ DE L'HABITATGE (%). BARCELONA , 2006. 

Total* Abans de 
1900

De 1901 a 
1960

De 1961 a 
1980

Després de 
1980

Manca d'espai 24,4 14,8 19,6 28,6 29,9
Manca d'ascensor 15,1 28,6 20,6 11,7 1,8
Soroll del carrer 12,5 6,8 11,7 12,0 20,4
Manca de sol/llum 7,2 5,7 7,4 7,7 6,3
Humitat o fred 5,7 7,3 7,2 4,5 4,9
Soroll dels veïns 6,0 4,3 6,0 6,9 4,7
Acabats deficients 4,0 2,7 3,1 2,7 11,4
Problemes a l'estructura/Aluminosi 2,6 4,1 3,4 2,1 0,9
Massa antic 2,5 11,3 2,9 0,8 0,0
Altres 20,0 14,2 18,0 23,0 19,6
Subtotal amb inconvenients (66,8) (84,2) (72,4) (63,8) (57,1)
Total 100 100 100 100 100
Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població  2006.
* El total inclou els Ns/Nc

Del Subtotal que sí té inconvenients :

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 132132

L’any 2006, el 33,1% de la població de Barcelona no té cap inconvenient al seu habitatge. Aquest percentatge

augmenta quan més nou és l’habitatge:

Només el 15,8% dels residents en habitatges construïts abans de 1900 consideren que el seu habitatge no té cap problema,

percentatge que s’apropa a la meitat en el cas dels habitatges posteriors a 1980 (42,9%).

 El total inclou els Ns/Nc.
** Respostes de la població que és cap de família, parella o cònjuge.
*** Els següents percentatges fan referència al subtotal d'habitatges que sí tenen inconvenients, excloent el percentatge del subtotal dels habitatges que
 inconvenients. 
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BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.

2. Diagnosi de dèficits en el parc i en l’ús dels habitatges

2.2. Principals inconvenients dels habitatges (II)

La manca d’espai és l’inconvenient més comú dels habitatges de Barcelona (24,4%). Aquest percentatge augmenta

quan l’habitatge és més nou: la població que viu en habitatges construïts després de 1980 és la que presenta en major mesura

aquesta queixa (29,9%), enfront el 14,2% de la població que viu en habitatges anteriors a 1900.

La manca d’ascensor és el segon inconvenient més habitual (15,1%), especialment per les persones que viuen en

habitatges antics. El 28,6% de la població que viu en habitatges d’abans de 1900 el considera el principal problema. Aquest

percentatge va perdent pes a mesura que es redueix l’antiguitat, arribant pràcticament a desaparèixer en els habitatges posteriors a

1980 (1,8%).

La població que viu en habitatges nous considera el soroll del carrer (20,4%) i els acabats deficients (11,4%) com a

principals inconvenients en major mesura que la població que viu en habitatges de major antiguitat.

Anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Barcelona. Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. (Document provisional) 133133

Els residents en habitatges anteriors a 1900 troben en l'antiguitat el tercer inconvenient en grau d’importància dels

seus habitatges (11,3%)
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2. Diagnosi de dèficits en el parc i en l’ús dels habitatges

2.3. Dèficits en l’ús dels habitatges

BLOC D Anàlisi del parc d’habitatges i diagnosi de dèficits.
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- Un 44,5% de la població d’Àsia i Oceania

viu en llars amb 8 persones o més.

- Un 26,2% de la població de la resta d’Europa,

un 20,5% de la d’Àfrica, un 20,4% de la
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població d’Amèrica del Sud i un 16,4% de la

d’Amèrica del Nord viuen en llars amb 8

persones o més.

134

Font: Departament d’estadística. Ajuntament de Barcelona, Lectura a 31 de juny del padró de població, 2007
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