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ANTECEDENTS 1999-2003 

Les línies de rehabilitació en els darrers exercicis a Barcelona s'han centrat eri : 

. ~ .. 
Arees de rehabilitació: Convenís amb les Administracions amb 

. . 
-Ciutat V ella 

-Eixample 

-Eiements exterlors 

-Accessibilitat 

competéncies en materia d'habitatge . 

-Poble Sec 

-Gracia 

' 
'1 

-Medí Ambient i altres actuacions 



ANTECEDENTS: LA INTERVENCIÓ EN ÁREES DE REHABILITACIÓ. 

Durant el periode 1999-2003 han estat vigents a la Ciutat de Barcelona quatre 
arees de rehabilitació: Ciutat Vella, Poble Sec, Gracia i diferents sectors de 
I'Eixample, amb els resultats següents: 

1999-2003 AClUACIONS 

1.955 

POBLESEC 

GRACIA 

EIXAMPLE 

TOTAL 

EFECTE MUlTIPLICADOR 1 RETORN FISCAL 

1€ de subvenció pel foment de la rehabilitació, genera 5€ d'inversió privada i 
retorna, als dos anys, 1,1 € en forma de impostas, locals, autonómics i estatals. 



ANTECEDENTS: PROGRAMES DE MILLORA DEL PAISATGE URBÁ 
.. 

Mitjangant· la Campanya "Barcelona, posa't guapa" rlnstitut Municipal del 
Paisatge Urba i de la Qualitat de Vida ha desenvolupat, durant aquest període, 
programes corresponents principalment a les següents línies d'actuació: 
elements exteriors, accessibilitat, medí ambient, i altres actuacions. 

Els resultats obtinguts deis dos principals projectes impulsats durant el període 
1999-2003 són els que es mostren a continuació: 

CAMPANYES ESPEORQUES AClUAOONS PRESSUPOST (M€) SUBVENCIO (M€) APORTAao (M€) 
EN EDIFICIS GLOBAL ADMINJSTRAOONS PRIVATS 

ELEMENTS EXTERICRS 6.319 138,92 6,90 132,02 
(Fa~nes,ni~eres) 

ACCESSIBIUTAT 21,29 1,83 19,46 
(Ascensors, barreres arq. ) 

TOTAL 8,73 151,48 
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OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ DEL PLA 
D'HABIT ATGE DE BARCELONA 2004-201 O 

~ Els programes actuals de rehabilitació, amb les aportacions i ajuts 
vigents, generaría uns 8.000 habitatges rehabilitats en el període 2004-201 O. 

~ Per garantir una correcta actuació urbana durant aquest període el Pla 
d'Habitatge de Barcelona proposa rehabilitar integralment, en el seu 
objectiu maxim, 32.000 hab.itatges,' deis quals els programes de 
rehabilitació adrec;ats a la mobilització d'habitatges buits i al lloguer, preveu 
posar en el mercat 12.000 habitatges. Aixó comportara: 

•Fomentar la rehabili~ació d'edificis de manera generalitzada i la mobilització 
d'habitatges buits i no principals. 

· •Impulsar l'ús deis habitatges rehabilitats dins del mercat de lloguer, 
especialment de lloguer assequible. .. . 

~ 1 ' ' • ' 

•Consolidar les actuals arees de rehabilitació i potenciar-ne de noves, en el 
conjunt deis barris de la ciutat. 

•Intervenir integralment pera la revitalització de barris 



Aquest programa parteix d'un reque~iment als Plans d'Haoitatge de 
1' Administració Central i la Generalitat de Catalunya, com a administracions 
competents, per que incrementin les dotacions destinades a la rehabilitació com a 
política de millora efectiva de les ciutats en quatre projectes: 

Projectes Ambit Ciutat 

•Millora de les condicions i de la seguretat deis edificis 

•Rehabilitació d'habitatges 
1 

Projectes Territorials .. • 1 

•Projecte Integral de Rehabilitació de Nuclis Antics 

•Rehabilitació de Barris d, Aten ció Especial 
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1. MILLORA DE LES CONDICIONS 1 SEGURETAT DELS EDIFICIS 

Aquest pr.ojecte s'adre~a a fomentar la millora d'elements constructius 
concrets del pare edificat, comportant una substancial millora de la qualitat 
de vida deis seus o·cupants. 

Objectiu: La millora de les condicions i de la seguretat deis edificis 
d'habitatges. 

Descripció: , Aquest projecte • potenciara el foment d'obres en els elements 
·' 

' 

comuns deis edificis d'habitatge lll.itjan~ant cinc campanyes; 
accessibilitat, medi ambient, patrimoni, elements exteriors 
deis edificis i conjunts urbans. La major proposta de dotació 
económica permetra desenvolupar els programes de major 
dificultat i cost que actualment impulsa I'Ajuntament de Barcelona 
a través de l' lnstitut de Paisatge Urba i Qualitat de Vida 

Ambit: Ciutat. 

Previsió: Es preveu fer 1'4.000 actuacions en edificis i la possibilitat de 
rehabilitació de 2.000 habitatges 

Pressupost global 
-Subvenció deis Plans d'Habitatge 
(mitjana 1 Oo/o s/ inversió total) 
-1 nversió privada 

al 

300.000.000€ 
30.000.000€ 

270.000.000€ 
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1.PROJECTE DE MILLORA DE LES CONDICIONS 1 DE LA 
SEGURETAT DELS EDIFICIS 

ACCESSIBILIT AT 

Objectiu: Fomentar les actuacions per 

Descripció: 

Ambit: 

millorar l'accessibilitat 
per tant, la mobilitat 
edificis d'habitatges. 

•lnstal·lació d'ascensors 

• Supressió de 
arquitectóniques 
•ltineraris practicables 

Ciutat 

Previsió: 1.300 actuacions 

1 1 

MEDI AMBIENT 

Objectiu: El foment de les actuacions 

•• 1 

per aconseguir mesures 
d'estalvi energetic als 
edificis'habitatges: 

•Substitució de dipósits 
d'aigua 

•Plaques solars i/o 
fotovoltaiques 
•a"illament térmic 

· · ·a·illament acústic 
1 

Ambit: Ciutat 

Previsió: 2.500 actuacions 



PATRIMONI 

Objectiu: Fomentar la rehabilitació 
i la millora deis edificis 
d'habitatges inclosos 
en el Cataleg deis 
Patrimoni Arquitectónic 
de Barcelona 

Descripció: 
•lntervenció en els ~ 
elements comuns deis 
edificis catalogats 
individualment. 

•lntervencions amb un alt 
grau d'especialització. 

Ambit: Ciutat 

Previsió: 300 actuacions 

Objectiu: Incidir sobre els aspectes 

•• 
1 

que conformen el paisatge 
urba i la seguretat del 
pare edificat de la ciutat. 

• Fa9anes 

• Cobertes . 

• Mitgeres 

Ambit: Ciutat 

Previsió: 9.500 actuacions 
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1.PROJECTE DE MILLORA DE LES CONDICIONS 1 DE LA 
SEGURETAT DELS EDIFICIS 

CONJUNTS URBANS 

Objectiu :Fomentar la rehabilitació 
de zones d'especial 
tractament d'edificis 
d'haoitatge no inclosos en 
arees de rehabilitació 

· •Edificis de característiques 
homogénies 

•Projectes de conjunt 
~ 

•Parts de Polígons, places, 
trams de carrers... · 

1 1 

•Edificis amb patologies 

AmBit: Ciutat 

Previsió: 400 actuacions en edificis -

- " 
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2. REHABILITACIO D'HABITATGES 

Aquest projecte vol donar una éJollle resposta, primera assegurar, la 
millora de les condicions d'habitabilitat deis habitatges i per tant la qualitat 
de vida deis seus ocupants; i la segona incidir en la millora deis habitatges 
existents o destinats a altres uses per incorporar-los al mercat de lloguer, 
mantenint així un pare d'habitatges de rotació repartits per tota la Ciutat. 

t 1 

Objectiu: 

•Aconseguir unes óptimes d'habitabilitat deis 

habitatges. 

· •La recuperació per posar en el mercat, preferentment de lloguer, , 

habitatges buits i/o obsolets. 
. ' 

• 1 1 • 

•La creació d'una bossa d'liabitatges de lloguer assequible per 

facilitar la mobilització deis habitatges rehabilitats. 



2. PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES 

Descripció: Aquest projecte té dues línies. 

Ámbit: 

Previsió: 

~ Rehabilitació de condicions d'habitabilitat : 

•Habitabilitat de l'habitatge 

•Accessibilitat 

• Eficiencia energética 

.. ~ .Rehabilitació integral d'habitatges 

• Actuacions per la incorpora ció d'habitatges al mercat 

•lncentius a la mobilització d'habitatge assequible via ajuts que 
dupliquin els atorgats a les actuacions per habitatge lliure 

' 

Ciutat. 

. 
Es preveu rehabilitació integral de 12.000 habitatges deis 

' . 
'quals 4:000 peral pare assequible,. per mo~ilització o canvi 

· d'us actualment no habitatge 

Pressupost global 120.000.000€ 

-Subvenció deis Plans Habitatge 

( mitjana 25o/o s/inversió global) 

-1 nversió privada 

30.000. 000€ 

90.000.000€ 
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3. PROJECTE INTEGRAL DE REHABILITACIÓ DE NUCLIS ANTICS 

Aquest projecte preveu el foment de la rehabilitació en zones geograficament 
delimitades -arees de rehabilitació- on es concentren els edificis de major 
antiguitat i un major percentatge d'habitatges buits o amb d'altres usos i 
potencialment adre~ables a lloguer. 

Objectiu: 

• Definir i delimitar els diferents Nuclis Antics de la Ciutat 
com a arees de rehabilitació. 

• Fomentar la rehabilitació élels elements estructurals 
d'habitabilitat deis edificis i deis seus habitatges. 

• Incentivar la rehabilitació integral d'habitatges i la sortida al 
mercat deis habitatges resultants de l'actuació en edificis de 
propietat vertical, 

Descripció: 

Previsió: 

¡ 

• Es propasa que els Plans d'Habitatge estatal i autonomic aprovin 
i l'ampliació a 24 arees de rehabilitació, distribu.ides pels deu 

districtes de la Ciutat, i que s'acollirier~ , als ajuts del projecte 

• Es preveuen actuacions 10.000 en edificis amb un potencial de 
rehabilitació integral de 16.000 habitatges, deis quals se 
n'incorporarien al pare assequible 6.000 .J • 



3. PROJECTE INTEGRAL DE REHABILITACIÓ NUCLIS ANTICS - -

Ambit 
DISTRICTE ARE ES 

CIUTAT VELLA ARI DE CIUTAT VELLA 
EIXAM PLE AREA DE FORT PIENC 

ÁREA DE SAGRADA FAMILIA 
ÁREA DE L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 
ÁREA DE SANT ANTONI 
ÁREA DELS INTERIORS D' ILLA 

SANTS -MONT JUIC AREA DEL NUCLI ANTIC DE SANTS 
ÁREA DE LA BORDETA 
ÁREA D'HOSTAFRANCS . ÁREA DE POBLE SEC 

LES CORTS r AREA DE PASSATGES 
n ~,- ÁREA DE LES CORTS NOVES 

SARRIA-SANT GERVASI ,. ~REA DEL NUCLI,ANTIC DE SARRIA 
AREA DEL FARRO 

GRACIA - -- - ÁREA DEL NUCLI ANTIC DE GRACIA 
HORTA-GUINARDO ! t 

AREA DEL NUCLI ANTIC D'HORTA 
NOU BARRIS ---- ÁREA DE VILAPICINA 

ÁREA DE PROSPERITAT 
SANT ANDREU - AREA DE LA SAGRERA 

ÁREA DEL NUCLI ANTIC DE SANT ANDREU 
~- ÁREA DE LA TRINITAT VELLA 

SANT MARTI AREA DEL CAMP DE L ' ARPA 
ÁREA DEL CLOT 

¡1 ÁREA DEL NUCLI ANTIC DEL POBLE NOU 
Q . 

Pressupost: 

lnversió global 400.000.000€ 

-Subvenció Programes deis Plans d'Habitatge 120.000.000€ 

(mitjana del 30°/o s/ inversió global) 

-lnversió privada 280.000.000€ 
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4. PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BARRIS D'ATENCIÓ 
ESPECIAL 

Aquest projecte preveu actuar. de forma integral els 
planejament específ ic on la seva revitalització 
únicament amb actuacions sectorials 

1 

Objectiu: Es propasa a la Generalitat de Catalunya, dins del marc de la llei 
2/2004 de millora de barris, arees urbanes i viles que requereixen 
atenció especial, actuar de farma integral en un mínim de sis 
barris de Barcelona 

Descripció: 

Es propasa _realitzar actuacions integrals que inclouran: 
1 

~ Rehabilitació deis elements comuns deis edificis 
. ~ 

~ Actuacions urbanístiques, socials i economiques 
- 1 1 

L 1 J 

• Urbanització d'espais públics 

• Equipaments de barrí 

• Revitalització económica 



4. PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BARRIS D'ATENCIÓ 
ESPECIAL 

' Ambit: Els barris es concretaran a partir del reglament que desenvolupara la 

'· 

Llei de Foment de Barris i disposaran d'un planejament específic 
vigent. 

Els possibles barris susceptibles de participar del finangament d'aquest 
projecte territorial no estaran inclosos en les Arees establertes dins del 
Programa de Rehabilitació de Nuclis Antics i estaran reflectits en alguna 
o algunes de les situacions següents: 

~ Un procés de regressió urbanística 
• degradació de l'edificació 

, . ~ déficit d'equipaments 
• manca de qualitat de la urbanització 

~ Problematica demografica 
• pérdua o envelliment de la població 
• creixement accelerat 

~ Presencia de problemas . , 
• económics 
• socials 
• ambientals 

~ Persistencia de déficits 
. • socials 

• urbans 

1 . ' . 

-



4. PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE BARRIS D'ATENCIÓ 
ESPECIAL 

Previsió: Les actuacions seran cofinan<;;ades pel Govern de la Generalitat 
amb una dotació maxima de 20M€ i un període d'execució de 
quatre anys. 

La contribució del Fans al finan<;;ament públic de les actuacions 
sera fins al 75o/o del pressupost global del projecte. 

Barris Pressupost Aporta ció Aporta ció Apotació 

6 

global Generalitat Ajuntament Privats 
,, 

~ 

1 ' 
l 

60M€ 30M€ 

Les previsions són actuar en 6 barris de Barcelona amb un pressupost del 
qual la Generalitat de Catalunya i I'Ajuntamer.1t de Barcelona aportarien un 

1 1 • 

75°/o. , 

Addicionalment l'aportació del sector privat es determinaría en cada un deis 
projectes a desenvolupar i s'estima en 30 M€. 

• 
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Millora de les condicions i seguretat 
deis edificis 14.000 2.000 300 30 10 270 

Rehabilitació 12.000 

Assequibles 4.000 30 25 90 

16.000 

10.000 Assequibles 4.000 400 120 30 280 

2.000 

6 Barris 2.000 120 90 75 30 

Assequlbles 12.000 

El Programa proposat preveu rehabilitar integralment, com a escenari maxim del PI a d'Habitatge 2004-201 O, 32.000 habitatges deis 
quals 12.000 formarien part del projecte de mobilització d'habitatges buits i de lloguer. Amb els programes actuals de rehabilitació i les 
seves aportacions, s'obté l'escenari mínim del Pla d'Habitatge de 8.000 habitatges rehabilitats. 

(1) Vincula! a les polítiques i pressupostos de rehabilitació deis nous Plans d'Habitatge de I'Administració Central i la Generalitat de Catalunya. 
(2) L'aportació de les Administracions sera 213 a carrec de la Generalitat de Catalunya i 1/3 a carrec de I'Ajuntament de Barcelona. 
(3) L'aportació deis privats es determinara en el desenvolupament de cada projecte. 




