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I. LES NECESSITATS D’HABITATGE: PERSONES I LLARS.

QUINES SÓN LES NECESSITATS D’HABITATGE DE LA POBLACIÓ DE L’ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA?

Punt de vista:
a. QUANTITATIU.
b. TIPUS DE COL·LECTIUS.
c. QUALITATIU (TIPOLOGIA I SUPERFÍCIE).

 DEMOGRAFIA i HABITATGE estan estretament interrelacionats amb vincles que s’estableixen en 
ambdós sentits. Així en un sentit, l’evolució de la població i de les llars, els fluxos migratoris, l’estructura 
per edats i les formes de convivència, condicionen les necessitats residencials. En el sentit oposat, la forma 
en el què la societat satisfà aquestes necessitats residencials es reflecteix, al seu torn, en comportaments 
demogràfics, com l’edat d’emancipació o la mobilitat residencial, per citar alguns dels més destacats.

L’estabilització de la població i de les llars metropolitanes.

 Des dels primers anys de la crisi econòmica iniciada el 2008, el creixement demogràfic s’ha aturat 
i amb ell s’ha moderat la pressió sobre les necessitats residencials en comparació al període del darrer 
boom immobiliari (1996-2007).

II. PARC D’HABITATGES.

COM ÉS EL PARC D’HABITATGES DE BARCELONA?

 Pel que fa al volum de parc, en l’àmbit metropolità de Barcelona, s’ha anat consolidant una 
tendència històrica de CONVERSIÓ D’HABITATGES d’usos de segona residència en primera residència, 
cosa que ha anat conduint, a poc a poc a una optimització de l’ús del parc existent.

 No obstant això, hi ha moviments profunds de canvi que no es troben reflectits en els darrers 
censos de població i habitatge que apunten una  pèrdua d’eficàcia del parc per atendre a les necessitats 
primàries de la població, com són, la conversió d’habitatges d’ús principal en habitatges destinats a usos 
temporals, turístics o de curta estada; o també la conversió cap a altres tipus d’usos, com el de serveis.

 Però també ha de ser objecte d’anàlisi, EL POTENCIAL que suposen edificis destinats a altres 
usos que el residencial (industrial, terciari, etc.) que es tronen en desús o en decadència i que podrien ser 
canviats l‘ús per ser destinats a habitatges.

 En un àmbit fortament construït com el metropolità de Barcelona, resulta imprescindible abordar 
aquest potencial de residència per a la població. I, per descomptat, és important l’estudi del parc 
d’habitatge no utilitzat - buit -, que és un continu ball de dades, com la recerca sobre habitatges 
legalment buits però que estan ocupats de forma irregular, en la mesura que sota l’aparença estadística 
de buits, estan cobrint unes necessitats residencials que s’haurien o bé de regularitzar o be de substituir.

 Les característiques i l’evolució del parc d’habitatges són trets essencials per conèixer i millorar les 
condicions de vida de la població.

Un parc en creixement, amb predomini també creixent de l’habitatge principal.

III. CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ.

QUINA ÉS LA QUALITAT DEL PARC D’HABITATGES DE BARCELONA?

 La manera de fer CRÈIXER I MILLORAR EL PARC D’HABITATGES existent és mitjançant la nova 
construcció, la gran rehabilitació, la reconversió d’edificis amb canvis d’usos i la rehabilitació dels edificis 
i habitatges existents.

La lenta recuperació de l’edificació residencial d’obra nova i l’augment de pes de la 
rehabilitació.

 Durant la bombolla immobiliària, el ritme de construcció va ser extremadament elevat i generalitzat 
arreu del territori. El punt més àlgid s’assolí l’any 2006, amb 5.803 habitatges iniciats a la ciutat de 
Barcelona. Aquestes xifres suposen una ràtio de 3,6 habitatges per cada 1.000 habitants, que cal posar 
en relació amb l’estàndard mitjà de 5/1.000 que es considera el necessari per atendre necessitats de nou 
habitatge i de reposició en una població relativament estabilitzada com la que estem analitzant. 

 Entre els anys 2007 i 2008 es va produir un descens accelerat i intens de l’edificació residencial 
de tal manera que l’any 2009 tan sols es van iniciar 1.309 habitatges a la ciutat de Barcelona. Caigudes 
a 0,8 habitatges per cada 1.000 habitants, clarament per sota de les necessitats de la població.

 Des d’aleshores la construcció d’habitatges d’obra nova s’ha mantingut en nivells històricament 
baixos. Tan sols a partir de l’any 2016 s’aprecia un lleuger repunt. A la ciutat de Barcelona s’han iniciat 
1.233 habitatges, es tracta d’un increment en la construcció molt moderats.

El pes de la rehabilitació a Barcelona.

 Juntament amb l’estat de conservació, algunes de les mancances concretes del parc d’habitatges, 
com és, per exemple, la posada al dia de l’accessibilitat, són un dels aspectes on es veuen reflectides les 
dificultats que es troba la població per satisfer les seves necessitats residencials bàsiques.

 Per això, una altra font per conèixer la dinàmica del sector de l’edificació residencial són les 
llicències d’obres concedides per l’ajuntament. L’avantatge d’aquestes respecte dels visats dels col·legis 
professionals és que donen -no tota- però una major informació de les obres de reforma i ampliació.

Les certificacions energètiques: una nova font d’informació.

 Seguint les noves directrius europees, les administracions públiques estan desenvolupant diverses 
actuacions per tal de millorar i conèixer l’eficiència energètica del parc d’habitatges. Una d’elles és la 
certificació energètica d’edificis, obligatòria des de 2013 per a tots els edificis de nova construcció, 
els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament i els edificis ocupats per una 
autoritat pública amb una superfície superior a 250m2 freqüentats habitualment pel públic.

 Amb dades acumulades des de 2013 fins a 2017, Barcelona és l’àmbit de la demarcació on més 
certificats d’eficiència energètica en habitatge s’han sol·licitat per cada 1.000 habitants (92,3), molt per 
sobre de la resta de l’Àrea metropolitana de Barcelona (61,5).

 Si s’atén als motius pels quals s’ha sol·licitat el certificat d’eficiència energètica, a la ciutat de 
Barcelona, el principal és la signatura d’un contracte de lloguer (66%), seguit de la compravenda 
(30,3%).

 Pel que fa als resultats específics de la certificació en els habitatges usats - representa la totalitat 
del conjunt de certificats -, a la ciutat de Barcelona el 34,7% han obtingut una qualificació “F” o “G”, 
les dues categories més baixes.

 Aquesta tendència a la reducció de la dimensió mitjana de les llars ha estat constant a l’àrea 
metropolitana de Barcelona i a Espanya en general, degut a diferents processos:

• REDUCCIÓ de les llars amb més d’un nucli familiar.
• DESCENS de la fecunditat.
• INCREMENT de les ruptures familiars.
• ENVELLIMENT i INCREMENT de les llars unipersonals.

 Caldrà veure com la crisi econòmica haurà pogut incidir en aquesta tendència i fins a quin punt 
podrà haver suposat un replegament de les persones en les llars.

Aturada de les migracions provinents de fora de la Unió Europea i increment del pes de 
la població de països més desenvolupats.

 En un context de creixement natural dèbil, les migracions han estat el principal factor que explica 
el canvi de tendència en l’evolució de la població, especialment l’intens retrocés del saldo per migracions 
internacionals.

 Menys joves, però amb més dificultats per emancipar-se.

 L’estructura per edats d’una població permet aproximar-se a les necessitats residencials derivades 
de l’EMANCIPACIÓ i també als processos d’ENVELLIMENT, per destacar els grups de població on 
es concentren dos dels majors reptes, almenys des de el punt de vista quantitatiu, del nostre sistema 
residencial.

 En termes quantitatius les necessitats 
d’habitatge derivades de l’emancipació residencials 
dels joves han disminuït respecte a les dues dècades 
precedents, quan varen entrar les generacions del 
“baby boom” a les edats d’emancipació.

 N’obstant això, convé tenir present que la 
taxa d’emancipació dels JOVES entre 16 i 29 anys 
de Catalunya ha anat empitjorant continuadament 
des de l’any 2007 - quan era del 32,6% - i es troba 
avui en 23,9%. Cosa que significa, que a més de 
problemes d’ocupació, els joves tenen seriosos 
problemes per marxar del domicili dels pares per 
causa de dificultats d’accés a un habitatge propi. Altra 
dada indirecta és el persistent increment dels joves 
inscrits en el Registre de sol·licitants d’Habitatges de 
Protecció Oficial de Catalunya (HPO).

 El percentatge de població estrangera mig de 
la ciutat de Barcelona és del 22,5%, on destaquen 
en primer lloc els barris:
1. Ciutat Vella - 50,7%
2. Sants-Montjuïc - 25,5%
3. Eixample - 24,9%

 A la resta de l’Àrea metropolitana, té una 
mitjana de 16,3%.

 A la ciutat de Barcelona el 64% de les 
llars viuen en un habitatge en propietat. El pes de 
la propietat és molt superiora la resta de l’Àrea 
metropolitana de Barcelona, on l’any 2011 arriba al 
79,3%.

 Tanmateix, aquesta imatge de clar predomini 
de la propietat s’ha de matisar.

 D’aquesta manera, s’observa que la 
proporció de llicències de rehabilitació sobre el total 
de llicències concedides recupera gairebé la que 
s’havia assolit l’any d’activitat més àlgid, el 2008.

 L’any 2016 el 67,5% dels habitatges previstos 
a la ciutat són de nova planta i el 32,5% restant de 
reforma i ampliació.

 El Cens ens permet observar que entre els 
anys 2001 i 2011 s’ha produït un notable increment 
de les famílies que viuen en un habitatge en 
propietat però amb els pagaments pendents, és a 
dir, que estan pagant una hipoteca.

 Pel que fa els barris de Barcelona, on hi ha 
major percentatge de llars que paguen una hipoteca 
són:
1. Vallbona - 71,5%
2. Baró de Viver - 54,9%
3. Diagonal Mari i el Front Marítim - 49,3%
72. Pedralbes - 11,1%
73. El Barri Gòtic - 9,8%

 L’envelliment del parc d’habitatges, en moltes 
ocasions, està directament relacionat amb una 
mala conservació dels edificis. D’aquesta manera 
els municipis o àmbits amb un parc més envellit 
solen comptar, alhora, amb un parc més antic i amb 
major proporció d’edificis residencials en un estat de 
conservació precari.

 A la demarcació de Barcelona, per exemple, 
els habitatges amb un estat ruïnós tenen una mitjana 
de 73,4 anys i, en canvi, els habitatges en bon estat 
tenen una edat mitjana de 39,4 anys.

Nombre de residents.

Dimensió mitjana de les llars.

Nombre de llars.
2001-2011

2001-2011

2001-20112011-2016

2016

2011-2016

∆107.129
tot.1.611.013

2,5 - 2,4 2,5

∆283.913
tot. 3.220.476

2,7 - 2,5 2,6

∇171.997
tot. 3.048.479

BCN BCN

BCN

AMB AMB

AMB

∆89.626
tot. 684.078

∆196.164
tot.1.291.831

∇ 2.267
tot.1.608.746

∇ 29.099
tot. 654.979

∇3.798
tot.1.288.033*

 Més gent gran, amb un pes notable dels que viuen sols, majoritàriament dones.

 Pel que fa a la GENT GRAN, l’evolució de l’estructura per edats de la població ens fa evident el 
procés d’envelliment que estem vivint i ens mostra la incidència directa que això té sobre les problemàtiques 
residencials d’aquest col·lectiu.

 Aquest procés d’envelliment va sovint acompanyat d’una reducció dels membres de la llar que té 
la seva conseqüència quan la gent gran passa a viure sola, en llars unipersonals.

 Després de 10 anys d’increment, en els darrers anys la població que viu de lloguer 
disminueix.

 Segons les dades del cens de població, entre els anys 2001 i 2011 el lloguer ha guanyat pes, 
el que trenca una tendència d’aproximadament uns quaranta anys, de creixement interromput de la 
propietat. Així, al municipi de Barcelona s’ha passat del 28,5% de les famílies vivint en aquest règim 
l’any 2001, al 30,1% l’any 2011.

 Destaquen a la ciutat de Barcelona alguns districtes amb un pes del lloguer molt per sobre de la 
mitjana: Ciutat Vella (56,6%), Gràcia (37,2%), l’Eixample (37%) i Sarrià-Sant Gervasi (34,4%).

 La descomposició de les dues grans tipologies de lloguer, es a dir, a terminis i indefinit, permet 
apreciar com el lloguer a terminis perd pes l’any 2016, després de dues dècades de creixement. Per la 
seva banda, el lloguer indefinit, que es pot equiparar al lloguer de renda antiga, ha anat disminuint a 
tots els àmbits, fins a convertir-se en pràcticament residual.

El progressiu envelliment del parc d’habitatges i l’estat de conservació i l’accessibilitat.

 Un altre element que permet categoritzar el parc d’habitatges és la seva antiguitat. L’edat mitjana 
dels habitatges familiars a Barcelona és de 52 anys. Això s’explica per la intensitat més gran de construcció 
que registraren entre els anys 1960 i 1980 fins a la fi del darrer “boom constructiu”.

 Aquesta taula, ens permet observar com el fort creixement d’habitatges destinats a ús principal 
ha anat molt més enllà del que ha estat el creixement del parc en el seu conjunt. La qual cosa vol dir que 
s’ha anant consolidant la tendència al canvi d’ús d’habitatges de segona residència cap a primera.
 
 Malauradament no podem afirmar amb rotunditat quina evolució ha seguit els habitatges buits. 
Un dels aspectes més importants dels darrers anys, ha estat l’aparició del fenomen dels HABITATGES 
BUITS en mans d’entitats financeres, que els han generat o bé per operacions immobiliàries que van fer 
fallida en la seva comercialització, o per processos de desnonament de famílies o persones que no han 
pogut fer front al pagament de préstecs hipotecaris.

 Aquesta NOVA REALITAT ha obert un nou pla d’atenció per a les administracions públiques, 
en la mesura que un parc d’aquestes característiques planteja problemàtiques de concentració molt 
diferents de les de l’habitatge buit “tradicional”, també formes noves de relació amb els propietaris, i 
una contestació social desconeguda anteriorment.

Un clar predomini de la propietat, que podria haver tocat sostre, i un notable increment 
de la propietat pendent de pagament.

 Disminució de la mobilitat residencial i descens de la taxa d’autocontenció de 
Barcelona.

 Els canvis de municipis dins de la demarcació de Barcelona (el que es pot considerar com migracions 
metropolitanes) s’han reduït des de l’inici de la crisi.

 Malgrat que durant les darreres dècades moltes persones han marxat de Barcelona, tal com 
ens ho mostren les MIGRACIONS METROPOLITANES, en realitat és una ciutat on la major part de la 
població que hi resideix es queda a viure quan canvia d’habitatge.

 A la ciutat de Barcelona, l’any 2016, de les 
348.065 persones de 65 anys i més, unes 89.007 - el 
25,6% - viuen soles. A més, dins d’aquest col·lectiu 
les dones són molt majoritàries - 68.379 -, ja que 
representen un 77%.

 Els tres barris amb el percentatge de gent 
gran més elevat són:
1. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera - 34,4%
2. El Raval - 32,7%
3. La Barceloneta - 32,1%

72. Vallbona - 13%
73. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes - 17%

 Els districtes amb el percentatge més elevat 
de certificats d’eficiència energètica emesos amb 
qualificació F o G són:

1. Ciutat Vella - 46,1% (6.249)
2. Nou Barris - 38,9% (4.424)
3. Horta-Guinardó - 38,2% (5.063)
4. Sants-Montjuïc - 37,5% (5.828)
5. Gràcia - 37,2% (5.101)
6. Sant Andreu - 34,5% (3.276)
7. Sant Martí - 31,9% (5.422)
8. Eixample - 30,6% (9.248)
9. Les Corts - 28,9% (2.045)
10. Sarrià-Sant Gervasi - 27,7% (4.304)
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