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1.

INTRODUCCIÓ/ANTECEDENTS

2.

Prenent com a punt de partida l’edificació residencial del Barri del Carmel per aprofundir en el
coneixement de l’edificació des del punt de vista de les seves condicions d’habitabilitat i estat de conservació.
La investigació, com ja s’ha esmentat, es centra en l’edificació del teixit residencial del barri del Carmel i es
planteja:

En la conformació del barri del Carmel esdevé clau la seva accidentada orografia, aquest es situa en un
terreny de molt difícil construcció, com tots els barris que han crescut en els vessants costeruts dels turons (la
Teixonera, el Coll, Can Baró, etc.). Un barri inicialment configurat per les torres i torretes que van servir com a
lloc d'estiueig fins a la postguerra, quan van començar a aparèixer les cases auto construïdes i es van reformar
les antigues torres. La densificació màxima de Carmel es va produir amb l'onada migratòria dels anys seixanta
en la que va produir‐se el major creixement del barri.
La situació pel que fa a l’habitatge es hereva d’un creixement informal en el seu origen i que si bé s’ha
anat adaptant, manté un nivell d’habitabilitat i de solidesa que caldria adequar a les condicions actuals de
vida, i d’exigències dels habitatges.
L’objecte del contracte és la realització del projecte d’R+D consistents en realitzar l’“ESTUDI DE
PREDIAGNOSI DE L’ESTAT DE L’EDIFICACIÓ DEL BARRI DEL CARMEL”, d’acord al sector proporcionat per
FOMENT CIUTAT S.A.
El present estudi a Foment de Ciutat S.A. realitza una aproximació a partir de l’explotació de dades
existents i qualitativa sobre el terreny que permet detectar indicis de l’existència d’infrahabitatge i determinar
l’estat de l’edificació del barri del Carmel. El resultat proporciona una detecció d’aquelles edificacions
residencials que presenten indicis d’infrahabitatge i alta necessitat de rehabilitació que siguin candidates a
incorporar‐se en programes de millora.
S’entén com a infrahabitatge aquell descrit al Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel que
s'aprova el text refós de la llei del sòl i rehabilitació urbana i que defineix com a “edificació, o part d’aquesta,
destinada a habitatge, que no reuneix les condicions mínimes exigides de conformitat amb la legislació
aplicable. En tot cas, s’entén que no reuneixen les condicions esmentades els habitatges que incompleixin els
requisits de superfície, nombre, dimensió i característiques de les peces habitables, els que presentin
deficiències greus en les seves dotacions i instal∙lacions bàsiques i els que no compleixin els requisits mínims
de seguretat, accessibilitat universal i habitabilitat exigibles a l’edificació”.
Els antecedents principals de la present proposta d’estudi són:


“Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona d’àmbits de vulnerabilitat residencial” – UPC – 2017
Pilar Garcia Almirall en el qual s’estableixen diversos nivells de vulnerabilitat residencial del parc
edificat de Barcelona



“Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial d’edificis en els àmbits de més acusada
vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona” ‐ UPC – 2017 Còssima Cornadó en el qual s’estableix una
metodologia d’avaluació i prediagnosi de l’edificació residencial en un context de vulnerabilitat.

OBJECTIUS
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Realitzar una avaluació del parc edificat en el barri del Carmel a partir de l’explotació de bases de
dades per tal de detectar situacions de risc d’infrahabitatge.



Contrastar sobre el terreny l’anterior avaluació amb l’establiment d’una graella d’indicadors
generals sobre el risc d’infrahabitatge i la realització d’una priorització de les finques.



Realitzar una prediagnosi de l’edificiació dins del sector estudiat per detectar i fer una selecció
d’aquells edificis que presentin una major necessitat d’ajuda a la rehabilitació.



Establir nivells de prioritat en la necessitat de rehabilitació dels edificis seleccionats amb els
requisits anteriors dins de les àrees de l’estudi.

3
3.



METO
ODOLOGIA

L’estudi s’emmarca dins del prograama HABITA CARMEL que es pot divvidir en duess fases. Unaa primera
fase d
d’aproximaciió i coneixem
ment del parrc edificat deel barri del Carmel
C
i una segona fasee d’aprofundiiment en
la quee s’accediria a l’interior d
dels edificis.



Llistat d’expedientss d'inspecció
ó d’obres dess de 2010 fin
ns a l'actualittat (últim reg
gistre 2 de m
març de
2020), facilitat per l’Ajuntament
Cèdule
es d’habitabi litat

EEstudis previss:



ual es realittza una apro
oximació a ppartir de
El present estudi se ccentra en la primera fase, en la qu
l’explotació de less bases de dades existen
nts i disponib
bles combinaada amb l’esttudi de camp
p i l’avaluacióó del risc
dificació des de l’exterior dels edificiss.
d’infrrahabitatge i estat de l’ed



3
3.1 Fases me
etodològiquees



L’estudi es realitza en dues etapes, la metodologia general de
d les quals és
é exposada a continuaciió:



CIAL I DESEENVOLUPAM
MENT DE CR
RITERIS I IN
NDICADORS DE RISC
ETAPA 1: CARACTERITTZACIÓ INIC
ABITATGE
D’INFRAHA
Aquesta prrimera etapa es realitza a partir de l’eexplotació dee les diferentts bases de dades
d
i estuddis previs
dispo
onibles. A paartir d’aquesstes, s’estableixen uns criteris
c
i indicadors del risc d’infrah
habitatge peer acabar
elabo
orant un índe
ex de risc d’in
nfrahabitatge.

“Cens d'habitatgess buits a la ciutat de Barrcelona: el Carmel”, agosst de 2017. Estudi
E
elaborrat per
ut Municipall d'Habitatge
e i Rehabilitacció.
l’Institu
“Estudi del grau d 'accessibilita
at en finque s de Barcelo
ona”, novem
mbre 2017. Estudi
E
elaborrat per
l’Institu
ut Municipall d'Habitatge
e i Rehabilitacció.
“Estudi i detecció a la ciutat de Barcelonna d’àmbits de vulnerabbilitat residencial”, marçç 2017.
Estudi elaborat perr UPC per Foment de Ciuttat.
“Prediagnosi de l ’estat de l’edificació r esidencial d’edificis enn els àmbitss de més accusada
vulnera
abilitat de laa ciutat de Barcelona”,
B
ooctubre 2017
7. Estudi elaaborat per UPC per Fom
ment de
Ciutat.

3.33 Definició de l’àmbit geoogràfic de l’e
estudi
L’
L’estudi se centra en l’edifficació reside
encial del baarri del Carmel amb un tootal de 2.101
1 parcel∙les.

Els resultatts d’aquesta primera etaapa es lliureen en formaa de llistats i plànols, dee cada indicador per
separrat i de l’índe
ex conjunt.
ETAPA 2: CA
AMPANYA IN
N SITU I VIRTTUAL
En aquestaa fase s’han ccombinat less visites exteriors in situ de
d les finquees estudiadees en l’etapa 1 amb la
visualització virtu
ual d’aquestees des de less fonts dispo
onibles d’inteernet que peermetin visuaalitzar allò qque no es
pot vveure des de
e carrer. Aqu
uesta campanya in situ i virtual s’ha realitzat en
ntre els meso
os de juny i juliol de
2020. En aquestaa fase s’ha observat: l’estat de conseervació de l’eedificiació i la necessitatt de rehabilittació, les
essibilitat, lees condicion
ns de ventilació i il∙lum
minació (obsservació de façanes), ells indicis
condiicions d’acce
d’insttal∙lacions ob
bsoletes i altres situacion
ns de volumss, recrescuts,, etc.
Els resultatts d’aquestaa etapa es lliuren en fo
orma de llisstats i plàno
ols de indicaant la nece ssitat de
rehab
bilitació dels edificis (prediagnosi de l’edificació) així
a com de les altres situ
uacions obseervades.

À
udi
Àmbit d’estu
3
3.2 Bases i fo
onts d’inform
mació requerides i consu
ultades
S’han requerit les següeents bases i fonts
f
d’inforrmació:

D
De les 2.101
1 parcel∙les qque hi ha al
a barri del CCarmel, l'estudi se centtra en aquelles que conntenen
edificacció i que no
o té un ús dd'equipament. En un priimer anàlisi de les dadees cadastralss, s'ha obseervat la
següentt distribució:

Bases de daades:






Cadaastre, actualitzat a 24 de gener de 2020.
Mapa Urbanístic de Catalunyya (MUC), acttualitzat a 20
0 de desemb
bre de 2020.
Censs de locals een planta baaixa 2019, extret
e
del seervei de dad
des obertes de l'Ajunta ment de
Barcelona. Actuaalitzat entre març
m i novem
mbre de 2019.
Padrró actualitzatt a 28 de marrç de 2020, facilitat
f
per l'Ajuntamentt de Barcelon
na.
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3 parcel∙les
Parcel∙les amb habbitatge: 1.773
Parcel∙les sense ha bitatge (equipament púbblic o privat): 93 parcel∙lees
35 parcel∙less
Parcel∙les sense co nstrucció: 23

3.4 Estaabliment de criteris i inddicadors proccedents de bbases de dad
des (E1)
SS’han estable
ert i consens uat una sèrie
e de criteris indicadors del
d risc d’infrrahabitatge, aquests es lllisten a
continuuació indicant les fonts d’’obtenció de les dades.

Parcel∙les ssense constru
ucció

Parcel∙les seense habitatgee

S'ha observvat que en algunes parceel∙les no hi ha
h construcciions encara que segons cadastre tinggui algun
registtre, o contenen algun tipus de con
nstrucció quee s'ha comp
provat que no
n conté hab
bitatge. Aixíí, en una
primeera visita virttual les 2.101
1 parcel∙les estan
e
organittzades de la següent man
nera:





208 Parcel∙les sense construccció
46 Paarcel∙les amb
b equipamen
nts públics o privats
1.847 Parcel·les a incloure en
n l’estudi



Afectació planejament.
p
. Font: MUC
C



Antiguitat de
d l’edificaciió: any de co
onstrucció i aantiguitat efe
ectiva. Font:: Cadastre



Grau empadronament.. Fonts: “Cen
ns d'habitatgges buits a la
a ciutat de Baarcelona: el Carmel”+ Caadastre
+ Padró



Densitat d’’ocupació: ssuperfície pe
er habitatgee i superfíciie per habittant. Fonts: Padró + Caadastre
(Actualitzatt a 2020)



Categoria Cadastral.
C
Foont: Cadastre



Accessibilittat. Font: “CCens d'habita
atges buits a la ciutat de
d Barcelonaa: el Carmel”+“Estudi deel grau
d'accessibilitat en finquues de Barcelona”



ocals en plannta baixa. Fo
ont: Cadastree+Cens localss
Usos dels lo



Habitatges sota rasant.. Font: Cadasstre



Índex de vulnerabilitat
v
t. Font “Estu
udi i detecc ió a la ciuta
at de Barceloona d’àmbits de vulneraabilitat
residencial””

n índex globbal de risc d’infrahabita
d
atge a partir de l’explottació dels crriteris i indiicadors
3.5 Elabboració d’un
procedeents de base
es de dades ((E1)
esultant de l’’etapa 1 de l’’estudi es tennen en
PPer a l’elaborració d’un índdex global de risc d’infraahabitatge re
comptee els següentts criteris inddicadors:



onstrucció i aantiguitat efe
ectiva
Antiguitat de
d l’edificaciió: any de co



Grau empadronament



er habitant
ocupació: suuperfície per habitatge i superfície pe
Densitat d’o



Categoria Cadastral
C



Usos dels lo
ocals en plannta baixa



Habitatges sota rasant



Índex de vu
ulnerabilitat

osa en l’elabboració de l’índex sinó que es tracttarà en una etapa
L’afectaació de planejament no queda inclo
ment amb elss resultats de
el mateix.
posterioor a la redacció de l’estuddi conjuntam

Classificaació de les parrcel∙les de l’àm
mbit d’estudi
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Deficiències d’accessibilitat, en tractar‐se d’un reconeixement exterior s’han observat aquelles
mancances d’accessibilitat que tenen a veure amb l’accés a l’edifici i el seu entorn més immediat:

L’accessibilitat no ha estat inclosa en la primera etapa ja que no es disposa de dades procedents de fonts per a
la totalitat dels edificis estudiats. No obstant, aquest aspecte es té en compte en l’etapa 2 amb l’estudi de
camp.

3.6 Establiment de criteris i indicadors per a la campanya in situ i virtual (E2)
Es realitzen campanyes d’inspecció preliminar de la totalitat dels edificis seleccionats dins de l’àmbit
definit a l’Etapa 1. La inspecció és exterior i té com a objectiu l’establiment d’una priorització preliminar de la
necessitat de rehabilitació dels edificis i la detecció de situacions que puguin indicar risc d’infrahabitatge, així
com també la detecció dels diferents usos en planta baixa.



no assoliment dels mínims d’accessibilitat des de l’exterior per la presència de graons a l’entrada
a l’edifici



accés a l’edifici a través d’un carrer o passatge públic o privat d’amplada reduïda



accés a l’edifici a través d’un carrer o passatge públic o privat que té com a única alternativa l’ús
d’escales

Indicis de deficiències en la ventilació/il·luminació observables des de l’exterior:

3.6.1 Prediagnosi de l’edificació
A partir de la campanya in situ i virtual s’estableix una priorització preliminar de la necessitat de
rehabilitació dels edificis a la vegada es validen les dades inicials procedents de les diferents bases de dades.



ventilació d’habitatge a través de finestres de soterrani que donen a carrer



observació de finestres insuficients



ventilació de plantes soterrani amb habitatge a través de patis frontals adjacents a carrer

També s’han considerat indicis observables de possibilitat d’ingfrahabitatge l’existència de volums
irregulars en coberta.

De cara a la prediagnosi s’han tingut en compte una sèrie d’indicadors observables en els edificis (danys
i deficiències). Aquests són els següents: presència d’humitats de capil∙laritat, presència d’humitats per
filtració, elements o revestiments de façana inestables, presència de xarxes o elements de protecció,
esquerdes en murs de façana, esquerdes al revestiment, finestres sense fusteria i/o vidre o finestres tapiades
i/o fusteries en mal estat i instal∙lacions en mal estat.

Els resultats es lliuren en forma de llistats i plànols.

3.6.3 Usos de planta baixa

A partir de l’observació dels indicadors sobre l’estat de conservació aparent de l’edifici i la valoració del
tècnic que realitza la inspecció és possible l’establiment d’una priorització preliminar de la necessitat de
rehabilitació dels edificis. La priorització s’estableix en 5 nivells:

Durant la campanya de visites in situ es registren també els usos de planta baixa, diferenciant entre:


Ús amb accés públic (inclou comerços, restauració, serveis i equipaments públics disposats als
locals en planta baixa dels edificis residencials)

1,5: rehabilitació necessària



Ús sense accés públic (habitatge, taller, oficines, magatzem o garatge)



2: rehabilitació recomanable



Sense ús (locals buits)



2,5: realització d’accions de manteniment



3: manteniment habitual aconsellable



1: rehabilitació urgent



3.7 Elaboració d’un índex de risc d’infrahabitatge a partir de les dades obtingudes en la campanya in situ i
virtual (E2)

Es proposa incloure els edificis amb valoració 1, 1,5 i 2 en el conjunt d’edificis susceptibles de ser
inclosos en programes d’especial atenció a la rehabilitació.

Per a l’elaboració d’un índex global de risc d’infrahabitatge resultant de l’etapa 2 de l’estudi es tenen en
compte els següents criteris indicadors:

Els resultats es lliuren en forma de llistats i plànols dels indicadors per separat i de l’índex de necessitat
de rehabilitació (prediagnosi).

3.6.2 Altres indicis de risc d’infrahabitatge observats
A més dels paràmetres referents a l’estat de conservació s’han incorporat els següents paràmetres
observables des de l’exterior que s’agrupen en els grups següents:
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Prediagnosi de l’edificació (índex de necessitat de rehabilitació)



Deficiències d’accessibilitat



Deficiències de ventilació/il∙luminació

4
4.

RESULTATS

4.1 Resultats per indicadors ((E1)
nten els resu
ultats per a caada un dels criteris
c
indicadors presen
ntats en l’apaartat 3.4.
A continuació es presen
A l’An
nnex 1 es tro
oben els plàn
nols aportats per cada ind
dicador.

Afecttació planeja
ament.
S’indiquen aquelles fin
nques que esstan afectades pel planeejament urbaanístic, les diferents
d
cas uístiques
són lees següents:



Afectació
ó vial: estan destinades a desaparèixxer, ja que han
h de passaar a formar part
p de l'esppai públic
(16 parce
el∙les).



Parcs i jardins: estan destinades a desaparèixxer, ja que han de passar a formar part
p de parcss i jardins
(127 parccel∙les).



Afectació
ó planejameent: afectadees per un àmbit
à
de planejament, no han po
ogut ser obbjecte de
llicències per a la sevaa rehabilitació/renovació
ó (129 parcel∙les).



Afectació
ó per alineaació de vial: en cas dee rehabilitació han de modificar
m
l'aalineació de vial (97
parcel∙less).



Transform
mació en equ
uipament: estan
e
destinaades a desap
parèixer o haver de recon
nstruir‐se, ja que han
de passarr a equipameent públic (39
9 parcel∙les).



Densifica
ació: sense afectació urbanística,
u
e
no ha estat
poden auggmentar edificació si encara
completada (1.157 paarcel∙les).



Edificació
ó aïllada: seense afectacció urbanística, poden augmentar
a
e
edificació
si encara no ha estat
completada (172 parccel∙les).



Rehabilitació: afectatt per un pla de
d millora urrbana (PMU, pendent de planejamen
nt).(64 parcell∙les).



Volumetrria específicaa: tenen prevvista una reh
habilitació am
mb una volum
metria especcífica (46 parrcel∙les).

Afectació pllanejament
TTal i com s’ha esmentat anteriormen
nt, aquest in dicador no s’utilitza
s
perr a l’obtenció
ó de l’índex de risc
ompte perquuè se'n pugui fer un esstudi diferen
nciat en funnció de
d’infrahhabitatge, sinó que es ttindrà en co
l'afecta ció per plane
ejament méss endavant.

Antiguiitat de l’edifiicació
EEn relació a l'antiguitat dde l'edificació partint dee la informacció que aparreix al registtre cadastral , s'han
diferencciat dos ind
dicadors: anny de constrrucció i anttiguitat efecttiva. Any dee construcció indica l’aany de
construucció de l’edificació més antiga que hi
h ha a la parrcel∙la. L’ anttiguitat efecttiva indica l’any de consttrucció
hagi rrealitzat reha
abilitació tot al, en aquest cas l'antiguuitat es
del locaal de major superfície,
s
exxcepte que aquest
a
la data de la rehabillitació.
uest indicadoor, s'ha parttit dels valorrs obtinguts en una distrribució
PPer tal d'esta
ablir les cateegories d'aqu
eris tècnics que atenen
n a les prinncipals
per ranngs naturalss que posteeriorment s'ha adaptatt amb crite
ent en el m
caracte rístiques co
onstructives de l’edificació i la norrmativa vige
moment de la construccció. A
gs per als inndicadors segons l'antiguuitat de l'edificació indiccant el
continuuació s’indica
a la distribucció dels rang
as:
nombree de parcel∙le
es detectadees en cada ca

8

Any de construcció
c

Antiguitat efectiva

Anteriorr a 1950

278

231

Entre 19
951 i 1960

452

425

Entre 19
961 i 1980

914

981

Entre 19
981 i 2006

139

143

De 2007 fins l’actualitat

22

28

Sense informació

42

39

Antiguitatt efectiva

Grau d’’empadronament
PPer generar d'un
d indicadoor relacionatt amb la deteecció d’habittatge buit s'hhan fet servir dades provvinents
es de cadastrre.
del cen s d'habitatge
es buits, del padró i dade
ue detecta i ndicis d’hab
bitatge buit i l’altra
D
D’aquest indicador s’hann elaborat dues cartograafies: una qu
amb l’inndicador de grau d’empaadronament.
ndex de riscc d’infrahab
bitatge, la pprimera
TTot i que no
o s’utilitza ddirectament per l’elabooració de l’ín
n representaar una
cartograafia ha perrmès identifficar parcel∙les amb inndicis d'habitatge buit que poden
oportunnitat en el fu
utur:
Any de construcció
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Habitatges buits: els 699 habitatges buits del ceens estan disttribuïts en 554 parcel∙les on algun deels seus
habitatge està buit.



nament: a lees dades facilitades del PPadró hi conssten 143 parrcel∙les
Habitatges Padró sensee empadron
gú empadronnat.
(162 habitatges) on alguun dels seus habitatges nno hi ha ning



ades cadastraals, encara hi
Habitatges Cadastre seense empadrronament: s egons les da
h ha 240 parrcel∙les
adronament.
amb ús d'ha
abitatge sensse cap empa

Grau d’empaadronament
Parccel∙les amb indicis d’habitatge buit

Densitaat d’ocupació
ó

Per tal de generar
g
un in
ndicador relaacionat amb la possibilitat d'existènccia d'habitatgges buits, o eel que és
més iimportant pe
er a l'estudi, possibles co
omunitats deesestructurades, s'ha calculat el grau
u d'empadro
onament.
És a d
dir, el nombre d'habitatgges que teneen algun em
mpadronamen
nt, en relació
ó als habitattges existentts segons
Cadasstre.

de laa informació del Padró i la del registtre cadastral , s'han
EEn relació a la densitat dd'ocupació, partint
p
abitatge i supperfície per habitant.
diferencciat dos indiccadors: supeerfície per ha
h



alculat la suuperfície útil mitjana ddels locals qualificats
am
mb ús
Superfície per habitattge: s'ha ca
q
ments comunns.
mpte els elem
d'habitatge segons Cadaastre, sense tenir en com



ges. S'ha calcculat la
Superfície per
p habitantt: permet analitzar el posssible amunttegament enn els habitatg
bitatge (nom
empadronatss entre
mitjana, per parcel∙la, dde la densitat d’ocupacióó de cada hab
mbre total d’e
dró).
superfície de
d l'habitatgee segons Pad

nts valors segons el perceentatge d'em
mpadronameents:
S'ha assignat els següen



entre 0% i 25%: 70 paarcel∙les



entre 25%
% i 50%: 300 parcel∙les



entre 50%
% i 75%: 357
7 parcel∙les



entre 75%
% i 100%: 61
15 parcel∙les
hi haa hagut
PPer establir els
e rangs de la superfície per habittatge, tenintt en comptee que en el temps
t
m
e la distribucció per
diferentts ordenances que oscil ∙len en les superfícies
s
mínimes per habitant, s''ha partit de
nança que m
a al barri de l Carmel és l'aprovada aamb el
rangs nnaturals i s'ha observat qque la orden
més s'adapta
PGM el 20 de juliol de 1977, onn s'estableix que “l’habitaatge tindrà com
c a mínim
m una superfíície útil o habbitable
ncional li coorresponguin
n 18 m², en el cas de programa
dee dues
tal quee a cada persona del prrograma fun
p
grames més amplis”.
personees, i 10 m² a cada personna que excedeixi de dos een altres prog

En aquest indicador taambé s'han discriminat les parcel∙lees en funció
ó de la relacció entre el nombre
d'hab
bitatges que tenen algun habitant em
mpadronat i el
e nombre d'habitatges. Aquests valo
ors són moltt útils per
a iden
ntificar parce
el∙les individualment:



parcel∙less amb empad
dronament sense
s
habitattge: 10 parceel∙les



parcel∙less amb més empadronament que habitatge: 28 paarcel∙les



parcel∙less amb habitaatge sense em
mpadronameent: 384 parccel∙les



Parcel∙less sense empaadronament ni habitatgee: 83 parcel∙lees

A
Així s'ha classsificat per less superfícies mínimes peer a 2, 4, 6 i 8 habitants. A
Així la classifficació en funnció de
la superrfície per hab
bitatge s'ha rrealitzat en els
e següents rangs:

10
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menys de
e 36m2/habittatge: 133 paarcel∙les



entre 27m2/habitant i 336m2/habitan
nt: 443 parceel∙les



entre 36m
m2/ habitatgee i 56m2/hab
bitatge: 643 parcel∙les



entre 36m2/habitant i 556m2/habitan
nt: 305 parceel∙les



entre 56m
m2/ habitatgee i 76m2/hab
bitatge: 756 parcel∙les



més de 56m
m2/habitant: 69 parcel∙les



entre 76m
m2/ habitatgee i 96m2/hab
bitatge: 171 parcel∙les



sense inform
mació: 485 pparcel∙les



més de 96m2/habitatge: 51 parceel∙les



sense info
ormació: 93 parcel∙les

Superfície per habitatgee

Superfície pper habitant

al
Categorria Cadastra
Per identificar la superffície per hab
bitant, que dóna
d
indicis d'amuntegam
d
ment, a més dels criteris utilitzats
ó per rangs de l’indicado
or de superfíície per habiitatge, s'ha tingut
t
en com
mpte les osccil∙lacions
en la segmentació
entree les diferents ordenancees. D'aquestaa manera, peer a dues perrsones escil∙la entre 12m² i 18m² per habitant
i per habitatge am
mb més de 7 habitants oscil∙la
o
entre 9m² i 12m² per habitantt. Amb tot això s'ha classsificat en
n
els raangs que méss s'adapten a la distribucció per talls naturals:





les N
é informacióó sobre
LLa tipologia constructiva,
c
, elaborada segons
s
Normes Tècniiques de Val oració, conté
la categgoria cadastrral, que és ell factor que permet calcuular el valor cadastral dee cada constrrucció en funnció de
la seva tipologia.
dicador serà directamentt aquest val or. Per
LLa categoria cadastral éss un valor entre 1 i 9, aaixí que l'ind
ar‐se amb lla més
aquellees parcel∙les que contennen diferents categoriees cadastralss s'ha optatt per queda
restrictiiva.

menys de
e 9m2/habitaant: 45 parceel∙les
2

2

entre 9m /habitant i 18m /habitaant: 154 parccel∙les
2

2

entre 18m
m /habitant i 27m /habittant: 364 parrcel∙les

11
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Categoria 8: 4 parcel∙less



Categoria 7: 13 parcel∙lees



Categoria 6:109 parcel∙lles



Categoriaa 5: 1.147 parcel∙les

Usos deels locals en planta baixaa



Categoriaa 4: 448 parcel∙les



Categoriaa 3: 75 parcel∙les



Categoriaa 2: 9 parcel∙les



Sense info
ormació: 42 parcel∙les

A
Amb l'objectiu de crear uun indicadorr que reflectteixi la possib
bilitat de l'exxistència d'h
habitatge en planta
baixa, ss'ha calculat el percentattge de localss que no hann estat registrats al censs de locals en planta baixxa que
facilita l'ajuntamentt de Barcelonna en el porttal de dadess obertes. Aixxí, el 0% indiica que tots els
e locals en planta
% representa
a que no hi ha cap local identificatss, indica que seguramentt hi ha
baixa coontenen locals, i el 100%
habitatgge en planta baixa. Els raang s'han establert segonns la distribució per talls naturals:



cap local identificat: 1.0072 parcel∙les



3
48 parccel∙les
menys del 35%:



entre el 35%
% i el 65%: 2 86 parcel∙less



entre el 65%
% i el 85%: 2 31 parcel∙less



entre el 85%
% i el 100%: 149 parcel∙le
es



sense inform
mació: 61 paarcel∙les

Categorria cadastral

Accesssibilitat
S'ha georefferenciat la informació faacilitada en l“Estudi del grau
g
d'accesssibilitat en finques de Baarcelona”
(2017
7) elaborat per
p l’Institut M
Municipal d'Habitatge i Rehabilitació
R
ó. Malauradaament no es disposa d’informació
suficientment àm
mplia per inclloure aquestt indicador, com
c
a mínim
m de moment, en l’obten
nció de l’índeex de risc
d’infrrahabitatge.

ocals en PB seense identificar
Lo

És per aque
est motiu, que aquesta informació
i
e veurà com
es
mpletada a l’eetapa 2 de l’’estudi a parrtir de les
dadess qualitatives obtingudess en l’estudi de camp preevist.

or s'han elim
una supperfície
PPer a la realització d'aqu est indicado
minat aquells locals de pllanta baixa amb
a
igual o inferior a 10m2 per podeer‐se tractar de places d’’aparcament o trasters.

12
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Habittatges sota rasant
r



Socioeconò
òmic: desnonnaments, aju
uts per a pagaament del llo
oguer, pensioons, etc.

Per a l’obte
enció d’aqueest indicador s'ha calcullat la superffície mitjana de l'habitattge situat enn plantes
soterrani o semissoterrani. Peer tal de defiinir els rang s'ha utilitzat el mateix criteri
c
ja utilitzat en la ssuperfície
ó a la superfíície mínima per
p 2, 4, 6 o 8 persones (2x18m²+nx1
10m²):
mitjana d'habitatge en relació



Socioespacial: mobilitatt, població in
nfantil, índexx d'envellime
ent, etc.



Urbanístic: estat de l'eddifici, accessibilitat, activvitat rehabilittadora, etc.



nístic: tipus dde propietat, activitat urbbana, etc.
Sociourban



inferior a 36m2/habitaatge: 14 parccel∙les



entre 36m
m2/habitatgee i 56m2/habitatge: 57 paarcel∙les



entre 56m
m2/habitatgee i 76m2/habitatge: 78 paarcel∙les



entre 76m
m2/habitatgee i 96m2/habitatge: 17 paarcel∙les



més de 96m2/habitatge: 5 parcel∙les



Parcel∙less sense inform
mació: 1.676
6 parcel∙les

t per a tote
A
Amb un tota
al de 40 indiicadors es va establir unn índex de vulnerabilitat
v
es les parcel∙∙les on
l'habitaatge era l'ús principal. Paartint dels re
esultats de l’eestudi de vulnerabilitat i per tal de poder
p
distribbuir els
p al barri d el Carmel, aquelles parc el∙les que esstaven classifficades
rangs d e forma normalitzada (een 5 grups) per
abilitat ha eestat la
de vulnnerabilitat alta s'han subbdividit entrre alta i mittja. Així la qualificació dde la vulnera
següentt:



8 parcel∙les
extrema: 78



acusada: 68
85 parcel∙les



alta: 601 pa
arcel∙les



mitja: 192 parcel∙les
p



moderada: 286 parcel∙lees



mació: 5 parrcel∙les
sense inform

Superrfície mitjana d’habitatge so
ota rasant

bilitat
Índexx de vulnerab

Índex de vu lnerabilitat

A l “Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona d’’àmbits de vu
ulnerabilitat residencial”” (2017) elabborat per
UPC p
per Foment de
d Ciutat s’estudià la vuln
nerabilitat so
ocioresidenccial en quatrre eixos:
13
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4.2 Ín
ndex global de
d risc d’infrrahabitatge (E1)
(

SSi els valors de
d l’índex ressultant es disscretitzen en cinc grups ig
guals, s’obtéé, el resultat que
q segueix::

A partir de
els criteris eestudiats prèèviament i definits
d
a l’aapartat E1.1.3 de la meetodologia eespecífica
d’aqu
uesta Etapa 1 i amb els valors dels indicadors
i
obtinguts s’ha elaborat un
u índex de risc d’infrah abitatge.
S’ha eemprat un sistema multicriterial discretitzant els resultats de cada indicad
dor en un no
ombre igual dde rangs.
Amb aquesst criteri s'han realitzat dues aproximacions:



Establime
ent de l’índeex global de
e risc d’infraahabitatge per
p mitjana directa: calcculat a parti r de tots
aquells in
ndicadors deels quals en tenim
t
inform
mació, aquellls valors sense informaciió no s'han ttingut en
compte.



Establime
ent de l’índeex global de risc d’infrah
habitatge pe
er mitjana am
mpliada: calculat a partiir de tots
els indicadors interpreetant la faltaa d'informaciió com un po
ossible indici de risc d'inffrahabitatge.



entre 1 i 2,5
54 (12 parce l∙les)



entre 2,54 i 4,08 (55 pa rcel∙les)



entre 4,08 i 5,62 (569 p arcel∙les)



entre 5,62 i 7,16 (875 p arcel∙les)



entre 7,16 i 8,7 (336 pa rcel∙les)

Cada una de
d les dues aaproximacion
ns es presen
nta en formaa de dues vissualitzacions. La primeraa on cada
valor d’índex es representa aamb el seu propi color, resultant un degradat. La segona on
o s’estable ixen cinc
padament.
rangss que es visuaalitzen agrup
L’índex glob
bal de risc d’’infrahabitattge per mitjaana directa és
é el següentt:

Índex globaal de risc d’infrrahabitatge peer mitjana directa en cinc ra
rangs iguals

poca infformació que
eden graduaades en
EEn el càlcul de la mitjana directa s'obsserva que less parcel∙les amb
a
ormació.
el rang de menor rissc d'infrahabbitatge, i aquest fet pot feer descartar parcel∙les am
mb poca info
ex global peer mitjana ampliada,
é s a dir, tenint en comppte els
PPer aquesta raó s'ha caalculat l'índe
a
les se güents
indicad ors d'aquelle
es parcel∙les de les qualss no existeix informació. En aquests ccasos s'han tingut
t
consideeracions:
Índex glo
obal de risc d’’infrahabitatge per mitjana directa sensee discretitzar

14
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Any constru
ucció i antiguuitat efectiva: als valors ssense informació se'ls ha donat el valor màxim.



el valoor màxim a le
es:
Percentatge
e empadronaament: s'ha donat
d

◦

parce
el∙les amb em
mpadronameent sense habitatge.



entre 5,55 i 6,7 (678 pa rcel∙les)

◦

parce
el∙les amb haabitatge sensse empadron
nament.



entre 6,7 i 7,85
7 (556 pa rcel∙les)

◦

parce
el∙les sense in
nformació.



entre 7,85 i 9 (103 parceel∙les)



Superfície
e/habitant i superfície/h
habitatge: no s'han afeggit els valorss sense info
ormació, ja qque amb
l'empadro
onament ja s'ha increm
mentat el fet
f de no tenir
t
inform
mació d'emp
padronamentt ni l'ús
d'habitatgge segons Caadastre.



Habitatge
e sota rasantt: s'ha elimin
nat aquest in
ndicador de la mitjana, ja
j que és un factor negaatiu per a
totes les parcel∙les dee les que ten
nim informacció, així que s'ha
s incremeentat directam
ment un 10%
% del seu
valor.



Locals en
n PB i catego
oria cadastraal: no s'han tingut
t
en co
ompte les paarcel∙les sensse informaci ó per no
sobredim
mensionar‐less.



Índex de vulnerabilitaat: no s'ha tingut
t
en com
mpte els valors sense in
nformació, jaa que com q ue és un
mançana, s'h
ha assignat el valor a totaa l'illa.
indicadorr a nivell de m

Finalment, l'índex globaal té un valor entre 3,25 pel cas més favorable i 9 pel més dessfavorable.

ahabitatge perr mitjana amp
pliada en cinc rangs iguals
Índex global de risc d’infra

4.3 Reddefinició de la mostra (E22)

ossible afinarr els usos de
e les parcel∙lees incloses dins
A partirr de la camp
panya in situ ha estat po
d l’estudi. Així, a
el∙les estan oorganitzades de la següennt manera:
partir dde la campanya in situ less 2.101 parce

Índex global de risc d’in
nfrahabitatge per mitjana ampliada
a
sensse discretitzarr

d
e cinc grups iguals, s’ob
els
bté, el resultaat que segueeix:
Si els valorss de l’índex rresultant es discretitzen



entre 3,25 i 4,4 (69 paarcel∙les)



entre 4,4 i 5,55 (441 p
parcel∙les)
15
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•

252 Parcel∙les sense connstrucció

•

58 Parcel∙les amb equippaments públics o privatss

•

1791 Parcell∙les a inclou re en l’estudi

Classificacció de les parrcel∙les de l’ààmbit d’estud
di

el: índex de n ecessitat de
e rehabilitaciió
Prediaggnosi de l’edificació al barrri del Carme

4.4 Prediagnosi de
d l’edificació
ó (E2)

A continuació es presenten els resu
ultats de preediagnosi de l’edificaciói del barri del Carmel, elaaborats a
partirr de la campana in situ i virtual de l’EEtapa 2 de l’eestudi. Per a la prediagno
osi de l’edificcació s’ha paartit de la
selecció de finque
es anterior. N
No obstant, no
n ha estat possible
p
obseervar l’edificcació en 84 casos en tracttar‐se de
bilitat per mitjans virtuals o bé edificcis no visiblees des de
parceel∙les interiorrs sense accéés des de caarrer ni visib
carrer i envoltats per vegetacció. El nombrre total d’ediificis inclososs en la prediagnosi de l’eedificació és de 1707,
op descartatss els edificis n
no visibles.
un co
Els resultatts de la prediiagnosi de l’eedificació es troben als an
nnexes 5 i 6.
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Esquerddes de revestiment

557

333%

Fusteriees en mal esttat

36

22%

Instal∙laacions en ma
al estat

11

11%

PPel que fa alss danys i/o ddeficiències dels
d edificis qque han pog
gut ser detecctats des de l’exterior abbunden
la pressència d’elem
ments inestaables (prese
ents a un 330% dels ed
dificis), aqueests són sovint, revest iments
esquerddats que presenten situuacions d’inestabilitat, rrecobriments de rajola en situació de despenndre’s i
cornise s i balcons en
e mal estat.. Tot i detecttar‐se aquesstes situacion
ns únicamennt un 2% delss edificis obsservats
ó cautelars. LLa presència de danys i/oo deficiències en els edifficis del
disposeen de xarxes o elements de protecció
barri prresenta una distribució
d
u niforme. Els plànols de ppresència de danys es po den trobar a l’annex 5.

4.5 Altrres indicis de
e risc d’infrahhabitatge ob
bservats (E2))
EEl concepte d’infrahabita
d
atge indica unes
u
caracterrístiques de l’edificació ddestinada a habitatge peer sota
els requueriments no
ormatius de seguretat, accessibilitat universal i habitabilitat
h
ducció). Per tant, a
(veure introd
més dee l’estat de co
onservació dde l’edificació
ó i la presènncia de deterrminats tipu s de danys en
e l’edificacióó, com
per exeemple, la pre
esencia d’hum
mitats o insttal∙lacions deeficients, que poden ind icar deficièn
ncies de seguuretat i
salubrittat, s’han de
e considerar altres aspecctes que tennen incidència en les conndicions d’habitabilitat. Alguns
d’aquessts aspectes són difícilm
ment detectables des de l’exterior co
om, per exem
mple, tots aq
quells que teenen a
veure aamb les dime
ensions de lees diferents peces
p
que coonformen l’h
habitatge i laa seva distrib
bució (obtingguts en
nvi, sí que ess poden dete
ectar d’altres . En el cas de
el barri del CCarmel,
l’etapa 1 a partir de
e bases de daades). En can
entada que tté una influè
ència directa en les
una de les seves prrincipals caraacterístiquess és una oroggrafia accide
minació/ventilació dels hhabitatges.
condicioons d’accessibilitat i il∙lum

Prediagnosi de l’e
edificació al b
barri del Carm
mel: edificis amb necessitats de rehaabilitació méss elevades

S’han pogu
ut detectar u
un 36% de lees finques exxistents al baarri del Carm
mel que presenten un graau elevat
de neecessitat de rehabilitació
ó (índexs 1, 1.5 i 2). Aq
quests es tro
oben generaalment distribuïts per toot l’àmbit
d’estu
udi si bé s’ap
precia una m
major concen
ntració a les zones més elevades
e
dell barri. Aproximadamentt un 15%
dels eedificis observats des de l’exterior po
odrien preseentar situacio
ons de risc, jaa sigui globaal de l’edifici o parcial
(índexs 1 i 1.5), aquests,
a
iguaalment, tot i estar distrib
buïts per tot el barri abu
unden més per
p les zoness de cota
més aalta.

Deficiènncies d’accesssibilitat
ncances d’acccessibilitat que
SS’han tingut en compte aaquelles man
q tenen a vveure amb l’’accés a l’ediifici i el
seu enttorn més imm
mediat. Aqueestes són:



UA) des de l’exterior pe
er la presènncia de
no asssoliment del s mínims d’accessibilitatt (CTE‐DB‐SU
graons a l’entrada a l’edifici
a1
 accés a l’edifici a trravés d’un carrer o passattge públic o privat d’ampplada reduïda
arrer o passaatge públic o privat que té com a ún
nica alternatiiva l’ús
 accés a l’edifici a trravés d’un ca
d’escales
olt habitual ttrobar un o més graons a l’entrada (77% dels eddificis),
PPel que fa a l’accés de l’eedifici, és mo
ui dia. No oobstant, aqu
uest fet es podria
per tannt no s’asso
oleixen els m
mínims d’acccessibilitat eexigibles avu
ó del graó dee l’entrada per una ramp a en el vestíbul.
solucionnar en moltss casos amb lla substitució

Un 63% de
els edificis observats es troben en un
u estat de conservació
c
correcte on portant a tterme les
habituals accions de manteniment ja seriaa suficient peer a la seva conservació.
c
c
m
més a les
Aquests es concentren
b
i properes a la Rambla del Carm
mel.
zoness baixes del barri

Danyys i/o deficiències detecttats des de l’e
exterior

N. edificis

%

Humiitats de capill∙laritat

204

12%

Humiitats per filtració

391

23%

Preseencia d’eleme
ents inestablles

514

30%

Xarxees de proteccció (mesuress cautelars)

34

2%

Esqueerdes en murs

312

18%

L’
L’accidentada
a orografia ddel Carmel es molt patennt en alguns carrers on la pendent és
é molt acussada o,
essibilitat no es pot
fins i toot, tot l’ample
e de carrer eestà ocupat per
p escales. EEn aquests casos la defic iència d’acce
solucionnar intervenint en l’edificci.

1
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Ampladda reduïda s’h
ha considerat quan el carrer o passatge tté com a màxim l’amplada dd’un vehicle.

U
Una altra característica dee la parcel∙la
ació del barrii del Carmel,, derivada dee l’orografia, és l’elevat nnombre
de parccel∙les “interriors”. Els eedificis d’aqu
uestes parceel∙les no ten
nen l’accés ddes del carrrer sinó quee a ells
s’acced eix a través de passatge s, passos, esscales, de divversa natura. Aquests caasos solen im
mplicar deficiiències
mb ampladees insuficientts i escales. EEn alguns casos els passoos a les parccel∙les interioors són
en l’acccessibilitat am
de lliuree accés públic, en uns alttres casos estan tancats nnomés als ve
eïns, fet que ha impossibilitat la visitaa.

Carreers amb accusada pend
dent o esccales com a única altternativa d’’accés als edificis
e
d’haabitatges

Passos i passatges d’accés
d
públi c que constittueixen l’úni c accés a cerrtes parcel∙lees interiors

Graó en l’accés a l’edifici d’h
habitatges

ue constitue ixen l’únic acccés a certess parcel∙les in
nteriors
Passos i passatges tancats a l’ac cés públic qu

Passaatge Sigüenzaa d’amplada reduïda i passos que acccedeixen al passatge
p
des del c. Sigüen
nza
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Deficiències d’acccessibilitat ob
bservades

Tipuss de deficiència en l’acceessibilitat observada

Nombre ed
dificis

no asssoliment dels mínims d’accessibilitatt des de l’extterior per la presència de graons a 1217
l’entrrada a l’edificci
accéss a l’edifici a través
t
d’un ccarrer o passsatge públic o privat d’am
mplada reduïda

Ventilacció d’habitatge a través dde finestres de
d soterrani o semisoterrani que donnen a carrer
U
Una altra situació de veentilació deficient de less peces de l’habitatge qque queden sota rasantt és la
adjjacent a faça
ana. Aquestss patis solen tenir una am
ventilacció i il∙lumina
ació mitjançaant un pati davanter
d
mplada
ple i de duess o tres
reduïdaa i una única planta de p rofunditat , tot i que en algunes ocasions el patii és més amp
plantes de profundiitat.

158

accéss a l’edifici a través d’un carrer o passatge
p
públic o privatt que té com
m a única 74
altern
nativa l’ús d’e
escales

a al carrer Al cade de Zala
amea on la ccalçada
L’
L’orografia de
el barri pot ddonar situaciions com la qque es dóna
dificis que ddonen a un costat
del m
es trobba per sobre de les cobeertes dels ed
c
mateix carrerr. En aquest cas es
odat, reduintt les condicio
ons d’il∙lumiinació i
d cota entree l’accés als habitatges i el transit ro
produe ix un canvi de
ventilacció dels habittatges.

ncies en la ventilació/il·lluminació ob
bservables des
d de l’exterrior
Indiciis de deficièn
Les diferències de cota entre diverssos punts d’u
una mateixa parcel∙la poden fer que pisos semisooterrani i
soterrani, fins i to
ot varies plan
ntes, es trobiin sobre rasaant, podent ventilar
v
i il∙lu
uminar per aquella zona.. Aquesta
mstància pott fer que detterminats pu
unts de l’hab
bitatge que es
e trobin sotta rasant bussquin una veentilació i
circum
il∙lum
minació en sittuacions extremes trobant‐se nombrrosos edificiss (192 edificiis) amb finesstres a ran d e vorera.
Aqueest és un posssible cas, to
ot i que es so
ospita de l’exxistència de cambres o habitacions
h
q es pugu in trobar
que
entilar, fet no
o detectablee amb un tipu
us de campanya realitzad
da únicamen
nt des de l’extterior.
sota rrasant i no ve

en façana
A més d’aque
estes situaciions també s’han registrrat aquells casos on el nnombre de finestres
f
garantir
les
co
il∙luminació
i
dels
habitatge
s’ha ob servat apare
entment insuuficient per g
ondicions d’i
ventilació d
es.
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Tipus d e deficiència
a en ventilacció/il·lumina
ació observadda

Nombre edifi cis

ventilacció d’habitatge a través dde finestres de
d soterrani qque donen a carrer

192

finestrees insuficientts en façana

39

ventilacció de plantes soterranii amb habita
atge a travéés de patis frontals
f
adjaacents a 5
carrer

Ventilació de plan
ntes soterran
ni a través dee patis frontaals a façana

Ventilació de plan
ntes soterran
ni a través dee patis frontaals a façana de varies plantes de profunditat
minació
Deficiènncies de venttilació i il∙lum

Volumss irregulars en
e coberta
SS’han registra
at aquells eddificis que prresenten connstruccions i volums aparrentment irregulars en ccoberta
com a uun altre posssible indici dde l’existència d’infrahabbitatges en aquelles ubicaacions. S’han detectat uun total
de 456 edificis amb indicis de voolums irregulars en cobeerta.

C. Alcaldee de Zalameaa
20
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Existèència de possibles volum
ms irregulars en
e coberta

Usos enn planta baixxa

4.6 U
Usos de plantta baixa (E2))

ge i d’altres ((tallers, oficiines, magatzzems, etc.) que
q també ppodrien
D’aquellls usos sensse accés púbblic: habitatg
habitatge s’hha fet una disstinció en fu nció de la se
eva superfíciee. Com
ser suscceptibles d’allotjar un ús irregular d’h
erses entitatts amb aque
ests usos s’hha consideratt aquella am
que en una planta baixa podenn existir dive
mb una
2
àrquing en eel cadastre i aquells infeeriors a
superfíccie més petiita , eliminannt aquells usos catalogaats com a pà
10m2.

S’han registrat els diferents usos deels edificis en
n planta baixa, distingint entre:



Ús amb accés públic: inclou
u comerços, restauració, serveis i eq
quipaments públics dispposats als
baixa dels ed
dificis residen
ncials
locals en planta b



Ús sense accés p
públic: majo
oritàriament habitatge, tot
t i que tam
mbé hi ha altres usos coom taller,
oficin
nes, magatzeem o garatgee.



Sensse ús: locals buits. En aquest grup s’han inclòs els
e locals amb persiana baixada
b
aparrentment
des de fa tempss, tot i que no es pot garantir que es donin alttres usos no
o detectablees des de
erior.
l’exte

Existeix una gran part del barri qu
ue té habitattges en plan
nta baixa (10
086 edificis), fet que connsiderant
tamb
bé l’accidentaada orografiaa pot dificultaar les condiccions de venttilació.
L’activitat comercial
c
es concentra a la part baixa del barri,, pels voltants del mercaat i els carreers Dante
ós.
Aligheeri i Llobregó

2

Les supperfícies s’han
n extret del T114 del cadastre en les propiietats verticalss i del T15 dell cadastre en les propietats
horitzonntals.
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PPer l’indicado
or de les coondicions de
e ventilació i il∙luminació s’ha estabblert una pu
untuació quee és la
següentt: als edificiss que ventileen a través de
d finestres de soterrani que donenn directamen
nt a carrer sse’ls ha
assignat 5 punts, al la ventilaciió de plantes soterrani a través de patis
p
frontal s adjacents se’ls ha assiignat 4
arent una quuantitat de finestres
f
inssuficients se’ls ha assignnat una
punts, i aquells edificis que prresenten apa
puntuacció de 3.

Superrfícies dels habitatges
h
ip
possibles locaals amb ús d’’habitatge en
n planta baixxa.

4.7 ín
ndex de risc d’infrahabita
d
atge a partirr de les dade
es obtingude
es en la camp
panya in situ
u i virtual (E22)
Per a l’elab
boració de l’ííndex de riscc d’infrahabittatge a partir de les dades obtingudees en la cam
mpanya in
situ i virtual s’han
n generat tres indicadors a partir de les dades reccollides:



Indiccador de Prediagnosi de l’edificació
l
(ííndex de neccessitat de reehabilitació)



Indiccador de les ccondicions d’accessibilita
d
at



Indiccador de les vventilació/il∙luminació

3 Indicaadors corressponents a laa campanya in situ
A
Aquests tres indicadors s’’han ponderrat amb el m ateix pes per obtenir l’ínndex de risc d’infrahabita
d
atge de
la camppanya in situ i virtual.

na ponderació amb 5 nivvells.
Per cada indicador s’haa establert un
diagnosi s’han convertit els
e valors de l’índex de necessitat
n
dee rehabilitaci ó (1, 1.5,
Per l’indicaador de pred
5 i 3) a una escala de 5 vaalors.
2, 2.5
Per l’indicaador de les condicions d’accessibilitat s’han sumat
s
les puntuacions corresponennts a les
difereents deficiè
ències detecctades pond
derant‐les de
d la següeent maneraa: no assoliment dels mínims
d’acceessibilitat de
es de l’exterrior per la presència de graons a l’eentrada a l’edifici (1 pun
nt); accés a ll’edifici a
través d’un carrerr o passatge públic o privat d’amplad
da reduïda (2
2 punts) i, fin
nalment, acccés a l’edificii a través
d’un ccarrer o passsatge públic o privat que té com a ún
nica alternativa l’ús d’escaales (2 puntss).

22
2

Resulltats de l’índex de risc d’iinfrahabitatgge obtingut de
d la campan
nya in situ i virtual
v
1 25% + E2 all 75%
Indicador d’índex de risc d’infrahabitatge E1
4.7 Ín
ndex conjuntt de risc d’infrahabitatge
e E1+E2
Per a l’obttenció d’un ííndex conjun
nt pel risc d’infrahabitatgge que conteempli les dues etapes dee l’estudi
(E1+EE2) s’han co
onsiderat un 25% l’índex de risc d'infrahabita
d
tge (E1) i un
u 25% cadaa un dels inndicadors
obtinguts d’inforrmació in ssitu: Indicad
dor de Preediagnosi dee (E2) 25%
%, Indicador de les coondicions
d’acceessibilitat (E2
2) 25% i Indicador de les ventilació/ill∙luminació (E2) 25%
Els reesultats mosttren una con
ncentració més
m alta de possible
p
existència d’infrrahabitatge a les zones m
més altes
del b
barri i que estan
e
subjecctes a afectaacions urban
nístiques. Taambé una in
ncidència méés alta en pparcel∙les
interiiors o difícilm
ment accessib
bles a travéss de passatgees privats.
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