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de Barcelona



CAPÍTOL
Sargfabrik, a Viena, de l’equip BKK-3, un exemple de rehabilitació que té en compte la sostenibilitat i l’estalvi energètic.
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Cap a una nova cultura 
de la rehabilitació a Barcelona

Més que en la nova construcció, el futur 
de les ciutats està en la rehabilitació dels 
barris. Aquest canvi es relaciona amb els 

nous valors de la ciutadania, sensibilitzada pels 
problemes ecològics i defensora de la sostenibili-
tat de les ciutats. 

Si la restauració dels monuments va ser una 
activitat humana iniciada al segle XVIII, que ac-
tualment arriba fins a la intervenció en la fragilitat 
de l’arquitectura moderna, defensada pel DOCO-
MOMO1, en les últimes dècades ha estat destaca-
ble el reconeixement de la rehabilitació, diferent 
en escala i valors. La rehabilitació —diferent de 
la restauració d’edificis singulars— es dedica als 
edificis ordinaris, al teixit residencial, ja sigui his-
tòric, ja siguin conjunts d’habitatge social cons-
truït segons els principis del moviment modern; 
no tracta d’objectes, sinó de sistemes, entenent la 
ciutat com un ecosistema, i no només implica el 
que està construït, sinó que també s’estén a l’es-
pai públic i a l’escala de la regeneració urbana. 

La rehabilitació té la seva història: com a con-
cepte contemporani va sorgir de la proposta de la 
conservative surgery de Patrick Geddes i de les ac-
cions pioneres de les filantropes britàniques, com 
Octavia Hill i Lady Aberdeen, i va millorar els bar-
ris existents en el canvi del segle XIX al segle XX. 
Es va consolidar en la dècada dels setanta, amb el 
Pla urbà per a la restauració tipològica, infraes-
tructural i cromàtica del centre històric de Bolo-
nya, a Itàlia, que el 1969 va iniciar el seu pla urbà 
per anar refent, d’un a un, els sectors medievals, 
a partir de l’estudi de les tipologies arquitectòni-
ques, la introducció de millores en accessibilitat, 
banys, cuines i instal·lacions, intentant recuperar 
la imatge cromàtica de la ciutat tradicional, tot 
seguint els objectius del pensament urbà d’es-
querres. 

Als antípodes metodològics trobem el que s’ha 
dut a terme en ciutats xineses, com Xi’an, Xangai 
o Pequín, en les quals s’han embalsamat els en-
clavaments monumentals i s’han arrasat sistemà-
ticament els teixits residencials històrics, els hu-
tong, per construir noves àrees amb torres per a 
oficines, hotels i apartaments. La Xina consumeix 
el 40% del ciment mundial, i els seus edificis no 
està previst que durin més de trenta anys.

›››››››››››››››››››››››››››››
Josep Maria 
Montaner
Arquitecte i catedràtic 
de teoria i història 
de l’arquitectura 
(ETSAB-UPC)
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1. DOCOMOMO és l’acrònim en anglès de International Working Party for 
Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of 
the Modern Movement (Comitè Internacional de Documentació i Conser-
vació d’Edificis, Llocs i Barris del Moviment Modern). És una organització 
sense ànim de lucre dedicada a la conservació d’edificis rellevants. 
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Esquema dels anys trenta, del Congrés Internacional d’Arquitectura Moderna, on les persones més grans de 50 anys no se’ls donava cap altra opció que passejar recolzades en els seus bastons o asseure’s en un banc.
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Conceptes generals d’una evolució
Més enllà de conceptes tipus contemporanis, com 
ara globalització i sostenibilitat, podem destacar 
sis fenòmens recurrents en l’evolució de les ciu-
tats en general, i a Europa en concret, que tenen 
una gran influència per potenciar la rehabilitació:

1. L’envelliment, tant social com físic dels en-
torns construïts. A Europa, sobretot, vivim en 
ciutats ja fetes, i la prolongació de les expecta-
tives de vida ha generat un envelliment de la po-
blació que requereix la transformació de totes 
les estructures urbanes, espais públics i equipa-
ments perquè siguin més accessibles, amigables 
i sostenibles.

Al seu llibre Poden sobreviure les nostres ciutats? 
(1942), Josep Lluís Sert, en tractar dels usos de 
l’espai públic segons els cicles de vida, va recórrer 
a un esquema dels anys trenta del grup holandès 
del CIAM2, en el qual a les persones més grans de 
50 anys, que hi apareixen dibuixades com a anci-
anes, no se’ls donava cap altra opció que passejar 
recolzades en els seus bastons o asseure’s en un 
banc. Al cap d’unes dècades, el panorama demo-
gràfic, l’esperança de vida i l’envelliment actiu 
han canviat totalment les condicions. I aquest 
canvi exigeix transformar completament les ciu-
tats i els habitatges, tenint en compte que un alt 
percentatge de gent gran de 80 anys té limitacions 
funcionals.

2. L’individualisme i la necessitat d’individualit-
zació. La nostra “modernitat líquida”, tal com la 
va conceptualitzar Zygmunt Bauman, destaca per 
l’èmfasi creixent en la individualització i la dis-
tinció social, en la singularitat i la diversitat. Tot 
això pot portar a l’atomització i al consumisme, 

per exemple, multiplicant els electrodomèstics. 
Tanmateix, una gestió urbana i social imaginativa 
i creativa pot potenciar la participació en acords 
i intercanvis per remodelar edificis que acullin 
maneres de viure diferents, on s’estableixin noves 
relacions entre les persones, amb la possibilitat 
d’oferir serveis compartits i experiències de coha-
bitatge.

Sobre l’èmfasi en la diversitat, podeu veure’n 
exemples emblemàtics com el Silodam a Ams-
terdam (1995-2002) del grup MVRDV (Winy Maas, 
Jacob van Rijs i Nathalie de Vries), amb una gran 
varietat de tipologies; o els acords entre individus 
en el projecte de rehabilitació d’habitatges al nucli 
antic de Granada, un procés d’intercanvi, refor-
mes, expropiacions temporals i addicions, iniciat 
el 1989, coordinat i dissenyat per Juan Domingo 
Santos. 

Quan les persones usuàries demanen singula-
ritat no són adequats els conjunts d’habitatges 
massius i repetitius. En canvi, és molt millor la 
complexitat de partida que trobem en els teixits 
existents, configurats per la diversitat de tipus. 
Avui es tracta de projectar cas per cas, ja siguin 
petits projectes d’habitatge col·lectiu, ja siguin re-
modelacions o rehabilitacions.

3. Usos flexibles i diversos de l’hàbitat. Cada ve-
gada és més predominant la diversitat d’unitats 
de convivència, diferents de les famílies convenci-
onals. Per tant, són necessaris canvis d’usos en els 
espais. S’ha produït una ruptura de les estructures 
i xarxes socials tradicionals i, alhora, un augment 
dels moviments migratoris en el context de les 
societats postcolonials i de les relacions a través 
de les xarxes socials. La família tradicional nucle-
ar està disminuint en percentatge en relació amb 
diversos tipus d’unitats de convivència, que estan 
evolucionant i reconstruint-se. Necessitem, per 
tant, uns habitatges transformables i uns espais 
sense jerarquies.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
L’envelliment de la 
població requereix 
transformar les 
estructures urbanes, 
espais públics 
i equipaments 
perquè siguin 
més accessibles, 
amigables i 
sostenibles.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2. Congrés Internacional d’Arquitectura Moderna.
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4. El replantejament de la tecnologia des del 
punt de vista del seu ús humà i social, és a dir, el 
desenvolupament d’unes tecnologies intermèdi-
es, interactives, recanviables, sostenibles, fetes de 
reciclatge. Immersos en la societat de les tecnolo-
gies de la informació i de la comunicació, i amb un 
ampli ventall de materials i tècniques, s’han d’as-
sajar noves coordenades per a un ús social i igua-
litari de les aportacions tecnològiques, a favor de 
la qualitat de vida en l’hàbitat i a la ciutat. Hi ha un 
ampli camp d’experimentació, que va ser apuntat 
per algunes de les propostes per a Casa Barcelona 
en edicions de Construmat a començaments del 
segle XXI o per l’actual proposta barcelonina dels 
APROP (allotjaments provisionals de proximitat), 
basada en mòduls produïts industrialment i situ-
ats en l’estructura ja consolidada de la ciutat. En 
definitiva, es tracta d’una tecnologia humanitza-
da, adaptable als nostres entorns construïts, que 
no pot tenir un valor universal, sinó que ha de ser 
diferent en cada context.

5. L’increment del valor de la “cultura urbana”. 
Cada vegada es valoren més les relacions socials, 
la igualtat de gènere, la qualitat de vida, el ben-
estar i la felicitat; és a dir, valors de centralitat i 
proximitat que es desenvolupen a la ciutat densa 
i equilibrada. Davant de la urbanització dispersa, 
la ciutat compacta és la clau per afrontar els pro-
blemes ecològics, la qual cosa comporta l’aprofi-
tament de la ciutat existent, la seva remodelació i 
densificació, prioritzant la rehabilitació per sobre 
de la demolició i l’obra nova, reduint la depen-
dència de l’automòbil i potenciant els sistemes de 
transport públic. 

6. La reducció de la presència del cotxe, donant 
prioritat a vianants i a bicicletes, incrementant 
l’espai verd i millorant el transport públic. En els 
seus projectes urbans per a la reestructuració de 
Filadèlfia (1945-1962), Louis Kahn ja afirmava 

que el trànsit rodat és el màxim enemic per a la 
convivència i la vida social i còmoda a la ciutat 
moderna. Christopher Alexander i Serge Cher-
mayeff argumentaven a Comunidad y privacidad 
(1963) que els pitjors enemics de la privacitat 
són el trànsit i el soroll. Els automòbils i les mo-
tos són responsables del 80% del soroll urbà i, a 
causa de les seves emissions de gasos, són l’ene-
mic número u de la qualitat de vida i de la salut 
de l’ésser humà. Avui dia hi ha exemples, com les 
colònies i els barris “lliures d’automòbils” a Viena 
i Friburg, on les persones usuàries opten per res-
tringir l’ús i la presència del cotxe, a favor de l’es-
talvi, la reducció d’emissions de CO2 i les millores 
en el conjunt d’habitatges. Les famílies renuncien 
al cotxe o cada deu comparteixen un automòbil 
(car sharing); el que s’ha estalviat en l’alt cost 
de construcció de soterranis per a aparcaments 
s’inverteix en jardins i equipaments. A Barcelona 
s’ha desplegat aquesta política urbana amb les 
superilles, començant al Poblenou i al costat del 
Mercat de Sant Antoni, i la MPGM (Modificació 
del Pla general metropolità) dels aparcaments, 
que allibera l’habitatge públic, les cooperatives 
i els edificis ecològics de l’obligació de construir 
places d’aparcament, ha estat un avenç clau per 
adaptar-se als nous temps.

Tot això comporta prioritzar la rehabilitació i la 
remodelació de les ciutats existents, potenciant 
una nova cultura del manteniment i revalorant els 
habitatges tradicionals per les seves possibilitats 
i flexibilitat. Si se seguissin aquests principis de 
sentit comú, aprofitant i millorant el que tenim i 
traient-ne rendiment, hi hauria més igualtat i di-
versitat.

Estratègies
Entre la societat i l’arquitectura hi ha una estreta 
relació. Per al nostre temps, basat en la diversitat 
i la multiculturalitat, les polítiques de rehabilita-
ció són la millor alternativa, ja que promouen una 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
La ciutat compacta és 
la clau per afrontar 
els problemes 
ecològics, la qual 
cosa comporta 
l’aprofitament de 
la ciutat existent, 
prioritzant la 
rehabilitació per 
sobre de la demolició 
i l’obra nova.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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cultura del manteniment, que requereix una sèrie 
de canvis, estratègies i prioritats, en les quals in-
teractuen aspectes tècnics, socials, urbans i me-
diambientals.

1. Una clau són els processos de densificació 
del territori no ocupat, per potenciar proximitats 
necessàries entre els habitatges i els serveis, els 
equipaments, els comerços i les activitats. Vegeu 
l’exemple d’Almere, a Holanda, de remodelació i 
redensificació del centre d’un nou barri residen-
cial, amb el qual s’ha omplert i completat el teixit 
existent, segons el pla director de Rem Koolhaas 
/ OMA, per mitjà d’una ciutat de tres nivells: in-
fraestructures, passejos de vianants i habitatges. A 
Barcelona, la iniciativa privada està realitzant les 
promocions de La Casa por el Tejado, que fan re-
muntes amb mòduls prefabricats al mateix temps 
que rehabiliten tot l’edifici, i l’Ajuntament ha pro-
posat els ATRI (allotjaments tàctics de repoblació 
inclusiva), que aprofiten solars buits, mitgeres i 
remuntes encara possibles. L’objectiu és augmen-
tar l’habitatge assequible, explorant oportunitats 
de densificació de la mateixa ciutat existent, tal 
com fa la ciutat de Nova York amb el seu programa 
“Mandatory Inclusionary Housing”, que permet 
més alçària i densitat als promotors, amb la con-
dició que uns percentatges de l’habitatge siguin 
de lloguer assequible, Això Barcelona també ho 
ha implantat amb la reserva del 30% d’habitatge 
protegit en les noves operacions i rehabilitacions 
de certa dimensió. 

2. Intervencions a l’espai públic i reciclatge a 
peu dels edificis. Actualment la societat demana 
més natura a la ciutat. Alhora, s’ha desenvolupat 
un nou paisatgisme de barri, per al qual el més 
vital és integrar-lo al cicle de l’aigua, amb cana-
litzacions, aigua en moviment, estanys i punts de 
drenatge. Això està relacionat amb la creació de 
petits horts urbans i amb el replantejament de les 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
La diversitat social 
dels barris és una 
qüestió pública, i 
els ascensors s’han 
d’interpretar com 
a infraestructures 
col·lectives.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

plantes baixes per a usos comunitaris, a fi de do-
nar més vida a aquests espais públics. 

Un exemple emblemàtic és la transformació del 
barri d’Augustenborg, a Malmö, iniciat a finals 
dels anys vuitanta amb un projecte de paisatgis-
me, basat en la presència de l’aigua i horts urbans. 
La recollida selectiva de residus, l’educació am-
biental i la instal·lació de pavellons de reciclatge 
o punts verds a cada plaça o parc afavoreixen la 
transformació dels modes de vida cap a la sos-
tenibilitat. A Augustenborg hi ha una central de 
producció de gas metà a partir de compost. I la 
clau d’intervencions en polígons barcelonins com 
Canyelles i el sud-oest del Besòs està en la millora 
també de l’espai públic.

3. La instal·lació d’ascensors i millores en l’acces-
sibilitat, incloent-hi escales mecàniques entre els 
edificis quan hi ha forts desnivells (com a les Ro-
quetes, a Barcelona, o a Oliveres i Can Franquesa, 
a Santa Coloma de Gramenet), és un mecanisme 
vital per fer habitables els barris populars. Tot això 
comporta intervenir en els replans i refer les cir-
culacions verticals dels edificis. És crucial que la 
instal·lació d’ascensors sigui un procés que esti-
gui finançat i coordinat en part pels organismes 
públics, amb l’assessorament tècnic necessari. La 
diversitat social dels barris és una qüestió pública, 
i els ascensors s’han d’interpretar com a infraes-
tructures col·lectives per a les persones amb mo-
bilitat reduïda. 

4. La millora de les estructures interiors i exte-
riors, i de les instal·lacions dels habitatges, in-
tervenint sobretot en banys i cuines, és un altre 
procés necessari en barris antics o degradats. Es 
tracta de refer enderrocant el mínim i rehabilitant 
el màxim possible. A Catalunya hi ha casos pio-
ners, com l’experiència de Joan Margarit i Carles 
Buixadé treballant des del 1985 per a ADIGSA en 
la rehabilitació de barris en mal estat, estructures 
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Transformació del barri d’Augustenborg, a Malmö, basat en la presència de l’aigua i horts urbans, és un exemple emblemàtic del camí que s’està iniciant cap a la sostenibilitat en l’espai públic. 
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infradimensionades i ciments malalts d’alumino-
si, piritosi i carbonatació. Per a això van inventar 
estructures de suport als forjats amb aluminosi, 
com al Turó de la Peira, o estructures externes per 
reforçar els edificis, com al polígon de la Pau. I en 
aquest mandat a Barcelona s’ha iniciat una nova 
línia de rehabilitació dels interiors, per millorar 
la salut, l’accessibilitat, la seguretat i l’aïllament 
tèrmic.

5. La millora de les façanes i els aïllaments, per 
a l’estalvi d’energia en la climatització i per a la 
millora de la qualitat de vida amb la insonoritza-
ció. Per a això es poden construir noves façanes 
ventilades, tal com s’ha fet en barris d’habitatge 
social a Catalunya. Aquests processos de rehabi-
litació cromàtica i millora de l’eficiència energè-
tica poden ser un bon inici, tal com s’ha fet als 
habitatges socials del passeig de Santa Coloma, 
55-71, al districte de Sant Andreu, de l’equip d’ar-
quitectes Oikosvia, encara que en fases ulteriors 
s’hauria d’entrar també en la millora dels interi-
ors. Un altre projecte destacable és el del carrer 
de Lope de Vega, 111, al districte de Sant Martí, 
mitjançant el qual s’ha refet la façana interior 
d’illa, com una pell resilient i ajustable, segons el 
projecte de Carles Pérez, Sandra Bestraten i Emili 
Hormías.

6. Més superfície i millora de la relació amb 
l’exterior, ja sigui aprofitant la instal·lació d’as-
censors, amb voladissos i cossos afegits, amb bal-
cons i terrasses, o galeries i hivernacles: es tracta 
d’incrementar la superfície dels habitatges. Per a 
això són emblemàtiques les propostes d’Anne La-
caton, Jean Philippe Vassal i Frédéric Druot per a 
conjunts d’habitatge social a França. Es tracta de 
transformar en lloc d’enderrocar; amb una inter-
venció contemporània que respecti el context dels 
barris moderns d’habitatge.

A més, hi ha moltes possibilitats de potenci-

ar les relacions amb l’exterior, com ara introduir 
cobertes verdes i incorporar els edificis al cicle 
de l’aigua, en recollir la que procedeix de la pluja. 
L’increment de la superfície a l’habitatge està re-
lacionat també amb el fet de potenciar les vistes i 
les transparències, la qual cosa garanteix disposar 
d’un espai exterior propi. Les reivindicacions del 
barri de la Trinitat Nova als anys noranta anaven 
en aquesta direcció, i posaven com a premissa la 
ventilació transversal natural per a tots els habi-
tatges.

7. L’estalvi energètic recorrent a l’energia solar, 
geotèrmica i eòlica, a la cogeneració i a altres me-
canismes, i millorant l’aïllament tèrmic per tenir 
uns consums més baixos. Un exemple modèlic és 
l’ecobarri de Vauban, a Alemanya, on s’han reha-
bilitat part de les antigues casernes i s’han cons-
truït cases solars i un edifici d’aparcaments amb 
panells solars (garatge solar). Un altre exemple és 
la Sargfabrik, a Viena (1992-1998), de l’equip BKK-
3, en el qual es va reutilitzar una fàbrica de taüts 
amb un sistema de gestió cooperatiu amb l’objec-
tiu de la sostenibilitat i la rehabilitació. Per a un 
futur que es basa en la rehabilitació energètica és 
bàsica una formació adequada per a les persones 
residents en l’estalvi d’energia.

8. Participació i governança. Els processos de 
participació i les noves formes de governança són 
imprescindibles per a l’urbanisme del futur. Això 
està relacionat amb el fet de potenciar i desenvo-
lupar una nova cultura de la participació i la re-
habilitació, com en l’esmentat barri de Vauban. 
Vegeu la proposta d’una vida quotidiana sosteni-
ble (Sustainable Everyday. Scenarios of Urban Life, 
2003) d’Ezio Manzini i François Jégou; la tradició 
de les cooperatives d’habitatge a Montevideo, en 
les quals es prioritza la rehabilitació, o el mètode 
de Jorge Mario Jáuregui per remodelar, reforçar i 
fer més urbanes les faveles de Rio de Janeiro.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Els processos de 
participació i les 
noves formes de 
governança són 
imprescindibles per 
a l’urbanisme del 
futur.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Els processos de rehabilitació són la clau en unes societats en les quals envelleix el seu patrimoni i els seus habitants.
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9. La rehabilitació està estretament relacionada 
amb la millora del barri, alhora que la degrada-
ció dels habitatges perjudica la vida de l’entorn. 
Per això, el Pla de barris de Barcelona (2016-2019), 
delimitat a Ciutat Vella i a l’àrea del Besòs, inclou, 
a més de la rehabilitació (que s’ha centrat en les 
anomenades “finques d’alta complexitat”), la mi-
llora de l’espai públic, el foment de cooperatives i 
la implementació dels instituts per millorar l’edu-
cació.

10. Activació de llocs de treball. No es pot acon-
seguir cap millora urbana sense millores socials, 
i aquestes passen per potenciar activitats que ge-
nerin ocupació: treballs de manteniment, comer-
ços, tallers, intercanvis, incubadores d’iniciatives, 
etc. Cada euro públic invertit fomentant la rehabili-
tació genera 3 euros d’inversió privada, i amb cada 
30.000 euros d’inversió es crea un lloc de treball. 
Tot això sumat, la inversió pública requerida per 
crear un lloc de treball en rehabilitació és inferior 
al cost anual del subsidi de desocupació per a cada 
persona treballadora aturada. Per tant, és un sector 
clau per al bon ús de les inversions públiques i per 
fomentar ofertes laborals, potenciant el treball de 
proximitat per a petites i mitjanes empreses, i usos 
complementaris positius per al barri. 

Al polígon del Sud-oest del Besòs, la rehabilita-
ció de petits comerços al costat de la nova plaça de 
Dolors Canals ha permès instal·lar l’oficina del Pla 
de barris, potenciant un lloc visible d’informació 
i formació en la millora dels barris. A l’esmentada 
ciutat sueca de Malmö es van crear, a finals dels 
anys noranta, nous tallers, negocis i botigues per 
a migrants al barri popular de Rosengaº rd; llocs de 
treball i de coworking a prop dels habitatges, i co-
merços de proximitat i petits negocis a les plantes 
baixes. En la forma i els usos de les plantes baixes 
està en joc la qualitat de vida urbana. Millora si 
s’eliminen murs i s’obren equipaments com es-
coles bressol, llocs autogestionats i de cooperació 

o negocis com bars, cafeteries i restaurants. Com 
més barreja de classes hi hagi en un barri, més 
possibilitats hi ha de diversitat de feines i interre-
lacions.

Els processos de rehabilitació, per tant, són la 
clau en unes societats en les quals envelleix el seu 
patrimoni i els seus habitants, perquè es fomenti 
la proximitat i la superposició d’usos i activitats, 
de manera que es potenciï un ús social del temps.

L’actual model Barcelona
Durant el mandat 2015-2019 l’Ajuntament de Bar-
celona ha donat prioritat a la rehabilitació (ja si-
gui privada o del parc públic), invertint en el seu 
foment un total de 114 milions d’euros, que han 
permès intervenir en 1.971 edificis, la qual cosa 
significa 29.620 habitatges i la millora de la qua-
litat de vida d’unes 70.000 persones. Amb això 
s’ha aconseguit un canvi quantitatiu i qualitatiu, 
i s’ha consolidat una nova política social, territo-
rial i antigentrificació. La ciutat que va inventar 
el programa “Barcelona posa’t guapa”, pensat per 
a les façanes, avui torna a estar a l’avantguarda, 
amb una proposta que parteix de la realitat de 
cada barri. A més, un dels criteris clau ha estat 
intensificar la diversificació de les escales: des de 
la intervenció en els interiors o la millora de les 
façanes, passant per les convocatòries generals i 
per les accions en les finques en mal estat, fins a 
la rehabilitació urbana de conjunts d’habitatges i 
del seu espai públic. 

Una de les novetats introduïdes a Barcelona, 
que expressen un canvi de paradigma, consisteix 
a anar passant de les tradicionals convocatòries 
generals —que es mantenen en la seva inversió i 
que posen èmfasi en les patologies estructurals, 
la instal·lació d’ascensors, els elements comuns i 
la rehabilitació energètica— a invertir molts més 
recursos econòmics i humans en una posició pro-
activa per part de l’Ajuntament, que intervé direc-
tament en els barris i edificis on la rehabilitació 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
La inversió pública 
requerida per crear 
un lloc de treball 
en rehabilitació 
és inferior al cost 
anual del subsidi 
de desocupació 
per a cada persona 
treballadora aturada.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
La rehabilitació 
actua com una eina 
de redistribució al 
territori dels drets, 
la qualitat de vida, 
la salut i la cohesió 
social.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

—que és urgent i per les característiques socials 
dels seus habitants— necessita la intervenció mu-
nicipal. La rehabilitació actua, per tant, com una 
eina de redistribució al territori dels drets, la qua-
litat de vida, la salut i la cohesió social.

És a dir, que d’una Administració que convoca 
perquè qui tingui mitjans o assessorament pugui 
accedir als ajuts, s’ha passat a una Administració 
que pren la iniciativa en detectar les finques amb 
dificultats, que segmenta i diversifica les interven-
cions. Per poder establir quines són les “finques 
d’alta complexitat”, es va encarregar l’any 2016 un 
estudi previ, imprescindible i totalment nou, a un 
equip d’experts i expertes de la UPC (Universitat 
Politècnica de Catalunya); es tracta d’un mapa 
de la vulnerabilitat residencial de Barcelona que 
ha detectat els 444 edificis que estan en més mal 
estat, pendents de rehabilitació, instal·lació d’as-
censors, i amb unes comunitats de veïns i veïnes 
amb poca capacitat d’autoorganització i finança-
ment. La major part d’aquestes finques són dins 
de l’àmbit de l’esmentat Pla de barris.

Una altra novetat és la intervenció en interiors 
d’habitatges on viuen persones econòmicament 
vulnerables, amb uns ajuts que poden arribar als 
20.000 euros en la convocatòria del 2017 i als 9.000 
euros en la del 2018, per millorar cuines, banys, 
instal·lacions i aïllaments. En força ocasions, 
aquests casos han estat detectats pels treballadors 
i treballadores socials de gent gran als domicilis i a 
partir de les consultes en els PAE (punts d’assesso-
rament energètic) de cada districte. Ja s’han sol·li-
citat 825 expedients, repartits especialment en els 
districtes de Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, 
Sant Andreu i Sant Martí. Es tracta d’una espè-
cie de pluja fina que va regant aquells barris que 
menys accedeixen a la convocatòria general. I a 
aquest procés s’hi sumen els ajuts de fins a 20.000 
euros per a les persones propietàries que cedeixen 
els seus habitatges buits a la Borsa d’Habitatge de 
Lloguer de Barcelona.

Alhora, la rehabilitació pot convertir-se en una 
eina antigentrificació, que fomenta els lloguers 
raonables, ja que aquests ajuts només es conce-
deixen a les persones propietàries que mante-
nen els lloguers dins de l’índex de referència dels 
preus dels lloguers, establert per la Generalitat de 
Catalunya el juny del 2017. Aquest índex de preus 
va ser una reivindicació de la ciutat de Barcelona 
des de l’any 2016, que al final va ser atesa i que 
és el primer pas cap a la imprescindible regulació 
dels lloguers. El segon pas és el foment dels llo-
guers dins d’aquesta franja mitjana, i això pot ser 
competència dels ajuntaments. I el pas ulterior, 
depenent d’una legislació estatal o autonòmica, 
serà que els municipis tinguin la competència de 
sancionar els lloguers abusius.

Una altra de les grans aportacions és la distribu-
ció territorial. Això es veu si superposem i sumem 
els tres plans dels tres tipus d’ajuts: la convoca-
tòria general, que cobreix, sobretot, Ciutat Vella, 
l’Eixample i Gràcia; la dels interiors d’habitatge, 
als barris ja enumerats, i la de les finques de gran 
complexitat dins del Pla de barris, als districtes de 
Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. D’aquesta 
manera, tenim un mapa molt diferent del dels úl-
tims anys i que ens demostra que la rehabilitació 
serveix realment per construir una ciutat més jus-
ta i sana, redistribuint els valors urbans.

Un altre dels valors que aporten els ajuts públics 
a la rehabilitació, a més d’incentivar el sector de 
la construcció i la formació de professionals, és 
el foment d’una economia legal, basada en em-
preses que paguen impostos i segueixen les nor-
matives, lluny de l’economia submergida que ha 
caracteritzat part d’aquest sector, ja que els ajuts 
s’han de justificar amb pressupostos, plans, per-
misos i contractes laborals. Es potència que els 
processos siguin clars, regulats i transparents.

Tanmateix, tot aquest esforç l’ha fet majorità-
riament el mateix Ajuntament de Barcelona. En-
cara que sigui una convocatòria del Consorci de 
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l’Habitatge de Barcelona, compartida amb la Ge-
neralitat de Catalunya, aquesta hi inverteix només 
el 20% (quan els estatuts del Consorci defineixen 
que ha de ser del 60%), i Barcelona ha de cobrir 
el 80% d’una suma total de tots els tipus d’ajuts 
a la rehabilitació. És cert que, al seu torn, la Ge-
neralitat rep cada vegada menys diners d’un Es-
tat espanyol que ha rebutjat afrontar el problema 
de l’habitatge i que, amb el canvi polític de l’any 
2018, tampoc no ha creat un necessari Ministeri 
d’Habitatge, ni sembla decidit a impulsar canvis 
estructurals i reguladors en les polítiques d’habi-
tatge públic.

És palès, per tant, que la rehabilitació està asso-
lint un ritme que ens permetrà aproximar-nos a 
la mitjana europea. L’any 2017 es van invertir 26,4 
milions, que van finançar aproximadament el 42% 
dels 63 milions totals dedicats a rehabilitació. Si la 
inversió total del 2017 va ser aproximadament de 
250 milions, això significa que l’Ajuntament inter-
vé en el foment d’una quarta part de les inversions 
que es fan en el patrimoni residencial.

Si a aquest esforç hi afegim una consolidació de 
la cultura preventiva del manteniment i es pren 
consciència que és sempre més gran el cost de 
no intervenir a temps, anirem pel bon camí. Per 
a això ha estat essencial l’obligatorietat de la ins-
pecció tècnica d’edificis, les ITE, que els ajuts a la 
rehabilitació subvencionen en cas de comunitats 
amb pocs recursos econòmics. 

En resum, i tal com s’ha explicat, les qualitats de 
la rehabilitació són múltiples: crea llocs de treball 
i fomenta la responsabilitat i la intervenció de la 
iniciativa privada; és clau per redistribuir el dret 
a la ciutat, que té a veure amb l’habitatge i l’espai 
públic, amb el dret al lloc, al barri, i té una estreta 
relació amb l’estalvi energètic, la millora de la sa-
lut i l’esperança de vida. Å

La millora de les estructures és un procés necessari en barris antics o degradats. A Catalunya hi ha casos pioners, com l’experiència 
d’ADIGSA en la rehabilitació de les estructures externes dels edificis de La Pau.




