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1. INTRODUCCIÓ 

Les desigualtats socials i la seva materialització en fenòmens socioespacials és una constant en la conformació de 
les ciutats. L'estudi d'aquests fenòmens ha estat un tema d'anàlisi recurrent en diferents disciplines com la 
sociologia i la geografia urbana, l'antropologia social o l'urbanisme. A l'Estat espanyol i a Catalunya s’han realitzat 
diferents aproximacions en l’estudi de les característiques de l’espai socioresidencial per tal d’abordar situacions 
de desigualtat social, pobresa o l’exclusió social que remeten al concepte de vulnerabilitat. 

Les característiques socioresidencials de la ciutat de Barcelona són canviants i presenten situacions diferenciades 
per cada barri del municipi. L’estudi abasta l’àmbit del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona, les seves 
característiques sociodemogràfiques, els paràmetres socioeconòmics, així com les característiques urbanístiques 
i de l’estat dels habitatges, que són un element cabdal per tal de conèixer quin és el nivell d’equilibri o d’equitat 
residencial i un pas essencial per tal d’establir mesures d’equilibri entre aquells àmbits amb una major situació 
de vulnerabilitat residencial.

2. EL CONCEPTE DE VULNERABILITAT EN L’ÀMBIT URBÀ
 
L’anàlisi de la vulnerabilitat va estretament relacionada amb altres qüestions pròpies de l’estructura social com 
són la desigualtat social, la pobresa o l’exclusió social. La vulnerabilitat urbana, es troba enmig de la tensió entre 
processos d’exclusió i inclusió, i deriva especialment d’una combinació entre l’exclusió social i laboral i l’exclusió 
residencial.  La vulnerabilitat és un concepte multidimensional, que inclou molts altres processos i elements que 
es produeixen en l’estructura i la dinàmica social i urbana. Aquestes dimensions i aquesta complexitat planteja 
un repte important a l’hora d’intentar operacionalitzar i dimensionalitzar el concepte per tal de mesurar-lo sobre 
el territori. 

El caràcter multidimensional del concepte vulnerabilitat suposen un repte important a l’hora d’operacionalitzar i 
mesurar el concepte. Així mateix, la pròpia disponibilitat de dades actualitzades i en les unitats territorials 
necessàries suposen una nova dificultat a l’hora de traslladar el concepte a una entitat mesurable. Des d’un punt 
de vista de dimensionalització del concepte, la vulnerabilitat urbana queda definida a través de quatre grans 
dimensions o eixos d’anàlisi bàsics que suposen les diferents vessants del concepte. Des d’aquesta perspectiva, la 
vulnerabilitat urbana esdevé el resultat de considerar conjuntament la vulnerabilitat sociodemogràfica, 
socioeconòmica, residencial i, finalment, subjectiva. La identificació d’aquestes quatre dimensions implica partir 
d’una visió global del que suposa la vulnerabilitat urbana, al temps que permet considerar i combinar aspectes i 
processos específics de diferent natura que tenen una incidència directa en l’augment de la vulnerabilitat en 
l’àmbit urbà.

Eix 1 - Indicadors Socioeconòmics
EIX COMPONENT INDICADOR

Problemàtica econòmica, social o ambiental

Ajuts al pagament del lloguer
Desnonaments
Ajuts de caràcter puntual
Pensions NC o invalidesa
Índex de Renda Familiar Disponible
Població aturada
Treballadors no qualificats

Indicadors 
socioeconòmics

Exclusió residencial

Dèficits econòmics

Potencialitat

Es tracta de descriptors de la problemàtica econòmica, social o ambiental, que descriuen components que 
s’identifiquen amb indicis d’exclusió residencial, dèficits econòmics o familiars i amb una certa potencialitat de 
millora o no. 

En la definició dels components que configuren aquest eix, es destaquen els indicadors que expressen un més alt 
risc d’exclusió residencial, mesurat per una alta presència d’ajuts per a la subsistència i manteniment de 
l‘habitatge, també dels àmbits que han viscut una important concentració de desnonaments, la desocupació 
(especialment les elevades taxes d’atur) i els baixos nivells de qualificació de les classes treballadores.

El mapa resultat, mostra l’extrem nord i nordest de Barcelona, l’eix Besòs, alguns punts de l’entorn del Turó de la 
Peira i el Carmel, així com algunes zones centrals del Raval i el Gòtic i la Zona Franca, entre d’altres menys 
significatives com ara Badal, el barri de la Bordeta, el Poble Sec i, a l’altra banda, Glòries i el Poble Nou. 
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Indicadors Socioeconòmics
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Eix 2 - Indicadors Socioespacials 

EIX COMPONENT INDICADOR
Problemàtica demogràfica

Població de nacionalitat no comunitària
Taxa altes migració interna
Taxa baixes migració interna
Índex de població infantil
Índex d'envelliment
Índex de sobreenvelliment
Mortalitat per malalties respiratòries
Nombre d'habitants per habitatge
Superfície d'habitatges per habitant
Densitat de població
Densitat d'habitatges

Indicadors 
socioespacials

Dependència

Mobilitat

Densitat habitacional

Es tracten els descriptors que s’identifiquen amb problemàtiques demogràfiques, que descriuen components de 
mobilitat residencial com la presència de nouvinguts i fluxos de mobilitat, la dependència per edat o malaltia i la 
densitat habitacional que permet donar indicis dels espais amb una major densificació o sobreocupació dels 
habitatges.

Els components que configuren aquest eix expressen una síntesi dels canvis i mobilitat residencial, la 
dependència i la densitat habitacional. Descriuen els barris amb una més alta presència de població migrada, que 
actualment presenten una baixa dinàmica de noves altes que fa referència al poc atractiu de creixement, així 
com els espais amb una més alta presència de població dependent, especialment envellida, i els espais més 
afectats per malalties respiratòries, com indicatiu de la salubritat habitacional. Per últim, destaquen els àmbits 
on es produeix la més alta densitat d’ocupació dels habitatges i les més baixes superfícies d’habitatge per 
habitant de la ciutat, sovint associades a estructures ampliades de les llars, per efectes de la seva fragilitat, per 
habitant de la ciutat. 

El mapa dels indicadors socioespacials mostra els barris que presenten un pes significatiu agregat dels 
components que indiquen certa fragilitat socioespacial. Destaca el més alt nivell als barris del nordest: Vallbona, 
Ciutat Meridiana, Trinitat Vella, Besòs Maresme, altres com el Turó de la Peira, Can Peguera, Montbau i l’entorn 
del Carmel. En l’àmbit més central es destaquen el barri del Raval i de la Barceloneta. Entre d’altres àmbits hi ha 
el Poble Sec i la Marina del Port.

Indicadors Socioespacials
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Eix 3 - Indicadors Urbanístics i Sociourbanístics
EIX COMPONENT INDICADOR

Processos de regressió urbanística

Superfície mitjana dels habitatges
Antiguitat dels edificis
Categoria mitjana de l'ús residencial
Estat ruinós, dolent o deficient dels edificis d'habitatg
Tipus edificatori

Accessibilitat Edificis de 4 o més plantes sense ascensor
Edificis > 40 anys sense sol·licituds de rehabilitació
Expedients de conservació d'interiors
Expedients de conservació de façanes
Edificis > 40 anys sense expedients d'obres

Eficiència energètica Qualificació F o G d'eficiència energètica

Sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial
Habitatge de compra amb pagaments pendents
Habitatge de lloguer
Valor cadastral
Estructura de la propietat
Tipus de propietari
Locals en planta baixa buits
Locals en planta baixa destinats a comerç al detall

Indicadors 
Urbanístics

Físics

Edificacions en risc

Activitat rehabilitadora

Indicadors 
Sociourbanístics

Activitat urbana

Tinença

Es tracten els descriptors que s’identifiquen amb els processos de regressió urbanística, que descriuen 
components de caire físic de l’edificació, de la qualitat i envelliment que pot generar situacions de risc, la falta 
d’accessibilitat (ascensor), l’activitat rehabilitadora que exigeix el manteniment i una conservació normal i 
adequada a les edificacions de certa antiguitat. També s’han contemplat aquí alguns components que fan 
referència a la tinença dels habitatges i a les dinàmiques d’activitat dels locals en planta baixa.

Els processos de regressió i la degradació de l’espai habitacional suposa un risc de vulnerabilitat per a la població 
resident. En aquest context, tracta d’identificar situacions d’infrahabitatge o d’incompliment de les condicions 
bàsiques d’habitabilitat, pel seu mal estat de conservació, per disposar d’una superfície insuficient o d’altres 
carències que afecten a la qualitat entre d’altres que expressen la vulnerabilitat residencial. 

En un primer component urbanístic es fa referència a la descripció del teixit residencial, a la situació física i 
material dels edificis i dels habitatges, en quant a la dimensió i la qualitat constructiva. S’ha destacat en aquesta 
mesura l’estat deficient de l’edificació, la manca d’accessibilitat o bé l’absència d’activitat rehabilitadora en 
edificacions de més de 40 anys.

Al mapa dels Indicadors Urbanístics es descriuen els barris amb una més alta presència d’estoc envellit, 
especialment concentrat a Ciutat Vella, també al Carmel, la Clota, Can Peguera i a Torre Baró, més al sud de la 
ciutat hi ha alguns àmbits de Sants, la Marina del Prat Vermell, en molts casos coincidint amb àrees de fragilitat 

socioeconòmica. També al districte de Sant Marti coincidint amb àmbits en situació de transformació, al Centre 
del districte i a l’àmbit dels Provençals.

Indicadors Urbanístics

En un segon eix es recullen aspectes sociourbanístics, es fa una referència més explícita a factors que són 
essencials per modificar la situació física de l’habitatge, entre el que es destaquen aspectes jurídics, de règim de 
tinença, de proporcionalitat del valor, entre d’altres.

En aquest component, es descriuen el perfil en la tinença, les demandes d’habitatge protegit i el nivell de valors, 
que juntament amb les dinàmiques d’activitat en planta baixa identifiquen uns àmbits de vulnerabilitat 
urbanística. El mapa dels indicadors sociourbanístics complementa l’anterior, perfilant aquells àmbits dels 
districtes d’Horta-Guinardò i Nou Barris en que els indicadors de vulnerabilitat són més accentuats. Es 
corresponen amb barris destacats en eixos anteriors com Ciutat Meridiana, Torre Baró, Can Peguera, Turó de la 
Peira, però n’afloren de nous com ara Trinitat Nova, Les Roquetes, Canyelles i La Guineueta. També l’extrem de 
Sant Andreu i Baró de Viver. 
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Indicadors Sociourbanístics 

3. SÍNTESI D’ÀMBITS DE VULNERABILITAT 

El resultat final de l’estudi s'ha materialitzat en una matriu multivariable que s’estructura en els tres eixos 
indicats: Socioeconòmic, Sociodemogràfic i Urbanístic i Sociourbanístic. Tots ells conjuntament serveixen de base 
per a identificar els àmbits amb un més alt nivell de vulnerabilitat residencial. Es tracta, d’una aproximació 
constituïda per condicions objectives, extretes de les dades d’estudi, aplicant una metodologia d’anàlisi, que 
aporta una mesura comparada de la situació de partida o de l’estat actual dels barris per tal d’enfocar vies 
d’actuació a través del Pla de Barris i d’altres polítiques de rehabilitació urbana. 

En situació de més alt nivell de vulnerabilitat es confirma en el districte de Ciutat Vella i particularment al Raval, 
el Gòtic sud, també a l’extrem nordest de la ciutat: Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, Trinitat Vella, Can 
Peguera, la Clota, alguns espais de Trinitat Nova, Roquetes i el Carmel, així com a l’extrem nord s’identifica un 
àmbit a les Planes Vallvidrera per definir a una escala de major detall. Els barris de Besòs Maresme i Bon Pastor, 
així com les Marines i alguns punts del districte de Sants-Montjuïc.

En cloure l’estudi caldria tornar a remarcar que els resultats del treball mostren una caracterització de l’espai 
socioresidencial de la ciutat de Barcelona en relació a les situacions de vulnerabilitat. Cal dir que les situacions es 
localitzen en àmbits concrets sobre les que s’ha previst una anàlisi de més proximitat sobre els barris amb més 
alt nivell de vulnerabilitat. Aquest contrast és necessari per tal de reafirmar el que les dades ens mostren i per tal 
de validar els resultats pel conjunt de la ciutat.

En termes generals, bona part de la ciutat presenta un baix nivell de vulnerabilitat. Els districtes de l’Eixample i 
Les Corts a penes presenten zones amb un moderat o baix nivell de vulnerabilitat, exceptuant l’illa de la Colònia 

Castells, en procés de transformació. El districte de Sants-Montjuïc, a banda dels àmbits més extrems, presenta 
uns àmbits vulnerables concentrats a Poble Sec i a Hostafrancs. Mentre que el districte de Sarrià-Sant Gervasi 
presenta un baix nivell de vulnerabilitat en l’àmbit central, si bé en el seu àmbit de muntanya, Vallvidrera i les 
Planes hi ha un sector de risc acusat. El districte de Gràcia també ofereix una imatge bastant correcta en quasi be 
tot el conjunt. 

Els districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris concentren una part important dels àmbits més desafavorits. Cal 
recordar que es tracta de barris ideats per fer front a les onades migratòries dels anys seixanta, que es van 
implantar als barris de nova creació al nordest de Barcelona als anys 1950-1975. Així, per exemple Nou Barris, es 
va conformar amb greus mancances internes, amb barris ubicats en llocs inaccessibles, desproveïts i 
desconnectats de la resta de la ciutat. Aquestes carències materials d’inici varen enfortir els moviments veïnals 
de suport i d’ajuda mútua, els llaços socials, els teixits associatius i l’actuació combativa que a l’entrada de 
l’etapa democràtica va exigir una autèntica millora de la qualitat de vida de les persones, amb la reurbanització 
d’alguns barris amb problemes de connexió, l’esmena del dèficit d’equipaments i de serveis, la priorització de la 
intervenció en la regeneració i la dignificació d’espais marginalitzats. A l’actualitat, es mantenen iniciatives i 
actuacions per fer front a les dificultats, la bona experiència de vida associativa a dia d’avui propicia iniciatives 
acollidores i integradores. Tot i això, els resultats de l’estudi mostren que existeix una situació de vulnerabilitat 
acusada que afecta a diferents barris en la vesant de fragilitat socioeconòmica com físico-urbanística dels edificis 
i habitatges, que exigeix encara unes vies de millora que cal continuar desplegant.

El districte de Sant Andreu es situa, en tota la seva extensió més central, en una posició de vulnerabilitat 
moderada i baixa, únicament es destaquen els àmbits nord i est en el front del Besòs, Bon Pastor i Baró de Viver 
en els que s’identifiquen zones d’extrema fragilitat.

Per últim el districte de San Marti, es caracteritza per ser un districte en transformació, sobre el que encara 
caldrà explorar la seva evolució de futur. Destaquen en el seu sector Besòs els àmbits més vulnerables mentre 
que en les zones centrals, els sectors en transformació, presenten situacions més moderades.
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Vulnerabilitat conjunta
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4.

5. Estudi Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencials als àmbits del Pla de Barris. 

En aquesta primera aproximació es mostren els trets essencials de la ciutat de Barcelona en relació a les 
situacions de vulnerabilitat. Situacions que es localitzen en àmbits molt específics sobre els que s’ha realitzat un 
segon estudi qualitatiu que ha contrastat la situació real de l’estat de l’edificació, la percepció del veïnat sobre el 
terreny i els resultat de l’estudi de vulnerabilitat residencial. 

Aquesta segona investigació es centra en l’edificació del teixit residencial de les àrees del Pla de Barris i es 
planteja:

 Contrastar sobre el terreny les àrees triades a partir de l’ “Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona 
d’àmbits de vulnerabilitat residencial”   per tal de 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 que acompleixin 
certs requisits preestablerts.

 Sistematitzar els aspectes tècnics, qualitatius, tenint en compte els usuaris dels edificis, que poden ser 
susceptibles de millora de l’habitabilitat, accessibilitat i millora energètica.

 Conèixer  de  forma  general  l’estat  de  l’edificació  en  les  àrees  d’estudi  pel  que  fa  a l’habitabilitat, 
l’accessibilitat i els possibles riscos per a les persones.

 Contrastar amb  tècnics de districte i agents socials dels diferents barris els resultats de la priorització, 
per tal de  consensuar una llista de finques susceptibles de formar part del Pla de Rehabilitació que tingui 
en compte i incorpori el coneixement local de cada barri.

 Elaborar una  cartografia social a escala de barri que permeti  enregistrar la informació sobre l’estat de 
l’espai públic, conflictes socials, evolució del barri, etc. que permet  posar en context l’estat de cadascun 
des edificis.
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