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RESUM

El present estudi té com a objectiu fer una mirada conjunta a la forma urbana i la cohesió social de l’àrea metro-

politana barcelonina per aprofundir en el seu coneixement sociomorfològic. Això ha de permetre, en darrer terme, 

l’enriquiment de la reflexió urbanística metropolitana i poder pensar en criteris d’actuació transversal per aplicar al 

territori en el marc dels estudis previs del Pla Director Metropolità (en endavant PDU). 

Com a documents de partida es disposa d’una categorització territorialitzada dels aspectes sociològics i morfo-

lògics de l’àmbit metropolità. D’una banda, l’IERMB ha consolidat la lectura de la visió social de la població de la 

metròpolis contemporània amb 6 àrees socioresidencials (cfr. 2.1). D’altra banda, els Serveis de Redacció del Pla 

Director de la Direcció d’Urbanisme de l’AMB, ha realitzat el treball “Teixits Morfològics residencials” en el qual a 

través de 14 categories morfològiques es descriu territorialment la complexitat metropolitana (cfr. 2.2).

A través d’un equip pluridisiplinar format per arquitectes, geògrafs i sociòlegs de l’AMB i de l’IERMB, es posen en 

relació els aspectes sociològics –les àrees socioresidencials- i els morfològics -els teixits- del territori metropolità, 

donant lloc a una nova classificació i un nou mapa dels vint-i-un teixits que descriuen la condició sociomorfològica 

del territori metropolità (cfr. 2.3). La diferent naturalesa de la documentació de partida ha donat lloc a un treball 

intens per consensuar una metodologia que respectés l’essència de les dues caracteritzacions de partida en el 

creuament sociomorfològic (cfr. Annex II). 
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Cadascun d’aquests vint-i-un teixits sociomorfològics s’explica individualment, posant l’accent en els trets deter-

minants de la seva forma urbana quan es combinen amb els aspectes sociològics, i viceversa. És a dir, morfolò-

gicament els teixits tenen especificitats quan la població resident té unes o unes altres característiques. El mateix 

passa amb els temes socials, dues categories socials iguals tenen certes característiques diferenciades segons 

la forma urbana amb la qual es combinin. Per tant, es constata que hi ha una relació entre morfologia i sociologia.

Posteriorment, es treballa en la definició dels aspectes clau per a una major equitat urbana en cadascun dels qua-

tre camps que es consideren rellevants (cfr. 3). En primer lloc es parla de l’habitatge, en particular dels aspectes 

de l’accés i l’habitabilitat. Seguidament, es tracta la importància de la qualitat de l’entorn amb reflexions sobre les 

zones verdes i els equipaments. En tercer lloc, es tracta la integració territorial, posant l’accent en la connectivitat 

i el continu urbà. Finalment, pel que fa a l’espai públic s’incideix en els aspectes de la convivència i la seguretat.

D’aquests quatre camps -habitatge, entorn, integració territorial i espai públic- se’n fa una reflexió posterior per 

tal de veure mesures més concretes per tal d’afavorir una major equitat urbana. Així doncs, sense ànims de ser 

un llistat exhaustiu de mesures, es descriuen els principals criteris socioespacials que poden ser incorporats en 

el planejament urbanístic (cfr. 4). 

El nou enfoc socioespacial dóna lloc a la necessitat d’apuntar futures línies d’investigació que se centren en tres 

àmbits (cfr. 5). Primerament, es fa una proposta metodològica i es presenten uns resultats aproximatius de l’estudi 

de la vulnerabilitat urbana atenent tant aspectes físics com socioeconòmics. En segon lloc, s’explica la importàn-

cia d’elaborar uns mapes evolutius sociomorfològics per visibilitzar processos de canvi de l’estructura socioes-

pacial i així anticipar-se i prevenir certes problemàtiques. Per acabar, es considera d’interès apropar aquest nou 

mapa tant als ajuntaments com a la societat civil i a la ciutadania amb perfil tècnic especialitzat per tal de verificar 

la categorització i que els criteris proposats puguin ser enriquits amb noves aportacions.
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2 FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL

1�1� La desigualtat social i segregació residencial

La desigualtat social ha adquirit una gran transcendència a les societats 

occidentals en els darrers anys, particularment després del greu impacte 

social que ha tingut la gran crisi econòmica i financera. Es tracta, a més, 

d’un problema de gran rellevància urbana, ja que és a les metròpolis on 

les desigualtats socials són més intenses. En aquest sentit, recentment, 

l’urbanista Bernardo Secchi va assenyalar a la seva darrera obra (Secchi, 

2015) que les desigualtats constitueixen la nova qüestió urbana, situant 

aquesta problemàtica com un aspecte ineludible a l’hora de (re)construir 

les ciutats contemporànies. El mateix autor justifica aquesta afirmació es-

grimint algunes idees interessants sobre la relació entre l’allò social i l’allò 

territorial. En primer lloc, afirma que la ciutat és el terreny on es desenvolu-

pen les estratègies i els conflictes de les classes socials, i on s’escenifica el 

resultat final d’aquesta pugna. És, per tant, a l’espai urbà on la desigualtat 

social —a priori intangible i abstracta— es fa més visible i palpable. En 

segon lloc, posa l’accent en què una de les propietats del territori és que 

facilita o dificulta la inserció a la vida social, cultural, professional i política. 

Aquest fenomen s’ha anomenat en l’argot científic-social “efectes de barri”. 

Diversos estudis en aquesta línia posen de relleu que el fet de residir a 

una àrea concreta d’una gran ciutat comporta pels residents haver de lidiar 

amb factors sociointeractius, ambientals, geogràfics i institucionals espe-

cífics de cada zona, condicionant així les oportunitats dels individus més 

enllà de les seves característiques socials i familiars. Per últim, també as-

senyala que molt habitualment les situacions més greus d’exclusió urbana 

van associades a l’existència de barreres o talls que trenquen la continuïtat 

del teixit urbà. És per això que remarca la importància de la “porositat” i 

de la “permeabilitat” urbanes com a principis urbanístics de primer ordre 

per contribuir a millorar la inclusió social a les ciutats, mostrant d’aquesta 

manera que l’urbanisme també es rellevant en aquest sentit.

L’àrea metropolitana de Barcelona ha evolucionat durant els darrers anys 

cap a un model de metròpoli més desigual, però menys segregat residen-

cialment des del punt de vista socioeconòmic (Porcel, Navarro-varas, 

2016). Això ha estat, en gran part, conseqüència de l’impacte de la crisi 

econòmica i financera, i és precisament per aquest motiu, que a hores 

d’ara és difícil saber si la situació actual cristal•litzarà o anirà mudant de 

nou a mesura que es vagi configurant l’escenari post-crisi. Concretament, 

respecte el procés de desagregació residencial socioeconòmica que és 

especialment rellevant per aquest estudi, s’ha de diferenciar entre el com-

portament de la població amb rendes altes i el de la població amb rendes 

baixes. Per començar s’ha de dir que, en consonància amb el que posen 

de manifest la gran majoria d’estudis sobre aquesta qüestió a d’altres ciu-

A les metròpolis les desigualtats 

socials són més intenses, i esde-

vé una nova qüestió urbana.

L’AMB ha evolucionat cap a un 

model de metròpoli més desigual, 

però menys segregat residencial-

ment des del punt de vista socio-

econòmic.
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tats, la població amb rendes altes registra també a l’àrea metropolitana de 

Barcelona un nivell de segregació residencial més elevat que la població 

amb rendes baixes. No obstant això, amb el pas dels anys la població amb 

rendes altes ha seguit una tendència constant de disminució del seu grau 

de segregació residencial com a resultat d’un procés de dispersió residen-

cial que s’ha vist afavorit principalment per la creació progressiva de noves 

àrees residencials per classes mitjanes i altes més enllà dels seus encla-

vaments tradicionals de l’època pre-olímpica. En canvi, la població amb 

rendes baixes mostra una evolució més complexa1 amb un augment del 

seu nivell de segregació residencial durant la dècada dels 90 i amb una im-

portant disminució durant la darrera dècada. És precisament aquest canvi 

de tendència el que es pot atribuir a l’impacte socioespacial de la crisi. La 

relativa transversalitat social de l’impacte de la crisi econòmica en termes 

de pèrdua d’ingressos ha comportat l’aparició de proporcions significatives 

de població de rendes baixes arreu del territori metropolità, de manera 

que aquest grup social també s’ha dispersat. És per això que en aquest 

cas seria una fal•làcia valorar positivament la reducció de la segregació 

residencial de la població amb rendes baixes. La valoració, en tot cas, hau-

ria d’anar en sentit contrari, ja que aquest fenomen s’ha d’entendre com 

un símptoma més de la gravetat de la recessió econòmica expressat per 

l’augment de la pobresa a gran part del territori. 

Tanmateix, s’ha de dir que entre aquesta dispersió de la població de rendes 

baixes es poden identificar també un parell d’eixos territorials on l’agrupa-

ció residencial de població amb rendes baixes és especialment rellevant. 

Es tracta, per una banda, de l’eix Besòs, constituït per la franja de barris 

de Barcelona situats més al nord-est de la ciutat, juntament amb els mu-

nicipis de Sant Adrià del Besòs, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i 

Montcada i Reixac, i per altra banda, per el que es podria anomenar com 

l’eix Llobregat, que es dibuixa des dels barris del nord de l’Hospitalet de 

Llobregat fins a Sant Boi de Llobregat passant per Cornellà de Llobregat. 

Aquestes són les àrees que mostren més senyals de vulnerabilitat urbana 

actualment i, per tant, són les que requereixen d’una intervenció més ur-

gent per part de les polítiques urbanes. Però amb una mirada de mig i llarg 

termini, hi ha molts altres elements que s’han de considerar per afavorir 

una major cohesió social i urbana. Aquest és precisament el repte que 

assumeix aquest document, centrat en conèixer amb més profunditat com 

s’articulen les desigualtats urbanes des del punt de vista de l’estructura 

residencial per així poder establir criteris orientats a reduir-les, ja sigui des 

de la planificació urbanística o des de les polítiques urbanes.

Rendes altes: nivell de segrega-

ció residencial més elevat. 

Rendes baixes; evolució més 

complexa, un augment del nivell 

de segregació residencial durant 

els 90 i una important disminució 

durant la darrera dècada. 

L’agrupació residencial de pobla-

ció amb rendes baixes és espe-

cialment rellevant en dos eixos: 

Besós i Llobregat.

1. Aquests enclavaments eren bàsicament determinades àrees de l’Eixample i la zona alta de 
Barcelona, d’Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern, Sant Cugat i Castelldefels.
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1�2� De la ciutat compacta a la dispersió

El fenomen de la globalització ha afectat a la formalització de la metròpolis 

contemporània i són molts els estudiosos urbans que han teoritzat sobre 

aquest aspecte. El paisatge urbà de moltes ciutats, amb història, cultura 

i localitzacions diverses, han experimentat transformacions molt similars 

i acaben produint un tipus de paisatge comú, de caràcter banal segons 

Francesc Muñoz (Muñoz; 2008).

En paraules de Francesco Indovina (vva; 2016), a les metròpolis europees 

la globalització ha provocat l’explosió de la ciutat i l’aparició del que ell ano-

mena com a ciutat difusa, que s’identifica com aquella forma d’organització 

de l’espai en la qual estan presents elements de la  constitució física de 

la ciutat, però que no presenta les característiques de densitat, intensitat i 

solució de continuïtat típiques de la ciutat. 

També Aldo Rossi va posar de manifest la importància de l’estudi morfolò-

gic de les ciutats per entendre la constitució urbana. A través de la distinció 

entre la forma i la funció, l’arquitecte italià es decanta a favor de la forma, 

per la seva condició estable i contínua, font de significat, tot i els processos 

de canvi funcional al llarg de la història (rossi, a; 1966).

Atesos aquesta pinzellada a alguns dels antecedents teòrics i aquest pro-

cés de transformació de la forma de la metròpolis contemporània, s’entén 

que una de les aproximacions més rellevants per a comprendre la creixent 

complexitat de la Barcelona metropolitana és la de l’estudi dels seus teixits 

morfològics residencials. La importància d’aquests per comprendre i in-

tervenir la ciutat contemporània és capital.  “Per sobre les estructures, les 

«coses». Per damunt de les infraestructures, les intraestructures. Abans 

que allò gruixut, allò fibrós. Més que l’esquelet, el teixit. Així és com pensa 

l’actual avantguarda de la biologia i de la genètica: com inventar teixit, 

la gran pregunta que es plantegen els investigadors” (solà-Morales, M; 

2009).

Tot i la gran extensió de l’àrea metropolitana barcelonina, 636 km², sorpre-

nentment, gran part del territori residencial es conforma per patrons i for-

mes que es repeteixen en diferents municipis i que es poden entendre com 

a teixits. La identificació i definició, tant conceptual com gràfica, dels teixits 

residencials que conformen la metròpolis de la Barcelona metropolitana 

contemporània permet avançar en el seu coneixement morfològic i, com 

a conseqüència, pensar en criteris d’intervenció. Destaquen nombrosos 

estudis anteriors que han explicat amb detall el procés de creixement de 

l’àrea metropolitana barcelonina posant l’accent en la descripció morfolò-

gica dels diferents teixits que la conformen. De fet, es tracta d’una manera 

d’entendre l’urbanisme consolidada en el context d’estudi, que ha tingut 
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resultats òptims i que ha estat referent internacional. Per tant, s’entén que 

és oportú seguir aquesta  línia d’investigació amb clau actual i amb el con-

junt de dades disponibles en l’actualitat que, gràcies a l’avenç de les noves 

tecnologies, s’ha multiplicat. 

Fer una mirada conjunta des de les 

visions morfològica i sociològica per 

aprofundir en el coneixement de 

l’AMB.

1�3� Objecte, estructura i mètode 

Ateses aquestes realitats sociològiques i morfològiques explicades, i els 

múltiples estudis elaborats sobre el tema en el context metropolità des de 

les dues respectives òptiques, l’objectiu del present document és fer una 

mirada conjunta des de les dues visions per aprofundir en el coneixement 

sociomorfològic de l’àrea metropolitana barcelonina per tal de poder enri-

quir la reflexió metropolitana i pensar en criteris d’actuació transversals, 

tenint en compte ambdues variables. En aquest sentit, en primer lloc, es 

posen en relació els aspectes morfològics metropolitans -els teixits- i els 

sociològics –les àrees socioresidencials-, donant lloc a una nova classi-

ficació i mapa de “teixits sociomorfològics”. En segon lloc, es descriuen 

quines són les àrees i criteris d’actuació socioespacials, posant-los en rela-

ció amb els nous teixits. S’estudien en paral·lel casos de referència per tal 

de complementar els criteris d’actuació. Finalment, es destaquen els teixits 

sociomorfològics més vulnerables per prioritzar àrees i criteris d’actuació.

En l’elaboració d’aquest estudi, s’han introduït innovacions metodològiques 

importants en el camp de l’anàlisi socioespacial que val la pena assenya-

lar. Una d’elles ha estat la implementació d’una síntesi cartogràfica entre 

la dimensió morfològica i la dimensió social de la metròpoli de Barcelona. 

Ha estat possible realitzar un creuament entre els teixits residencials i les 

àrees socioresidencials, el qual aporta un detall extraordinari de les formes 

urbanes predominants a la ciutat i la seva situació social. L’altre element 

d’innovació metodològica clau ha estat el desenvolupament de tècniques 

d’estimació d’informació estadística en àrees petites que ha permès tras-

lladar informació principalment del Cens de Població i Habitatge a aques-

tes formes urbanes resultants, fent possible la seva caracterització. Tot ple-

gat ha aportat una informació sobre l’estructura socioresidencial de l’àrea 

metropolitana de Barcelona inèdita fins ara, sobre la qual s’ha treballat en 

clau de diagnòstic i de formulació de criteris a considerar en les actuacions 

futures que es desenvolupin a l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquests 

criteris s’han formulat atenent conjuntament als resultats de la diagnosi 

realitzada i a una revisió d’experiències d’altres ciutats, majoritàriament 

europees, de les quals s’ha incorporat també una fitxa resum per cadascu-

na d’elles amb les pràctiques de referència. Aquest document, doncs, ha 

de servir per continuar aportant informació que ajudi a la planificació i a la 

gestió de la metròpoli de Barcelona, per fer d’ella una ciutat més equitativa 

i més justa. 



6 FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL

El treball s’estructura en 5 capítols i tres annexos que tenen el següent 

contingut i mètodes:

1) Introducció i objectius. S’expliquen els antecedents i l’objecte, estruc-

tura i mètode del treball. 

2) Estructura sociomorfològica de l’AMB. S’exposen les classificacions 

de les àrees sociològiques i teixits morfològics anteriors a aquest tre-

ball, es presenten unes noves categories sociomorfològiques, fruit de 

la combinació d’ambdues classificacions, i es caracteritza l’àrea me-

tropolitana amb un nou mapa sociomorfològic.

3) Camps d’actuació per una major equitat urbana. Es defineixen els as-

pectes clau de les quatre àrees d’actuació per una major equitat ur-

bana: habitatge, entorn residencial, integració territorial i convivència.

4) Directrius socioespacials per al planejament urbanístic. S’expliquen 

quins són els criteris en cada un dels camps d’actuació presentats en 

l’anterior apartat, alhora que es mostren criteris de caràcter transver-

sal.

5) Futures línies d’investigació. Es presenten les línies d’investigació se-

güents:

a) Aplicació de les directrius socioespacials als teixits morfosociolò-

gics. En base a les noves categories dels teixits sociomorfològics i 

als criteris explicats, es determinen quins són els prioritaris en cada 

cas. La seva territorialització permet reflexionar sobre els àmbits  més 

vulnerables. 

b) Les dinàmiques sociomorfològiques: l’aspecte temporal. L’estudi 

comparatiu de la caracterització sociomorfològica en els anys 1991, 

2001 i 2011 permet fer una mirada amb clau de procés, de manera 

que es pugui parlar de les derives i permanències metropolitanes so-

ciomorfològiques.

c) Participació ciutadana especialitzada. A través d’una enquesta i de 

les noves eines GIS es podrà en primer lloc verificar la categoritza-

ció, en segon lloc, veure quin grau de conformitat tenen els diferents 

agents del territori amb els criteris proposats en la seva categoria i, fi-

nalment, permetre que aquests criteris i prioritats siguin enriquits amb 

les aportacions de la ciutadania amb perfil especialitzat.

Annexos. Es tracten els tres aspectes següents: 

a) Recull de pràctiques de referència. Es presenten nou casos conside-

rats de referència.
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1. Introducció i objectius

b) Notes metodològiques. S’expliquen amb més deteniment aspectes 

metodològics com el procés de creació de les noves categories soci-

omorfològiques, el mètode d’estimació estadística que s’ha fet servir 

per caracteritzar els nous teixits, els criteris de proximitat als béns ur-

bans per a una distribució equitativa en termes de cohesió social i  la 

metodologia pel quadre sintètic del grau necessitat d’aplicació de les 

directrius sociomorfològiques.

c) Plànols d’informació i proposta sobre l’estructura sociomorfològica, 

mostrats en l’apartat 2 a escala 1:120.000, en l’annex es presenten a 

escala 1:60.000 i en A1.
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2. Estructura social i morfològica de l’AMB

2� ESTRUCTURA SOCIOMORFOLÒGICA DE L’AMB

2�1� Estructura socioresidencial �����������������������������������������������������������10
a) Àrees residencials de classes mitjanes i altes
b) Barris de noves classes mitjanes urbanes
c) Àrees d’afluència de famílies amb fills
d) Àrees mixtes de classes intermèdies
e) Barriades obreres
 f) Zones envellides o degradades

2�2� Estructura morforesidencial ����������������������������������������������������������21
a) Històrics
b) Eixamples
c) Blocs
d) Unifamiliars

2�3� Creuament sociomorfològic ����������������������������������������������������������35
a) Simplificar per entendre
b) Metodologia: tres fases 
c) Cartografia 
d) Lectura general del nou mapa sociomorfològic
e) La definició de les noves 21 categories 
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2�1� Estructura socioresidencial

Una manera d’entendre l’estructura social de l’àrea metropolitana és fent 

una mirada sobre la manera en què s’integra el mosaic de fragments soci-

oespacials que composen la seva estructura socioresidencial. A les grans 

ciutats hi ha una correspondència clara entre els grups socials i les carac-

terístiques dels habitatges on resideixen. De fet, el més rellevant d’aquesta 

diferenciació residencial és la distinció existent entre els diferents compo-

nents socioresidencials de la ciutat, on es fa visible la desigualtat urbana. 

Això mateix queda reflectit en la pròpia composició etimològica de l’expres-

sió “diferenciació residencial”. D’una banda, “diferenciació” fa referència a 

la heterogeneïtat del rang social dels diversos grups poblacionals, mentre 

que “residencial” situa la qüestió en el territori, considerant l’espai des del 

punt de vista de la reproducció de les condicions materials d’existència. Tot 

i que es tracta d’un fenomen urbà antiquíssim —pràcticament es podria dir 

que es intrínsec a l’origen de la ciutat—, els patrons socioespacials que es-

tructuren les ciutats no han estat sempre els mateixos al llarg de la història, 

essent força sensibles als contextos històric i geogràfic. En aquest sentit, 

els cicles econòmics, les característiques del sistema productiu vigent (ca-

pitalisme), les condicions laborals de la classe treballadora, els mecanis-

mes de distribució de la riquesa dissenyats pels Estats i les tensions en 

l’estructura social, són alguns dels aspectes que s’acaben reflectint d’algu-

na manera en la producció de l’espai urbà, configurant la seva estructura i 

la seva lògica de fragmentació. 

Les anàlisis realitzades (Porcel, Navarro-varas, Thiers; 2015) revelen que 

actualment l’estructura socioresidencial de l’àrea metropolitana de Barce-

lona integra 6 tipus d’àrees socioresidencials diferenciades: les àrees resi-

dencials de classes mitjanes i altes, els barris de noves classes mitjanes 

urbanes, les àrees d’afluència de famílies amb fills, les àrees mixtes de 

classes intermèdies, les barriades obreres i les zones envellides o degra-

dades. Tanmateix, com es pot observar al següent quadre, aquesta estruc-

tura s’ha anat modificant des de 1991, tornant-se més complexa a mesura 

que han anat apareixent noves formes urbanes. 
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Tipologia d’àrees socioresidencials resultant Tipologia d’àrees 

socioresidencials  teòrica 

(Marcuse, 1993; Marcuse i van 

Kempen, 2000) 
1991 2001 2011 

Àrees de classes mitjanes i 

altes

Àrees de classes mitjanes 

i altes 

Àrees de classes mitjanes 

i altes 

Àrees residencials luxoses 

(Luxury housing)

- - 
Barris de noves classes 

mitjanes urbanes 

Ciutat gentrificada 

(Gentrified city)

-
Àrees d’afluència de 

famílies amb fills 

Àrees d’afluència de 

famílies amb fills 

Ciutat suburbana

(Suburban city) 

Àrees mixtes de classes 

intermèdies

Àrees mixtes de classes 

intermèdies

Àrees mixtes de classes 

intermèdies
Ciutat de blocs 

(Tenement city)
Barriades obreres Barriades obreres Barriades obreres 

- - - 
Enclavament ètnic

(Ethnic enclave)

Zones envellides o 

degradades 

Zones envellides o 

degradades 

Zones envellides o 

degradades 

Ciutat abandonada 

(Abandoned city)
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2. Estructura social i morfològica de l’AMB

Evolució de la tipologia d’àrees socioresidencials de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, 1991-2011 (IERMB)

Els tipus d’àrees socioresidencials resultants són equiparables, amb més 

o menys matisos, amb la majoria de tipus d’àrees socioresidencials que 

plantegen Marcuse i Van Kempen a nivell teòric (Marcuse; 1993) quan par-

len de les ciutats postindustrials. De fet, l’existència de matisos justifica 

que els noms dels tipus d’àrees socioresidencials empírics no s’ajustin als 

teòrics,  tot i que en essència sí que es pot trobar una correspondència 

clara.

a) Àrees residencials de classes mitjanes i altes

Aquest tipus d’àrea socioresidencial es correspon amb les àrees residenci-

als luxoses en la mesura en què és allà on es concentren residencialment 

els estrats socials més alts i on predominen els habitatges de més quali-

tat i de superfície més gran. Al 2011, aquest tipus d’àrea socioresidencial 

s’estén al llarg del 30,3% de la superfície urbanitzada de l’àrea metropoli-

tana de Barcelona, on hi viu el 9,6% de la població metropolitana. Més de 

dos terços d’aquesta població són professionals o directius i pràcticament 

la meitat de la població resident disposa de rendes altes (>150% de la 

mediana), una proporció que s’ha reduït com a conseqüència de la crisi. 

En aquest sentit, s’ha de dir que, en termes de composició social, el ti-

pus teòric descriu més aviat àrees residencials formades bàsicament per 

una elit social força extrema, mentre que el tipus empíric inclou una visió 

més àmplia que abasta, a banda de les classes altes, gran part de les 

classes mitjanes. A més, aquest tipus d’àrea socioresidencial apareix a 

la metròpoli barcelonina amb un caràcter morfològic més divers que en el 

plantejament teòric. És a dir, no només es limita predominantment a zones 

de baixa densitat amb cases unifamiliars aïllades, sinó que, a part d’això, 

també té una forta presència a la ciutat compacta. Tanmateix, la superfície 

30 % superfície urbanitzada

10 % població metropolitana
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FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL

dels habitatges és predominantment elevada respecte d’altres zones, el 

65,5% són de més de 100 m2 i el 33,2% de més de 130 m2. Aquest tipus 

d’àrea socioresidencial es correspon amb barris de la zona alta del munici-

pi de Barcelona com ara Pedralbes, Sarrià, Sant Gervasi-La Bonanova, El 

Putxet i El Farró, Sant Gervasi-Galvani, Les Tres Torres o Vallvidriera i El 

Tibidabo, mentre que a la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona des-

taquen les zones de Mira-Sol, Valldoreix i La Floresta a Sant Cugat; Bella-

terra a Cerdanyola del Vallès; La Mallola i La Miranda a Sant Just Desvern; 

Finestrelles, Ciutat Diagonal i el Centre d’Esplugues de Llobregat; l’àrea 

circumdant de l’Avinguda Diagonal i l’Avingunda Ciutat de Màlaga a Cas-

telldefels; i urbanitzacions com la de Mas Ram a Badalona.

b) Barris de noves classes mitjanes urbanes

Aquest tipus d’àrea socioresidencial ha emergit durant els darrers anys, 

responen sobretot a les lògiques de transformació de l’estructura social 

metropolitana en un context postindustrial i globalitzat. Se situen a les àre-

es més cèntriques del municipi de Barcelona, o bé àrees històriques rege-

nerades o bé a prop d’elles. L’any 2011 ocupen un 3,7% de la superfície 

urbanitzada metropolitana, on hi resideix un 6,7% de la població. Concre-

tament la seva presència destaca en algunes àrees dels barris del Raval 

i de Sant Pere i Santa Caterina a Ciutat Vella, en algunes zones del barri 

de Poble Sec, als voltants de la Vila de Gràcia, així com al barri de Sant 

Antoni i a gran part de les àrees més cèntriques de l’Eixample. A més, 

també apareix als voltants de Pere IV amb l’Avinguda Diagonal al barri del 

Poblenou, una àrea menys cèntrica, però sotmesa durant els darrers anys 

a una gran transformació urbanística projectada a partir del 22@. Els trets 

que determinen la similitud d’aquest tipus d’àrea socioresidencial amb la 

ciutat gentrificada és el predomini de residents de perfil professional qua-

lificat (47,7% de població amb estudis superiors), amb un pes important 

d’estrangers (27,4% de població estrangera, 7,2% de població estrangera 

de països amb PIB alt), aparentment amb menor poder adquisitiu que els 

residents en les àrees de classes mitjanes i altes (28,6% de població amb 

rendes altes), que viuen sols o en parella sense fills (17,1% de la població 

vivint amb altres persones sense parentiu, el 22,6% de la població vivint 

en parella i el 9,4% de la població vivint sola) i en habitatges de lloguer 

(39,4% de la població de 18 anys i més resideix en habitatges de lloguer). 

Per altra banda, el que diferencia aquesta forma espacial empírica respec-

te el seu referent teòric és que abasta àrees que van més enllà dels nuclis 

antics —tot i que també té una presència rellevant en aquests indrets—, 

i que per tant difícilment es poden considerar estrictament com a àrees 

gentrificades. 

4 % superfície urbanitzada

7 % població metropolitana
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2. Estructura social i morfològica de l’AMB

c) Àrees d’afluència de famílies amb fills

Aquest tipus d’àrees socioresidencials emergeix aproximadament amb el 

canvi de segle i l’any 2011 cobreix un 9,2% de la superfície urbanitzada me-

tropolitana, on hi resideix el 5,6% de la població. Com el seu referent teòric, 

la ciutat suburbana, el principal tret d’aquest tipus d’àrea socioresidencial 

és el predomini entre els seus residents de famílies amb fills (53,6%) pro-

pietàries del seu habitatge (45,0%). No obstant això, en el cas del sistema 

metropolità de Barcelona aquestes àrees tenen un caràcter molt més con-

juntural que en el plantejament teòric. Les àrees d’afluència de famílies 

amb fills es troben directament associades a les pautes residencials que es 

van produir arrel del darrer boom immobiliari entre 1997 i 2007, marcades 

per l’adquisició d’habitatges en propietat davant les facilitats de crèdit que 

oferia el sistema financer aleshores. Això fa que un dels trets de major pes 

idiosincràtic d’aquestes àrees, a part dels que ja s’han assenyalat, sigui 

que els residents portin poc temps vivint a l’habitatge i que tinguin un deute 

hipotecari pendent. En canvi, la localització en àrees de baixa densitat, que 

és un dels principals aspectes que recull el tipus teòric, no és tan rellevant 

en la definició del tipus empíric. De fet, aquest tipus d’àrees socioresiden-

cials tenen una presència important en zones d’urbanització compacta de 

municipis metropolitans petits —Castellbisbal, Corbera de Llobregat, Cer-

velló o Torrelles de Llobregat—, i mitjans —Sant Joan Despí, Sant Feliu 

de Llobregat, Barberà del Vallès, Ripollet o Badalona—, tot i que també es 

localitza en àrees de baixa densitat. 

d) Àrees mixtes de classes intermèdies

Aquesta forma urbana constitueix el gruix de l’estructura residencial me-

tropolitana i està present pràcticament a tots els municipis que conformen 

l’àrea metropolitana de Barcelona, tot i que durant les darreres dècades ha 

anat minvant. Si bé l’any 1991 cobria el 48,7% de la superfície residencial 

de l’àrea metropolitana de Barcelona i albergava el 46,5% de la població 

metropolitana, l’any 2011 aquests percentatges es redueixen al 29,5% i al 

33,8%, respectivament. Es tracta d’un tipus d’àrea socioresidencial força 

heterogènia internament, d’aquí el terme “mixtes” en la seva denominació, 

trobant-se entre els seus residents treballadors predominantment de ser-

veis semiqualificats, tot i que també es percep la presència de treballadors 

qualificats, de fet durant els darrers anys aquests últims han guanyat pes 

en la composició social d’aquest tipus d’àrea socioresidencial. En qualse-

vol cas, es tracten majoritàriament de treballadors d’oficina, de coll blanc, 

catalanoparlants. Un altre aspecte a destacar és que aquestes formes ur-

banes estan en procés de rejoveniment. Entre 1991 i 2011 les llars de 

parelles sense fills han passat del 7,7% al 20,4%, on també s’ha produït un 

increment considerable de la població activa que viu en llars unipersonals i 

9 % superfície urbanitzada

6 % població metropolitana

29,5% superfície urbanitzada

33,8% població metropolitana
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de la població que comparteix habitatge. Per últim, el seu referent teòric és 

la ciutat de blocs, igual que les barriades obreres, ja que aquests dos tipus 

d’àrees socioresidencials aglutinen el gruix dels treballadors semiqualifi-

cats, tant de serveis com de la indústria, tal i com es planteja al tipus teòric. 

En tot cas, a l’anàlisi de l’àrea metropolitana de Barcelona s’ha considerat 

important mantenir-les separades, ja que hi ha diferències importants entre 

totes dues.

e) Barriades obreres

A les barriades obreres es concentren sobretot treballadors industrials, de 

coll blau, tot i que a mesura que ha anat avançant el procés de desindustri-

alització han anat essent substituïts per treballadors dels serveis no qualifi-

cats. Si bé en 1991 el 41,2% de la població ocupada resident en aquestes 

àrees eren treballadors semiqualificats de la industria o treballadors no 

qualificats, aquesta proporció s’ha reduït fins al 15,3% l’any 2011. En canvi, 

els treballadors qualificats de serveis han passat durant el mateix període 

del 18,2% al 33,2%, convertint-se l’any 2011 en la categoria professional 

majoritària entre la població ocupada d’aquestes barriades. Un dels trets 

distintius més importants d’aquest tipus d’àrea socioresidencial és que acull 

a població majoritàriament castellanoparlant, protagonistes o descendents 

de les diverses onades migratòries, de caràcter econòmic, procedents de 

la resta de l’Estat que va rebre la demarcació de Barcelona durant el se-

gle XX, així com també de part de la població estrangera arribada en la 

darrera onada d’immigració internacional. Els habitatges d’aquestes àrees 

residencials acostumen a estar organitzats en blocs de pisos donant un as-

pecte molt uniforme i fàcilment reconeixible. Aquests habitatges destaquen 

també pel seu baix preu i per presentar majoritàriament superfícies més 

aviat reduïdes. L’any 2011 el 42,6% dels habitatges eren d’una superfície 

d’entre 51 i 70 m2. L’any 2011 aquesta forma urbana ocupa el 23,6% de la 

superfície urbanitzada metropolitana, on resideix el 34,8% de la població. 

La seva presència és força important als municipis adjacents a la ciutat 

central, com per exemple als barris de Can Vidalet i de Bellvitge a l’Hospi-

talet de Llobregat, La Gavarra i Sant Ildefons a Cornellà de Llobregat, els 

voltants de l’AV. Onze de Setembre del Prat de Llobregat o les zones de 

Llefià, Santa Rosa, Lloreda i Montigalà de Badalona. Al mateix municipi de 

Barcelona aquest tipus d’àrea socioresidencial apareix a l’extrem nord de 

la ciutat, principalment al districte de Nou Barris, on destaquen els barris 

de Verdum, la Prosperitat, Trinitat Nova, Porta, la Guineueta, Can Peguera, 

Torre Baró i Ciutat Meridiana.

24 % superfície urbanitzada

35 % població metropolitana
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 f) Zones envellides o degradades

Les zones envellides o degradades integren nuclis urbans antics, barris 

amb dèficits urbanístics importants i d’altres àrees urbanes deteriorades 

que acullen a la població metropolitana amb menys recursos, tant econò-

mics com socials. Aquests són els trets principals d’aquest tipus d’àrees 

socioresidencials, on predominen les llars unipersonals de gent gran  i els 

treballadors no qualificats i més precaris, tant autòctons com estrangers 

nascuts majoritàriament a països pobres (44,1%). Aquestes zones concen-

tren les situacions d’atur més punyents i els habitatges amb pitjors situaci-

ons d’habitabilitat. Tot plegat situa a aquest tipus d’àrees socioresidencials 

com el més vulnerable en termes socials i urbanístics i, en aquest sentit, 

es correspon en essència amb el tipus teòric, mostrat al quadre de l’inici de 

l’apartat,  de la “ciutat abandonada”. Tot i així, el tipus teòric es limita a en-

globar situacions molt més extremes que les que apareixen a nivell empíric 

a Barcelona, potser més pròpies de ciutats nordamericanes o llatinoameri-

canes que no pas de ciutats europees. L’any 2011 aquesta forma urbana 

ocupa el 3,8% de la superfície metropolitana urbanitzada, on resideix el 

9,5% de la població. Entre les zones més rellevants on hi ha presència 

d’aquest tipus d’àrea socioresidencial per l’àrea del Llobregat es poden 

citar els barris de Casa Blanca de Sant Boi, els de la Guàrdia i la Font del 

Llargarut a Sant Vicenç dels Horts, Sant Cosme al Prat de Llobregat i l’àrea 

de la Florida, Pubilla Cases i Collblanc a l’Hospitalet de Llobregat. A l’àmbit 

del Besòs, es troben al barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs, la zona 

limítrofa entre Santa Coloma de Gramenet i Badalona, el barri de Sant Roc 

a Badalona també, i els barris de Can Sant Joan i la Ribera a Montcada i 

Reixac. Al municipi de Barcelona apareixen  algunes zones del districte de 

Ciutat Vella i del districte de Sant Martí, tot i que en els darrers anys moltes 

d’aquestes àrees han estat reformades o intervingudes urbanísticament, 

transformant-se amb el temps en altres tipus d’àrees socioresidencials (els 

casos més clars són Ciutat Vella, Vila Olímpica i la resta del litoral del mu-

nicipi de Barcelona fins a Diagonal Mar). I, també al Districte de Nou Barris, 

en concret a Ciutat Meridiana.

ESTUDI DELS TEIXITS MORFOLÒGICS RESIDENCIALS:
Document de base per la taula temàtica en el marc del PDU

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Novembre 2016

EQUIP AMB
X. Mariño
R. Vinyes, M. Figueras, L. Molist

EQUIP IERMB
S. Porcel, F. Antón

F. Coll, L. Navarro-Varas, C. González

6AmbitsMorfologics_tallat_dissolve_planols petits
Categories socioresidencials

Àrees residencials de classes mitjanes i altes

Barris de noves classes mitjanes urbanes

Àrees mixtes de classes intermèdies

Àrees d'afluència de famílies amb fills

Zones envellides o degradades

Barriades obreres

PLÀNOL

Grau de necessitat d'aplicació de criteris sociomorfològics

°A3    0    250     500         1000            2000 

A1    0    125     250          500              1000

2. Estructura social i morfològica de l’AMB

4 % superfície urbanitzada

10 % població metropolitana
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Àrees
socioresidencials Localització Composició social Evolució

Àrees residencials 
classes mitjanes i altes

Indrets exclusius AMB, 
especialment a Barcelona 

Directius i professionals 
amb rendes altes  

Ha guanyat presència en l’àmbit 
suburbà de la 1ª corona 
metropolitana 

Barris de noves classes 
mitjanes urbanes

Nuclis antics regenerats o 
de gran centralitat o a 
prop d’ells, 
específicament a 
Barcelona

Població més aviat jove i 
qualificada en habitatges de 
lloguer, molts d’ells 
estrangers 

Forma socioespacial emergent 

Àrees d’afluència de 
famílies amb fills

Sobretot a municipis 
petits  i en menor mesura 
mitjans de la 1ª corona 
metropolitana 

Famílies amb menors 
dependents en habitatges 
en propietat 

Aparició vinculada a dinàmiques 
residencials del boom immobiliari 

Àrees mixtes de classes 
intermèdies

Pràcticament presents a 
tots els municipis 
metropolitans

Diversa Perd presència a l’AMB 

Barriades obreres
Presència important a 
l’extrem nord de 
Barcelona i els municipis 
adjacents

Població immigrant 
espanyola i estrangera, 
obrers indústria i 
construcció i serveis 

Creixement degut a terciarització: 
+ treballadors de baixa 
qualificació als serveis 

Zones envellides o 
degradades

Nuclis urbans antics, 
barris amb dèficits 
urbanístics

Llars unipersonals de gent 
gran, treballadors no 
qualificats i precaris, 
estrangers països PIB baix. 
Rendes + baixes de l’AMB 

Desplaçament del centre a la 
perifèria de l’AMB

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL

Al següent quadre es recull una síntesi de la localització, la composició 

social i els aspectes més rellevants de l’evolució de cadascun dels tipus 

d’àrees socioresidencials de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Síntesi de la caracterització dels tipus d’àrees socioresidencials. 
Àrea metropolitana de Barcelona, 1991-2011 (IERMB)

Cal destacar que l’únic tipus d’àrea socioresidencial teòric que no s’identi-

fica empíricament a l’àrea metropolitana de Barcelona és l’enclavament èt-

nic. Això no vol dir que no hi hagi pautes de concentració residencial de po-

blació estrangera o procedents d’un país concret en un àrea determinada 

de la conurbació de Barcelona, sinó que no es detecta cap àrea d’aquest 

tipus amb un pes rellevant en l’estructura socioresidencial. És precís tenir 

en compte que quan Marcuse i van Kempen parlen d’enclavament ètnic 

es refereixen més aviat a la idea de comunitats urbanes, composades en 

una proporció molt elevada per població d’un mateix origen cultural o d’una 

mateixa ètnia diferent a la majoritària, que continuen mantenint i conser-

vant les pautes culturals i de consum corresponents al seu lloc d’origen i 

que no necessàriament presenten un perfil socialment vulnerable. Malgrat 

la intensa arribada d’immigració internacional que es va produir amb el 

tombant de segle, aquestes realitats socioespacials no s’han conformat 

fins ara a l’àrea metropolitana de Barcelona, tal com apunten també els 

darrers estudis més específics que s’han realitzat sobre aquesta qüestió. 

En aquest sentit, a diferència d’altres ciutats, l’assimilació residencial del 

gran volum de estrangers immigrants que ha rebut en els darrers anys 

Barcelona i la seva àrea metropolitana s’ha produït d’una forma més aviat 

dispersa, integrant-se amb la població autòctona principalment en nuclis 

antics i en barriades obreres. 
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2. Estructura social i morfològica de l’AMB

Els mapes 3, 4 i 5 mostren l’evolució territorial de la estructura socioresi-

dencial de l’àrea metropolitana de Barcelona, sobre la qual es poden des-

tacar les següents qüestions:

Període 1991-2001:
Aparició d’àrees d’afluència de famílies amb fills vinculades sobretot al pro-

cés de suburbanització de la zona de l’Ordal (Castellbisbal, Sant Andreu 

de la Barca, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Cervelló, etc.) i a 

barris de nova construcció situats predominantment a la perifèria de muni-

cipis mitjans (Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Sant Boi de Llobregat, etc.).

Les àrees residencials de classes mitjanes i altes s’amplien particularment 

a l’Eixample de Barcelona i sorgeixen en d’altres indrets com ara el barri 

de la Vila Olímpica (Barcelona), al nord de Badalona, a Tiana o a algunes 

zones també de l’Ordal.

Període 2001-2011:
Emergeixen barris de noves classes mitjanes urbanes a la part baixa de 

l’Eixample de Barcelona tocant a Ciutat Vella i a la mateixa Ciutat Vella, així 

com a l’àrea on s’implementa el projecte del 22@.

Es consolida la lògica de les àrees d’afluència de famílies amb fills, però 

amb certs canvis d’emplaçaments.

Àmplies zones suburbanes de l’Ordal es consoliden com a àrees residen-

cials de classes mitjanes i altes.

Àrees socioresidencials. Àrea metropolitana de Barcelona 1991 (IERMB a partir de dades censals 
INE i dades cartogràfiques ICC i CREAF)
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FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL

Reducció important de les zones envellides o degradades a la ciutat cen-

tral, resultat del gran nombre d’intervencions de regeneració urbana de-

senvolupades durant aquesta dècada (Ciutat Vella, Front Marítim, Dia-

gonal Mar, 22@), i augment d’aquest tipus d’àrees socioresidencials a la 

perifèria, particularment als municipis conurbats com ara Santa Coloma de 

Gramenet, Badalona, Sant Adrià del Besòs, L’Hosptitalet de Llobregat o 

Cornellà de Llobregat.

Àrees socioresidencials. Àrea metropolitana de Barcelona 2001 (IERMB a partir de dades censals 
INE i dades cartogràfiques ICC i CREAF)

Àrees socioresidencials. Àrea metropolitana de Barcelona 2011 (IERMB a partir de dades censals 
INE i dades cartogràfiques ICC i CREAF)



Criteris per al planejament urbanístic en els teixits residencials

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Desembre 2016

EQUIP IERMB
S. Porcel, F. Antón F. Coll, L. Navarro-Varas, C. González

Tipus d'àrees sociològiques

Àrees residencials de classes mitjanes i altes
Barris de noves classes mitjanes urbanes
Àrees d'afluència de famílies amb fills
Àrees mixtes de classes intermèdies
Barriades obreres
Zones envellides o degradades

PLÀNOL

Estructura socioresidencial

°A3    0    250     500         1000                          2000 

A1    0    125     250          500                           1000

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL:
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2. Estructura social i morfològica de l’AMB

2�2� Estructura morforesidencial

Recentment el Servei de la redacció del Pla Director –SRPD- ha elaborat 

un estudi específic morfològic detallat sobre els teixits residencials a l’àrea 

metropolitana de Barcelona (Vinyes, R, Figueras, M i Molist, L; 2016). En 

aquest apartat s’expliquen els aspectes essencials d’aquest estudi.

L’observació atenta de la forma que prenen els teixits residencials de l’àrea 

metropolitana de Barcelona permet diferenciar, a primer cop d’ull, dues 

grans famílies morfològiques urbanes segons la seva relació entre el buit 

i el ple: els de la continuïtat i els de la dispersió. La ciutat compacta (So-

là-Morales, M.; 1985), i la ciutat dispersa (Indovina, F.; 1990).

La ciutat compacta ocupa el 37% del sòl residencial de l’àrea metropolitana 

i té un pes poblacional del 65%. La continuïtat i contigüitat entre les edifi-

cacions, que comparteixen mitgera, i les façanes que s’alineen al carrer, 

on es produeix un límit clar tan visual com morfològic entre l’espai públic i 

el privat, són les característiques principals d’aquesta primera família. La 

fricció entre edificis provoca una intensitat urbana i un intercanvi enriqui-

dor, així com una mixtura d’usos que afavoreix la vitalitat urbana. Es tracta 

d’entorns urbans amb una bona connectivitat en transport públic, i l’espai 

públic és accessible i té atributs que afavoreixen la cohesió social.

La ciutat dispersa representa el 63% del sòl residencial restant de l’àrea i el 

pes poblacional és d’un 35%. Està formada, majoritàriament, edificacions 

aïllades construïdes posteriorment a les de la ciutat compacta, en les quals 

el buit que les separa pren un paper protagonista per la seva definició. Es 

desdibuixa, sovint, el límit entre el sòl privat i el públic i, per tant, el paisatge 

urbà resultant i els espais que el conformen són radicalment diferenciats al 

de la ciutat compacta. El carrer pren un altre tarannà. Atesa la baixa densi-

tat i la reduïda mixtura d’usos, minva sensiblement la vitalitat urbana. Així 

mateix, les places, si n’hi ha, deixen de ser espais de trobada i referència, 

i tenen uns índexs baixos d’utilització. Finalment, hi ha importants marges 

de millora en la connectivitat en transport públic en aquestes àrees.

CIUTAT COMPACTA

37% sòl residencial

65% pes poblacional

CIUTAT DISPERSA

63% sòl residencial

35% pes poblacional

ibarro
Texto insertado
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2. Estructura social i morfològica de l’AMB

L’anàlisi morfològic d’aquestes dues grans famílies permet discernir entre 

les següents categories i subcategories:
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a) Històrics

Se situen en relació harmònica amb l’orografia, són l’origen del nucli urbà, 

representen el 18% del sòl dels teixits residencials i el pes poblacional és 

del 29%. El grau de consolidació és elevat. Majoritàriament estan dotats 

d’una bona accessibilitat interna i connectivitat amb transport públic. 

La proporció de buit respecte el ple d’aquest teixit és del 44% del sòl. El 

buit de caràcter públic es conforma per places i carrers, definits clarament 

pels edificis que s’hi alineen. Els vials són estrets, sense continuïtat visual 

a mitja distància, i el seu traçat correspon al llegat dels antics camins. 

Destaca la vitalitat de l’espai públic, conseqüència de l’alta densitat, de la 

mixtura d’usos en les plantes baixes, que ofereixen una experiència urba-

na rica. 

En relació al ple, al construït, les edificacions tenen una alçada contin-

guda, no solen sobrepassar les 4 plantes. Hi ha una forta presència de 

mitgeres en el paisatge, per la diversitat d’alçades que provoca una vi-

bració en la secció i un joc de llums i ombres al carrer que són caracte-

rístiques d’aquests teixits. Contenen el parc d’habitatges més antic dels 

nuclis urbans, amb tipologies edificatòries força homogènies, en relació a 

la  composició de buits en façana. Les parcel·les són estretes, irregulars o 

allargades, amb les amplades més reduïdes dels quatre teixits. L’agrupa-

ció d’aquestes edificacions conforma illes irregulars, de mides menudes, 

sense pati d’illa definit amb homogeneïtat, sinó que són la suma de patis 

individuals amb diferents tractaments i mides. 

Les dues subcategories morfològiques d’aquest teixit són el casc antic i 

el suburbà. El casc antic és el teixit embrionari dels nuclis urbans, amb 

heterogeneïtat morfològica de parcel·les, illes i viaris; i un fort component 

d’identitat, ja que aglutina edificis representatius de la ciutat i conté espais 

públics singulars i representatius. D’altra banda, el suburbà es diferencia 

principalment per l’estructura parcel·lària, que és més regular, de parcel-

les allargades que ressegueixen les traces dels antics camins d’accés al 

casc antic.

Aspectes essencials:

- Equilibri entre el ple i el buit

- Trama urbana particular

- Proximitat, friccions i variacions

- Forta identitat

- Diversitat d’usos i activitats
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Teixits històrics: Casc antic i Suburbà (Vinyes, R, Figueras, M i Molist, L; 2016)

Vistes aèries on es mostren els traçats dels 
antics camins, la diversitat d’alçades de les 
edificacions, i la naturalesa dels interiors d’illa, 
irregularitat de profunditats i patis.

Imatges significatives: plaça amb activitat puntual de caràcter col•lectiu, carrer amb comerç en 
planta baixa i concurrència de gent; plaça major amb edifici significatiu i activitat diversa constant.
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b) Eixamples

Se situen en continuïtat als teixits històrics, ja que són un eixamplament 

d’aquests per donar resposta al creixement dels nuclis urbans. Represen-

ten el 19% del sòl dels teixits residencials i el 36% de la població. El grau 

de consolidació, l’accessibilitat i la connectivitat tenen uns nivells elevats.

La proporció de buit i ple és similar al dels teixits històrics però amb aspec-

tes morfològics diferenciats. Els carrers, també delimitats clarament pels 

edificis que s’hi alineen, tenen una mida superior i continuïtat visual, ja que 

les traces tenen una certa regularitat i idea de conjunt. La seva formació es 

basa en la suma de repeticions morfològiques, conformant una malla, on 

els equipaments i zones verdes s’hi integren. 

Destaca, de nou, la vitalitat de l’espai públic, conseqüència de l’alta densi-

tat, de la mixtura d’usos en les plantes baixes, i de l’elevat nivell de dotaci-

ons i d’urbanització, que ofereixen una experiència urbana rica. 

Les edificacions, plurifamiliars i entre mitgeres, tenen alçades similars a 

les del seu entorn, havent-hi doncs menys quantitat de mitgeres i con-

formant-se un front regular a vial. L’alçada mitjana d’aquestes és la més 

elevada dels quatre teixits, i la que té la més alta ocupació del sòl i edifi-

cabilitat. Els edificis es disposen en illes regulars, perimetralment, i amb 

profunditats força homogènies, generant un pati d’illa definit.

En aquests teixits es distingeixen quatre subcategories. En primer lloc, la 

“Malla Cerdà”, on la retícula és ortogonal amb xamfrà, i hi ha una mida su-

perior tant de carrers com d’illes, parcel·les, edificabilitat i compacitat. En 

segon lloc, la subcategoria “Malla ortogonal” , que és la menys densa i té 

una malla viària ortogonal on la relació entre l’alçada de l’edificació i l’am-

plada del carrer és equilibrada (1:1). En tercer lloc, la “Axial” es diferencia 

pels seus vials radials, les illes polièdriques, i les seves característiques 

generals tenen similituds al “Malla ortogonal” llevat de l’edificabilitat, que 

és superior. Finalment, la quarta subcategoria és l’ Irregular”, on la mida 

de vial és més menuda, el traçat dels vials segueix la voluntat de connexió 

amb teixits annexos, i tenen una relació més acusada entre l’alçada de 

l’edificació i l’amplada de vial.

Aspectes essencials:

- Equilibri entre el ple i el buit

- Traçat geomètric

- Repetició i homogeneïtat

- La més alta densitat i compacitat

- Diversitat d’usos
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Vistes aèries: eixample axial i eixample regular Imatges significatives: carrer amb activitat comercial en planta baixa; interior d’illa regular.

Eixamples: Malla Cerdà, Malla ortogonal, Axial, Irregular (Vinyes, R, Figueras, M i Molist, L; 2016)
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c) Blocs

Se situen més enllà dels Eixamples, a vegades integrats en el continu urbà 

fruit del creixement de les darreres dècades, a vegades encara a la perifè-

ria. Ocupen el 24% del sòl dels teixits residencials i el 28% de la població. 

El seu grau de consolidació, la seva accessibilitat i la connectivitat són 

heterogenis, i estan en relació amb la seva integració a la trama urbana. 

La proporció entre buit i ple és del 75%, per tant, el buit té un paper impor-

tant en la definició d’aquests teixits. Està conformat per carrers que solen 

estar en continuïtat espacial amb el buit privat, a vegades sense atributs. 

Les places, en el cas d’haver-n’hi, també tenen aquest caràcter difós.

Aquesta proporció elevada i condició difosa del buit és determinant per la 

vitalitat urbana d’aquest teixit, que és sens dubte inferior a la dels “Teixits 

històrics” i dels “Eixamples”. La proporció de plantes baixes exposades als 

espais no edificats és superior a les necessitats del propi teixit. 

Les edificacions, d’alçades similars entre elles, plurifamiliars i aïllades, se 

situen en parcel·les de gran magnitud, gairebé quatre vegades superior 

que les dels teixits històrics. La qualitat constructiva és heterogènia, i en 

alguns casos té un important marge de millora. Sovint, hi ha una homoge-

neïtat visual pel que fa a aspectes compositius i materials amb els del seu 

entorn ja que solen formar part o bé d’una mateixa intervenció, o bé d’un 

mateix període temporal.

En aquest teixit es distingeixen tres subcategories segons la relació del 

buit i els blocs. En primer lloc, els “amb ordenació unitària sense alineació 

a vial”, que tenen una idea compositiva de conjunt, i la disposició dels blocs 

és independent al traçat del viari.  D’altra banda, els “amb ordenació uni-

tària i alineats a vial”, que també tenen una idea compositiva de conjunt, i 

una part important dels blocs donen en part façana a carrer. Finalment, els 

“amb ordenació individual”, on no hi ha una idea compositiva de conjunt, i 

tenen magnituds sensiblement inferiors a la resta en relació amb la mida 

de parcel·la, la densitat, l’ocupació de sòl. 

Aspectes essencials:

- Més buit que ple

- Estructura parcel·lària

- Tipologia edificatòria

- Zones verdes i equipaments

- Manca d’espais de referència
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Vistes aèries: blocs Imatges a peu de carrer de les diferents tipologies de creixement en bloc: blocs ordenats unitària-
ment amb alineació a vial, sense alineació a vial, i ordenació individual.

Creixement en blocs: ordenats unitàriament amb alineació a vial, sense alineació a vial, i ordenació individual (Vinyes, R, Figueras, M i Molist, L; 2016)
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d) Unifamiliars

Se situen a la perifèria dels nuclis urbans, de manera dispersa. Repre-

senten el 39% del sòl dels teixits residencials i el 7% de la població. Si bé 

l’accessibilitat és heterogènia, se situen tant en territoris en pendent com 

plans, la seva connectivitat en transport públic és majoritàriament deficient. 

El seu grau de consolidació és baix, en relació a la resta de teixits hi ha un 

important nombre de parcel·les pendents d’edificar.

El buit és el protagonista, representa el 85% del total i té unes caracterís-

tiques singulars. Els carrers són de mida reduïda i majoritàriament estan 

delimitats físicament per tanques, però visualment amb continuïtat parcial 

amb els jardins privats, que tenen una presència destacada i suposen, de 

mitjana, el 73% de les parcel·les. 

Hi ha dos aspectes que condicionen la vitalitat radicalment i minven la seva 

riquesa urbana: la monofuncionalitat i la relació distant entre carrer i edifi-

cació. Rarament hi ha usos no residencials i és on hi ha menys sòl destinat 

a equipament, convertint-se en àrees dependents funcionalment a d’altres, 

que és on s’hi desenvolupa pròpiament l’activitat urbana. 

El ple, el construït, es conforma per les edificacions més recents, de caràc-

ter unifamiliar, on l’alçada mitjana és de tan sols planta baixa i pis, i destaca 

l’heterogeneïtat d’acabats i d’imatge. També és característic que la qualitat 

de les edificacions sigui diversa, havent-hi dels casos amb més bona con-

servació i també dels pitjors. 

Es distingeixen cinc subcategories. En primer lloc, la “Regular” on el viari 

és en malla i les edificacions aïllades majoritàriament de dos plantes. En 

segon lloc l’”Irregular”, on el viari no té continuïtat visual, i les edificacions 

són similars al “Regular”. En tercer lloc, el “Rústic”, on la relació entre buit i 

ple és la més elevada, del 95%, les parcel·les són fins a tres vegades més 

grans, i té la més baixa densitat amb edificacions aïllades majoritàriament 

d’una sola planta. En quart lloc, la subcategoria “en filera”, formada per edi-

ficacions entre mitgeres i majoritàriament de tres plantes. La compacitat, 

alçada i ocupació del sòl és considerablement superior. Finalment, la sub-

categoria “Mixta”, on hi ha edificacions entre mitgeres i aïllades, algunes 

amb alineació a vial, solen estar en territoris pendent.

Aspectes essencials:

- El buit és protagonista

- Habitatges unifamiliars

- La més baixa densitat

- Baix grau de consolidació

- Monofuncional
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Vistes aèries: unifamiliars Imatges significatives de diferents tipologies de creixement en unifamiliar: unifamiliars en filera, 
regular i irregular. 

Creixement en unifamiliar: Regular, Irregular, Rústic, En filera, Mixta  (Vinyes, R, Figueras, M i Molist, L; 2016)
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2. Estructura social i morfològica de l’AMB

2�3� Creuament sociomorfològic

a) Metodologia: Simplificar per entendre

La disponibilitat dels mapes sociològics i morfològics de l’àrea metropoli-

tana presentats en els apartats precedents permet elaborar un mapa del 

conjunt del territori d’estudi que posi en relació ambdós aspectes, entenent 

que d’aquesta combinació en pot sortir una reflexió que enriqueixi el debat 

metropolità sobre els reptes sociomorfològics que ha de tenir en compte 

el PDU. 

La metodologia emprada té l’objectiu de posar en relació els dos mapes, 

que usen delitmitacions diferenciades, per tal d’elaborar un mapa mapa 

sintètic que permeti entendre la diversitat i proporció de teixits sociomor-

fològics residencials de la Barcelona metropolitana. A través de tres fases 

que expliquen criteris consensuats pluridisciplinarment i s’expliquen amb 

deteniment en l’annex II.I, en sorgeix una nou mapa que explica l’estructu-

ra sociomorfològica contemporània. 

Com a resultat en sorgeix els vint-i-un teixits sociomorfològics del quadre 

que segueix, que s’expliquen amb deteniment en fitxes individualitzades a 

l’apartat d. 

HISTÒRICS

Classes treballadores

Mixtura de classes intermèdies

EIXAMPLES

Classes treballadores

Mixtura de classes intermèdies

COMPACTE (HISTÒRICS+EIXAMPLES)

Gent gran-nova immigració

Gent gran-nova immigració i classes treba-

lladores

Gent gran-nova immigració i mixtura de 

classes intermèdies

Classes treballadores i mixtura de classes 

intermèdies

Predomini de famílies amb menors

Compacte de noves classes mitjanes i mix-

tura de classes intermèdies

Compacte de noves classes mitjanes

Compacte de classes mitjanes i altes

BLOCS

Blocs de gent gran-nova immigració

Blocs de classes treballadores

Blocs amb mixtura de classes intermèdies

Blocs amb predomini de famílies amb menors

Blocs de classes mitjanes i altes

UNIFAMILIARS

Unifamiliar de classes treballadores

Unifamiliar amb mixtura de classes intermè-

dies

Unifamiliar amb predomini de famílies amb 

menors

Unifamiliar de classes mitjanes i altes 

Unifamiliar En filera

En els següents dos apartats es presenta el mapa que territorialitza aques-

tes 21 categories i una lectura d’aquest.

b) Cartografia 
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c) Lectura general del nou mapa sociomorfològic

La síntesi entre la dimensió morfològica-residencial i la dimensió socio-

residencial ofereix com a resultat una cartografia molt més detallada de 

les formes urbanes predominants a la Barcelona metropolitana, permetent, 

per altra banda, conèixer millor com se n’estructuren en base a les pau-

tes de creixement urbà que ha seguit la metròpoli. Aquest mapa resultant 

constitueix en si mateix una important innovació metodològica en l’estudi 

de la sociomorfologia urbana, en la mesura en que es combina informació 

de teixits residencials i de composició social com mai s’havia fet abans en 

el context metropolità. Però, més enllà d’aquest mapa, s’han desenvolupat 

tècniques estadístiques d’estimació d’informació en àrees petites, amb les 

quals s’han pogut treballar diversos indicadors per cadascuna d’aquestes 

formes urbanes. Tot plegat ha fet possible comptar amb una fotografia so-

cioespacial molt més exhaustiva i rigorosa del que es disposava fins ara.

A simple vista,  el primer que es destaca és com a la ciutat compacta hi ha 

una diversitat sociològica superior que a la ciutat dispersa. En les unifami-

liars no hi ha ni gent gran-nova immigració ni noves classes urbanes, i en 

els blocs no hi ha noves classes urbanes. Ambdós fets reforcen la tesi que 

socialment la ciutat dispersa és menys complexa. A més, la totalitat de les 

9 categories disperses estan formades sociològicament tan sols per una 

de les 6 categories sociològiques, mentre que en una tercera part de les 

categories de ciutat compacta necessiten ser explicades amb dues cate-

gories sociològiques. Aquesta mixtura sociològica de la ciutat compacta té 

com a característica en comú que en 3 dels 4 casos mixtos una de les dues 

categories és mixte de classes intermèdies.

D’altra banda, territorialment es poden identificar clarament les grans pe-

ces que configuren l’estructura urbana actual de l’àrea metropolitana de 

Barcelona. Entre aquestes grans peces metropolitanes destaca l’àrea més 

cèntrica de la ciutat central, que s’estén al llarg de Ciutat Vella i de l’Ei-

xample per sota de la Av. Diagonal. Aquest espai es troba cada vegada 

més dominat per les noves classes mitjanes, tot i que encara queda algun 

reducte de població d’estrat baix tant al Raval com al Gòtic. Els altres dos 

enclavaments de classes mitjanes i altes que es poden trobar a la ciu-

tat central connecten amb aquesta àrea central. Un d’ells, la popularment 

coneguda com la zona alta de Barcelona, ho fa per sobre de l’Av. Diagonal 

des de Pg. de Gràcia direcció Esplugues de Llobregat, mentre que l’altre, 

situat al barri de la Vila Olímpica, ho fa tot just per l’altre extrem, més enllà 

del Parc de la Ciutadella i tocant al litoral.

Es poden identificar també dos espais més adjacents a l’àrea cèntrica. Es 

tracta d’àrees de transició amb una alta mixticitat en la seva composició 

social, que dins del sistema residencial s’interposen entre les àrees resi-

Es tracta d’una innovació meto-

dològica en l’estudi de la socio-

morfologia urbana.

Socialment la ciutat dispersa és 

menys complexa.
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dencials de classes mitjanes i les àrees residencials de classe treballado-

ra. Un d’aquests espais es troba entre la línia que marca l’Av. Diagonal a 

l’alçada de la vila de Gràcia, la línia de l’Av. Meridiana i la frontera natural 

dels Tres Turons de Barcelona (Coll, Carmel, Rovira). L’altre espai de tran-

sició s’estén pels barris de Sants i Les Corts a Barcelona (per sota de l’Av. 

Diagonal), arribant també a l’Hospitalet de Llobregat als barris de Santa 

Eulàlia i la Torrassa. 

Més enllà d’aquestes àrees de transició s’ubiquen clarament els dos eixos 

de classe treballadora que se situen al llarg dels rius Besòs i Llobregat. Per 

una banda, l’eix Besòs integra principalment part dels barris colindants de 

Barcelona amb el riu, pertanyents als districtes de Sant Martí, Sant Andreu 

i Nou Barris, així com els municipis de Sant Adrià del Besòs, part de Bada-

lona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac. Més al nord aquest 

eix continua parcialment per Cerdanyola del Vallès i Ripollet, fins arribar a 

Badia i Barberà del Vallès. Per altra banda, l’eix del Llobregat aglutina els 

municipis de l’Hospitalet, Cornellà, Sant Boi i el Prat de Llobregat. Tanma-

teix, Viladecans, que quedaria en segona línia, també presenta una certa 

sintonia amb la composició social d’aquests municipis, així com d’altres 

localitats que se situen riu amunt com ara Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, 

Sant Andreu de la Barca o Castellbisbal. 

Finalment, també es distingeixen tres àrees suburbanes de baixa densitat 

composades per habitatges unifamiliars on hi resideix predominantment 

la població de classes mitjanes i altes. La més extensa és la que se situa 

més enllà de l’eix del Llobregat, a la franja de l’Ordal fins al litoral, des de 

Corbera de Llobregat fins a Castelldefels. La segona, situada en una po-

sició més central, integra diferents àrees d’Esplugues de Llobregat i Sant 

Just Desvern, Vallvidrera (Barcelona) i una sèrie d’urbanitzacions de Sant 

Cugat i Cerdanyola del Vallès. En aquest últim municipi destaca sobretot 

el nucli de Bellaterra. Per últim, la tercera àrea suburbana, és la que ocupa 

menys superfície i es troba al nord-est, estenent-se parcialment des de 

Badalona (Mas Ram) cap a Tiana i Montgat. 

La descripció general de la condició social de les tres grans categories 

-la ciutat compacta, els blocs i les unifamiliars- posa de manifest certs as-

pectes determinants de cada una d’elles tant de caràcter conceptual com 

territorial.

La ciutat compacta 

Gran part del sòl de la ciutat compacta està ocupat per classes intermè-

dies i treballadores. De fet, el sumatori de categories que contenen una 

d’aquestes dues caracteritzacions socials representa un 80% de la super-

fície de l’àrea metropolitana ocupada per teixits residencials compactes.

Gran part del sòl de la ciutat 

compacta està ocupat per clas-

ses intermèdies i treballadores. 
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2. Estructura social i morfològica de l’AMB

El teixit històric i l’eixample de classes intermèdies són els que ocupen més 

superfície, i sumen un 36% del total. En segon lloc, destaca com els Ei-

xamples, caracteritzats per classes treballadores i mixtura de classes inter-

mèdies, ocupen la tercera categoria més predominant a la ciutat compacta, 

amb un 20%, seguit de l’històric de classes treballadores, amb un 10%.

Pel que fa a la seva situació en vers el territori, l’observació atenta del plà-

nol presentat permet destacar els següents aspectes: 

Les classes intermèdies se situen de manera dispersa, tenint presència en 

tots els municipis� Als municipis costaners solen estar en continuïtat amb 

d’altres categories, majoritàriament amb classes treballadores, mentre que 

als municipis situats al nord de l’àrea metropolitana estan principalment 

aïllades i són majoritàriament o bé intermèdies o classes treballadores.

Els compactes de gent gran-nova immigració es troben majoritàriament en 

els municipis amb més població de l’àrea metropolitana i localitzats cèntri-

cament. Concretament a Ciutat Vella de Barcelona, als barris de Can Ma-

riner, Raval-Safarejos, Santa Rosa, Fondo, La Pau, Puigfred, i Lloreda de 

Santa Coloma, a la part compacta de Llefià, la Salut i Sistrells de Badalona, 

a Pubilla Cases, La Florida, Les Planes i Collblanc de l’Hospitalet, a part 

de la Ciutat Cooperativa, Vinyets-Molí Vell de Sant Boi i a Can Sant Joan i 

la Ribera de Montcada. Excepcionalment se’n troben també allunyades del 

centre, al nord del Llobregat, a Sant Andreu de La Barca.

Les noves classes mitjanes, que són presents exclusivament en la ciutat 

compacta, se situen en localitzacions cèntriques i dins del municipi de Bar-

celona. Concretament en l’Eixample Cerdà i en part de Ciutat Vella. Per 

tant, són les formes urbanes compactes en posicions centrals les que són 

susceptibles a patir fenòmens de gentrificació.

Les classes mitjanes i altes es concentren per sobre la Diagonal, a la zona 

alta de Barcelona, Esplugues, Sant Just Desvern. I també n’hi ha a Tiana.

El teixit històric i l’eixample de 

classes intermèdies són els que 

ocupen més superfície.

Les classes intermèdies se si-

tuen de manera dispersa, tenint 

presència en tots els municipis.

Els compactes de gent gran-no-

va immigració es troben majori-

tàriament en els municipis amb 

més població de l’AMB i localit-

zats cèntricament.

Les noves classes mitjanes, pre-

sents exclusivament en la ciutat 

compacta, se situen en localitza-

cions cèntriques i dins del muni-

cipi de Barcelona.  

Les classes mitjanes i altes es 

concentren per sobre la Diago-

nal de Barcelona.
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FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL

Els blocs s’associen, principal-

ment, amb les classes treballa-

dores.

Els de classes treballadores i 

gent gran i nova immigració i 

famílies amb fills se situen ma-

joritàriament a les perifèries dels 

nuclis urbans i sovint tenen una 

certa relació de conflicte amb 

infraestructures poc sensibles 

amb l’entorn urbà.

Blocs

Els blocs s’associen, principalment, amb les classes treballadores, ja que 

el 46% d’aquests són d’aquest tipus. No obstant això, també en trobem en 

proporcions similars amb classes intermèdies, famílies amb menors i clas-

ses mitjanes i altes, del 16 al 18%. Finalment, hi ha també blocs de gent 

gran-nova immigració en una proporció força menor, un 2%.

Pel que fa a la seva situació en vers el territori, l’anàlisi crític del mapa sin-

tètic presentat permet destacar els següents aspectes: 

Els blocs de classes treballadores i gent gran i nova immigració i famílies 

amb fills estan presents a gairebé tots els municipis i tenen unes pautes de 

localització distintives. En primer lloc, que se situen majoritàriament a les 

perifèries dels nuclis urbans� I, en segon lloc, que sovint tenen una certa 

relació de conflicte amb infraestructures poc sensibles amb l’entorn urbà 

(C-58, A2, C31, C32, i les parts no soterrades de la Ronda Litoral i de Dalt).

Els blocs de famílies amb fills existeixen gairebé a tots els municipis excep-

te a Barcelona. També se situen majoritàriament a la perifèria dels continus 

urbans però, a diferència dels anteriors, no tenen aquesta relació conflicti-

va amb les infraestructures.

Finalment, els blocs de classes mixtes i intermèdies i  mitjanes i altes se 

situen tant dins com a la perifèria del continu urbà, però sempre a una certa 

distància de les infraestructures més molestes, i una proximitat al serveis 

de transport públic. Es diferencien en què els de classes mixtes i intermè-

dies estan presents a gran part dels municipis i, en canvi, els de classes 

mitjanes i altes se situen tan sols als barris de  Barcelona, Sant Cugat i 

Castelldefels.

Unifamiliars

De nou, com passava en els blocs i no passa a la ciutat compacta, hi ha 

una categoria predominant. Es tracta de les classes mitjanes i altes, que 

ocupen un 53% del sòl ocupat per aquest tipus. En segon lloc, i amb un 

18%, ens trobem amb les classes treballadores i intermèdies. Finalment, 

La categoria de les classes mit-

janes i altes és predominant.
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2. Estructura social i morfològica de l’AMB

amb un 11%, existeixen les unifamiliars amb predomini de famílies amb 

menors. 

Val a dir que en aquest cas no hi ha la categoria de gent gran-nova immi-

gració, que tenia molt poca proporció als blocs i una quantitat més signifi-

cativa a la ciutat compacta. 

Pel que fa a la situació en el territori es detecten els següents aspectes:

Les unifamiliars de classes mitjanes i altes, les de predomini de famílies 

amb fills i mixtes intermèdies comparteixen la seva situació en vers a la 

resta i es troben majoritàriament aïllades del continu urbà. D’altra banda, 

divergeixen en alguns temes.

Les unifamiliars de classes mitjanes i altes se situen majoritàriament en 

proximitat a les infraestructures metropolitanes principals, però amb una 

relació de convivència harmònica amb aquestes ja que estan soterrades o 

tractades. Se situen principalment al voltant dels túnels de Vallvidrera o de 

la part soterrada de la Ronda de Dalt.

Les de predomini de famílies amb fills i les mixtes intermèdies se solen si-

tuar en zones topogràficament altes, amb vistes, i en la carena assolellada. 

Com per exemple a l’Ordal o a les faldes meridionals del massís del Garraf 

i la Marina. 

D’altra banda, les unifamiliars de classes treballadores, a diferència de les 

anteriors, la característica comuna és que se situen majoritàriament en 

continuïtat amb el continu urbà, principalment en dos situacions. O bé en 

àrees amb una relació conflictiva amb les infraestructures, on aquestes fan 

de barrera, o bé en zones amb topografia elevada, ombrívoles, i amb poca 

connectivitat.

Les de classes mitjanes i altes, 

les de predomini de famílies 

amb fills i mixtes intermèdies es 

troben majoritàriament aïllades 

del continu urbà. 

Les de classes mitjanes i altes 

se situen majoritàriament en 

proximitat a les infraestructures 

metropolitanes principals, però 

amb una relació de convivència 

harmònica.

Les de predomini de famílies 

amb fills i les mixtes intermèdies 

se solen situar en zones topo-

gràficament altes, amb vistes, i 

en la carena assolellada.

Les de classes treballadores se 

situen majoritàriament en con-

tinuïtat amb el continu urbà, en 

àrees amb una relació conflicti-

va amb les infraestructures, o en 

zones amb topografia elevada, 

ombrívoles, i amb poca connec-

tivitat.
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d) La definició de les noves 21 categories 

A continuació es presenten els nous teixits sociomorfològics que dominen 

l’espai urbà de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta de tipus que 

aglutinen peces del territori semblants entre si. 

Per la seva caracterització sociològica s’ha incidit en els següents aspec-

tes:

−	 Localització.

−	 Superfície i població.

−	 Aspectes lligats a l’estatus social (nivell de renda, nivell d’estudis, 
taxa d’atur).

−	 Curs vital (tipus de llar).

−	 Origen geogràfic de la població.

−	 Aspectes lligats amb l’accessibilitat a l’habitatge i les condicions 
d’habitabilitat (règim de tinença, superfície de l’habitatge, estat de 
l’edifici, disponibilitat de calefacció).

−	 Accessibilitat dels equipaments (formació no obligatòria, formació 
obligatòria, proveïment, sanitat, serveis socials) i de les zones 
verdes i d’esbarjo.

−	 Accessibilitat a la xarxa de transport públic col·lectiu.

Per la seva caracterització morfològica, s’han tingut en compte els se-

güents aspectes:

−	 Dades generals (sòl, sostre, població, nombre d’àmbits i superfí-
cie mitjana d’aquests)

−	 Aspectes físics del context urbà (amplada de vial, relació h. 
edificació i vial, buit i ple, patrimoni, superfície mitjana de l’illa, 
topografia, vegetació)

−	 Aspectes funcionals del context urbà (accessibilitat, connectivitat, 
zones, sistemes, equipaments, zones verdes i viari)

−	 Aspectes físics de l’alçada de la parcel·la i l’edificació (alçada, 
any de construcció, compacitat, edificabilitat, longitud de façana, 
ocupació del sòl, sostre mitjà, superfície de parcel·la)

−	 Aspectes funcionals de la parcel·la i l’edificació (densitat de po-
blació, densitat d’habitatges, superfície de l’habitatge, ús residen-
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HMCI H AMB

Sostre sobre rasant 21.287.358 50.024.880 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 90 152 975 unitat

Superfície mitjana 13 17 14 ha

Amplada de vial 10 10 12 m

Relació h.edificació i vial 2,4 2,3 1,4 unitat

Buit i Ple 45 44 67 %

Edificabilitat (bruta) 1,8 1,9 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 1,54 1,65 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 3.927 4.251 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 78 73 59 m²

Topografia 8% - 20% 15 20 23 %

Topografia 20% - 100% 7 7 18 %

Vegetació 2 2 7 %

Accessibilitat <8% 94 92 90 %

Accessibilitat >8% 6 8 10 %

Sòl de zones 62 61 62 %

Sòl per sistemes 38 39 38 %

Sòl d'equipaments 6 6 6 %

Sòl de zones verdes 6 6 7 %

Sòl de viari 27 27 25 %

Alçada de l'edificació 13 13 12 m

Any construcció 1950 1950 1961 any

Compacitat 2,3 2,3 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 2,5 2,8 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 15 15 23 m

Ocupació del sòl 80 80 64 %

Sostre mitjà 702 753 938 m²

Superfície parcel·la 270 267 507 m²

Dens. població (bruta) 294 357 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 124 144 91 hab./ha

Ús residencial 69 69 71 %

Altres usos 31 31 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES
DADES GENERALS

CONTEXT URBÀ

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
HMCI MCI AMB

Pob. resident al teixit 11 33 100 %

Pob. extracomunitària 12 12 15 %

Superfície del teixit 8 29 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 25 26 25 %

Rendes mitjanes 62 62 62 %

Rendes Baixes 13 13 14 %

Estudis primaris 14 14 14 %

Estudis secundaris 57 57 60 %

Estudis sup./terciaris 29 29 27 %

Taxa atur 20 19 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 14 15 14 %

Amb fills 58 57 62 %

Sense fills 28 28 25 %

HABITATGE

De propietat 71 73 76 %

De lloguer 27 24 22 %

Superfície < 70m² 45 43 41 %

Superfíce > 100m² 14 12 18 %

Sense calefacció 38 36 36 %

Estat deficient 13 10 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 93 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 88 - 75 %

Equip. proveïment 87 - 65 %

Equip. sanitaris 87 - 76 %

Equip. serveis socials 98 - 87 %

Parcs i jardins urbans 86 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 82 80 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 19 18 16 %

Inseguretat 16 17 20 %

DADES GENERALS

2. Estructura social i morfològica de l’AMB
Molins de Rei (esquerra); i el barri de la Vila de Gràcia, a Barcelona (dreta)

HISTÒRIC AMB MIXTURA DE CLASSES 
INTERMÈDIES

Se situen de manera dispersa, sense continuïtats entre els diferents àm-

bits, i n’hi ha en la majoria de municipis. En les cotes més altes són àmbits 

més menuts que a les zones topogràficament més planes. Es localitzen als 

nuclis antics de la gran majoria de municipis metropolitans, ocupant àre-

es importants de gran centralitat, especialment als municipis més poblats 

propers a Barcelona, així com a d’altres municipis del Baix Llobregat. Al 

municipi de Barcelona, en canvi, no ocupa posicions tan cèntriques, sinó 

que guanya presència als nuclis d’algunes de les antigues viles que es van 

agregar a Barcelona entre finals del segle XIX i principis del segle XX.

Morfològicament, es detecta una relació directa d’aquesta categoria amb 

una de les subcategories morfològiques: gairebé la totalitat és teixit històric 

suburbà. Són teixits amb una trama urbana caracteritzada per tenir carrers 

i parcel·les estretes, amb edificacions entre mitgeres. D’entre la mitjana de 

les característiques morfològiques de l’històric suburbà, quan té la condició 

social de classe intermèdia, destaca que té els edificis més antics, més 

patrimoni i més mixticitat d’usos. 

La seva composició social està marcada per la mixtura socioeconòmica i 

sociodemogràfica, amb valors molt similars als del conjunt de l’àrea metro-

politana. Són relativament importants les mancances del parc residencial 

en termes d’habitabilitat amb deficiències en la conservació dels immobles 

i, sobretot, de manca de calefacció. L’accessibilitat als equipaments, al 

transport públic i la proximitat a zones verdes i d’esbarjo es pot considerar 

correcta. Els conflictes de convivència són força elevats. Destaca la con-

nectivitat que té un valor considerablement superior a la mitjana.
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HCT H AMB

Sostre sobre rasant 9.996.167 50.024.880 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 19 152 975 unitat

Superfície mitjana 26 17 14 ha

Amplada de vial 10 10 12 m

Relació h.edificació i vial 2,7 2,3 1,4 unitat

Buit i Ple 45 44 67 %

Edificabilitat (bruta) 2,0 1,9 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 1,21 1,65 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 4.544 4.251 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 68 73 59 m²

Topografia 8% - 20% 23 20 23 %

Topografia 20% - 100% 9 7 18 %

Vegetació 2 2 7 %

Accessibilitat <8% 91 92 90 %

Accessibilitat >8% 9 8 10 %

Sòl de zones 59 61 62 %

Sòl per sistemes 41 39 38 %

Sòl d'equipaments 5 6 6 %

Sòl de zones verdes 7 6 7 %

Sòl de viari 30 27 25 %

Alçada de l'edificació 14 13 12 m

Any construcció 1957 1950 1961 any

Compacitat 2,3 2,3 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 2,8 2,8 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 14 15 23 m

Ocupació del sòl 80 80 64 %

Sostre mitjà 762 753 938 m²

Superfície parcel·la 255 267 507 m²

Dens. població (bruta) 458 357 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 186 144 91 hab./ha

Ús residencial 73 69 71 %

Altres usos 27 31 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES
DADES GENERALS

CONTEXT URBÀ

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
HCT CT AMB

Pob. resident al teixit 7 35 100 %

Pob. extracomunitària 14 12 15 %

Superfície del teixit 4 26 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 19 18 25 %

Rendes mitjanes 66 66 62 %

Rendes Baixes 15 15 14 %

Estudis primaris 18 19 14 %

Estudis secundaris 63 66 60 %

Estudis sup./terciaris 18 15 27 %

Taxa atur 23 25 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 15 14 14 %

Amb fills 58 59 62 %

Sense fills 27 26 25 %

HABITATGE

De propietat 77 82 76 %

De lloguer 21 16 22 %

Superfície < 70m² 61 54 41 %

Superfíce > 100m² 6 6 18 %

Sense calefacció 46 46 36 %

Estat deficient 9 9 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 97 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 89 - 75 %

Equip. proveïment 78 - 65 %

Equip. sanitaris 83 - 76 %

Equip. serveis socials 94 - 87 %

Parcs i jardins urbans 97 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 96 78 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 19 18 16 %

Inseguretat 27 20 20 %

DADES GENERALS

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL
Sant Vicenç dels Horts (esquerra); i Barberà del Vallès (dreta)

HISTÒRIC DE CLASSES TREBALLADORES

Hi ha dos tipus d’àmbits d’aquesta categoria de característiques i localitza-

cions diferenciades. En primer lloc, peces de gran superfície situades ma-

joritàriament al municipi de Barcelona, quasi contínues entre elles, als dis-

trictes de Nou Barris i Horta-Guinardó. En segon lloc, hi ha poques peces 

molt més menudes, disperses, que se situen a diferents zones de l’àrea 

metropolitana: l’oest de Barcelona (al Poblesec i a Sant Ramon), a Barberà 

del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts. 

Pel que fa a la morfologia d’aquesta categoria, de nou hi ha una relació 

directa amb les subcategories morfològiques i pràcticament la totalitat està 

representada per teixit històric Suburbà. Tenen una trama urbana carac-

teritzada per carrers i parcel·les estretes, amb edificacions entre mitgeres, 

i diversitat d’usos en planta baixa. Com a característiques morfològiques 

distintives, té una major edificabilitat que la mitjana de les suburbanes, fet 

que comporta també més densitat tant de població com d’habitatges.

La composició social d’aquest teixit es més homogènia que l’anterior i està 

caracteritzada per població d’un estrat social baix, amb  un nivell d’estudis 

primaris superior a la mitjana metropolitanaes. En termes residencials, es 

detecten dèficits importants en calefacció i superfície. El teixit compta amb 

una bona cobertura d’equipaments i un molt bon accés al transport públic 

i als espais verds. En canvi, la sensació d’inseguretat i els conflictes de 

convivència tenen valors superiors als del conjunt metropolità.
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EMCI E AMB

Sostre sobre rasant 15.711.222 65.016.976 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 30 85 975 unitat

Superfície mitjana 23 31 14 ha

Amplada de vial 14 15 12 m

Relació h.edificació i vial 1,1 1,3 1,4 unitat

Buit i Ple 44 44 67 %

Edificabilitat (bruta) 2,3 2,5 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,31 0,38 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 5.309 5.901 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 89 89 59 m²

Topografia 8% - 20% 10 10 23 %

Topografia 20% - 100% 1 1 18 %

Vegetació 1 2 7 %

Accessibilitat <8% 98 97 90 %

Accessibilitat >8% 2 3 10 %

Sòl de zones 58 58 62 %

Sòl per sistemes 42 42 38 %

Sòl d'equipaments 5 5 6 %

Sòl de zones verdes 5 4 7 %

Sòl de viari 32 33 25 %

Alçada de l'edificació 16 18 12 m

Any construcció 1957 1959 1961 any

Compacitat 2,6 2,8 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 3,4 3,7 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 16 17 23 m

Ocupació del sòl 84 85 64 %

Sostre mitjà 1152 1378 938 m²

Superfície parcel·la 325 360 507 m²

Dens. població (bruta) 433 434 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 186 181 91 hab./ha

Ús residencial 68 67 71 %

Altres usos 32 33 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES
DADES GENERALS

CONTEXT URBÀ

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA

Límits municipals
Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids

Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
EMCI MCI AMB

Pob. resident al teixit 9 33 100 %

Pob. extracomunitària 14 12 15 %

Superfície del teixit 5 29 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 25 26 25 %

Rendes mitjanes 63 62 62 %

Rendes Baixes 13 13 14 %

Estudis primaris 15 14 14 %

Estudis secundaris 56 57 60 %

Estudis sup./terciaris 29 29 27 %

Taxa atur 20 19 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 15 15 14 %

Amb fills 57 57 62 %

Sense fills 28 28 25 %

HABITATGE

De propietat 72 73 76 %

De lloguer 26 24 22 %

Superfície < 70m² 44 43 41 %

Superfíce > 100m² 10 12 18 %

Sense calefacció 39 36 36 %

Estat deficient 11 10 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 96 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 83 - 75 %

Equip. proveïment 89 - 65 %

Equip. sanitaris 83 - 76 %

Equip. serveis socials 96 - 87 %

Parcs i jardins urbans 89 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 87 80 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 19 18 16 %

Inseguretat 19 17 20 %

DADES GENERALS

2. Estructura social i morfològica de l’AMB
Sant Feliu de Llobregat (esquerra); i la Sagrada Família, a Barcelona (dreta)

EIXAMPLE AMB MIXTURA DE CLASSES 
INTERMÈDIES

Es tracta d’una categoria que es localitza dispersa per gran part dels muni-

cipis de la metròpoli, llevat dels situats en els nuclis de serralada. Hi ha dos 

tipus de peces. Primerament, les que tenen més superfície, que se situen 

als municipis de Barcelona, Badalona i l’Hospitalet. En segon lloc, les que 

són considerablement més menudes, localitzades en els municipis de la 

vall baixa del Llobregat i a Sant Cugat, Cerdanyola i Montcada. 

Morfològicament, aquesta categoria està representada amb tots els tipus 

de teixits d’Eixample en proporcions similars (Cerdà, Ortogonal, Irregular i 

Axial). Són teixits formats per carrers que tenen un traçat geomètric deter-

minat per un projecte, amb carrers més amples que els Històrics i edifica-

cions entre mitgeres de més alçada amb una certa homogeneïtat tant a la 

façana com al pati d’illa, i hi sol haver diversitat d’usos en planta baixa. En 

relació amb l’altra categoria sociomorfològica també d’eixample, en aquest 

cas destaca com l’antiguitat de les construccions i la quantitat de patrimoni 

és superior, i també l’edificabilitat és superior. 

Presenten una composició social similar a la dels teixits Històrics amb mix-

tura de classes intermèdies i se situen, generalment, en zones adjacents 

a aquests. En termes sociodemogràfics, constitueix un element diferencial 

el fet de tenir registres similars a la mitjana de l’àrea metropolitana. Des 

del punt de vista residencial, en aquests teixits estan sobrerepresentats 

els habitatges en règim de lloguer i els que manquen de calefacció. La co-

bertura dels equipaments, el transport públic col·lectiu i la proximitat a les 

zones verdes es pot considerar acceptable. Finalment destaca que el valor 

de victimització en relació als conflictes de convivència és lleugerament 

superior a la mitjana metropolitana.
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ECT E AMB

Sostre sobre rasant 7.897.591 65.016.976 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 20 85 975 unitat

Superfície mitjana 19 31 14 ha

Amplada de vial 13 15 12 m

Relació h.edificació i vial 1,1 1,3 1,4 unitat

Buit i Ple 42 44 67 %

Edificabilitat (bruta) 2,1 2,5 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,14 0,38 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 4.926 5.901 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 88 89 59 m²

Topografia 8% - 20% 11 10 23 %

Topografia 20% - 100% 1 1 18 %

Vegetació 1 2 7 %

Accessibilitat <8% 97 97 90 %

Accessibilitat >8% 3 3 10 %

Sòl de zones 62 58 62 %

Sòl per sistemes 38 42 38 %

Sòl d'equipaments 5 5 6 %

Sòl de zones verdes 5 4 7 %

Sòl de viari 29 33 25 %

Alçada de l'edificació 14 18 12 m

Any construcció 1969 1959 1961 any

Compacitat 2,6 2,8 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 3,0 3,7 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 17 17 23 m

Ocupació del sòl 84 85 64 %

Sostre mitjà 979 1378 938 m²

Superfície parcel·la 317 360 507 m²

Dens. població (bruta) 452 434 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 185 181 91 hab./ha

Ús residencial 72 67 71 %

Altres usos 28 33 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES
DADES GENERALS

CONTEXT URBÀ

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
ECT CT AMB

Pob. resident la teixit 5 35 100 %

Pob. extracomunitària 12 12 15 %

Superfície del teixit 3 26 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 18 18 25 %

Rendes mitjanes 66 66 62 %

Rendes Baixes 16 15 14 %

Estudis primaris 18 19 14 %

Estudis secundaris 67 66 60 %

Estudis sup./terciaris 15 15 27 %

Taxa atur 25 25 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 13 14 14 %

Amb fills 62 59 62 %

Sense fills 26 26 25 %

HABITATGE

De propietat 82 82 76 %

De lloguer 17 16 22 %

Superfície < 70m² 51 54 41 %

Superfíce > 100m² 7 6 18 %

Sense calefacció 47 46 36 %

Estat deficient 9 9 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 86 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 89 - 75 %

Equip. proveïment 80 - 65 %

Equip. sanitaris 90 - 76 %

Equip. serveis socials 98 - 87 %

Parcs i jardins urbans 94 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 68 78 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 15 18 16 %

Inseguretat 17 20 20 %

DADES GENERALS

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL
El Prat de Llobregat (esquerra); i Viladecans (dreta)

EIXAMPLE DE CLASSES TREBALLADORES

En relació a la situació i característiques dels àmbits d’aquesta categoria, 

destaca que es tracta de peces d’una mida força similar entre elles. La 

seva situació es concentra, principalment municipis de la llera nord del 

Besós, a barris pocs cèntrics del municipi de Barcelona, a Viladecans, Cas-

telldefels i el Prat de Llobregat.

En quant a les seves característiques morfològiques, predominen les sub-

categories d’Eixamples Irregulars i els Eixamples Regulars. Són teixits for-

mats per carrers que tenen un traçat geomètric determinat per un projecte, 

amb carrers més amples que els Històrics i edificacions entre mitgeres de 

més alçada amb una certa homogeneïtat tant a la façana com al pati d’illa, i 

hi sol haver diversitat d’usos en planta baixa. Els paràmetres distintius dels 

eixamples amb aquesta caracterització social són, sobretot, l’edificabilitat 

i densitat de població i habitatges. Tenen una proporció molt més elevada 

d’habitants i habitatges per hectàrea. 

En aquests teixits conviuen una proporció elevada de rendes intermèdies 

amb taxes d’atur també altes en relació al conjunt metropolità, i amb un 

nivell de formació baix. En termes demogràfics cal indicar que hi ha una 

baixa presència de població estrangera de fora de la UE-15. Des de l’àmbit 

residencial, s’observa un important pes de la propietat, els habitatges de 

superfície petita i la manca de calefacció, en els tres casos amb registres 

superiors a la mitjana metropolitana. En general, l’entorn residencial es ca-

racteritza per la disponibilitat d’equipaments i espais verds, però presenta 

amb una mancances importants en termes de transport públic col·lectiu. 
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CPFM C AMB

Sostre sobre rasant 2.774.416 115.041.856 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 19 237 975 unitat

Superfície mitjana 10 22 14 ha

Amplada de vial 11 12 12 m

Relació h.edificació i vial 1,1 1,9 1,4 unitat

Buit i Ple 48 44 67 %

Edificabilitat (bruta) 1,5 2,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,19 1,00 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 3.961 4.916 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 77 81 59 m²

Topografia 8% - 20% 20 15 23 %

Topografia 20% - 100% 3 4 18 %

Vegetació 1 2 7 %

Accessibilitat <8% 96 95 90 %

Accessibilitat >8% 4 5 10 %

Sòl de zones 61 59 62 %

Sòl per sistemes 39 41 38 %

Sòl d'equipaments 5 6 6 %

Sòl de zones verdes 4 5 7 %

Sòl de viari 30 30 25 %

Alçada de l'edificació 11 15 12 m

Any construcció 1964 1954 1961 any

Compacitat 2,2 2,6 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 2,2 3,1 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 16 16 23 m

Ocupació del sòl 78 82 64 %

Sostre mitjà 677 978 938 m²

Superfície parcel·la 294 305 507 m²

Dens. població (bruta) 289 396 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 119 163 91 hab./ha

Ús residencial 73 68 71 %

Altres usos 27 32 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES
DADES GENERALS

CONTEXT URBÀ

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
CPFM PFM AMB

Pob. resident al teixit 2 6 100 %

Pob. extracomunitària 9 6 15 %

Superfície del teixit 1 9 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 20 23 25 %

Rendes mitjanes 65 63 62 %

Rendes Baixes 16 15 14 %

Estudis primaris 13 9 14 %

Estudis secundaris 69 67 60 %

Estudis sup./terciaris 18 23 27 %

Taxa atur 22 19 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 11 9 14 %

Amb fills 69 74 62 %

Sense fills 20 17 25 %

HABITATGE

De propietat 86 91 76 %

De lloguer 12 8 22 %

Superfície < 70m² 36 23 41 %

Superfíce > 100m² 12 16 18 %

Sense calefacció 27 14 36 %

Estat deficient 8 5 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 76 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 75 - 75 %

Equip. proveïment 83 - 65 %

Equip. sanitaris 85 - 76 %

Equip. serveis socials 96 - 87 %

Parcs i jardins urbans 99 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 55 40 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 15 19 16 %

Inseguretat 11 18 20 %

DADES GENERALS

2. Estructura social i morfològica de l’AMB
La Riera, a Cornellà de Llobregat (esquerra); i Viladecans (dreta)

COMPACTE AMB PREDOMINI DE FAMÍLIES 
AMB MENORS

Tots els àmbits d’aquest tipus tenen en comú la proximitat a infraestructu-

res ferroviàries i viàries de caràcter metropolità i, per tant, la bona acces-

sibilitat. D’altra banda, també destaca com tots ells estan situats dins del 

continu urbà i pròxims als cascs antics de les poblacions. Concretament, 

s’ubiquen majoritàriament en la part alta del Llobregat i el Besós, en mu-

nicipis com Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Barberà del 

Vallès, Ripollet o Montcada. No obstant això, també n’hi ha més allunyats 

de la part alta de les conques fluvials, concretament es tracta d’àmbits de 

superfície major situats a Badalona, Cornellà i Viladecans. 

En quant a les seves característiques morfològiques, destaca com són 

principalment formes urbanes o bé d’històric suburbà o bé d’Eixamples 

suburbans. Les característiques d’aquestes dues subcategories són simi-

lars i destaquen per tenir una alta presència en el territori metropolità i estar 

formades per parcel·les estretes i allargades i una densitat elevada –tant 

de sostre com de població-. La geometria del traçat les defineix i diferencia 

de la resta, els carrers no són paral·lels entre ells sinó que tenen lleugers 

canvis de directrius, per enllaçar amb els teixits contigus, i, per tant, les 

illes no són regulars.  Dins dels teixits compactes són els que tenen menys 

proporció de sòl de la parcel·la ocupat per l’edificació, més ús residencial 

i amb els valors d’edificabilitat més baixos. La relació entre l’altura de les 

edificacions i l’amplada de vial té proporcions estretes a part de ser el teixit 

compacte amb les edificacions més baixes.

El perfil poblacional del teixit es caracteritza per l’existència d’una àmplia 

majoria de residents que fa relativament poc temps que hi viu, entre els 

quals predominen les famílies joves amb fills d’estatus social intermedi 

que han adquirit recentment l’habitatge en propietat. El pes de la pobla-

ció estrangera és reduït. La cobertura dels equipaments es pot considerar 

correcta en la major part d’ells, tret dels de formació no obligatòria que no 

cobreixen al voltant una quarta part de la població resident i es queden per 

sota de la mitjana metropolitana. La cobertura del transport públic és nota-

blement deficient, excloent a gairebé la meitat de la població. Es caracterit-

zen per ser entorns amb un nivell d’inseguretat percebuda baix.
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CCMA C AMB

Sostre sobre rasant 7.667.731 115.041.856 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 27 237 975 unitat

Superfície mitjana 12 22 14 ha

Amplada de vial 11 12 12 m

Relació h.edificació i vial 1,6 1,9 1,4 unitat

Buit i Ple 48 44 67 %

Edificabilitat (bruta) 2,4 2,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,72 1,00 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 5.160 4.916 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 62 81 59 m²

Topografia 8% - 20% 27 15 23 %

Topografia 20% - 100% 10 4 18 %

Vegetació 5 2 7 %

Accessibilitat <8% 90 95 90 %

Accessibilitat >8% 10 5 10 %

Sòl de zones 63 59 62 %

Sòl per sistemes 37 41 38 %

Sòl d'equipaments 5 6 6 %

Sòl de zones verdes 6 5 7 %

Sòl de viari 25 30 25 %

Alçada de l'edificació 17 15 12 m

Any construcció 1951 1954 1961 any

Compacitat 2,6 2,6 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 3,3 3,1 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 20 16 23 m

Ocupació del sòl 75 82 64 %

Sostre mitjà 1470 978 938 m²

Superfície parcel·la 427 305 507 m²

Dens. població (bruta) 279 396 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 119 163 91 hab./ha

Ús residencial 67 68 71 %

Altres usos 33 32 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES
DADES GENERALS

CONTEXT URBÀ

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
CCMA CMI AMB

Pob. resident al teixit 3 10 100 %

Pob. extracomunitària 10 9 15 %

Superfície del teixit 2 28 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 43 41 25 %

Rendes mitjanes 48 49 62 %

Rendes Baixes 9 9 14 %

Estudis primaris 7 7 14 %

Estudis secundaris 39 42 60 %

Estudis sup./terciaris 54 51 27 %

Taxa atur 14 15 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 16 13 14 %

Amb fills 61 66 62 %

Sense fills 23 20 25 %

HABITATGE

De propietat 62 74 76 %

De lloguer 35 23 22 %

Superfície < 70m² 21 16 41 %

Superfíce > 100m² 44 50 18 %

Sense calefacció 15 11 36 %

Estat deficient 6 5 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 96 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 78 - 75 %

Equip. proveïment 86 - 65 %

Equip. sanitaris 94 - 76 %

Equip. serveis socials 98 - 87 %

Parcs i jardins urbans 87 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 87 61 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 14 15 16 %

Inseguretat 10 14 20 %

DADES GENERALS

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL
Sant Gervasi-Galvany, a Barcelona (esquerra); i Sant Just Desvern (dreta)

COMPACTE DE CLASSES MITJANES I 
ALTES

En relació a la seva localització, tots els àmbits d’aquest tipus tenen una si-

tuació cèntrica. Existeixen dos grans àmbits d’aquesta categoria, concen-

trats en dos grans peces a la zona alta del pla Barcelona, particularment 

a la vila de Sarrià i als barris de Sant Gervasi i el Putget. De mida mitjana, 

n‘hi ha també als municipis de Sant Just Desvern i Tiana. Finalment hi ha, 

dispersos en alguns dels municipis de diversos àmbits territorials, peces 

menudes, que es diferencien de les anteriors també perquè sovint se situ-

en aïllades o al límit dels continus urbans. 

Les subcategories morfològiques que defineixen aquesta categoria són 

principalment de l’Històric suburbà i l’Eixample suburbà, que tenen simili-

tuds pel que fa a la forma de les illes, sovint conformades per carrers que 

no són paral·leles entre ells. En ser teixits d’alineació, els carrers i places 

estan definits amb claredat per edificacions entre mitgeres que solen ser 

plurifamiliars amb diversitat d’usos en les plantes baixes. Un dels aspectes 

que destaca és la baixa ocupació del sòl tant pel que fa al teixit en general 

com en la pròpia parcel·la. Dins dels teixits compactes són els que tenen 

una major proporció d’edificacions en pendents superiors al 20% i també 

amb major vegetació. Finalment subratllar la baixa densitat d’habitatges, 

molt inferior a la mitjana dels teixits compactes.

Es tracta de teixits on hi destaca una important presència de població de 

rendes altes que arriba gairebé a representar la meitat de la població, i una 

proporció significativa de població amb estudis superiors, més de la meitat. 

La taxa d’atur és de les més baixes de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Entre els residents predomina la població autòctona. En matèria d’habitat-

ge, destaca l’alt percentatge de llogaters i la bona qualitat del parc residen-

cial, amb un bon estat de conservació, existència de calefacció en la major 

part i superfícies grans. L’accessibilitat als equipaments, les zones verdes i 

la xarxa de transport públic col·lectiu és força bona en aquestes àrees. Es 

caracteritzen per ser àmbits on domina el sentiment de seguretat.
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CCTMCI C AMB

Sostre sobre rasant 14.918.774 115.041.856 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 22 237 975 unitat

Superfície mitjana 30 22 14 ha

Amplada de vial 12 12 12 m

Relació h.edificació i vial 1,6 1,9 1,4 unitat

Buit i Ple 42 44 67 %

Edificabilitat (bruta) 2,3 2,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,54 1,00 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 4.954 4.916 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 78 81 59 m²

Topografia 8% - 20% 18 15 23 %

Topografia 20% - 100% 4 4 18 %

Vegetació 2 2 7 %

Accessibilitat <8% 93 95 90 %

Accessibilitat >8% 7 5 10 %

Sòl de zones 60 59 62 %

Sòl per sistemes 40 41 38 %

Sòl d'equipaments 4 6 6 %

Sòl de zones verdes 4 5 7 %

Sòl de viari 31 30 25 %

Alçada de l'edificació 15 15 12 m

Any construcció 1962 1954 1961 any

Compacitat 2,6 2,6 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 3,2 3,1 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 17 16 23 m

Ocupació del sòl 83 82 64 %

Sostre mitjà 1105 978 938 m²

Superfície parcel·la 321 305 507 m²

Dens. població (bruta) 463 396 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 189 163 91 hab./ha

Ús residencial 70 68 71 %

Altres usos 30 32 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES
DADES GENERALS

CONTEXT URBÀ

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
CCTMCI CTMCI AMB

Pob. resident al teixit 10 34 100 %

Pob. extracomunitària 12 12 15 %

Superfície del teixit 5 28 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 23 22 25 %

Rendes mitjanes 64 64 62 %

Rendes Baixes 14 14 14 %

Estudis primaris 16 17 14 %

Estudis secundaris 60 61 60 %

Estudis sup./terciaris 25 22 27 %

Taxa atur 21 22 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 15 15 14 %

Amb fills 57 58 62 %

Sense fills 28 27 25 %

HABITATGE

De propietat 75 78 76 %

De lloguer 23 20 22 %

Superfície < 70m² 47 49 41 %

Superfíce > 100m² 8 9 18 %

Sense calefacció 41 41 36 %

Estat deficient 9 10 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 94 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 88 - 75 %

Equip. proveïment 68 - 65 %

Equip. sanitaris 88 - 76 %

Equip. serveis socials 96 - 87 %

Parcs i jardins urbans 98 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 79 79 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 15 18 16 %

Inseguretat 13 19 20 %

DADES GENERALS

2. Estructura social i morfològica de l’AMB
El Guinardó, a Barcelona (esquerra); i Sant Joan Despí (dreta)

COMPACTE DE CLASSES TREBALLADORES 
I MIXTURA DE CLASSES INTERMÈDIES

La majoria dels àmbits es localitzen a Barcelona i als municipis del seu en-

torn més proper. Habitualment se situen com a espai de transició entre àre-

es residencials de classes intermèdies o mitjanes i àrees residencials de 

classes treballadores. Aquesta funció de transició s’observa principalment 

en alguns barris de Barcelona, Esplugues i Sant Boi. En altres municipis 

com a Gavà, Sant Vicenç dels Horts i Ripollet, en canvi aquest tipus de 

formes urbanes no juguen aquest rol d’espai de transició, sinó que respo-

nen més a la pròpia composició social del municipi. La mida dels àmbits és 

similar entre ells, llevat de a Barcelona que són més grans, i se solen situar 

a la perifèria del continu urbà.

Es tracta d’una categoria mixta amb presència de tots els tipus de teixits 

en proporcions reduïdes, on els Eixamples però predominen respecte els 

Històrics. Els aspectes morfològics que defineixen aquesta categoria són 

propis dels teixits compactes sense tenir massa trets distintius que el ca-

racteritzin. Els carrers i places estan definits amb claredat per edificacions 

entre mitgeres que solen ser plurifamiliars, i hi ha diversitat d’usos en les 

plantes baixes. S’emfatitza però que sí que tenen un tret distintiu entre les 

compactes, es tracta de la categoria amb més sostre sobre rasant i menys 

sòl destinat a equipaments.

Presenten una composició social marcada per la mixtura, on l’estatus so-

cial de la població resident s’ajusta molt a la del conjunt de l’àrea metro-

politana. Relacionat amb l’habitatge, el més significatiu és la infrarepre-

sentació dels habitatges de grans dimensions. El parc residencial compta 

amb un percentatge molt elevat d’habitatges sense calefacció. El nivell de 

cobertura dels equipaments és notable en aquestes àrees tot i que els de 

proveïment es troben molt per sota del que es podria qualificar com a una 

cobertura òptima. El transport públic col·lectiu té un nivell d’implantació al 

teixit dispar, excloent de la cobertura prop d’una quarta part de la població 

resident. Per últim, la percepció d’inseguretat per part dels residents se 

situa lleugerament per sota dels nivells metropolitans. 
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CGGNI C AMB

Sostre sobre rasant 5.573.532 115.041.856 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 12 237 975 unitat

Superfície mitjana 18 22 14 ha

Amplada de vial 10 12 12 m

Relació h.edificació i vial 2,8 1,9 1,4 unitat

Buit i Ple 41 44 67 %

Edificabilitat (bruta) 2,6 2,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 2,49 1,00 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 4.230 4.916 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 88 81 59 m²

Topografia 8% - 20% 11 15 23 %

Topografia 20% - 100% 1 4 18 %

Vegetació 2 2 7 %

Accessibilitat <8% 98 95 90 %

Accessibilitat >8% 2 5 10 %

Sòl de zones 55 59 62 %

Sòl per sistemes 45 41 38 %

Sòl d'equipaments 10 6 6 %

Sòl de zones verdes 7 5 7 %

Sòl de viari 29 30 25 %

Alçada de l'edificació 18 15 12 m

Any construcció 1938 1954 1961 any

Compacitat 2,8 2,6 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 4,2 3,1 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 15 16 23 m

Ocupació del sòl 89 82 64 %

Sostre mitjà 1050 978 938 m²

Superfície parcel·la 268 305 507 m²

Dens. població (bruta) 577 396 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 211 163 91 hab./ha

Ús residencial 65 68 71 %

Altres usos 35 32 29 %

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

VARIABLES MORFOLÒGIQUES
DADES GENERALS

CONTEXT URBÀ

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
CGGNI GGNI AMB

Pob. resident al teixit 4 10 100 %

Pob. extracomunitària 33 38 15 %

Superfície del teixit 2 4 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 17 15 25 %

Rendes mitjanes 66 67 62 %

Rendes Baixes 17 19 14 %

Estudis primaris 19 19 14 %

Estudis secundaris 62 65 60 %

Estudis sup./terciaris 19 16 27 %

Taxa atur 27 30 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 14 14 14 %

Amb fills 56 59 62 %

Sense fills 31 27 25 %

HABITATGE

De propietat 64 64 76 %

De lloguer 35 35 22 %

Superfície < 70m² 68 69 41 %

Superfíce > 100m² 4 4 18 %

Sense calefacció 70 67 36 %

Estat deficient 29 23 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 88 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 89 - 75 %

Equip. proveïment 58 - 65 %

Equip. sanitaris 76 - 76 %

Equip. serveis socials 97 - 87 %

Parcs i jardins urbans 100 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 97 88 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 16 24 16 %

Inseguretat 27 25 20 %

DADES GENERALS

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL
El Gòtic, a Barcelona (esquerra); i La Pubilla Cases, a L’Hospitalet de Llobregat (dreta)

COMPACTE DE GENT GRAN-NOVA 
IMMIGRACIÓ

Hi ha dos àmbits de gran mida situades dins del continu urbà al centres 

històric de Barcelona (concretament al sud dels barris del Raval i el Gòtic, 

i a L’Hospitalet (als barris de La Florida i Pubilla Cases). La resta són pe-

ces molt menudes situades a municipis de l’entorn proper de Barcelona, 

concretament als límits dels continus urbans de Badalona, Santa Coloma, 

Montcada i Sant Boi.

Hi ha una relació directa d’aquesta categoria amb les subcategories mor-

fològiques. Conté una proporció força elevada de teixits de Històric Casc 

antic i Eixample Irregular. Els carrers i places estan definits amb claredat 

per edificacions entre mitgeres que solen ser plurifamiliars, i sovint hi ha 

diversitat d’usos en les plantes baixes. D’entre les categories sociomorfolò-

giques compactes, en aquesta hi destaca les amplades de carrer, que són 

més estretes, i fa que la relació entre l’altura de les edificacions i l’amplada 

vial sigui més acusada. Dedica un quart del sòl de sistemes a equipa-

ments, xifra lleugerament superior a la mitjana, i té la densitat d’habitatges 

més elevada en relació als altres.

Una de les principals característiques socials d’aquestes zones és l’ele-

vada proporció de població vulnerable que hi resideix, amb una alta pre-

sència de població extracomunitària, la important taxa d’atur, el gran pes 

de població amb rendes baixes i amb escàs nivell formatiu. Els habitatges 

d’aquest teixit reuneixen les pitjors condicions del parc residencial metro-

polità, caracteritzats molts d’ells per les petites dimensions, la manca de 

calefacció i els problemes associats a un estat de conservació deficient. 

També destaca l’alta proporció de llogaters. L’entorn residencial té una 

bona dotació d’equipaments i serveis, tan sols essent notablement insu-

ficients els equipaments de proveïment. Convé subratllar l’alt sentiment 

d’inseguretat present en aquestes àrees, una de les taxes més elevades 

de la conurbació.
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CGGNICT C AMB

Sostre sobre rasant 3.115.694 115.041.856 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 8 237 975 unitat

Superfície mitjana 19 22 14 ha

Amplada de vial 12 12 12 m

Relació h.edificació i vial 1,0 1,9 1,4 unitat

Buit i Ple 36 44 67 %

Edificabilitat (bruta) 2,1 2,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,01 1,00 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 4.165 4.916 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 49 81 59 m²

Topografia 8% - 20% 45 15 23 %

Topografia 20% - 100% 6 4 18 %

Vegetació 1 2 7 %

Accessibilitat <8% 86 95 90 %

Accessibilitat >8% 14 5 10 %

Sòl de zones 65 59 62 %

Sòl per sistemes 35 41 38 %

Sòl d'equipaments 4 6 6 %

Sòl de zones verdes 3 5 7 %

Sòl de viari 28 30 25 %

Alçada de l'edificació 12 15 12 m

Any construcció 1969 1954 1961 any

Compacitat 2,2 2,6 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 2,7 3,1 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 12 16 23 m

Ocupació del sòl 85 82 64 %

Sostre mitjà 595 978 938 m²

Superfície parcel·la 197 305 507 m²

Dens. població (bruta) 578 396 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 210 163 91 hab./ha

Ús residencial 72 68 71 %

Altres usos 28 32 29 %

CONTEXT URBÀ

DADES GENERALS

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

VARIABLES MORFOLÒGIQUES

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
CGGNICT GGNICT AMB

Pob. resident al teixit 3 22 100 %

Pob. extracomunitària 22 25 15 %

Superfície del teixit 1 15 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 15 17 25 %

Rendes mitjanes 66 66 62 %

Rendes Baixes 19 17 14 %

Estudis primaris 20 19 14 %

Estudis secundaris 68 65 60 %

Estudis sup./terciaris 11 16 27 %

Taxa atur 33 28 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 13 14 14 %

Amb fills 62 59 62 %

Sense fills 25 26 25 %

HABITATGE

De propietat 81 73 76 %

De lloguer 18 25 22 %

Superfície < 70m² 62 62 41 %

Superfíce > 100m² 5 5 18 %

Sense calefacció 60 57 36 %

Estat deficient 12 16 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 84 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 91 - 75 %

Equip. proveïment 83 - 65 %

Equip. sanitaris 96 - 76 %

Equip. serveis socials 97 - 87 %

Parcs i jardins urbans 98 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 73 83 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 19 21 16 %

Inseguretat 40 22 20 %

DADES GENERALS

2. Estructura social i morfològica de l’AMB
Santa Rosa, a Santa Coloma de Gramanet (esquerra); i Montcada i Reixac (dreta)

COMPACTE DE GENT GRAN-NOVA 
IMMIGRACIÓ I CLASSES TREBALLADORES

Destaca un gran àmbit continu situat a cavall de Santa Coloma i Badalona 

que abasta irregularment els barris de Fondo i la Salut. Hi ha també en 

aquesta categoria quatre àmbits molt més menuts, amb mides similars, a 

Montcada, L’Hospitalet (La Florida), Sant Boi (una part del barri de Casa 

Blanca) i Sant Andreu de la Barca.

Hi ha una relació directa d’aquesta categoria amb les subcategories mor-

fològiques ja que, majoritàriament és teixit històric suburbà. La geometria 

del traçat la defineix i diferencia de la resta, els carrers no són paral·lels 

entre ells sinó que tenen lleugers canvis de directrius, per enllaçar amb els 

teixits contigus i per tant, les illes no són regulars a part de ser relativament 

petites. Té nombrosos paràmetres que la distingeixen de la resta. Destaca 

per la densitat de població, que és la més elevada, és també la que té les 

construccions més noves i menys sòl de sistemes dedicat a equipaments. 

Les parcel·les són les més petites, amb menys sostre construït, i topogrà-

ficament tenen la xifra menor de parcel·les amb pendents accessibles. Fi-

nalment, s’accentua l’elevada ocupació del sòl, la reduïda proporció d’edi-

ficacions catalogades i la relació entre l’amplada de carrer i l’alçada de les 

edificacions, que és força equilibrada. 

Aquest tipus de teixit, amb punts en comú amb els dos anteriors teixits, 

destaca per concentrar un major grau de vulnerabilitat social. Es tracta del 

territori més castigat per la desocupació amb la població amb els nivells 

de formació més baixos de l’àrea metropolitana. La proporció de població 

estrangera de fora de la UE-15 també està clarament sobrerepresentada. 

Tot plegat fa que sigui l’àmbit metropolità on la proporció de població amb 

rendes baixes és més alta. Des de la perspectiva residencial, la propietat 

supera les xifres del conjunt de la conurbació, diferenciant-lo de les dues 

anteriors formes urbanes. El gran pes que tenen els habitatges de petites 

dimensions i la manca de calefacció també són elements definidors del 

seu parc residencial. Quant a la qualitat de l’entorn residencial, la dotació 

és relativament bona en termes d’equipaments, zones verdes i, en menor 

mesura, transport públic. Una gran problemàtica d’aquestes àrees està re-

presentada per la qüestió convivencial atenent als alts valors relatius al 

sentiment d’inseguretat i l’existència de conflictes de convivència.
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CGGNIMCI C AMB

Sostre sobre rasant 2.560.970 115.041.856 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 6 237 975 unitat

Superfície mitjana 21 22 14 ha

Amplada de vial 11 12 12 m

Relació h.edificació i vial 1,2 1,9 1,4 unitat

Buit i Ple 38 44 67 %

Edificabilitat (bruta) 2,0 2,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,09 1,00 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 4.599 4.916 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 78 81 59 m²

Topografia 8% - 20% 18 15 23 %

Topografia 20% - 100% 3 4 18 %

Vegetació 1 2 7 %

Accessibilitat <8% 93 95 90 %

Accessibilitat >8% 7 5 10 %

Sòl de zones 62 59 62 %

Sòl per sistemes 38 41 38 %

Sòl d'equipaments 5 6 6 %

Sòl de zones verdes 6 5 7 %

Sòl de viari 26 30 25 %

Alçada de l'edificació 13 15 12 m

Any construcció 1964 1954 1961 any

Compacitat 2,4 2,6 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 2,9 3,1 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 13 16 23 m

Ocupació del sòl 85 82 64 %

Sostre mitjà 694 978 938 m²

Superfície parcel·la 235 305 507 m²

Dens. població (bruta) 461 396 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 176 163 91 hab./ha

Ús residencial 70 68 71 %

Altres usos 30 32 29 %

CONTEXT URBÀ

DADES GENERALS

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

VARIABLES MORFOLÒGIQUES

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
CGGNIMCI GGNIMCI AMB

Pob. resident al teixit 2 22 100 %

Pob. extracomunitària 23 25 15 %

Superfície del teixit 1 17 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 16 20 25 %

Rendes mitjanes 67 64 62 %

Rendes Baixes 17 16 14 %

Estudis primaris 18 16 14 %

Estudis secundaris 68 61 60 %

Estudis sup./terciaris 14 22 27 %

Taxa atur 29 25 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 13 14 14 %

Amb fills 62 58 62 %

Sense fills 25 27 25 %

HABITATGE

De propietat 77 69 76 %

De lloguer 22 30 22 %

Superfície < 70m² 60 56 41 %

Superfíce > 100m² 4 8 18 %

Sense calefacció 56 51 36 %

Estat deficient 14 17 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 100 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 99 - 75 %

Equip. proveïment 94 - 65 %

Equip. sanitaris 100 - 76 %

Equip. serveis socials 100 - 87 %

Parcs i jardins urbans 97 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 99 84 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 22 21 16 %

Inseguretat 32 21 20 %

DADES GENERALS

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL

COMPACTE DE GENT GRAN-NOVA 
IMMIGRACIÓ I MIXTURA DE CLASSES 
INTERMÈDIES

Hi ha pocs àmbits i tenen en comú que se situen, majoritàriament, als mu-

nicipis més poblats de la conurbació i veïns de Barcelona. Els àmbits més 

grans es concentren a l’Hospitalet (Collblanc i part del barri de Sant Feliu) i 

Cornellà (la Gavarra). També n’hi ha, de més menuts, i en proximitat a Ba-

dalona (barris de Llefià i Artigues) i Santa Coloma (el Raval). També hi ha 

un àmbit, de mida força més reduïda i amb una localització molt diferent, a 

Sant Andreu de la Barca.

En quant a les seves característiques morfològiques, destaca com són 

principalment formes de caràcter històric suburbà i eixample suburbà. La 

geometria del traçat la defineix i diferencia de la resta, els carrers no són 

paral·lels entre ells sinó que tenen lleugers canvis de directrius, per enllaçar 

amb els teixits contigus. Els aspectes morfològics que defineixen aquesta 

categoria són propis dels teixits compactes sense tenir massa trets dis-

tintius que el caracteritzin. Els carrers i places estan definits amb claredat 

per edificacions entre mitgeres que solen ser plurifamiliars amb diversitat 

d’usos a les plantes baixes.S’emfatitza en aquest cas, la poca presència 

de patrimoni i el reduït sostre construït (l’inferior de tots els compactes).

Aquest tipus d’àrees és semblant a l’anterior, però amb alguns matisos que 

tenen a veure sobretot amb la major presència de població immigrant i amb 

el pitjor estat de conservació del parc d’habitatges. El perfil poblacional 

del teixit també està caracteritzat per una elevada vulnerabilitat definida 

per la sobrerepresentació de població amb rendes baixes, amb estudis 

primaris i secundaris, una elevada presència de població d’origen extraco-

munitari i la segona taxa d’atur més alta de la conurbació. La qualitat del 

parc residencial és deficient destacant, sobretot, les reduïdes dimensions 

dels immobles i la manca de calefacció en molts d’ells. Un aspecte positiu 

d’aquestes àrees és la bona cobertura que els equipaments i serveis pre-

senten. Per altra banda, aquestes zones apareixen com a espais amb una 

elevada conflictivitat social i una alta sensació d’inseguretat.

Collblanc, a L’Hospiltalet de Llobregat (esquerra); i El Raval, a Santa Coloma de Gramanet(dreta)
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La Dreta de l’Eixample, a Barcelona

CNCM C AMB

Sostre sobre rasant 9.321.412 115.041.856 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 4 237 975 unitat

Superfície mitjana 79 22 14 ha

Amplada de vial 15 12 12 m

Relació h.edificació i vial 2,5 1,9 1,4 unitat

Buit i Ple 42 44 67 %

Edificabilitat (bruta) 3,0 2,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 3,66 1,00 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 5.699 4.916 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 99 81 59 m²

Topografia 8% - 20% 1 15 23 %

Topografia 20% - 100% 0 4 18 %

Vegetació 1 2 7 %

Accessibilitat <8% 100 95 90 %

Accessibilitat >8% 0 5 10 %

Sòl de zones 55 59 62 %

Sòl per sistemes 45 41 38 %

Sòl d'equipaments 7 6 6 %

Sòl de zones verdes 3 5 7 %

Sòl de viari 34 30 25 %

Alçada de l'edificació 23 15 12 m

Any construcció 1917 1954 1961 any

Compacitat 3,3 2,6 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 5,0 3,1 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 18 16 23 m

Ocupació del sòl 90 82 64 %

Sostre mitjà 1918 978 938 m²

Superfície parcel·la 424 305 507 m²

Dens. població (bruta) 270 396 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 115 163 91 hab./ha

Ús residencial 56 68 71 %

Altres usos 44 32 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

CONTEXT URBÀ

DADES GENERALS

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
CNCM NCM AMB

Pob. resident al teixit 3 7 100 %

Pob. extracomunitària 27 23 15 %

Superfície del teixit 2 4 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 31 30 25 %

Rendes mitjanes 57 58 62 %

Rendes Baixes 12 11 14 %

Estudis primaris 10 12 14 %

Estudis secundaris 49 47 60 %

Estudis sup./terciaris 41 41 27 %

Taxa atur 20 18 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 20 17 14 %

Amb fills 48 49 62 %

Sense fills 32 34 25 %

HABITATGE

De propietat 48 52 76 %

De lloguer 50 46 22 %

Superfície < 70m² 46 45 41 %

Superfíce > 100m² 22 14 18 %

Sense calefacció 48 45 36 %

Estat deficient 19 14 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 100 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 86 - 75 %

Equip. proveïment 94 - 65 %

Equip. sanitaris 81 - 76 %

Equip. serveis socials 100 - 87 %

Parcs i jardins urbans 61 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 100 97 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 18 21 16 %

Inseguretat 15 17 20 %

DADES GENERALS

2. Estructura social i morfològica de l’AMB

COMPACTE DE NOVES CLASSES MITJANES

A diferència de la resta de categories, on la situació dels diferents àmbits 

es dispersa més o menys en el territori metropolità, en aquest cas, es con-

centra en un únic àmbit de gran superfície situat al centre del conurbació 

barcelonina.

Morfològicament esta formada tant per teixits d’eixample com teixit històric, 

concretament les formes que la defineixen són l’Eixample Cerdà i Ciutat 

Vella, on els carrers i places estan definits amb claredat per edificacions 

entre mitgeres que solen ser plurifamiliars, i hi ha diversitat d’usos en les 

plantes baixes. Ambdós teixits morfològics destaquen, respecte els seus 

similars, per la seva centralitat, per la seva accessibilitat, per la proporció 

alta d’usos que no són habitatge -diversitat funcional-, per l’antiguitat del 

parc edificat, i per l’important nombre d’elements catalogats, molt supe-

rior que la resta de compactes.  Finalment destacar que és la categoria 

compacta amb major edificabilitat bruta i la menor densitat de població i 

habitatges.

Es tracta d’una forma urbana amb un fort caràcter de centralitat caracterit-

zada per la sobrerepresentació de població amb rendes altes, la presència 

de residents més aviat joves, molts d’ells d’origen estranger, amb un alt 

grau de formació, que habitualment viuen en llars sense fills i en habi-

tatges de lloguer. El parc residencial compta amb una proporció elevada 

d’habitatges en estat deficient i gairebé la meitat dels immobles no dispo-

sen de calefacció. Es tracta d’un parc divers amb destacada presència 

d’habitatges de petites i grans dimensions. Quant a la qualitat de l’entorn 

residencial, la seva centralitat afavoreix una molt bona dotació en matèria 

d’equipaments i transport públic, però sensiblement baixa en parcs urbans 

i zones verdes. La conflictivitat veïnal té un registre lleugerament superior 

a la xifra metropolitana.
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CNCMMCI C AMB

Sostre sobre rasant 14.229.689 115.041.856 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 7 237 975 unitat

Superfície mitjana 70 22 14 ha

Amplada de vial 20 12 12 m

Relació h.edificació i vial 1,2 1,9 1,4 unitat

Buit i Ple 44 44 67 %

Edificabilitat (bruta) 2,9 2,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,48 1,00 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 8.849 4.916 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 97 81 59 m²

Topografia 8% - 20% 3 15 23 %

Topografia 20% - 100% 0 4 18 %

Vegetació 2 2 7 %

Accessibilitat <8% 99 95 90 %

Accessibilitat >8% 1 5 10 %

Sòl de zones 52 59 62 %

Sòl per sistemes 48 41 38 %

Sòl d'equipaments 8 6 6 %

Sòl de zones verdes 4 5 7 %

Sòl de viari 35 30 25 %

Alçada de l'edificació 25 15 12 m

Any construcció 1940 1954 1961 any

Compacitat 3,7 2,6 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 5,2 3,1 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 17 16 23 m

Ocupació del sòl 90 82 64 %

Sostre mitjà 2198 978 938 m²

Superfície parcel·la 475 305 507 m²

Dens. població (bruta) 439 396 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 184 163 91 hab./ha

Ús residencial 65 68 71 %

Altres usos 35 32 29 %

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

DADES GENERALS

CONTEXT URBÀ

VARIABLES MORFOLÒGIQUES

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
CNCMMCI NCMMCI AMB

Pob. resident al teixit 7 20 100 %

Pob. extracomunitària 20 17 15 %

Superfície del teixit 4 16 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 30 28 25 %

Rendes mitjanes 59 60 62 %

Rendes Baixes 12 12 14 %

Estudis primaris 12 13 14 %

Estudis secundaris 49 52 60 %

Estudis sup./terciaris 39 35 27 %

Taxa atur 18 19 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 17 16 14 %

Amb fills 51 53 62 %

Sense fills 32 31 25 %

HABITATGE

De propietat 61 63 76 %

De lloguer 37 35 22 %

Superfície < 70m² 39 44 41 %

Superfíce > 100m² 14 13 18 %

Sense calefacció 39 40 36 %

Estat deficient 12 12 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 100 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 83 - 75 %

Equip. proveïment 76 - 65 %

Equip. sanitaris 92 - 76 %

Equip. serveis socials 99 - 87 %

Parcs i jardins urbans 74 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 99 88 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 13 20 16 %

Inseguretat 13 17 20 %

DADES GENERALS

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL
La Nova Esquerra de l’Eixample, a Barcelona

COMPACTE DE NOVES CLASSES MITJANES 
I MIXTURA DE CLASSES INTERMÈDIES

La situació dels àmbits d’aquest tipus sociomorfològic és majoritàriament 

adjacent a l’anterior, amb dues grans peces que s’estenen per part de la 

resta de zones més cèntriques del municipi de Barcelona, ocupant l’es-

querra de l’Eixample d’una banda, i la dreta de l’Eixample sumada a una 

àmplia zona del Poble Sec, de l’altra. També hi ha dos àmbits més menuts, 

un al barri de Les Corts i l’altre a Vallcarca.

Morfològicament hi ha una relació directa d’aquesta categoria amb les sub-

categories morfològiques ja que majoritàriament es composa d’Eixample 

Cerdà. De nou, com passava en la categoria anterior, es tracta de teixits 

amb centralitat, els carrers i places estan definits amb claredat per edifi-

cacions entre mitgeres que solen ser plurifamiliars, i amb diversitat d’usos 

en les plantes baixes. En aquest tipus hi destaquen els aspectes següents: 

té els carrers més amples, les illes més grans i la major quantitat de sòl 

dedicat a sistemes de totes les categories compactes. També destaca per 

tenir els edificis més alts, compactes, amb major edificabilitat i major sostre 

i superfície per parcel·la.

L’estatus social dels residents no presenta gaires diferències que permetin 

distingir-lo de l’anterior forma urbana. Això no obstant, sí presenta un tret 

diferencial que el dóna singularitat respecte l’anterior i és la menor presèn-

cia de població estrangera de fora de la UE-15, malgrat ser un col·lectiu 

que està sobrerepresentat al conjunt metropolità. En termes residencials, 

aquestes àrees estan definides també per una notable presència de lloga-

ters i d’immobles sense calefacció. L’entorn residencial d’aquests teixits 

té també bastants similituds amb el compacte de noves classes mitjanes, 

havent-hi una excel·lent cobertura en matèria de transport públic col·lectiu 

i en la major part d’equipaments, reduint-se considerablement en els de 

proveïment. També s’observen les deficiències en matèria de zones ver-

des tot i que aquestes àrees tenen un nivell de cobertura superior a la de 

l’anterior forma urbana. 
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BMCI B AMB

Sostre sobre rasant 6.096.587 41.968.090 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 85 285 975 unitat

Superfície mitjana 7 12 14 ha

Amplada de vial 15 16 12 m

Relació h.edificació i vial 0,8 1,2 1,4 unitat

Buit i Ple 76 75 67 %

Edificabilitat (bruta) 1,0 1,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,12 0,14 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 5.620 4.946 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 81 77 59 m²

Topografia 8% - 20% 12 17 23 %

Topografia 20% - 100% 7 6 18 %

Vegetació 8 9 7 %

Accessibilitat <8% 95 95 90 %

Accessibilitat >8% 5 5 10 %

Sòl de zones 51 49 62 %

Sòl per sistemes 49 51 38 %

Sòl d'equipaments 8 10 6 %

Sòl de zones verdes 13 13 7 %

Sòl de viari 28 29 25 %

Alçada de l'edificació 12 15 12 m

Any construcció 1971 1968 1961 any

Compacitat 1,9 2,2 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 2,0 3,0 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 42 47 23 m

Ocupació del sòl 54 65 64 %

Sostre mitjà 1750 2206 938 m²

Superfície parcel·la 998 980 507 m²

Dens. població (bruta) 177 260 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 82 108 91 hab./ha

Ús residencial 73 73 71 %

Altres usos 27 27 29 %

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

DADES GENERALS

CONTEXT URBÀ

VARIABLES MORFOLÒGIQUES

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
BMCI MCI AMB

Pob. resident la teixit 4 33 100 %

Pob. extracomunitària 11 12 15 %

Superfície del teixit 4 29 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 28 26 25 %

Rendes mitjanes 60 62 62 %

Rendes Baixes 13 13 14 %

Estudis primaris 12 14 14 %

Estudis secundaris 58 57 60 %

Estudis sup./terciaris 30 29 27 %

Taxa atur 20 19 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 14 15 14 %

Amb fills 61 57 62 %

Sense fills 26 28 25 %

HABITATGE

De propietat 76 73 76 %

De lloguer 22 24 22 %

Superfície < 70m² 39 43 41 %

Superfíce > 100m² 11 12 18 %

Sense calefacció 29 36 36 %

Estat deficient 8 10 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 78 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 74 - 75 %

Equip. proveïment 49 - 65 %

Equip. sanitaris 71 - 76 %

Equip. serveis socials 83 - 87 %

Parcs i jardins urbans 93 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 75 80 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 14 18 16 %

Inseguretat 19 17 20 %

DADES GENERALS

2. Estructura social i morfològica de l’AMB
El Congrés i els Indians, a Barcelona (esquerra); i El Gornal, a L’Hospitalet de Llobregat (dreta)

BLOCS AMB MIXTURA DE CLASSES 
INTERMÈDIES

Existeix un gran nombre de peces d’aquesta categories disperses per el 

territori metropolità. Se situen a gairebé tots els municipis i sovint a la peri-

fèria del continu urbà. A Barcelona, Castelldefels i a l’Hospitalet els àmbits 

són sensiblement més grans, mentre que a la resta de municipis són sovint 

de caràcter similar. 

Atesa la seva presència acusada en el territori i en contextos urbans dife-

renciats, la forma urbana d’aquesta categoria està conformada per dife-

rents tipus de Blocs i, per tant, no es poden assimilar a cap de les subca-

tegories morfològiques. Així doncs, genèricament als teixits de Blocs hi sol 

predominar el buit sobre el ple, les edificacions són plurifamiliars aïllades 

amb poca diversitat d’usos en les plantes baixes, i sense massa activitat en 

els espais públics, que sovint no tenen atributs. Concretament, en aquesta 

categoria s’accentua que els àmbits se situen en terrenys plans. D’altra 

banda, també és destacable que és la categoria de blocs que és menys 

compacta, amb menys edificabilitat, menys sostre per parcel·la i les edifi-

cacions són de menor altura.

Com el seu nom indica, la seva composició social està marcada per la 

mixtura de població d’estatus social intermedi i població de classes mit-

janes. Hi ha una elevada proporció de població amb rendes altes i amb 

estudis superiors que fa destacar aquest teixit entre el conjunt metropolità. 

La baixa presència de població d’origen estranger de fora de la UE-15 

també caracteritza aquestes àrees. Els habitatges presenten unes condi-

cions semblants al del conjunt metropolità. L’entorn residencial té notables 

insuficiències pel que fa als equipaments, especialment en el cas dels de 

proveïment, sanitaris i de serveis socials.
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BPFM B AMB

Sostre sobre rasant 5.528.601 41.968.090 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 52 285 975 unitat

Superfície mitjana 10 12 14 ha

Amplada de vial 15 16 12 m

Relació h.edificació i vial 1,0 1,2 1,4 unitat

Buit i Ple 76 75 67 %

Edificabilitat (bruta) 1,0 1,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,03 0,14 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 4.648 4.946 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 76 77 59 m²

Topografia 8% - 20% 20 17 23 %

Topografia 20% - 100% 4 6 18 %

Vegetació 10 9 7 %

Accessibilitat <8% 97 95 90 %

Accessibilitat >8% 3 5 10 %

Sòl de zones 47 49 62 %

Sòl per sistemes 53 51 38 %

Sòl d'equipaments 9 10 6 %

Sòl de zones verdes 13 13 7 %

Sòl de viari 31 29 25 %

Alçada de l'edificació 14 15 12 m

Any construcció 1986 1968 1961 any

Compacitat 2,3 2,2 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 2,5 3,0 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 74 47 23 m

Ocupació del sòl 63 65 64 %

Sostre mitjà 3026 2206 938 m²

Superfície parcel·la 1470 980 507 m²

Dens. població (bruta) 217 260 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 82 108 91 hab./ha

Ús residencial 75 73 71 %

Altres usos 25 27 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

CONTEXT URBÀ

DADES GENERALS

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
BPFM PFM AMB

Pob. resident al teixit 4 6 100 %

Pob. extracomunitària 7 6 15 %

Superfície del teixit 4 9 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 24 23 25 %

Rendes mitjanes 62 63 62 %

Rendes Baixes 14 15 14 %

Estudis primaris 9 9 14 %

Estudis secundaris 66 67 60 %

Estudis sup./terciaris 25 23 27 %

Taxa atur 18 19 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 10 9 14 %

Amb fills 73 74 62 %

Sense fills 17 17 25 %

HABITATGE

De propietat 89 91 76 %

De lloguer 9 8 22 %

Superfície < 70m² 25 23 41 %

Superfíce > 100m² 14 16 18 %

Sense calefacció 15 14 36 %

Estat deficient 5 5 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 70 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 71 - 75 %

Equip. proveïment 64 - 65 %

Equip. sanitaris 68 - 76 %

Equip. serveis socials 85 - 87 %

Parcs i jardins urbans 99 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 47 40 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 18 19 16 %

Inseguretat 16 18 20 %

DADES GENERALS

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL
Gavà (esquerra); i Barberà del Vallès (dreta)

BLOCS AMB PREDOMINI DE FAMÍLIES AMB 
MENORS

Hi ha nombrosos àmbits d’aquestes categories. N’hi ha gairebé a tots els 

municipis metropolitans, exceptuant els situats a les cotes altes del massís 

del Garraf, de Barcelona i dels que limiten amb Barcelona a l’oest, és a 

dir, l’Hospitalet, Esplugues i Sant Just Desvern. Tots ells tenen en comú la 

seva situació en relació al continu urbà, sovint a la seva perifèria i la proxi-

mitat amb infraestructures de transport amb vehicle privat, i la seva mida, 

que és força homogènia.

Hi ha una relació directa d’aquesta categoria amb les subcategories mor-

fològiques ja que gairebé la totalitat dels àmbits estan formats per teixit de 

Blocs amb ordenació unitària. Les edificacions són plurifamiliars aïllades 

amb poca diversitat d’usos en les plantes baixes i sense massa activitat en 

els espais públics, que sovint no tenen atributs. Concretament, en aquest 

cas destaca per ser la que té les edificacions més noves, les parcel·les 

més grans i més sostre edificat per parcel·la.

Dos dels principals trets diferencials d’aquestes àrees són la presència 

majoritària de llars amb fills i l’escassa proporció de població d’origen es-

tranger de fora de la UE-15, valor que és dels més baixos de l’àrea metro-

politana. Bàsicament, es tracta de llars propietàries del seu habitatge que 

són majoritàriament de construcció recent i, per tant, el veïnatge fa relati-

vament poc temps que hi viu. En aquest sentit, els habitatges reuneixen 

condicions força bones, amb poques unitats amb deficiències importants. 

En relació a l’entorn residencial, les principals problemàtiques estan rela-

cionades amb la manca d’accessibilitat als equipaments, especialment els 

de formació i els sanitaris. Tanmateix, de més gravetat és la situació del 

transport públic col·lectiu on la cobertura no arriba a la meitat de la pobla-

ció resident. En termes convivencials, els conflictes estan sobrerepresen-

tats respecte al conjunt metropolità.
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BCMA B AMB

Sostre sobre rasant 7.488.859 41.968.090 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 43 285 975 unitat

Superfície mitjana 14 12 14 ha

Amplada de vial 14 16 12 m

Relació h.edificació i vial 1,0 1,2 1,4 unitat

Buit i Ple 75 75 67 %

Edificabilitat (bruta) 1,2 1,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,29 0,14 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 7.741 4.946 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 76 77 59 m²

Topografia 8% - 20% 19 17 23 %

Topografia 20% - 100% 5 6 18 %

Vegetació 13 9 7 %

Accessibilitat <8% 96 95 90 %

Accessibilitat >8% 4 5 10 %

Sòl de zones 59 49 62 %

Sòl per sistemes 41 51 38 %

Sòl d'equipaments 6 10 6 %

Sòl de zones verdes 7 13 7 %

Sòl de viari 28 29 25 %

Alçada de l'edificació 15 15 12 m

Any construcció 1971 1968 1961 any

Compacitat 2,3 2,2 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 2,1 3,0 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 52 47 23 m

Ocupació del sòl 53 65 64 %

Sostre mitjà 2646 2206 938 m²

Superfície parcel·la 1332 980 507 m²

Dens. població (bruta) 158 260 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 65 108 91 hab./ha

Ús residencial 68 73 71 %

Altres usos 32 27 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

CONTEXT URBÀ

DADES GENERALS

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
BCMA CMA AMB

Pob. resident al teixit 3 10 100 %

Pob. extracomunitària 10 9 15 %

Superfície del teixit 4 28 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 43 41 25 %

Rendes mitjanes 48 49 62 %

Rendes Baixes 9 9 14 %

Estudis primaris 6 7 14 %

Estudis secundaris 38 42 60 %

Estudis sup./terciaris 56 51 27 %

Taxa atur 14 15 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 15 13 14 %

Amb fills 65 66 62 %

Sense fills 20 20 25 %

HABITATGE

De propietat 76 74 76 %

De lloguer 22 23 22 %

Superfície < 70m² 14 16 41 %

Superfíce > 100m² 51 50 18 %

Sense calefacció 8 11 36 %

Estat deficient 5 5 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 82 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 60 - 75 %

Equip. proveïment 64 - 65 %

Equip. sanitaris 79 - 76 %

Equip. serveis socials 73 - 87 %

Parcs i jardins urbans 97 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 69 61 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 11 15 16 %

Inseguretat 11 14 20 %

DADES GENERALS

2. Estructura social i morfològica de l’AMB
Pedralbes, a Barcelona (esquerra); i Mira-sol, a Sant Cugat del Vallès (dreta)

BLOCS DE CLASSES MITJANES I ALTES

Aquesta forma urbana es localitza en dos tipus d’àmbits. Els de mida gran, 

que se situen concentrats en dos municipis, Sant Cugat i Barcelona, en 

concret a la zona alta i a la Vila Olímpica. I els de mida petita que estan dis-

persos a Esplugues, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Molins de Rei, 

La Palma de Cervelló, Gavà, Cerdanyola, Badalona i Tiana. En la majoria 

dels casos, en els dos tipus, es tracta d’àmbits que se situen en els límits 

dels continus urbans però amb bona accessibilitat en transport privat.

Morfològicament, es tracta d’una categoria formada principalment per les 

subcategories de Blocs disgregats i Blocs amb ordenació unitària no aline-

ats a vial. Són teixits formats per edificacions plurifamiliars aïllades amb 

poca diversitat d’usos en les plantes baixes i sense massa activitat en els 

espais públics, que sovint no tenen atributs. Per una banda és la categoria 

de Blocs amb les illes més grans i major patrimoni. D’altra banda, però, 

també és la que té menys sòl dedicat a sistemes, principalment amb po-

ques zones verdes, menys població i ocupació de sòl dins la parcel·la. La 

densitat d’habitatges també és baixa.

En general, l’estatus social dels residents és elevat amb importants propor-

cions de població amb rendes altes i estudis superiors. El parc d’habitatges 

es pot definir de molt bona qualitat, amb una minsa representació d’immo-

bles amb deficiències estructurals de conservació i amb manca de calefac-

ció. A més, els habitatges amb una superfície superior als 100 m2 supera 

la meitat, essent un dels valors més elevats de la conurbació. Tal com hem 

vist en els anteriors casos de Blocs, una de les grans debilitats que presen-

ten aquests teixits té a veure amb la dotació d’equipaments i serveis. En 

aquest cas, l’accessibilitat és especialment baixa en els equipaments de 

formació obligatòria i en els de proveïment. Per últim, cal destacar la bona 

situació convivencial que presenten aquestes àrees essent les que comp-

ten amb els registres més baixos de conflictivitat i percepció d’inseguretat 

de l’àrea metropolitana de Barcelona.
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BCT B AMB

Sostre sobre rasant 21.316.040 41.968.090 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 102 285 975 unitat

Superfície mitjana 15 12 14 ha

Amplada de vial 17 16 12 m

Relació h.edificació i vial 1,4 1,2 1,4 unitat

Buit i Ple 74 75 67 %

Edificabilitat (bruta) 1,4 1,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,13 0,14 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 3.944 4.946 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 77 77 59 m²

Topografia 8% - 20% 17 17 23 %

Topografia 20% - 100% 6 6 18 %

Vegetació 8 9 7 %

Accessibilitat <8% 94 95 90 %

Accessibilitat >8% 6 5 10 %

Sòl de zones 44 49 62 %

Sòl per sistemes 56 51 38 %

Sòl d'equipaments 14 10 6 28

Sòl de zones verdes 14 13 7 %

Sòl de viari 28 29 25 %

Alçada de l'edificació 16 15 12 m

Any construcció 1963 1968 1961 any

Compacitat 2,2 2,2 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 3,7 3,0 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 41 47 23 m

Ocupació del sòl 72 65 64 %

Sostre mitjà 2060 2206 938 m²

Superfície parcel·la 770 980 507 m²

Dens. població (bruta) 339 260 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 140 108 91 hab./ha

Ús residencial 76 73 71 %

Altres usos 24 27 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

CONTEXT URBÀ

DADES GENERALS

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
BCT CT AMB

Pob. resident al teixit 17 35 100 %

Pob. extracomunitària 14 12 15 %

Superfície del teixit 11 26 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 18 18 25 %

Rendes mitjanes 66 66 62 %

Rendes Baixes 16 15 14 %

Estudis primaris 20 19 14 %

Estudis secundaris 66 66 60 %

Estudis sup./terciaris 15 15 27 %

Taxa atur 26 25 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 15 14 14 %

Amb fills 59 59 62 %

Sense fills 26 26 25 %

HABITATGE

De propietat 83 82 76 %

De lloguer 15 16 22 %

Superfície < 70m² 58 54 41 %

Superfíce > 100m² 3 6 18 %

Sense calefacció 48 46 36 %

Estat deficient 9 9 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 89 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 92 - 75 %

Equip. proveïment 79 - 65 %

Equip. sanitaris 83 - 76 %

Equip. serveis socials 96 - 87 %

Parcs i jardins urbans 99 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 80 78 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 16 18 16 %

Inseguretat 28 20 20 %

DADES GENERALS

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL
Sant Roc, a Badalona (esquerra); i Sant Cosme, a El Prat de Llobregat (dreta)

BLOCS DE CLASSES TREBALLADORES

Aquestes àrees se situen majoritàriament a la perifèria dels continus ur-

bans. Hi ha una gran concentració a tots els municipis que limiten amb el 

Riu Besós, excepte a Montcada. Els àmbits de Barcelona són de més su-

perfície i tenen continuïtat entre ells. A la banda del Llobregat hi ha menys 

peces i més disperses entre elles. Tot i així, també la majoria de municipis 

que limiten amb el riu, sobretot els més propers a la costa, en tenen i de 

mida més gran que els de riu amunt.

És la categoria de Blocs amb més nombre d’àmbits i major sostre constru-

ït. Està formada majoritàriament per la subcategoria morfològica de teixit 

de Blocs amb ordenació unitària sense alineació a vial. Són teixits d’edi-

ficacions plurifamiliars aïllades amb poca diversitat d’usos en les plantes 

baixes i sense massa activitat en els espais públics, que sovint no tenen 

atributs. De les diferents categories de Blocs és la que té major sòl destinat 

a sistemes, amb les parcel·les més ocupades i amb major edificabilitat. 

Les edificacions són antigues i altes responent en gran part als polígons 

d’habitatges construïts als anys 50.

La composició social d’aquesta forma urbana està marcada per l’estatus 

mig-baix de la població resident afectada per un nivell de desocupació im-

portant. En relació a l’habitatge destaca la proporció de propietaris, assolint 

una de les xifres més altes. El parc d’immobles es troba, en general, en 

bon estat de conservació. Majoritàriament són immobles petits i gairebé la 

meitat no disposa de calefacció. Pel que fa a l’entorn residencial, l’acces-

sibilitat als equipaments i al transport públic col·lectiu millora els registres 

de les altres tipologies de Blocs. Per últim, un dels aspectes més negatius 

d’aquesta forma urbana és l’ampli sentiment d’inseguretat existent entre 

els residents.
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BGGNI B AMB

Sostre sobre rasant 1.070.206 41.968.090 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 12 285 975 unitat

Superfície mitjana 6 12 14 ha

Amplada de vial 17 16 12 m

Relació h.edificació i vial 1,1 1,2 1,4 unitat

Buit i Ple 73 75 67 %

Edificabilitat (bruta) 1,5 1,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,07 0,14 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 3.282 4.946 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 72 77 59 m²

Topografia 8% - 20% 17 17 23 %

Topografia 20% - 100% 12 6 18 %

Vegetació 9 9 7 %

Accessibilitat <8% 96 95 90 %

Accessibilitat >8% 4 5 10 %

Sòl de zones 48 49 62 %

Sòl per sistemes 52 51 38 %

Sòl d'equipaments 6 10 6 %

Sòl de zones verdes 15 13 7 %

Sòl de viari 31 29 25 %

Alçada de l'edificació 16 15 12 m

Any construcció 1970 1968 1961 any

Compacitat 2,4 2,2 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 3,4 3,0 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 57 47 23 m

Ocupació del sòl 70 65 64 %

Sostre mitjà 2794 2206 938 m²

Superfície parcel·la 922 980 507 m²

Dens. població (bruta) 336 260 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 144 108 91 hab./ha

Ús residencial 68 73 71 %

Altres usos 32 27 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

CONTEXT URBÀ

DADES GENERALS

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
BGGNI GGNI AMB

Pob. resident al teixit 1 33 100 %

Pob. extracomunitària 26 12 15 %

Superfície del teixit 1 29 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 20 26 25 %

Rendes mitjanes 64 62 62 %

Rendes Baixes 16 13 14 %

Estudis primaris 15 14 14 %

Estudis secundaris 64 57 60 %

Estudis sup./terciaris 21 29 27 %

Taxa atur 22 19 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 13 15 14 %

Amb fills 62 57 62 %

Sense fills 25 28 25 %

HABITATGE

De propietat 74 73 76 %

De lloguer 24 24 22 %

Superfície < 70m² 52 43 41 %

Superfíce > 100m² 3 12 18 %

Sense calefacció 53 36 36 %

Estat deficient 7 10 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 89 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 86 - 75 %

Equip. proveïment 50 - 65 %

Equip. sanitaris 83 - 76 %

Equip. serveis socials 76 - 87 %

Parcs i jardins urbans 100 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 89 80 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 21 18 16 %

Inseguretat 24 17 20 %

DADES GENERALS

2. Estructura social i morfològica de l’AMB
La Marina de Port, a Badalona (esquerra) i La Bordeta (dreta), a Barcelona.

BLOCS DE GENT GRAN-NOVA IMMIGRACIÓ

Hi ha pocs àmbits i dispersos. Gairebé sempre situats a la perifèria del 

continu urbà, se’n troben als municipis de Sant Andreu de la Barca, Gavà 

(al polígon d’habitatges de Can Serra Balet), Santa Coloma (als barris 

d’Oliveres i Singuerlín), l’Hospitalet (als barris de Les Planes i La Florida) i 

Barcelona (als barris de La Bordeta, La Marina i Poblenou).

És la categoria de Blocs amb menys nombre d’àmbits. Igual que l’anterior 

està representada principalment per Blocs amb ordenació unitària sense 

alineació a vial. Són teixits formats per edificacions plurifamiliars aïllades 

amb poca diversitat d’usos en les plantes baixes i sense massa activitat en 

els espais públics, que sovint no tenen atributs. Com a trets característics, 

es tracta de la que té una major proporció de construccions en terrenys 

superiors al 20% de pendent, i també amb més proporció de vegetació. 

Té pocs edificis representatius, les edificacions són altes i és la categoria 

amb més densitat de població i habitatges, amb una alta edificabilitat i 

compacitat. 

En termes socials, aquesta forma urbana presenta moltes similituds res-

pecte als Blocs de classes treballadores, tot i que també els diferencien 

alguns aspectes com una menor incidència de l’atur i una major propor-

ció de població estrangera de fora de la UE-15. Les característiques dels 

habitatges són també molt similars, destacant la reduïda dimensió dels 

immobles i la manca de calefacció en molts d’ells, així com el bon estat de 

conservació de les edificacions. En canvi, una diferència important es tro-

ba en pes significatiu dels llogaters en aquestes àrees que les equipara al 

conjunt metropolità. L’entorn residencial està marcat per una bona cobertu-

ra relativa dels equipaments, la millor entre els Blocs, però amb una clara 

insuficiència en el cas dels de proveïment. Per últim, s’ha de dir que és una 

de les formes urbanes on es produeixen més conflictes de convivència i on 

la percepció d’inseguretat és més elevada.
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UMCI U AMB

Sostre sobre rasant 2.636.405 13.100.636 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 107 411 975 unitat

Superfície mitjana 9 13 14 ha

Amplada de vial 11 11 12 m

Relació h.edificació i vial 0,8 0,7 1,4 unitat

Buit i Ple 85 85 67 %

Edificabilitat (bruta) 0,3 0,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,13 0,15 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 6.227 7.660 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 32 28 59 m²

Topografia 8% - 20% 26 33 23 %

Topografia 20% - 100% 42 39 18 %

Vegetació 11 10 7 %

Accessibilitat <8% 81 80 90 %

Accessibilitat >8% 19 20 10 %

Sòl de zones 74 72 62 %

Sòl per sistemes 26 28 38 %

Sòl d'equipaments 3 3 6 %

Sòl de zones verdes 4 6 7 %

Sòl de viari 19 19 25 %

Alçada de l'edificació 7 6 12 m

Any construcció 1976 1977 1961 any

Compacitat 1,1 1,1 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 0,5 0,4 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 35 32 23 m

Ocupació del sòl 28 27 64 %

Sostre mitjà 320 268 938 m²

Superfície parcel·la 783 737 507 m²

Dens. població (bruta) 46 38 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 17 13 91 hab./ha

Ús residencial 90 88 71 %

Altres usos 10 12 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

CONTEXT URBÀ

DADES GENERALS

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
UMCI MCI AMB

Pob. resident al teixit 2 33 100 %

Pob. extracomunitària 11 12 15 %

Superfície del teixit 7 29 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 24 26 25 %

Rendes mitjanes 63 62 62 %

Rendes Baixes 14 13 14 %

Estudis primaris 12 14 14 %

Estudis secundaris 64 57 60 %

Estudis sup./terciaris 24 29 27 %

Taxa atur 20 19 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 14 15 14 %

Amb fills 63 57 62 %

Sense fills 23 28 25 %

HABITATGE

De propietat 79 73 76 %

De lloguer 17 24 22 %

Superfície < 70m² 30 43 41 %

Superfíce > 100m² 26 12 18 %

Sense calefacció 23 36 36 %

Estat deficient 8 10 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 42 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 39 - 75 %

Equip. proveïment 31 - 65 %

Equip. sanitaris 42 - 76 %

Equip. serveis socials 75 - 87 %

Parcs i jardins urbans 82 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 36 80 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 15 18 16 %

Inseguretat 25 17 20 %

DADES GENERALS

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL
Castelldefels (esquerra); i Cervelló (dreta)

UNIFAMILIAR AMB MIXTURA DE CLASSES 
INTERMÈDIES

Es tracta d’àrees que es localitzen principalment als municipis situats més 

enllà de Barcelona i dels municipis veïns. Els àmbits de mida més gran 

se situen als municipis de Castelldefels, Cervelló, La Palma de Cervelló, 

Santa Coloma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Cugat, Cerdanyola 

i Montcada.

Morfològicament, es tracta d’una categoria força variada que aglutina dife-

rents subcategories. Tot i així cal subratllar la presència d’Unifamiliars en 

filera, que en aquí té un pes destacat malgrat ser una categoria minoritària 

en el context de tota l’Àrea metropolitana. Aquesta categoria té en comú 

amb la resta de la mateixa família la gran proporció de buit, la baixa edifi-

cabilitat i poca densitat de població. No obstant, en aquest cas particular, la 

forta presència d’Unifamiliars en filera fa que el sostre per parcel·la i l’altura 

de les edificacions siguin sensiblement majors que a la resta de categories. 

Com el seu nom indica, entre els seus residents predomina un perfil d’esta-

tus social intermedi semblant al del conjunt metropolità. En termes residen-

cials, hi ha una sobrerepresentació de propietaris i la qualitat dels habitat-

ges pot ser definida com a bona, amb sobrerepresentació dels immobles de 

grans superfícies, un general bon estat de conservació de les edificacions, 

així com la baixa proporció d’unitats sense calefacció. Tal com es veurà, les 

deficiències associades a l’entorn en matèria d’equipaments, transport pú-

blic i parcs urbans representen els principals punt febles d’aquestes àrees 

i dels teixits Unifamiliars en general. Per últim, estem davant de formes ur-

banes on la sensació d’inseguretat representa una problemàtica rellevant 

quan es compara amb el conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona.
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UPFM U AMB

Sostre sobre rasant 1.023.853 13.100.636 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 46 411 975 unitat

Superfície mitjana 13 13 14 ha

Amplada de vial 11 11 12 m

Relació h.edificació i vial 0,6 0,7 1,4 unitat

Buit i Ple 89 85 67 %

Edificabilitat (bruta) 0,2 0,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,02 0,15 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 8.597 7.660 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 14 28 59 m²

Topografia 8% - 20% 27 33 23 %

Topografia 20% - 100% 59 39 18 %

Vegetació 14 10 7 %

Accessibilitat <8% 74 80 90 %

Accessibilitat >8% 26 20 10 %

Sòl de zones 79 72 62 %

Sòl per sistemes 21 28 38 %

Sòl d'equipaments 2 3 6 %

Sòl de zones verdes 4 6 7 %

Sòl de viari 16 19 25 %

Alçada de l'edificació 6 6 12 m

Any construcció 1987 1977 1961 any

Compacitat 1,0 1,1 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 0,3 0,4 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 35 32 23 m

Ocupació del sòl 18 27 64 %

Sostre mitjà 248 268 938 m²

Superfície parcel·la 907 737 507 m²

Dens. població (bruta) 28 38 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 10 13 91 hab./ha

Ús residencial 93 88 71 %

Altres usos 7 12 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

CONTEXT URBÀ

DADES GENERALS

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
UPFM PFM AMB

Pob. resident al teixit 1 6 100 %

Pob. extracomunitària 4 6 15 %

Superfície del teixit 4 9 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 20 23 25 %

Rendes mitjanes 64 63 62 %

Rendes Baixes 15 15 14 %

Estudis primaris 11 9 14 %

Estudis secundaris 68 67 60 %

Estudis sup./terciaris 22 23 27 %

Taxa atur 19 19 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 8 9 14 %

Amb fills 76 74 62 %

Sense fills 17 17 25 %

HABITATGE

De propietat 93 91 76 %

De lloguer 6 8 22 %

Superfície < 70m² 15 23 41 %

Superfíce > 100m² 41 16 18 %

Sense calefacció 9 14 36 %

Estat deficient 4 5 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 27 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 31 - 75 %

Equip. proveïment 12 - 65 %

Equip. sanitaris 29 - 76 %

Equip. serveis socials 41 - 87 %

Parcs i jardins urbans 80 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 7 40 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 13 19 16 %

Inseguretat 31 18 20 %

DADES GENERALS

2. Estructura social i morfològica de l’AMB
Cerdanyola del Vallès (esquerra); i Corbera de Llobregat (dreta)

UNIFAMILIAR AMB PREDOMINI DE FAMÍLIES 
AMB MENORS

Els àmbits són majoritàriament grans i se situen gairebé tots concentrats a 

les cotes altes i assolellades del massís del Garraf, a excepció de petites 

unitats localitzades a Castellbisbal, Gavà i Badalona (barri de Bufalà).

És tracta del teixit sociomorfològic Unifamiliar amb menor nombre d’àmbits 

i menys sostre construït. Hi destaquen les formes de caràcter Unifamiliar 

Irregular i Unifamiliar Rústic. Són teixits de baixa densitat formats per edi-

ficacions Unifamiliars, on hi ha una gran proporció de buit, baixa edificabi-

litat i densitat de població. És la categoria on hi ha més construccions en 

pendents superiors al 20%, menor sòl dedicat a sistemes, illes i parcel·les 

de grans dimensions, i les edificacions més noves de la resta de categories 

de caràcter unifamiliar.

L’estatus social de la població resident en aquestes àrees és més aviat in-

termedi, similar a l’unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies. La gran 

presència de famílies amb fills i la reduïda proporció de població estran-

gera, la més baixa de l’àrea metropolitana, també les caracteritzen. Són 

zones on l’habitatge en propietat té una aclaparadora majoria i les seves 

condicions és molt bona, en gran part, degut a la seva recent construcció. 

En contraposició a la bona qualitat dels immobles està la l’escassa dota-

ció d’equipaments i serveis amb els que compten aquestes àrees. Estem 

davant del teixit amb l’entorn residencial més deficient. És especialment 

greu l’escassa accessibilitat a la xarxa de transport públic col·lectiu i els 

equipaments de proveïment. Finalment, s’ha de destacar també l’elevada 

sensació d’inseguretat que hi ha instal·lada entre els residents, una de les 

més elevades de la conurbació. 
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UCMA U AMB

Sostre sobre rasant 6.840.887 13.100.636 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 176 411 975 unitat

Superfície mitjana 17 13 14 ha

Amplada de vial 12 11 12 m

Relació h.edificació i vial 0,6 0,7 1,4 unitat

Buit i Ple 85 85 67 %

Edificabilitat (bruta) 0,2 0,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,21 0,15 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 7.542 7.660 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 31 28 59 m²

Topografia 8% - 20% 37 33 23 %

Topografia 20% - 100% 33 39 18 %

Vegetació 10 10 7 %

Accessibilitat <8% 83 80 90 %

Accessibilitat >8% 17 20 10 %

Sòl de zones 74 72 62 %

Sòl per sistemes 26 28 38 %

Sòl d'equipaments 4 3 6 %

Sòl de zones verdes 4 6 7 %

Sòl de viari 19 19 25 %

Alçada de l'edificació 6 6 12 m

Any construcció 1977 1977 1961 any

Compacitat 1,1 1,1 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 0,3 0,4 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 35 32 23 m

Ocupació del sòl 23 27 64 %

Sostre mitjà 294 268 938 m²

Superfície parcel·la 830 737 507 m²

Dens. població (bruta) 33 38 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 11 13 91 hab./ha

Ús residencial 85 88 71 %

Altres usos 15 12 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

DADES GENERALS

CONTEXT URBÀ

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:

04
PLÀNOL

Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
UCMA CMA AMB

Pob. resident al teixit 3 10 100 %

Pob. extracomunitària 8 9 15 %

Superfície del teixit 21 28 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 38 41 25 %

Rendes mitjanes 52 49 62 %

Rendes Baixes 10 9 14 %

Estudis primaris 8 7 14 %

Estudis secundaris 50 42 60 %

Estudis sup./terciaris 42 51 27 %

Taxa atur 16 15 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 11 13 14 %

Amb fills 70 66 62 %

Sense fills 19 20 25 %

HABITATGE

De propietat 82 74 76 %

De lloguer 16 23 22 %

Superfície < 70m² 14 16 41 %

Superfíce > 100m² 55 50 18 %

Sense calefacció 10 11 36 %

Estat deficient 5 5 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 36 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 35 - 75 %

Equip. proveïment 19 - 65 %

Equip. sanitaris 38 - 76 %

Equip. serveis socials 56 - 87 %

Parcs i jardins urbans 81 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 21 61 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 17 15 16 %

Inseguretat 19 14 20 %

DADES GENERALS

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL
Tiana (esquerra); i Sant Just Desvern (dreta)

UNIFAMILIAR DE CLASSES MITJANES I 
ALTES

La majoria d’àmbits d’aquest tipus estan en entorns assolellats i naturals 

sense una presència pròxima d’infraestructures de caràcter molest. En 

conctet, n’hi ha de dispersos a les cotes altes del massís del Garraf, Cer-

danyola del Vallès (particularment a Bellaterra, però també a la zona de 

Serraparera, Badalona (Mas Ram), Tiana i Sant Joan Despí, i grans àmbits 

més pròxims entre ells a la zona alta de Barcelona (Valldoreix i nord de Pe-

dralbes i Sarrià), Esplugues, Sant Just Desvern i Sant Cugat (especialment 

les urbanitzacions de Mira-Sol, Valldoreix i La Floresta).

És la categoria sociomorfològica d’Unifamiliars més predominant. Tot i tenir 

tots els tipus de subcategories, hi destaquen l’Unifamiliar Irregular i Regu-

lar. Són teixits de baixa densitat formats per edificacions Unifamiliars, on 

hi ha una gran proporció de buit, baixa edificabilitat i densitat de població. 

D’entre la resta, en aquest cas s’accentua que és la categoria més acces-

sible en quant a la pendent dels carrers, amb major diversitat d’usos i més 

patrimoni per hectàrea.

Es tracta d’àrees on resideix part de l’elit metropolitana, com ho demostra 

el fet que tinguin una de les proporcions més elevades de població amb 

rendes altes i amb estudis superiors. Es caracteritzen per ser majoritària-

ment llars madures en fase d’estabilitat on els fills, per la seva edat, ja no 

són del tot dependents. Hi ha una escassa presència d’estrangers de fora 

de la UE-15. Des de la perspectiva residencial, aquest teixit també està ca-

racteritzat per una sobrerepresentació dels propietaris. Els habitatges són 

de molt bona qualitat amb un bon estat de conservació generalitzat comp-

tant amb la més elevada proporció d’habitatges de majors dimensions de 

la conurbació. Com a d’altres de les formes urbanes de baixa densitat, la 

baixa cobertura de la xarxa de transport públic i dels equipaments repre-

senta un problema de primera magnitud. 
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UCT U AMB

 2.938.742 13.100.636 169.994.736 m²

Nombre d'àmbits 88 411 975 unitat

Superfície mitjana 11 13 14 ha

Amplada de vial 11 11 12 m

Relació h.edificació i vial 0,8 0,7 1,4 unitat

Buit i Ple 81 85 67 %

Edificabilitat (bruta) 0,3 0,2 1,2 m²st/m²s

Patrimoni (catàleg) 0,04 0,15 0,46 m²st/m²s

Sup. mitjana de l'illa 5.765 7.660 5.794 ed./ ha

Topografia 0% - 8% 24 28 59 m²

Topografia 8% - 20% 34 33 23 %

Topografia 20% - 100% 42 39 18 %

Vegetació 7 10 7 %

Accessibilitat <8% 77 80 90 %

Accessibilitat >8% 23 20 10 %

Sòl de zones 70 72 62 %

Sòl per sistemes 30 28 38 %

Sòl d'equipaments 4 3 6 %

Sòl de zones verdes 7 6 7 %

Sòl de viari 19 19 25 %

Alçada de l'edificació 6 6 12 m

Any construcció 1973 1977 1961 any

Compacitat 1,2 1,1 2,1 unitat

Edificabilitat (neta) 0,6 0,4 2,3 m²st/m²s

Longitud de façana 23 32 23 m

Ocupació del sòl 37 27 64 %

Sostre mitjà 219 268 938 m²

Superfície parcel·la 483 737 507 m²

Dens. població (bruta) 56 38 223 pers./ha

Dens. habitatges (bruta) 20 13 91 hab./ha

Ús residencial 91 88 71 %

Altres usos 9 12 29 %

VARIABLES MORFOLÒGIQUES

PARCEL·LA I EDIFICACIÓ

DADES GENERALS

CONTEXT URBÀ

MAPA SOCIOMORFOLÒGIC. Quarta fase

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Maig 2016

TÈCNIC COORDINADOR
Xavier Mariño

EQUIP REDACTOR
R.Vinyes, M.Figueras, L.Molist

LLEGENDA
Límits municipals

Categories_Àmbits_Fase4_noms_solids
Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes
intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

Nota:
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Mapa Sociomorfològic

°

Dades Sociològiques IERM i dades morfològiques SRPD

A1    0    125     250          500                           1000

A3    0    250     500         1000                          2000 

VARIABLES SOCIOLÒGIQUES
UCT CT AMB

Pob. resident al teixit 2 35 100 %

Pob. extracomunitària 7 12 15 %

Superfície del teixit 7 26 100 %

ESTATUS SOCIAL

Rendes altes 18 18 25 %

Rendes mitjanes 65 66 62 %

Rendes Baixes 16 15 14 %

Estudis primaris 17 19 14 %

Estudis secundaris 70 66 60 %

Estudis sup./terciaris 14 15 27 %

Taxa atur 27 25 22 %

CURS VITAL / TIPUS LLARS

Monoparentals 12 14 14 %

Amb fills 64 59 62 %

Sense fills 24 26 25 %

HABITATGE

De propietat 85 82 76 %

De lloguer 12 16 22 %

Superfície < 70m² 34 54 41 %

Superfíce > 100m² 25 6 18 %

Sense calefacció 27 46 36 %

Estat deficient 10 9 10 %

ENTORN RESIDENCIAL

Equip. Form. no obligat 48 - 80 %

Equpi. Form. Obligat 56 - 75 %

Equip. proveïment 30 - 65 %

Equip. sanitaris 45 - 76 %

Equip. serveis socials 77 - 87 %

Parcs i jardins urbans 80 - 90 %

CONNECTIVITAT

Dist. al transp. públic 29 78 72 %

VICTIMITZACIÓ

Conflictes convivència 13 18 16 %

Inseguretat 35 20 20 %

DADES GENERALS

2. Estructura social i morfològica de l’AMB
Can Peguera, a Barcelona (esquerra); i Sant Boi de Llobregat (dreta)

UNIFAMILIAR DE CLASSES 
TREBALLADORES

Se situen tan sols en alguns municipis. Les acumulacions d’àmbits de mida 

major són a Sant Vicenç dels Horts, Sant Andreu de la Barca, Castellbis-

bal, Barberà del Vallès i Viladecans. La resta, són petits i dispersos per di-

ferents municipis, destaca la concentració al nord de Barcelona (en concret 

als barris de Torre Baró i Vallbona), Santa Coloma i Montcada.

En aquesta categoria cal destacar la important quantitat de teixit Unifami-

liar Mixte, el qual té unes característiques força específiques. Morfològi-

cament, aquest tipus de teixit té les illes i parcel·les força menudes, amb 

molta ocupació del sòl i alta densitat de població i habitatges. En aquesta 

categoria en concret, a més, destaca l’alta presència de sòl dedicat a sis-

temes en comparació amb la resta.

Són àrees caracteritzades per la presència de població d’un estrat social 

baix. L’atur representa una de les principals problemàtiques. En aquestes 

àrees predomina la població procedent de la resta de l’Estat espanyol, amb 

una reduïda presència de la població estrangera de fora de la UE-15. Dintre 

del grup de formes Unifamiliars, aquestes àrees compten amb immobles 

de dimensions més reduïdes que en la resta de formes de baixa densitat, 

tot i destacar a la metròpoli. Com succeeix en d’altres àrees d’Unifamiliars, 

la proporció de propietaris és força elevada. A més, també es reprodueix 

un altre denominador comú d’aquest tipus de formes urbanes com és la 

monofuncionalitat que els caracteritza amb mancances rellevants associ-

ades al transport públic, els parcs urbans i els equipaments, tot i que en 

aquest últim cas presenten els millors registres dintre del conjunt d’unifami-

liars. Per últim, destacar l’alt sentiment d’inseguretat que es viu en questes 

àrees amb un dels valors més elevats de la metròpoli.
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El lloguer predomina en estrats 

polaritzats

3.1. La qüestió de l’habitatge: accés i habitabilitat 

L’habitatge representa actualment a l’àrea metropolitana de Barcelona un 

dels principals elements de desigualtat urbana. 

Les desigualtats residencials s’estructuren bàsicament al voltant de dos 

aspectes fonamentals: l’accés i les condicions d’habitabilitat. El primer 

d’aquests aspectes, l’accés, fa referència a la possibilitat de disposar d’ha-

bitatge sense que impliqui un cost excessiu per als seus residents. Per 

tant, l’accés ve determinat per la relació entre el preu de l’habitatge i la 

renda de les famílies, una relació de la que resulten esforços diferenciats 

entre les llars per fer front els costos de l’habitatge, els quals tenen una 

incidència rellevant sobre les condicions de vida de la població. El règim 

de tinença també condiciona l’accés, ja que els requisits d’accés a un ha-

bitatge de propietat són totalment diferents als d’un habitatge de lloguer, 

així com el seu manteniment posterior. A més, de la mateixa forma que el 

preu de l’habitatge constitueix un dels principals mecanismes d’estructu-

ració socioresidencial a les grans ciutats pel filtre que suposen segons el 

nivell socioeconòmic de les llars, el règim de tinença també influeix en la 

localització residencial de la població, en la mesura en què la distribució 

de l’oferta d’habitatge segons el règim de tinença és desigual al llarg de 

l’espai urbà. 

En el cas de l’àrea metropolitana de Barcelona, a grans trets i més enllà 

del predomini aclaparador de l’habitatge de propietat arreu del territori, la 

presència de població que viu en habitatges de propietat és més elevada 

a la perifèria de la metròpoli, mentre que la de llogaters és més rellevant 

a l’eix central de la capital (vegeu secció 4.2.1). Més específicament, l’ha-

bitatge en règim de propietat destaca sobretot als teixits amb predomini 

de famílies amb menors, tant a unifamiliars (92,7%), a blocs (88,9%) i a 

compacte (86,3%). També és significament elevat entre les classes treba-

lladores residint a unifamiliars (85,4%), a blocs (83%), a eixample (82%) i 

a compacte (81,3%). En canvi, el lloguer predomina en alguns teixits que 

combinen la presència de gent gran amb nova immigració, com ara als 

blocs (23,5%) i al compacte (34,5%), així com a d’altres formes urbanes de 

gran centralitat com ara el compacte, l’eixample i l’històric, particularment 

de la ciutat central, on predominen les noves classes mitjanes, la mixtura 

de classes intermèdies i les classes mitjanes i altes. D’entre totes aquestes 

formes urbanes destaca sobretot la proporció de llogaters al compacte de 

noves classes mitjanes (50,2%). 

Amb aquestes dades es pot concloure que el règim de tinença de lloguer 

serveix actualment a l’àrea metropolitana de Barcelona per atendre neces-

sitats residencials a estrats socials força polaritzats. A un extrem es troba 

una part de la població amb recursos econòmics escassos, amb predomini 

Accés a l’habitatge: 

Propietat o Lloguer?

Aspectes fonamentals:

- L'accés a l’habitatge.

- Les condicions d'habitabilitat.

La propietat predomina als tei-

xits amb famílies amb menors.
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de gent gran i de població immigrant. Aquesta situació es dóna principal-

ment a alguns barris de Barcelona com ara el Raval, la Marina, la Bordeta 

o el Poblenou, així com a determinades àrees dels municipis de l’Hospita-

let de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i a Gavà. A l’altre extrem dels 

llogaters hi ha població jove qualificada, directius i professionals i ocupa-

cions intermèdies amb rendes elevades que ocupen espais de centralitat 

urbana de la capital i d’alguns indrets de la zona alta de Barcelona. 

En aquesta panoràmica s’observa com l’oferta de lloguer a l’àrea més cèn-

trica de la ciutat central ha estat cada vegada més acaparada per part de 

classes amb un poder adquisitiu elevat. De fet, l’alta concentració d’oferta 

de lloguer al centre de Barcelona contrasta amb el nivell de preus, que difi-

culta l’accés pel conjunt de la població. La demanda residencial en aques-

tes zones de la ciutat per part de noves classes mitjanes té a veure amb 

aquest fenomen. Tampoc és menor la incidència que té en aquest incre-

ment de preus la proliferació del lloguer amb finalitats turístiques. En canvi, 

la perifèria es manté sense una provisió adequada de lloguer que obliga 

a la població a accedir a l’habitatge en règim de propietat sota condicions 

que poden agreujar la seva situació econòmica. És per tant necessari afa-

vorir una distribució més homogènia de l’oferta d’habitatge de lloguer a 

l’àrea metropolitana de Barcelona. Això implicaria incrementar l’oferta a les 

àrees de blocs, de compacte i, fins i tot, a les unifamiliars amb presència 

de famílies amb menors i classes treballadores. L’increment de l’habitatge 

en règim de lloguer en aquests teixits tindria probablement repercussions 

positives: 

−	 L’augment del pes del lloguer ampliant les formes d’accés a l’habi-
tatge, tot debilitant el monopoli de la propietat. 

−	 La reducció de la pressió que el lloguer concentrat a la capital i 
al seu eix central exerceix sobre els preus, incrementant el seu 
accés, tant des d’una perspectiva econòmica com territorial

−	 La possible dispersió de la població vulnerable cap a altres indrets 
metropolitans reduint la concentració d’aquest perfil poblacional 
en determinades àrees de la conurbació.

Les condicions d’habitabilitat és una altra dimensió sobre la qual es po-

den avaluar les implicacions socials de l’habitatge. Uns nivells mínims de 

qualitat constructiva i de serveis són exigibles per tal que l’habitatge pugui 

complir amb les seves funcions d’integració social. En aquest sentit, hi ha 

un element essencial que ajuda a definir aquest prisma complex que és 

l’habitatge: l’estat de conservació dels edificis residencials. Pel que fa a 

l’estat de conservació, són els teixits amb una major antiguitat constructiva 

els que tenen un estat més deficient. En general, presenten una situació 

pitjor els habitatges que es troben al compacte (tret de l’ocupat per famí-

lies amb menors, les classes mitjanes i altes i la combinació entre classes 

Afavorir distribució homogènia 

de l'oferta de lloguer milloraria 

l'accessibilitat a l'habitatge.
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La distribució territorial dels 

equipaments esdevé un element 

de primera magnitud per mesu-

rar la manca d’equitat social als 

entorns urbans.

treballadores i intermèdies), l’eixample i l’històric de classes intermèdies. 

D’entre totes les formes urbanes analitzades destaquen sobretot les defi-

ciències del compacte ocupat per gent gran i nova immigració (28,5%), les 

noves classes mitjanes (18,8%) i per gent gran, nova immigració i classes 

intermèdies (14,2%). 

Totes aquestes àrees que compten amb un major pes d’edificis amb defi-

ciències estructurals i en mal estat de conservació són objectes potencials 

d’intervencions de rehabilitació futures. En aquest sentit, es consideren 

prioritàries aquelles que compten amb una pitjor situació en termes relatius 

i especialment aquelles que contribueixen a agreujar situacions de vulne-

rabilitat social i urbana. En aquest sentit, el compacte de gent gran i nova 

immigració seria, per tant, una de les zones susceptibles de ser intervin-

gudes amb una major urgència. No obstant, seria imprescindible comptar 

amb un instrument que permeti marcar les prioritats d’intervenció de mane-

ra objectiva, tenint en compte els dèficits constructius i les característiques 

de la població resident, el que obligaria a processos amb diferents graus 

de complexitat, que poden anar de la rehabilitació a la regeneració urbana. 

Un altre element fonamental en aquest sentit és poder realitzar avaluació 

de les intervencions a posteriori.

3.2. Qualitat de l’entorn: equipaments i zones verdes

Juntament amb l’habitatge, l’entorn residencial representa l’àmbit de 

desenvolupament vital essencial de la població al territori. 

Ambdós elements, l’habitatge i l’entorn més pròxim constitueixen l’hàbitat 

en el qual, encara avui dia, la població satisfà una part important de les se-

ves necessitats personals i socials i es fan efectius els drets socials bàsics. 

L’efectivitat d’aquests drets es concreta a través dels serveis i equipaments 

que, localitzats al territori, permeten donar cobertura a les necessitats de la 

població. Per tant, la distribució territorial dels equipaments esdevé un ele-

ment de primera magnitud per valorar-hi l’accés de la població i, en aquest 

sentit, mesurar la manca d’equitat social als entorns urbans.

Segons la informació analitzada sobre els equipaments i els serveis exis-

tents a l’àrea metropolitana de Barcelona, queda palès que la seva distri-

bució arreu del territori és desigual, amb alguns tipus de formes urbanes 

especialment afectats per una cobertura deficient. Considerant la satisfac-

ció de necessitats bàsiques, s’han considerat cinc tipus d’equipaments: de 

formació obligatòria, de formació no obligatòria, de proveïment, sanitaris i 

de serveis socials. En termes generals i des de criteris altament restrictius, 

es pot concloure que la cobertura dels equipaments és insatisfactòria en la 

Els habitatges en teixits com-

pactes tenen pitjors condicions 

d’habitabilitat, concretament les 

de:

1- gent gran i nova immigració.

2- les noves classes mitjanes.

3-  per gent gran, nova immigra-

ció i classes intermèdies.
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majoria d’àmbits analitzats, ja que no arriben al 90% de població resident 

situada a una proximitat considerada acceptable per a cadascun dels equi-

paments. Tan sols algunes formes urbanes aconsegueixen assolir aquesta 

taxa de cobertura òptima per alguns equipaments o una taxa de cobertura 

que pot ser qualificada de correcta que se situï entre el 75% i el 90%. Es 

tracta del compacte de noves classes mitjanes, amb taxes de cobertura 

superiors al 90% en equipaments de formació no obligatòria, proveïment i 

serveis socials, i entre el 75% i el 90% en formació obligatòria i sanitaris; el 

compacte de classes mitjanes i altes, amb una cobertura superior al 90% 

en la formació no obligatòria, els sanitaris i els serveis socials, i una cober-

tura significativa en els equipaments de proveïment i formació obligatòria; 

el compacte de noves classes mitjanes i mixtura de classes intermèdies, 

amb la mateixa estructura de cobertura dels equipaments que el compacte 

de classes mitjanes i altes. En un rang inferior, però també amb un nivell de 

cobertura important estarien l’històric de classes treballadores i el compac-

te de classes treballadores i mixtura de classes intermèdies amb cobertures 

superiors al 90% en dos de les seves tipologies d’equipaments —de forma-

ció no obligatòria i de serveis socials— i cobertura més o menys elevada 

en la resta, a excepció dels equipaments de proveïment del compacte de 

classes treballadores i classes intermèdies, lleugerament inferior al 75%. 

En contraposició a l’estructura compacta de la trama urbana, millor equipa-

da, estan les formes unifamiliars del dispers, caracteritzades per la mono-

funcionalitat, les quals presenten un nivell de cobertura dels equipaments 

molt baix. Els quatre tipus de formes urbanes unifamiliars no arriben a tenir 

un nivell de cobertura suficient en cap dels tipus d’equipaments, a excep-

ció dels serveis socials en el cas de l’unifamiliar de classes treballadores 

(76,8%). Especialment greu és la situació de l’unifamiliar amb predomini 

de famílies amb menors que presenten les taxes més baixes de cobertura 

(els equipaments de serveis socials arriben a cobrir en condicions òptimes 

el 32,6% de la població resident, mentre que els de proveïment tan sols ho 

fan el 9%). Per tant, sembla que les actuacions en matèria de millora de la 

cobertura dels equipaments han d’estar focalitzades en aquests teixits que 

compten amb mancances molt accentuades i que en alguns casos tenen 

incidència sobre el grau d’integració social de determinats col·lectius, com 

ara les classes treballadores i les famílies amb menors.

Un altre element relatiu a l’entorn residencial i que funciona com a com-

ponent de cohesió de la realitat urbana i social és l’accés als espais verds 

i zones d’esbarjo. El paper que aquestes àrees juguen a l’entorn urbà en 

matèria de qualitat de vida, tant física com mental, resulta important per 

a la planificació urbanística. A més, s’ha d’afegir la seva vessant com a 

espais públics, on té lloc la interacció entre poblacions d’igual i diferents 

condicions socials. Un repartiment equitatiu d’aquest tipus d’espais, fent-

Les categories amb una cober-

tura òptima d’equipaments són 

compactes de:

1- noves classes mitjanes.

2- classes mitjanes i altes.

3- noves classes mitjanes i mix-

tura de classes intermèdies.

Els quatre tipus de formes ur-

banes unifamiliars no arriben a 

tenir un nivell de cobertura sufi-

cient en cap dels tipus d’equipa-

ments.

L’accés als espais verds en ge-

neral és força satisfactòria.
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los accessibles arreu del territori, permet la creació d’un entorn urbà més 

sostenible, tant des del punt de vista mediambiental com social.

L’àrea metropolitana de Barcelona compta amb nombrosos espais d’aquest 

tipus amb un repartiment relativament equitatiu, però amb importants man-

cances que afecten específicament a algunes formes urbanes. A partir de 

la taxa de cobertura de parcs i jardins urbans de la metròpoli, s’observa 

que en general és força satisfactòria a la majoria de peces analitzades 

(igual o superior al 90%). Algunes formes urbanes es queden, en canvi, 

lleugerament per sota d’aquest llindar, com és el cas de l’eixample de clas-

ses intermèdies (88,5%), el compacte de classes mitjanes i altes (87%), 

l’històric amb mixtura de classes intermèdies (85,7%) i tots els teixits uni-

familiars (tots ells al voltant del 80%). Per últim, són el compacte de noves 

classes mitjanes (60,6%) i de noves classes mitjanes i mixtura de classes 

intermèdies (73,6%) els que presenten una pitjor cobertura. 

Les intervencions per a millorar l’accés als espais verds i zones d’esbarjo 

passa per atendre les mancances presents en aquest tipus d’àrees, les 

quals predominen a determinades àrees cèntriques del municipi de Barce-

lona, però també als teixits unifamiliars. En aquest últim cas, les actuacions 

haurien d’estar focalitzades en la creació d’espais que afavoreixin la con-

vivència i possibilitin la interacció social, fins i tot aprofitant l’entorn natural 

favorable que caracteritza molts hàbitats residencials de la urbanització 

dispersa. D’aquesta manera també es contribuiria a integrar el component 

social que els espais verds i zones d’esbarjo han de complir a les ciutats. 

La introducció d’aquests tipus d’espais a la trama Cerdà, en canvi, és més 

problemàtica, tot i que les actuacions que l’Ajuntament de Barcelona està 

realitzant d’aprofitament dels interiors d’illa o la proposta del programa de 

Superilles és una línia útil en aquest sentit que hauria de tenir continuïtat 

en el futur.  

3.3. Integració territorial: connectivitat i continu urbà

La integració de les diferents peces que conformen l’estructura urbana és 

cabdal per tal contribuir a la configuració d’una metròpoli amb una major 

cohesió social i urbana. Es fa necessari, doncs, establir mecanismes i ele-

ments de connexió que aportin permeabilitat entre els fragments que con-

formen l’espai urbà i que afavoreixin la continuïtat urbana. Un d’aquests 

mecanismes és garantir que els ciutadans es puguin desplaçar arreu del 

territori metropolità en unes condicions de temps de desplaçament i de 

comoditat acceptables. És particularment rellevant facilitar l’accés del con-

junt de ciutadania a les àrees d’activitat més intensa (polígons industri-

als, campus universitaris, àrees d’oci, etc.) per evitar certes dinàmiques 

Les categories amb una ràtio in-

ferior d’accés a espais verds són:

1- Compacte de noves classes 

mitjanes.

2- Compacte de noves classes 

mitjanes i mixtura de classes in-

termèdies.

3- Tots els teixits unifamiliars.

Disposar d’una xarxa de trans-

port públic amb bona cobertura 

és un aspecte cabdal en termes 

d’equitat urbana.
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d’exclusió social lligades amb l’accessibilitat a aquestes zones. En aquest 

sentit, disposar d’una xarxa de transport públic col·lectiu eficaç i accessible 

pel conjunt de la població resident és un aspecte de gran importància en 

termes d’equitat urbana. 

En general, es pot dir que la proximitat a la xarxa de transport públic col-

lectiu que presenta la població resident a l’àrea metropolitana de Barcelo-

na és l’òptima sobretot per la que se situa a les àrees de més centralitat de 

la conurbació. Tanmateix, hi ha moltes zones de la metròpoli on més del 

10% de la població resident no gaudeix d’unes condicions adients d’ac-

cessibilitat a la xarxa de transport públic col·lectiu. En algunes àrees de la 

ciutat compacta, però sobretot en els teixits unifamiliars existeixen dèficits 

en aquest sentit que en alguns casos són molt rellevants. Per exemple, 

és d’especial gravetat el cas de les àrees d’unifamiliars amb predomini de 

família amb menors, on només el 6,7% de la població resident té a l’abast 

a una distància raonable la xarxa de transport públic. També és important 

la manca de transport públic en d’altres àrees de teixit unifamiliar, com ara 

les de les classes mitjanes i altes (21%), les de les classes treballadores 

(28,7%) i les de les classes intermèdies (35,8%). 

Augmentar, per tant, la cobertura del transport públic principalment a les 

àrees d’unifamiliars amb predomini de famílies amb menors i de classes 

treballadores a l’àrea metropolitana de Barcelona significaria una millora 

en termes de cohesió social per la metròpoli. No obstant això, la interven-

ció a d’altres teixits d’unifamiliars també és important, ja que l’accessibilitat 

des d’aquestes àrees residencials a la xarxa de transport públic derivarà 

igualment en efectes beneficiosos en matèria de cohesió urbana i de sos-

tenibilitat mediambiental.

Però la integració territorial no passa únicament per garantir una oferta de 

transport públic de qualitat, sinó que també té a veure amb afavorir la conti-

nuïtat urbana física arreu el territori metropolità. No és aquesta una qüestió 

menor, doncs l’urbanisme ha tingut clares mostres de desatenció d’aquest 

criteri durant la segona meitat del segle XX i al començament del segle XXI. 

La desvinculació de projectes urbanístics de la trama urbana es concreta, 

per exemple, en algunes expressions d’habitatge massiu dels anys 60 i 

70, així com en alguns casos d’urbanisme dispers. De vegades, l’aïllament 

d’aquests espais s’ha atès posteriorment amb la construcció d’infraestruc-

tures viàries i ferroviàries, el creixement i l’extensió de la xarxa de transport 

públic col·lectiu, així com per actuacions específiques centrades en àrees 

concretes de la ciutat amb l’objectiu de proveir de lligams físics amb la res-

ta de la urbs. Tanmateix, convé no obviar la força connectora del propi crei-

xement urbà, la qual ha estat moltes vegades el principal factor d’integració 

urbana. Les dinàmiques de creixement urbà i de metropolitanització, però,, 

Cal augmentar la cobertura del 

transport públic a les unifamiliars 

amb predomini de famílies amb 

menors i de classes treballado-

res.

Garantir continuïtat urbana arreu 

el territori metropolità. 
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Una part de la desconnexió res-

pecte al conjunt urbà respon a 

l’existència d’espais en desús, de 

barreres físiques, i d’altres de cai-

re psicosocial.

també poden acabar generant espais obsolets i infrautilitzats en alguns 

indrets urbans. En aquest sentit, evitar la conformació de buits a la trama 

urbana —solars, polígons en desús i habitatge vacant— també representa 

un desafiament per al manteniment del continu urbà. 

Malgrat que en termes generals l’àrea metropolitana de Barcelona ha 

guanyat en continuïtat urbana durant les darreres dècades i ha integrat 

entorns aïllats, una mirada en profunditat de la seva realitat posa de ma-

nifest l’existència d’espais que es mantenen al marge de les dinàmiques 

metropolitanes. Es tracta d’hàbitats urbans definits, per una banda, per la 

distinció i la seguretat que cerquen les classes mitjanes i altes a les seves 

àrees residencials, però, per altra banda, també per l’exclusió a la que són 

sotmesos segments poblacionals diversos caracteritzats per una elevada 

vulnerabilitat socioeconòmica. Evidentment, són aquests últims els que 

requereixen d’una atenció especial més urgent per facilitar la integració 

social dels seus residents. L’estudi sobre el terreny d’aquestes realitats pa-

ral·leles marcades per l’exclusió ens permetria constatar que una part de 

la seva desconnexió respecte al conjunt urbà respon a l’existència d’espais 

en desús, de barreres físiques, i d’altres de caire psicosocial que precisen 

ser enderrocades per tal de lligar-les a la trama urbana. Mitjançant inter-

vencions en aquesta direcció, basades en el principi de continuïtat urbana, 

és possible millorar també el grau de cohesió social i urbana a la metròpoli.

3.4. L’espai públic: convivència i seguretat

Les ciutats i els barris metropolitans han de proporcionar uns nivells de 

protecció i de seguretat adients per possibilitar l’ús compartit dels espais 

públics. Tanmateix, determinades dinàmiques metropolitanes fan que la 

distribució de l’activitat delictiva sigui desigual, tant poblacional com territo-

rialment. En particular, la creixent mobilitat residencial, un fenomen que ha 

fet augmentar la desconeixença entre veïns a molts barris i àrees residen-

cials metropolitanes, així com el fort augment de les desigualtats socials en 

el context de crisi, han contribuït a l’increment del sentiment d’inseguretat 

de la població metropolitana. A més de la preocupació per l’activitat delic-

tiva, aquest sentiment incorpora al seu discurs els aspectes més negatius 

de les darreres transformacions demogràfiques, econòmiques i espacials 

que han tingut lloc a l’àrea metropolitana de Barcelona, suposant una ame-

naça a la convivència. 

De tot plegat es desprèn que l’evolució del sistema residencial metropolità i 

l’augment de la pobresa tenen conseqüències sobre la quantitat i la qualitat 

de les relacions socials, les quals són determinants en relació al sentiment 

d’inseguretat. S’han de considerar, per tant, les repercussions dels pro-

L’augment de la desconeixença 

entre veïns i de les desigualtats 

socials en el context de crisi han 

contribuït a l’increment del senti-

ment d’inseguretat. 
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cessos de reestructuració econòmica i residencial sobre l’espai públic (la 

seva capacitat per modificar el valor,  les pautes d’ús i els significats que 

se li atribueixen) i sobre les pròpies estructures de veïnatge (la capacitat 

dels residents per intervenir davant d’aquelles situacions que consideren 

conflictives), sense perdre de vista que la desigualtat social ofereix un con-

text fèrtil als estereotips i als prejudicis sobre els “altres”, a partir dels quals 

s’imposen divisions i distàncies a la convivència, es construeixen separa-

cions i es multipliquen les regles d’exclusió i de control dels espais públics.

La distribució desigual de la conflictivitat social es concreta sobretot en 

l’afectació de teixits on conviu població amb diferents orígens geogràfics, 

però que comparteixen situacions de vulnerabilitat. No obstant això, cap 

teixit resta al marge de les friccions pròpies de la interacció social. Les 

dificultats per a la convivència veïnal estan molt presents on la gent gran 

i la nova immigració comparteixen hàbitat residencial, essent també relle-

vants els efectes que sobre la conflictivitat té la presència d’un altre perfil 

social. El compacte amb gent gran i nova immigració que comparteix espai 

amb les classes intermèdies representa el teixit on es registren una major 

incidència dels conflictes de convivència (el 21,6% dels residents n’ha patit 

algun), seguit dels blocs de gent gran i nova immigració (20,8%) i del com-

pacte de gent gran amb nova immigració i classes treballadores (19,4%). 

En un segon nivell, estarien els teixits històrics (de classes intermèdies, 

18,8%; de classes treballadores, 18,5%), l’eixample de classes intermèdi-

es (18,6%) i el compacte de noves classes mitjanes (18,3%). Finalment, 

també són significatives les dificultats de convivència que s’observen als 

blocs de famílies amb menors (17,8%) i a les unifamiliars de classes mit-

janes i altes (16,9%). Els resultats reflecteixen, doncs, una problemàtica 

que afecta indrets diversos de la metròpoli, però que té alguns dels seus 

principals focus localitzats a determinats municipis, com ara l’Hospitalet de 

Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, 

Montcada i Reixac, Sant Boi de Llobregat, Gavà i Barcelona.  

La planificació urbanística ha d’atendre amb prioritat les formes urbanes 

d’aquests municipis que registren una major tensió, on les dificultats en les 

relacions de veïnatge són majors, mirant de fomentar espais públics inte-

gradors que afavoreixin la suavització de les relacions de convivència i un 

ús equilibrat de l’espai públic per part de tota la població resident.

Un altre aspecte a tenir en compte en la planificació urbanística és el que té 

a veure amb la seguretat ciutadana, sobre la qual s’ha de diferenciar entre 

les dimensions objectiva i subjectiva. La segona té tanta rellevància com la 

primera, doncs també condiciona el desenvolupament de la vida quotidiana 

de la població, afectant l’ús de l’espai públic i les relacions de convivència 

al si dels barris. La percepció d’inseguretat és molt més elevada entre els 

La distribució desigual de la con-

flictivitat social es concreta sobre-

tot en teixits on conviu població 

amb diferents orígens geogràfics 

amb situacions de vulnerabilitat. 

Les categories amb més conflic-

tes són:

1- Compacte amb gent gran i 

nova immigració.

2- Compacte espai amb les clas-

ses intermèdies.

3- Blocs de gent gran i nova im-

migració.

4- Compacte de gent gran amb 

nova immigració i classes treba-

lladores.

La seguretat ciutadana té una 

dimensió objectiva i una altra de 

subjectiva.
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Les categories amb menys  segu-

retat són:

1- Compacte de gent gran i nova 

immigració.

2- Unifamiliars de classes treba-

lladores. 

3- Compacte de gent gran, nova 

immigració i mixtura de classes 

intermèdies.

4- Unifamiliars amb predomini de 

famílies amb menors. 

col·lectius més vulnerables (gent gran, nova immigració i classes treballa-

dores) i la seva naturalesa varia segons els teixits residencials. Mentre que 

al compacte, als blocs i a l’històric, la percepció d’inseguretat pot ser més 

el resultat de la convivència en entorns residencials marcats per diferènci-

es socioeconòmiques i/o d’orígens geogràfics i/o culturals, en el cas dels 

unifamiliars (sobretot de classes treballadores, de famílies amb menors i 

de classes intermèdies) pot respondre més a una manca d’interacció soci-

al, producte de l’aïllament que defineix aquests teixits, localitzats a entorns 

de baixa densitat, monofuncionals, on l’espai públic compte amb notables 

limitacions per l’ús i la trobada social. 

D’entre totes les formes urbanes estudiades, el compacte de gent gran i 

nova immigració destaca sobre la resta per l’elevada percepció d’insegu-

retat dels seus residents (39,7%), seguit dels unifamiliars de classes treba-

lladores (34,8%), el compacte de gent gran, nova immigració i mixtura de 

classes intermèdies (32%) i els unifamiliars amb predomini de famílies amb 

menors (31%). Amb una menor sensació d’inseguretat, però també per 

sobre de la mitjana, estarien els blocs de classes treballadores (28,2%), 

el compacte de gent gran i nova immigració (27,1%), l’històric de classes 

treballadores (26,9%), l’unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies 

(24,6%) i els blocs de gent gran i nova immigració (24,0%). 

Per tal d’afavorir la configuració d’una metròpoli més cohesionada, la in-

tervenció sobre la inseguretat ciutadana des de la planificació urbanística 

ha de considerar aquestes formes urbanes on la població declara sentir-se 

menys segura, atenent a la relació complexa que s’estableix entre les di-

mensions objectiva i subjectiva de la seguretat. Per assolir aquesta fita 

resulta igual de rellevant la sensació d’inseguretat que es produeix com a 

resultat de la convivència a la ciutat compacta entre població amb perfils 

diferents, com aquella que resulta, precisament, de l’absència d’interacció, 

de l’aïllament social. Les actuacions en ambdós entorns requereixen, però, 

de dissenys específics.
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4� CRITERIS SOCIOESPACIALS PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

4�1� De caràcter transversal ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������78
a) Prioritzar la rehabilitació i integració territorial de barris desafavorits
b) Fixar criteris de densitat poblacional vinculada a l’oferta o l’existència d’habitatges
c) Adaptar les àrees residencials als canvis en les formes de convivència i a la diversitat social

4�2� Per un habitatge accesible, habitable i inclusiu ������������������������������������������������������������������������85
a) Fomentar la diversificació residencial a escala metropolitana
b) Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada
c) Promocionar l’estalvi energètic i la generació d’energia renovable

4�3� Per la qualitat de l’entorn residencial �����������������������������������������������������������������������������������������93
a) Garantir l’accés equitatiu als equipaments i serveis públics
b) Generar un accés equitatiu als espais verds i les zones d’esbarjo

4�4� Per garantir la integració territorial ���������������������������������������������������������������������������������������������98
a) Establir una xarxa de transport públic accessible i eficient
b) Procurar el continu urbà i evitar l’aïllament residencial

4�5� Per fomentar la convivència ������������������������������������������������������������������������������������������������������104
a) Fomentar un espai públic multifuncional i la recerca de models de convivència i d’interacció ciuta-
dana
b) Millorar l’espai públic a partir de la prevenció situacional
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4�1� De caràcter transversal

a) Prioritzar la rehabilitació i integració territorial de barris desafavo-
rits

L’existència d’àrees especialment vulnerables al si de les metròpolis és 

una qüestió gairebé inherent a la condició urbana. Aquestes àrees, marca-

des per la presència simultània de diversos factors de risc de diferent natu-

ralesa —de tipus demogràfic, social, econòmic, laboral, cultural, urbanístic 

i mediambiental—, han format part de la realitat urbana al llarg de la histò-

ria, tot i que tant el seu caràcter com la seva ubicació a l’estructura urbana 

poden variar en funció de les circumstàncies contextuals de cada ciutat. 

L’àrea metropolitana de Barcelona no és una excepció en aquest sentit. De 

fet, durant les darreres dècades ha vist com la vulnerabilitat urbana ha anat 

evolucionant al seu propi interior. D’una banda, la component social ha 

passat a ser més rellevant que la físico-territorial —sobretot des de l’esclat 

de la crisi econòmica—. D’altra banda, la vulnerabilitat urbana ha sorgit a 

espais metropolitans més perifèrics, abandonant progressivament àmplies 

zones de la ciutat central com a conseqüència de la intervenció urbanística 

i de la pressió del mercat immobiliari. Tanmateix, malgrat aquests canvis, 

també cal dir que aquest fenomen continua arrelat a determinats indrets de 

la metròpoli de Barcelona des de fa dècades. 

Les polítiques de regeneració urbana intervenen des d’una perspectiva 

integral sobre les àrees considerades desafavorides, atenent la diversi-

tat d’elements que confereixen a una àrea concreta la seva vulnerabilitat. 

Aquest ha estat l’instrument que en les últimes tres dècades s’ha fet servir 

amb més profusió a l’àmbit europeu per intentar integrar aquests barris 

desafavorits en el conjunt de l’entramat urbà, amb l’objectiu final d’assolir 

una major cohesió social i urbana. El Regne Unit és el país amb més tra-

dició i estudis sobre aquesta qüestió, però hi ha d’altres països que també 

han integrat aquestes intervencions en l’esquema de la planificació urba-

nística, com ara els Països Baixos, França, Itàlia o Dinamarca, entre d’al-

tres (vegeu secció 5). En el cas de Catalunya la iniciativa de la Llei 2/2004, 

de 4 de juny de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 

una atenció especial, també coneguda com a Llei de Barris, va suposar 

un avenç important en aquest sentit. No obstant això, aquesta mesura va 

deixar d’aplicar-se des de 2010 com a conseqüència dels ajustos pressu-

postaris als quals es va haver d’acollir la Generalitat de Catalunya durant el 

període de recessió econòmica. Fins ara, la major part de les intervencions 

emmarcades en aquest programa, així com d’altres incloses en programes 

de rehabilitació urbana, han aconseguit sobretot millores significatives dels 

entorns físics, mentre que els elements socials —més complexes d’abor-

dar— han tingut un menor pes en els programes de regeneració.
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DIMENSIONS INDICADORS

Laboral
Taxa d’atur

Nivell formatiu

Econòmica Membres actius aturats de cada llar

Sociodemogràfica

Llars amb tots els seus membres de 75 o més anys

Llars amb un adult amb menors (Llars monoparentals)

Immigració

Residencial Degradació de l’habitatge

4. Criteris socioespacials

Dos dels objectius claus de l’urbanisme respecte la ciutat consolidada han 

de ser la millora del parc residencial i la integració territorial dels barris 

vulnerables. En aquest sentit, la rehabilitació integral i la regeneració urba-

na constitueixen dues eines d’especial importància, tot i que caldria millo-

rar les formes d’intervenció i adaptar-les a les noves problemàtiques. En 

aquest sentit, s’ha de reforçar particularment la intervenció des del punt de 

vista social per tal d’evitar o de revertir dinàmiques d’exclusió social, tot 

mitjançant actuacions i equipaments radicats al territori, abordant la millora 

de la formació i el suport a la integració laboral de la població resident, 

incidint especialment en la població jove. 

Pel que fa a la rehabilitació integral, focalitzada en millorar aspectes físics 

dels habitatges, els edificis i l’espai públic, s’hauria de realitzar en aquelles 

àrees on els processos de degradació urbana constitueixin un factor clar 

de vulnerabilitat. Aquestes intervencions han d’orientar-se a produir una 

millora de les condicions de vida dels residents i una revalorització dels 

parcs residencials que pugui tenir també efectes cohesionadors. No obs-

tant això, la cerca de la cohesió social mitjançant les polítiques urbanísti-

ques i urbanes proposades, ha de procurar evitar processos d’ennobliment 

que impliquin el desplaçament de la població vulnerable resident a d’altres 

indrets del territori metropolità. Aquest constitueix un dels principals reptes 

d’aquest tipus d’intervencions.

La planificació urbana ha de considerar la rehabilitació i la regeneració ur-

bana com a objectius d’intervenció de primer ordre per tal d’aconseguir una 

major cohesió social i urbana a l’àrea metropolitana de Barcelona. La reha-

bilitació ha d’ésser abordada des d’una perspectiva integral incorporant a 

la intervenció tots els elements conformadors de l’hàbitat residencial més 

pròxim. Les polítiques de regeneració urbana han de prioritzar la intervenció 

en aquelles àrees especialment vulnerables, definir els criteris per identi-

ficar-les, marcar les línies generals i específiques d’actuació en funció del 

caràcter de les problemàtiques i establir mesures d’avaluació, tot tenint en 

compte les nombroses experiències portades a terme en entorns urbans de 

referència.
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Índex de risc de vulnerabilitat urbana. Àrea metropolitana de Barcelona, 2011. (IERMB a partir de 
dades censals INE i dades cartogràfiques ICC i CREAF.)
La vulnerabilitat urbana està actualment fortament definida per la confluència territorial d’elements 
vinculats amb l’exclusió del mercat laboral i la presència de població estrangera. La dimensió física 
de la ciutat ha perdut pes en aquest aspecte durant les últimes dues dècades, i  s’ha dispersat 
per l’espai metropolità progressivament en el temps, produint-se un desplaçament del districte de 
Ciutat Vella de Barcelona cap als municipis limítrofs de la ciutat central situats sobretot als eixos 
Besòs i Llobregat.

Àrees de regeneració urbana definides per 
la regió del Gran Londres a partir de l’Ín-
dex de privació múltiple. Responent a una 
llarga tradició en les intervencions de rege-
neració urbana al Regne Unit, aquestes es 
conceben com a actuacions espacials amb 
un marcat caràcter integral on es combinen 
polítiques urbanes, urbanístiques i socials 
que es fonamenten en plans i estratègies, 
algunes d’elles d’àmbit comunitari. 
(The London Plan. The Spatial Develop-
ment Strategy for London. Consolidated 
with alterations since 2011.)

b) Fixar criteris de densitat poblacional vinculada a l’oferta o l’exis-
tència d’habitatges

La producció d’urbanitzacions de baixa densitat ha marcat el procés de 

metropolitanització de Barcelona. Aquesta suburbanització  —àmpliament 

estesa en d’altres aglomeracions urbanes dels països més desenvolu-

pats— ha tingut implicacions en la cohesió social i urbana, no tan sols 

des d’una perspectiva mediambiental, sinó també social, generant noves 

pautes de segregació residencial, agreujant els problemes de la conciliació 

família-treball i creant noves psicopatologies associades a l’aïllament físic 

i social. No són menors les conseqüències que els processos de recessió 

econòmica provoquen sobre la població que resideix en àmbits de baixa 

densitat, on per exemple un empitjorament de la economia familiar pro-

ducte de la pèrdua d’ocupació o de la baixada d’ingressos pot comportar 

greuges importants. A l’àmbit dispers la dificultat per accedir al lloc de tre-

ball o d’estudis, als serveis i als equipaments és major. A més, també es 

dificulta l’articulació de determinades formes de solidaritat familiar basades 

en l’ajuda a través de la prestació de serveis característics dels països 

mediterranis. Tot plegat implica una major freqüència dels desplaçaments 

amb efectes molt perniciosos per a la economia familiar, el temps disponi-
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ble i el medi ambient.

El procés de suburbanització a la metròpoli barcelonina ha implicat un crei-

xement desigual de les densitats poblacionals al llarg del territori. Les den-

sitats més elevades es registren tant al continu urbà que desborda la ciutat 

central com als municipis que s’apleguen als eixos Llobregat i Besòs. En 

canvi, l’àrea de l’Ordal presenta una densitat poblacional molt més baixa.

Durant les últimes dècades, la planificació urbanística a l’àmbit europeu 

ha tendit cap a la densificació com a estratègia per abordar el creixement 

urbà. Els projectes i intervencions a regions i ciutats com Île-de-France, 

Amsterdam, el Gran Londres, Glasgow o Malmö són bons exemples (ve-

geu secció 5). L’interès per aconseguir ciutats amb una major compacitat 

(compact city) en contraposició a la dispersió que havia dominat el creixe-

ment urbanístic durant les darreres dècades (urban sprawl) es fonamen-

ta en una major sostenibilitat mediambiental, social i econòmica. Aquesta 

tendència cap a la creació de ciutats més compactes i denses s’entén en 

un sentit ampli, considerant-se l’entorn residencial en la seva complexitat, 

des dels habitatges fins a l’espai públic, i acostuma a estar associada a 

la mixtura d’usos i la descentralització, tot procurant reduir les distàncies 

entre les funcions urbanes.

La densificació poblacional i d’usos a l’àrea metropolitana de Barcelona 

s’haurà de planificar tant dins de la ciutat consolidada com en les noves 

promocions urbanístiques a desenvolupar. Les limitacions per a la densi-

ficació són evidents a alguns territoris metropolitans, on la densitat pobla-

cional és ja elevada i les possibilitats de desenvolupar nous projectes és 

escassa. En aquests casos, la regeneració urbana és l’instrument idoni per 

a una possible densificació. Altres municipis, en canvi, ofereixen àmplies 

possibilitats per a poder generar teixits més densos a través de noves pro-

mocions residencials, especialment aquells on hi una presència nombrosa 

de desenvolupaments de baixa densitat i on la diversificació residencial pot 

proporcionar una via per a la compacitat.

L’urbanisme metropolità ha de definir una línia d’actuació urbanística favora-

ble a la densificació residencial del territori metropolità. Aquesta densificació 

ha de ser entesa en un sentit ampli, abastant no tan sols l’augment d’habi-

tants mitjançant la diversificació de les tipologies residencials (més presència 

d’edificis d’habitatges plurifamiliars amb limitació d’altures) en determinats 

teixits de baixa densitat amb una notable presència de les tipologies unifami-

liars, sinó també l’ampliació d’usos, donant cabuda a una major coexistència 

de funcions. Aquesta perspectiva complexa de la densificació també implica 

atendre àrees de la ciutat compacta amb un ús intensiu de l’espai urbanitzat, 

les quals poden ser objecte d’actuacions que afavoreixin processos de den-

sificació. Tant les operacions de densificació com les de re-densificació de 
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c) Adaptar les àrees residencials als canvis en les formes de convi-
vència i a la diversitat social

La continua mobilitat residencial a la conurbació barcelonina, especialment 

intensa a partir dels anys 90 coincidint amb la formació de la bombolla 

immobiliària, no ha estat indiferent a la família, tant si ens limitem a iden-

tificar-la amb la família nuclear o la llar com si l’ampliem també a la fa-

mília extensa i a les xarxes de parentiu. En destaquen tres dinàmiques 

socioterritorials: la segregació residencial de les llars al territori, l’augment 

de les distàncies entre familiars i la rigidesa del sistema de provisió resi-

dencial. L’especialització territorial pel que fa a la distribució i composició 

de les llars, basada en una perifèria on predominen les famílies amb fills 

i un centre més envellit, és un dels efectes més rellevants produïts per 

aquests processos de mobilitat residencial. Des del punt de vista de la 

família extensa o les xarxes de parentiu, el procés de suburbanització ha 

Densitat poblacional sobre la superfície de parcel•la (hab./ha.). Àrea metropolitana de Barcelona, 
2011. (IERMB a partir de dades censals INE i dades cartogràfiques ICC.) 
A la metròpoli barcelonina hi ha àrees on la densitat poblacional és relativament elevada com a 
alguns barris centrals de Barcelona (Sant Antoni, Sagrada Familia, Fort Pienc, Camp de l’Arpa o 
el Clot) i on la densitat poblacional és força alta com a entorns perifèrics tan de Barcelona com del 
seu conurbat vinculats al desenvolupament urbanístic via polígons d’habitatge del període 1950-
1975. Altres àrees, en canvi, presenten un aprofitament menys intensiu del sòl. És el cas d’una 
part important també de l’Eixample de Barcelona i zones residencials amb construccions de baixa 
alçada i unifamiliars al nord de la ciutat central i entorns de caire suburbà. 

Àrees de densificació de la ciutat d’Ams-
terdam 1996-2008. La ciutat d’Amsterdam 
va experimentar durant l’últim canvi de 
segle un creixement important de la pobla-
ció, la qual cosa va generar un procés de 
densificació tant des del punt de vista del 
nombre d’habitants com de les oportunitats 
laborals. El procés de densificació poblaci-
onal s’ha distribuït tant per àrees de loca-
lització cèntrica (projecte de desenvolupa-
ment residencial a l’antiga zona portuària 
est) com per àrees més perifèriques on la 
regeneració urbana ha estat l’instrument 
catalitzador. L’increment d’oportunitats la-
borals, per altra banda, també ha abastat 
tant el centre com la perifèria, si bé ha se-
guit pautes territorials específiques.
(Nabielek, K. (2012): “The compact city: 
Planning strategies, recent developments 
and future prospects in the Netherlands”, 
AESOP 26th Annual Congress, Ankara.)

les àrees més compactes, han de tenir present dues de les seves principals 

externalitats: l’increment de preus del parc immobiliari i el desplaçament de 

la població resident més vulnerable. 
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dut un distanciament físic entre familiars generalitzat, però especialment 

accentuat als àmbits suburbans, la qual cosa modifica l’estructura d’opor-

tunitats perquè es pugui produir el contacte i l’intercanvi d’ajuda mútua 

entre generacions en un país on precisament la solidaritat familiar ocupa 

un lloc transcendental en la consecució del benestar individual. De la ma-

teixa manera, les necessitats de les llars no són estàtiques i seguint les 

seves pròpies dinàmiques internes van variant pel que fa a la composició i 

la grandària.  Aquest fet contrasta amb la rigidesa i idea de permanència a 

l’habitatge que comporta el règim de propietat, produint problemes a llarg 

termini d’adequació a l’espai habitacional i residencial. 

Des de la planificació urbanística, la família i el desenvolupament de la vida 

quotidiana no han estat objecte d’una atenció prioritària. A escala interna-

cional l’enfocament de la qüestió té exemples on l’ajustament entre les 

necessitats familiars i l’entorn urbà es té en molt elevada consideració. Un 

cas paradigmàtic en aquest sentit el representa la ciutat de Vancouver on 

els projectes urbanístics estan sotmesos a una directiva de l’any 1992 que 

estableix indicacions clau per al disseny urbà que afecten a les famílies 

amb fills. Des d’altres perspectives europees, l’accent es posa en aspectes 

relacionats amb la satisfacció de les necessitats residencials a partir de 

teixits urbans mixtos i densos per tal de diversificar els espais residencials 

i aproximar les funcions urbanes i reduir els temps de desplaçament (d’es-

pecial importància en el cas del flux habitatge-treball per les seves reper-

cussions en la conciliació de la vida familiar i laboral), així com aconseguir 

espais residencials adaptats als canvis propis de les diferents fases del ci-

cle vital (sota el concepte de life-time neighbourhoods). Les aglomeracions 

d’Île-de-France, Amsterdam, el Gran Londres i Malmö tenen plantejaments 

en aquesta línia.

La planificació urbanística futura de l’àrea metropolitana de Barcelona pre-

cisa atendre l’estructura urbana com a factor configurador de les relacions 

familiars i de la vida quotidiana de les llars. Un aspecte clau a tenir en 

compte per solucionar els problemes originats per un creixement urbanís-

tic on les trames disperses de baixa densitat han guanyat pes al conjunt 

urbanístic metropolità, és la diversificació de les tipologies residencials per 

donar cabuda a estructures de llars amb un major component d’hetero-

geneïtat. L’ampliació de les opcions residencials en aquests àmbits per-

metria evitar l’especialització de les llars al territori mitjançant la creació 

d’entorns residencials mixtos, possibilitant l’adaptació de la trama urbana 

a les necessitats canviants de la població al llarg del cicle vital. Malgrat 

que la mobilitat residencial no està només  condicionada per les opcions 

habitacionals, sinó que la disponibilitat de feina i altres elements també 

tenen a veure amb la decisió de canviar d’habitatge. La disponibilitat d’ha-

bitatge de diferent tipologia pot facilitar el desenvolupament de projectes 
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vitals estables a partir d’hàbitats residencials complexos amb un alt grau 

de densitat multifuncional. L’acompanyament dels entorns residencials 

dispersos d’un creixement de les seves densitats residencials permetria 

dotar-los d’equipaments, serveis i espais d’interacció fins ara inexistents 

o amb una escassa presència. També posaria les bases per a mantenir la 

proximitat geogràfica entre familiars, i, en conseqüència, facilitar la solida-

ritat entre generacions per a la provisió de benestar. Convé afegir entre les 

conseqüències d’aquestes intervencions la més que probable reducció del 

nombre de desplaçaments diaris i l’escurçament de les distàncies existents 

entre funcions urbanes, ambdós factors de vulnerabilitat territorial que te-

nen repercussions significativament negatives a l’àmbit familiar i, sobretot, 

per a les dones. Per tant, l’aïllament físic i social que caracteritza aquest 

tipus de morfologia urbana podria tenir amb aquestes línies generals d’ac-

tuació elements per ser reduït.

El factor familiar ha de ser un element a incloure en els projectes urba-

nístics de la metròpoli barcelonina. S’ha d’atendre el fet que els diferents 

tipus de llars (immerses en un procés de fragmentació) precisen d’hàbitats 

urbans amb unes determinades característiques, que abasten des de l’ha-

bitatge fins a l’entorn residencial on s’ubica, però també les connexions 

d’aquest entorn amb altres espais urbans que fan possible la satisfacció 

de les necessitats individuals i familiars. Les necessitats residencials des 

d’una perspectiva familiar en els diferents àmbits de l’hàbitat residencial 

han de ser integrades de tal manera que es tingui en compte, per exemple, 

quines són les millors localitzacions per a les llars segons les seves ca-

racterístiques des de la perspectiva de l’edifici, el barri, el municipi i l’espai 

metropolità. 

L’urbanisme ha de procurar reduir els espais d’especialització residencial 

que serveixen per crear àrees monocromàtiques on hi conviuen una limitada 

varietat de tipus de llars i intensifiquen els processos de segregació residen-

cial. La diversitat de formes familiars i de llars que estan apareixent a l`àrea 

metropolitana de Barcelona producte de la segona transició demogràfica es-

devé un factor clau a l’hora de planificar urbanísticament l’espai metropolità. 

Les necessitats residencials, laborals, d’equipaments, de serveis, d’atenció i 

cura, i recreatives, han de formar part dels criteris definidors de la nova rea-

litat urbana. Els entorns de baixa densitat monofuncionals són un dels prin-

cipals espais de vulnerabilitat per les famílies amb nens dependents, degut 

sobretot a l’aïllament físic i social, a l’escassetat de mixtura socioeconòmica, 

a la manca d’equipaments i serveis i a la debilitat de les xarxes de provisió 

de benestar familiars. L’ampliació de les tipologies residencials en aquests 

entorns, acompanyada d’una densificació de l’hàbitat residencial que doni 

cabuda a espais que satisfacin necessitats socials canviants durant les dife-

rents fases del cicle vital, constitueixen dos dels principals elements a tenir 
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Relació amb familiars que viuen en un al-
tre municipi a més de 5 km. En les últimes 
dues dècades la relació freqüent amb fa-
miliars està marcada per un distanciament 
territorial progressiu que es va doblar entre 
1995 i 2011. Les dinàmiques residencials 
tenen molt a veure en aquest procés en 
la mesura que defineixen les opcions ha-
bitacionals de les noves famílies i la seva 
localització al territori. El desenvolupament 
urbanístic de l’època del boom immobiliari, 
les restriccions econòmiques de les noves 
llars, les limitacions territorials imposades 
al creixement urbà en determinats indrets 
metropolitans i la imatge projectada sobre 
determinades morfologies residencials 
són alguns factors que ajuden a entendre 
aquest distanciament entre les xarxes fa-
miliars.   
Elaboració pròpia a partir de dades de l’En-
questa de condicions de vida i hàbits de la 
població, 2011 (IERMB).

Llars segons cicle familiar. Àrea metropolitana de Barcelona, 2011.  (IERMB a partir de dades 
censals INE i dades cartogràfiques ICC.)
Les llars ocupen el territori de manera diferencial segons l’etapa del cicle familiar. Les que co-
mencen o re-inicien el cicle familiar ocupen l’espai central metropolità i, en menor mesura, alguns 
indrets perifèrics. En canvi, les llars amb presència de menors —en desenvolupament— es localit-
zen majoritàriament als municipis perifèrics amb una presència important a àmbits suburbans. Per 
últim, les llars que es troben en fases avançades del cicle vital es distribueixen amb un patró de 
certa dispersió, convivint amb altres tipus de llars i en entorns urbans històrics. 

en compte a l’hora de planificar la intervenció en aquestes àrees suburba-

nes. A més, des de la planificació urbanística cal incloure en les diagnosis de 

les necessitats residencials (en sentit ampli) les formes familiars i de les llars. 

Es precisa la delimitació d’àrees (territorials) i àmbits (temàtics) d’intervenció 

específics per atendre les necessitats no cobertes actualment des d’aquesta 

perspectiva i per abordar-ne les de les futures formes familiars i llars.

4�2� Per un habitatge accesible, habitable i inclusiu

a) Fomentar la diversificació residencial a escala metropolitana

Durant les últimes dècades l’àrea metropolitana de Barcelona ha vist créi-

xer la diversitat en les tipologies d’habitatges. Del predomini de l’habitatge 

plurifamiliar en altura s’ha passat a la introducció progressiva de matisos 

dintre de l’entramat urbà. La dècada dels anys 90 va ser clau per a l’impuls 

de la construcció d’altres tipologies residencials on l’habitatge unifamiliar i 

altres tipologies de baixa densitat van guanyar un major pes en el conjunt 

residencial. On no s’ha produït un canvi significatiu ha estat en el predomini 

de les formes d’accés a l’habitatge, dominades per la propietat i la promo-
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Des de l’urbanisme s’ha d’incidir en la diversificació residencial amb l’objectiu 

d’aconseguir una major mixtura social. S’ha d’evitar l’especialització residen-

cial com a primer pas per combatre els espais d’exclusió afavorint la cohesió 

social i urbana. En termes generals, la diversificació residencial exigirà un 

major pes d’habitatges en règims de tinença alternatius a la propietat que 

facilitin l’accessibilitat. Des d’una perspectiva inframunicipal i atenent a les 

particularitats de la trama social i urbana de cada context, és precís que les 

intervencions es defineixin amb caràcter específic en cada cas.

ció privada. 

La diversificació residencial forma part de les estratègies urbanístiques i ur-

banes dels principals països desenvolupats. Entorns metropolitans i ciutats 

com ara Île-de-France, Berlin, el Gran Londres o Vancouver tenen entre els 

seus eixos d’actuació aquest objectiu (vegeu secció 5). En aquests casos 

l’ampliació del ventall de tipologies residencials des de la perspectiva de 

la superfície, tipologies edificatòries i règims de tinença, s’han focalitzat en 

l’obtenció d’una major diversitat social (social mix) en els àmbits d’interven-

ció. L’objectiu ha estat la reducció de la segregació residencial i s’ha aplicat 

tant a projectes de renovació i regeneració urbana a la ciutat consolidada 

com a actuacions en zones de nova urbanització.

L’àrea metropolitana de Barcelona precisa aprofundir en la diversificació 

residencial com a estratègia urbana per assolir un territori més cohesi-

onat. Aquesta ampliació de les opcions residencials als territoris que ho 

precisin ha d’evitar l’especialització de determinats submercats d’habitatge 

metropolitans i ajustar l’oferta a les necessitats d’allotjament de la població 

metropolitana. Malgrat que l’heterogeneïtat assolida en els models d’habi-

tatge a través, fonamentalment, del sistema privat de provisió residencial 

és elevada, caldria incorporar a la dinàmica diversificadora un pes major 

dels agents públics i privats sense ànim de lucre, així com de l’habitatge en 

règim de lloguer, sense deixar d’explorar noves formes de tinença (propie-

tat compartida i propietat temporal), a més d’incentivar l’habitatge de pro-

tecció oficial (habitatge social). En aquest sentit, el paper que juguen les 

associacions d’habitatge en alguns països europeus com ara Alemanya, 

els Països Baixos o el Regne Unit és força rellevant.

A banda d’una major cohesió social i urbana a escala metropolitana, la 

diversificació residencial també hauria d’incloure entre els seus objectius 

mantenir i augmentar el grau de cohesió social interna a escala de bar-

ri per tal d’aconseguir polítiques que siguin sostenibles en el temps. Per 

aquest motiu, les intervencions en matèria d’habitatge orientades a obtenir 

un augment de la mixtura social han de facilitar mecanismes que permetin 

la interacció entre els diferents grups socials residents per tal d’afavorir la 

configuració de comunitats amb un nivell de cohesió social intern elevat. 
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Diversificació residencial. Àrea metropo-
litana de Barcelona, 1991, 2001 i 2011. 
Entre 1991 i 2011 l’àrea metropolitana de 
Barcelona ha experimentat un augment 
de les opcions residencials disponibles. 
Aquest fet, s’observa en l’increment del 
pes dels habitatges de menys plantes i de 
dimensions intermèdies, en detriment dels 
habitatges de menys m2. En canvi, aques-
ta variabilitat residencial no s’observa en el 
règim de tinença, on el sistema s’ha derivat 
cap al monopoli de la propietat. 
(IERMB a partir de dades censals INE.)

4. Criteris socioespacials

Llars que resideixen en règim de lloguer. Àrea metropolitana de Barcelona, 2011.  (IERMB a partir 
de dades censals INE i dades cartogràfiques ICC.)
Les tipologies residencials segons el règim de tinença tenen una distribució territorial que condici-
ona les opcions residencials de la població metropolitana. La reduïda oferta d’habitatge en règim 
de lloguer es localitza a la ciutat central, amb una concentració massiva entorn el casc antic, l’Ei-
xample i Gràcia. Això té, per altra banda, implicacions negatives des de la perspectiva de l’accés, 
essent zones amb una altra demanda interna i forana. La perifèria evidencia una clara mancança 
d’habitatge de lloguer, tan sols present de manera destacable a Sant Cugat del Vallès, Sant Just 
Desvern, Castelldefels, Corbera de Llobregat i Viladecans, però sense arribar als nivells de l’eix 
central de Barcelona.

b) Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada

Durant els darrers anys, el sistema de provisió residencial de l’àrea me-

tropolitana de Barcelona s’ha caracteritzat per la propietat, la promoció 

privada i la construcció de noves unitats habitacionals. El pes d’altres al-

ternatives a l’habitatge en propietat és escàs, particularment fora de Bar-

celona, sobretot si es consideren les opcions residencials amb més fàcil 

accessibilitat, com l’habitatge de protecció oficial. La promoció pública i 

la privada a través d’actors sense ànim de lucre és merament testimonial. 

La construcció ha representat la via hegemònica per satisfer les necessi-

tats residencials, en comptes d’un major aprofitament del parc residencial 

existent mitjançant la rehabilitació i la reincorporació de l’habitatge vacant 

al mercat. El resultat d’aquesta orientació política, afegida a altres factors 

de tipus econòmic i laboral, ha estat una creixent dificultat de les llars per 

accedir i mantenir econòmicament el seu habitatge, així com la perma-

nència de problemàtiques relacionades amb l’habitabilitat i l’adequació. Als 

problemes vinculats a l’accessibilitat i els relacionats amb l’habitabilitat s’hi 

afegeixen distribucions desiguals de la població al llarg del territori. Aques-
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tes iniquitats esdevenen factors d’exclusió, segregació i manca de cohesió 

social. 

Altres països i ciutats europees presenten sistemes residencials amb un 

ventall més ampli i nombrós de règims de tinença i d’actors involucrats en la 

provisió d’habitatges, la qual cosa facilita atendre les diverses necessitats 

de la població a partir d’una major oferta d’opcions disponibles. Aquesta 

diversitat redunda en alguns casos en unes millors condicions d’accessibi-

litat i manteniment de l’habitatge. Malgrat que durant les últimes dècades hi 

ha hagut un augment constant de l’habitatge en propietat arreu d’Europa, 

l’habitatge en règim de lloguer i les opcions vinculades a l’habitatge social 

(varietat de formes arreu d’Europa, però predominantment habitatge en 

règim de lloguer a preu per sota del mercat) tenen una presència important 

als Països Baixos, Àustria, Dinamarca, Regne Unit, França Suècia, Finlàn-

dia o Alemanya. La diversificació de l’oferta residencial pel que fa al règim 

de tinença està habitualment associada amb més actors participants en la 

provisió d’habitatge, com ara les housing associations del Regne Unit i els 

Països Baixos, i les cooperatives alemanyes i nòrdiques.

La política d’habitatge ha d’estar focalitzada a satisfer les necessitats resi-

dencials de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes 

van més enllà de les vinculades a la funció de recer, fet que possibilita 

la connexió entre els conceptes d’habitatge i llar. La complexitat sorgida 

d’aquesta interrelació resulta en un conjunt de funcions i necessitats físi-

ques, psicològiques, socials, econòmiques i culturals que l’habitatge ha de 

cobrir per contribuir a la integració i la cohesió social. L’habitatge ha d’evi-

tar erigir-se en causa d’exclusió social, bé sigui per les mateixes condici-

ons residencials (habitabilitat, accessibilitat i localització al territori) o com 

a conseqüència d’aquestes (àmbits educatiu, laboral, de salut, entre d’al-

tres). La inserció de l’habitatge a l’entramat econòmic, tot i ésser important, 

no ha de constituir el factor director preeminent de la política d’habitatge a 

escala metropolitana. Precisament ha de ser la política d’habitatge la que 

corregeixi els dèficits de provisió que es puguin generar des del mercat 

privat.  

Per al compliment d’aquestes premisses la planificació urbanística ha de 

contemplar la millora, l’augment i la diversificació del parc residencial, pa-

rant una especial atenció en allò que té a veure amb l’accessibilitat econò-

mica. La millora i l’increment del parc residencial han d’estar condicionats 

per una anàlisi i una avaluació de les necessitats habitacionals de la pobla-

ció a l’àrea metropolitana. Les línies d’actuació han de tenir en compte un 

major aprofitament del parc existent on les actuacions de rehabilitació i mo-

bilització del parc buit poden tenir una contribució rellevant. La nova oferta 

d’habitatge s’ha de distribuir de forma homogènia a escala metropolitana 
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amb un aprofitament intensiu del territori, valorant-ne la inserció als espais 

vacants o potencialment vacants de la ciutat consolidada en detriment d’un 

ús extensiu del territori. La vinculació entre les noves unitats residencials i 

els nodes de transport, preferentment públic, podria ser un altre criteri de 

localització dels nous habitatges que estaria en línia amb el que plantegen 

les planificacions actuals d’Île-de-France i el Gran Londres (vegeu secció 

5). Tot plegat tindria conseqüències positives per a la redistribució de la 

població amb diferents perfils socioeconòmics i per a la mobilitat metropo-

litana i la seva sostenibilitat.

L’urbanisme metropolità també hauria de facilitar que la nova oferta d’ha-

bitatge s’ampliï en nombre i forma, donant una especial importància al llo-

guer com a alternativa real a l’habitatge en propietat, però també a d’altres 

formes tinença com ara la propietat compartida i la propietat temporal (ja 

incloses al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya per la Llei 19/2015). 

Aquí hi ha un important camí a desenvolupar per equiparar l’àrea metro-

politana de Barcelona a d’altres entorns urbans europeus que compten 

amb una presència més elevada d’habitatge en lloguer i altres formes de 

tinença. Particularment, l’habitatge social entès com a habitatge públic en 

règim de lloguer, ha de guanyar pes necessàriament. L’ampliació de l’ofer-

ta d’aquest tipus d’habitatge ha de suposar un esforç compartit per part de 

tots els municipis metropolitans, però haurien d’ésser especialment actius 

aquells que compten amb una presència nul·la o escassa d’habitatge pú-

blic. Això facilitaria l’assoliment d’una distribució territorial més homogènia 

d’aquesta oferta residencial que eviti retroalimentar dinàmiques de segre-

gació residencial. El desenvolupament d’aquest tipus d’habitatge públic 

permet dotar les administracions d’un recurs que pot ser mobilitzat davant 

de situacions de forta demanda residencial de baixa accessibilitat, a més 

de tenir un efecte reequilibrador sobre els preus de l’habitatge. Actualment, 

amb el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya de 2012, l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona ja compta amb un marc jurídic favorable per 

actuar en aquest sentit. 

La idea de posar el focus en el desenvolupament residencial des de la 

perspectiva de facilitar l’accessibilitat està en línia amb el que altres me-

tròpolis plantegen, com ara Île-de-France, Berlin, Gran Londres o Vancou-

ver (vegeu secció 5). La creació d’un parc residencial més accessible ha 

de comptar també amb més agents promotors. S’ha d’incentivar, per tant, 

la col·laboració entre els agents públics i privats, afavorint la participació 

d‘actors que fins ara han estat minoritaris en aquest sector, com ara coo-

peratives i associacions. Paral·lelament, s’ha de donar cabuda també a 

d’altres formes de tinença compartida com el co-housing, una pràctica que 

ja s’ha començat a impulsar a d’altres ciutats com a Torí (vegeu secció 5.8). 
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c) Promocionar l’estalvi energètic i la generació d’energia renovable

Una part important del parc residencial de l’àrea metropolitana de Barce-

lona precisa ser rehabilitat i actualitzat. El 93,3% dels edificis destinats a 

habitatge han estat construïts abans de l’any 2002, el 80% abans del 1991 

Àrees de priorització de la construcció de 
nous habitatges a la regió d’Île-de-France 
segons l’SDRIF. El Pla director d’Île-de-
France estableix espais de nova cons-
trucció d’habitatges mitjançant el desen-
volupament de projectes a l’espai urbà 
consolidat, als nodes urbans vinculats 
amb el transport públic i als centres perifè-
rics per enfortir la multipolaritat residencial 
i laboral. Aquesta perspectiva de desenvo-
lupament residencial exigeix la implicació 
de tots els municipis metropolitans.
(Île-de-France 2030. Défis, projet spatial 
regional et objectifs.)

Indicadors d’exclusió residencial. Àrea metropolitana de Barcelona, 2011. (Elaboració pròpia a 
partir de dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 2011 (IERMB)).
En aquest quadre es recullen alguns indicadors que mostren com algunes necessitats residencials 
relacionades amb l’accessibilitat econòmica i l’habitabilitat romanen insatisfetes per a una part 
variable de la població metropolitana. Des de la planificació urbanística i les polítiques urbanes 
s’hauria de contribuir a reduir aquestes problemàtiques i d’altres que es deriven del sistema actual 
de provisió residencial.

Per últim, les mesures adreçades a la millora de l’accessibilitat, sobretot 

les que compten amb les administracions públiques com a promotores, 

haurien d’estar inspirades, en la mesura de les possibilitats que ofereix 

l’àmbit d’actuació local, en un concepte universalista de la política d’habi-

tatge, on les intervencions no estiguin adreçades únicament als col·lectius 

més vulnerables, sinó que tinguin un abast més ampli per tal d’evitar un 

predomini de polítiques selectives que contribueixin a la desigualtat, la se-

gregació residencial i l’estigmatització. 

L’urbanisme metropolità ha de tenir com a prioritat la cerca de la satisfac-

ció de les necessitats residencials de la població de l’àrea metropolitana de 

Barcelona. L’habitatge ha d’evitar ser causa d’exclusió social com a resultat 

de les pròpies condicions residencials (exclusió residencial) o com a resultat 

d’aquestes (altres tipus d’exclusió). Aquests grans objectius que defineixen 

una política d’habitatge eficaç han de concretar-se en la millora, l’increment 

i la diversificació del parc residencial. La millora i l’increment han de tenir en 

compte l’aprofitament del parc existent mitjançant la rehabilitació i l’activació 

del parc residencial vacant. Un aspecte bàsic a considerar per a la diversifica-

ció del parc d’habitatges és la relacionada amb l’accessibilitat econòmica. La 

promoció d’opcions alternatives a la propietat com ara el lloguer en les seves 

formes privada i sobretot pública, juntament amb d’altres formes de tinença 

alternatives com ara la propietat compartida i temporal, permetrien ampliar 

les possibilitats d’accés a l’habitatge, tot cercant més protagonisme d’altres 

agents promotors com les pròpies administracions públiques, associacions 

i cooperatives. Els objectius específics de millora, increment i diversificació 

del parc residencial haurien d’atendre un ús intensiu del territori, intervenint 

en àrees consolidades municipals, i buscant una distribució homogènia arreu 

del territori metropolità.
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i el 70% abans del 1981. Les característiques constructives de molts dels 

edificis més antics no compleixen els requisits mínims d’eficiència ener-

gètica de baix consum i de baixa emissió de gasos d’efecte hivernacle 

establerts per les directives europees 2010/31/CE (refosa) i 2012/27/UE. 

Malgrat que la nova activitat edificadora està incorporant nous habitatges 

al parc que compleixen amb aquests requisits i que la normativa desenvo-

lupada, així com les mesures implementades des de diferents nivells ad-

ministratius amb programes específics adreçats a la rehabilitació d’edificis 

d’ús residencial ha permès millorar una part important del parc residencial, 

encara resta per abordar la modernització d’una part no menyspreable del 

parc d’habitatges metropolitans. 

Aquesta renovació no respon tan sols a motivacions de caire mediambien-

tal, sinó també, i no menys important, a les necessitats que té la població 

més vulnerable de fer front a unes despeses energètiques relativament 

superiors per la seva tendència a l’ocupació dels habitatges en pitjors con-

dicions constructives. La pobresa (o vulnerabilitat) energètica és un feno-

men que requereix d’una atenció prioritària. La incapacitat de les llars per 

pagar una quantitat d’energia suficient per satisfer les seves necessitats 

domèstiques i/o s’ha estès en el context de crisi i està amb la qualitat cons-

tructiva dels habitatges.

A l’àmbit europeu, a més del marc general establert per les institucions co-

munitàries, la construcció residencial i la modernització del parc existent es 

guien per la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. En concret, 

els processos de regeneració i requalificació urbana tenen en compte la 

reducció de consum energètic en espais degradats a través de la rehabi-

litació sostenible, la qual consisteix en l’aïllament tèrmic dels edificis i la 

incorporació d’instal·lacions i equipaments que permetin una minimització 

de l’ús de recursos energètics i la generació d’energia renovable. La in-

tervenció en àmbits urbans caracteritzats per una elevada vulnerabilitat 

permet abordar la vessant arquitectònica associada al problema de la po-

bresa energètica. Alguns models en aquest sentit els tenim a les ciutats 

nòrdiques, com ara la ciutat de Copenhaguen. Des d’una perspectiva més 

àmplia, cal destacar les intervencions sostenibles a Malmö.

La planificació urbanística a l’àmbit metropolità de Barcelona ha de con-

siderar la construcció i la rehabilitació d’habitatges des d’una perspectiva 

de sostenibilitat en els àmbits mediambiental, social i econòmic. Una part 

important del parc residencial de l’àrea metropolitana necessita ser renovat 

per adquirir els estàndards mínims de sostenibilitat ambiental definits des 

d’instàncies europees, contribuint d’aquesta manera a millorar les condi-

cions residencials de la població més vulnerable. La millora de la qualitat 

constructiva dels edificis d’ús residencial redundarà en una millora de les 
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Programa de renovació urbana al Western 
Harbour, Malmö. Aquesta operació urba-
nística representa una de les actuacions 
de transformació d’un espai degradat e 
infrautilitzat de caràcter industrial en un 
projecte urbà de revitalització amb mixtu-
ra d’usos des de la triple perspectiva de la 
sostenibilitat. És una de les principals inter-
vencions de reforma urbana abordades a 
Suècia i ha comptat amb finançament esta-
tal. Un dels resultats d’aquesta intervenció 
va ser la creació del primer districte neutre 
en emissions de carboni a Europa. 
(Nordregio: http://www.nordregio.se) 

Programa de renovació urbana del dis-
tricte d’Augustenborg (Ekostaden Augus-
tenborg), Malmö. Suècia inicià el 1998 un 
programa de renovació urbana sota crite-
ris de sostenibilitat conegut amb el nom 
d’Ekostaden (Eco-barris). Aquest enfoca-
ment de la renovació urbana implica una 
renovació focalitzada en àrees de priorità-
ria intervenció sota el triple criteri de soste-
nibilitat social, mediambiental i econòmica, 
amb una clara implicació de la població 
resident en diàleg  amb els agents públics 
i privats locals. La intervenció al districte 
d’Augustenburg representa un model per 
altres intervencions a entorns residencials 
a Malmö i a Suècia. 
(Building and social housing foundation: 
https://www.bshf.org/world-habitat-awards/
winners-and-finalists/ekostaden-augus-
tenborg/). 

Comparativa d’indicadors de pobresa energètica, 2011. (Idescat i IERMB, Enquesta de condicions 
de vida i hàbits de la població, 2011 (AMB i Catalunya); EUROSTAT, European Survey on Income 
and Living Conditions, 2011 (Espanya i EU27)).
Els tres indicadors de la imatge permeten aproximar-nos a les dimensions del fenomen de la po-
bresa energètica. Considerant les diferents fonts disponibles per als nivells territorials comparats, 
el gràfic mostra com l’àrea metropolitana de Barcelona presenta xifres molt elevades als tres 
indicadors, en general superiors a la resta.

condicions d’habitabilitat, permetent la reducció del consum energètic i, en 

conseqüència, de les despeses adreçades a satisfer les necessitats ener-

gètiques de la població amb menys recursos econòmics. L’equiparació del 

parc d’habitatges des de la perspectiva de l’estalvi energètic i la disminució 

de la contaminació atmosfèrica generada pels habitatges amb un consum 

energètic ineficient contribuiria a la reducció de les diferències existents en 

el parc residencial, permetent la revalorització dels habitatges amb pitjors 

qualitats constructives. Tot plegat tindria conseqüències també positives en 

la reducció de les desigualtats socials i en l’augment de la cohesió social. 

En aquest sentit, s’hauria de tenir especial cura amb la situació de la pobla-

ció resident en règim de lloguer, doncs es podria complicar el manteniment 

de l’habitatge per una pujada de preus o per la desaparició de serveis 

privats adequats a les seves possibilitats econòmiques. La població més 

vulnerable precisa sempre d’intervencions específiques que considerin les 

conseqüències negatives que es poden desencadenar per ells en els pro-

cessos de renovació urbana.

L’urbanisme metropolità ha de considerar l’estalvi energètic i la generació 

d’energia renovable com a dues de les directrius que guiïn la construcció i la 

rehabilitació residencial, no tan sols per motius mediambientals, sinó també 

per minimitzar alguns efectes de la pobresa i l’exclusió residencial. D’espe-

cial rellevància són les intervencions de rehabilitació i regeneració urbana 

en la mesura en què han de contribuir a reduir la incidència de la pobresa 

energètica que tendeix a afectar els col·lectius més vulnerables de la socie-

tat metropolitana. És imprescindible identificar habitatges i àrees d’interven-

ció on la rehabilitació energètica sigui necessària, tot considerant aquells 

sectors amb una major vulnerabilitat urbana, així com els criteris generals 

i específics que han de guiar els processos de rehabilitació i modernització 

del parc residencial. 



93
4. Criteris socioespacials

4�3� Per la qualitat de l’entorn residencial

a) Garantir l’accés equitatiu als equipaments i serveis públics

L’equitat a les metròpolis també es mesura a partir de l’ús que la població 

fa dels equipaments i serveis. L’accés diferencial entre estrats socials de-

finits per renda, edat, cicle vital, origen i lloc de residència esdevé un tema 

rellevant per entendre les desigualtats a l’espai urbà. Tal com s’ha vist a 

la secció on es descrivien els camps d’actuació per aconseguir una major 

equitat urbana, l’accés als equipaments i serveis no és equitatiu a l’àrea 

metropolitana de Barcelona.

La construcció residencial i les actuacions de regeneració desenvolupades 

en les últimes dècades a l’àrea metropolitana de Barcelona han permès 

reduir el dèficit existent d’equipaments i serveis en els darrers anys. Algu-

nes àrees de nova creació n’han nascut dotades, mentre que d’altres de 

més pretèrita construcció han estat modernitzades i enfortides, incorporant 

equipaments en espais tradicionalment monofuncionals. En l’actualitat, la 

planificació urbanística s’allunya de la separació de funcions, intentant una 

major integració mitjançant la mixtura d’usos a través de la densificació 

dels espais urbans. A escala europea, però també a d’altres contextos in-

ternacionals, es consideren els equipaments i els serveis vinculats amb els 

àmbits residencials i del transport com a factors d’activació de l’entorn urbà 

més proper (el barri). Cobra especial rellevància el seu caràcter públic en 

la mesura en què contribueixen a garantir-ne l’ús de totes les capes socials 

i exerceixen de mecanismes facilitadors de la interacció social entre pobla-

cions de iguals i diferents característiques sociodemogràfiques. Aquest en-

focament de la planificació dels equipaments i els serveis és pràcticament 

arreu, tot i que es poden trobar clars exemples a Íle-de-France, Berlin, 

Amsterdam, Gran Londres, Malmö i Vancouver (vegeu secció 5).     

Des de la planificació urbanística s’ha de tenir en consideració la idea que 

els equipaments i els serveis, especialment els de propietat pública i de na-

turalesa diversa (educatius, sanitaris, socials, culturals, comercials, de cul-

te, d’oci i lleure), funcionen com a elements integradors dintre de la trama 

urbana, al mateix temps que desenvolupen un paper cabdal en la mixtura 

social i funcional de la metròpoli. A més, intervenen en la integració social 

mitjançant l’oportunitat que ofereixen a tots els estrats socials de: a) partici-

par de les dinàmiques urbanes; b) satisfer les necessitats socials, culturals 

i personals; c) millorar la qualitat de vida; i d) incentivar el contacte i la 

interacció visual i física. Perquè els equipaments i els serveis compleixin 

aquests objectius han d’ésser accessibles per a col·lectius diversos amb 

necessitats heterogènies, de tal manera que es millorin els sentiments de 

solidaritat i convivència de manera transversal, tot evitant usos exclusius 

per part de determinats col·lectius o estrats socials. En aquest sentit, és 
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important concebre’ls tenint en compte les necessitats canviants dels ha-

bitants, entenent-los com a espais intergeneracionals oberts al seu ús per 

part de poblacions immerses en diferents etapes vitals. El caràcter públic 

dels equipaments i serveis constitueix un factor de primera magnitud per 

assolir aquests objectius cohesionadors a través d’una més àmplia acces-

sibilitat que la permesa pels de caràcter privat. 

Però l’accessibilitat no ha de ser vista sota l’únic prisma econòmic. El com-

ponent territorial també esdevé clau en la mesura en què una distribució 

desigual sobre l’espai urbà contribuirà a reproduir les desigualtats genera-

des en altres àmbits com el residencial, l’educatiu, el laboral o l’econòmic. 

En aquest sentit, el reequilibri territorial passa per la reducció dels dèfi-

cits existents en determinades àrees, atenent tant la seva absència com 

la possible especialització públic/privat. A més, també s’ha de garantir la 

connexió dels equipaments i els serveis amb el transport públic. La cerca 

d’aquest reequilibri territorial en la disposició dels equipaments i els serveis 

permetrà també lluitar contra l’especialització residencial i els seus efectes. 

La fita d’aquest reequilibri no ha d’obviar que la territorialització dels equi-

paments i els serveis respon a diferents escales segons la seva funció. Les 

necessitats més bàsiques haurien de quedar cobertes pels equipaments i 

serveis més pròxims (escala barri), mentre que la satisfacció de necessi-

tats més especialitzades haurien de ser cobertes mitjançant equipaments 

d’escala municipal o metropolitana. Alguns principis a tenir en compte per 

a la creació i localització dels equipaments i dels serveis són la reducció 

de les desigualtats, la proximitat, la polivalència, l’accessibilitat econòmica 

i física i les diferents escales jeràrquiques dels equipaments i serveis.

La planificació urbanística dels equipaments i serveis de l’àrea metropolita-

na de Barcelona ha de contribuir a la reducció de les desigualtats urbanes 

existents derivades de la seva absència o de les dificultats per accedir-hi. Es 

precisa d’una distribució equitativa al territori basada en criteris de proximitat 

i en la consideració de l’existència d’escales jeràrquiques, incidint en el seu 

caràcter públic per facilitar-ne l’accés de tots els estrats socials. Des de la 

perspectiva de l’accessibilitat, és important la connexió dels equipaments de 

nova creació i els ja existents amb la xarxa de transport col·lectiu, afegint-ne 

un ús sostenible des de la perspectiva mediambiental. Altres elements a con-

siderar són la densificació del teixit urbà (mixtura d’usos), la proximitat (el 

barri com a context d’ús) i la polivalència (ús transversal per diferents col·lec-

tius) dels equipaments i serveis. Tots aquests aspectes a atendre en la seva 

planificació responen a concebre’ls com a elements d’infraestructura social 

que contribueixen a la cohesió social mitjançant la satisfacció de necessitats 

socials, culturals i individuals i l’afavoriment de la interacció social entre dife-

rents estrats socials. 

S’ha de realitzar una anàlisi exhaustiva de l’oferta de equipaments i serveis 
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existents a l’àrea metropolitana de Barcelona parant especial atenció a la 

seva distribució territorial i en les seves característiques considerant, entre 

d’altres, el seu caràcter públic/privat i població potencial present i futura que 

en fa ús. A partir d’aquesta avaluació s’han d’identificar les àrees amb dèficits 

presents i futurs, tant des de la perspectiva econòmica (dicotomia públic/

privat) com territorial (inexistència o oferta insuficient), on es focalitzarà la 

intervenció.

Mapa de cobertura a l’assistència sani-
tària.  Àrea metropolitana de Barcelona, 
2016. (IERMB a partir de dades censals 
INE i dades cartogràfiques ICC.)
La concreció del dret a la assistència sa-
nitària precisa de la seva materialització 
a l’espai i la proximitat o llunyania dels 
equipaments sanitaris hi condiciona el 
seu accés. Aquests tipus d’equipaments 
es distribueixen de manera desigual a la 
metròpoli. La cobertura varia dels àmbits 
compactes a les àrees d’urbanització 
unifamiliar dispersa. La població residint 
en aquests àmbits presenta mancances 
importants restant molts d’ells fora d’un 
radi de cobertura satisfactori per fer efec-
tiu el dret a l’atenció sanitària en igualtat 
de condicions que la resta de població 
(vegeu annex metodològic). Tanmateix, 
la ciutat compacta no queda exempta 
de dèficits en la cobertura, havent àrees 
sense cobertura satisfactòria —que vari-
en en intensitat— a tots els municipis de 
la metròpoli.

Mapa de cobertura de formació obliga-
tòria. Àrea metropolitana de Barcelona, 
2016. (IERMB a partir de dades censals 
INE i dades cartogràfiques ICC.)
L’accés a la formació representa un dret 
bàsic que tan sols pot fer-se efectiu si 
compleix amb una sèrie de requisits. El 
disposar d’equipaments a una distància 
acceptable n’és un. En canvi, el mapa 
mostra com hi ha determinats territoris on 
la població que hi resideix té una cobertu-
ra deficient per superar un radi de proxi-
mitat satisfactòria a l’equipament (vegeu 
annex metodològic). De la mateixa ma-
nera que succeeix amb els equipaments 
sanitaris, els equipaments de formació 
obligatòria —primària i ESO— són espe-
cialment insuficients als nuclis i urbanit-
zacions de l’Ordal, però també a altres 
territoris definits per la baixa densitat, 
com ara àmplies zones de Sant Cugat, 
Castelldefels, entre d’altres.



96 FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL

b) Generar un accés equitatiu als espais verds i les zones d’esbarjo

Els espais verds i les zones d’esbarjo estan distribuïts heterogèniament a 

l’àrea metropolitana de Barcelona. L’àmplia cobertura existent no amaga 

un accés diferencial a aquests espais de la ciutat per als diversos estrats 

socials en funció de la seva localització residencial. Per exemple, extenses 

àrees centrals compactes de la ciutat de Barcelona presenten deficiències 

importants, mentre que d’altres més perifèriques de la mateixa ciutat o de 

la conurbació estan millor dotades.

A diverses ciutats europees s’ha adoptat una visió dels espais urbans on 

les zones verdes i d’esbarjo són integrades en les dinàmiques urbanes des 

d’una triple perspectiva de reducció de les desigualtats, millora de la qua-

litat de vida i augment de la sostenibilitat mediambiental. Tal és el cas dels 

projectes de la regió Île-de-France, la ciutat de Berlin o el plantejament sos-

tenible de les ciutats nòrdiques com ara Malmö. Aquests tipus d’espais són 

factors que afavoreixen la qualitat de vida i el benestar. La seva presència 

pot ser font de satisfacció personal i de benestar mental i físic resultat de 

les implicacions beneficioses derivades del contacte amb la natura i, en el 

millor dels casos, de la facilitació de l’activitat física. A banda dels efectes 

beneficiosos per la satisfacció de les necessitats personals, també pot tenir 

conseqüències positives per a la reducció de les desigualtats urbanes. La 

dotació amb espais verds i zones d’esbarjo a determinats àmbits urbans 

amb deficiències urbanístiques pot repercutir en una revalorització (no no-

més econòmica) de la zona per als residents i altres habitants de la ciutat. 

L’ús dels espais verds i d’esbarjo pròxims al domicili pot contribuir també 

a enfortir el sentiment de pertinença a l’hàbitat residencial més immediat 

(barri). Altres repercussions se’n deriven del fet de tractar-se d’espais pro-

clius a la interacció social entre diferents estrats socials i col·lectius amb 

un reforçament de la cohesió social interna. Finalment, la dotació i reequi-

libri territorial dels espais verds i oberts i les zones d’esbarjo afavoreix un 

desenvolupament urbanístic sostenible.

La millora de l’accessibilitat a aquests espais hauria d’atendre a la seva 

pròpia localització, generant nous espais i/o a facilitar l’arribada dels veïns, 

ja sigui amb la reducció del temps de desplaçament o canviant la modalitat 

dels desplaçaments (vies sostenibles: a peu, bicicleta o transport col·lec-

tiu). Ambdues perspectives impliquen en tot cas un increment de la dotació 

de zones verdes i d’esbarjo a l’àrea metropolitana de Barcelona i un com-

promís amb la idea de proximitat, on el barri es converteix en una peça bà-

sica de la vida urbana. Això permetria, a àrees de la ciutat amb mancances 

d’aquest tipus d’espais, millorar la densificació urbana, augmentant la mix-

tura d’usos al mateix temps que s’intensifica i es reequilibra l’ús del territori.

Una atenció específica requeririen algunes àrees suburbanes ubicades en 
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entorns rics en espais verds naturals. Sens dubte, la localització dels habi-

tatges en aquest tipus d’àrees contribueix a millorar la qualitat de vida de 

la població que hi resideix. A més,  habitualment en aquests tipus hàbitats 

residencials la població resident disposa també d’espais verds de caràcter 

privat. No obstant això, els espais públics d’esbarjo en aquests entorns 

urbans poden jugar un paper important en termes de promoció de la soci-

abilitat i la convivència. 

Per tant, les actuacions en matèria d’espais verds i zones d’esbarjo no 

només s’han de limitar a la creació de nous espais, sinó que també s’ha 

de contemplar el manteniment i la revisió dels existents, adequant-los a les 

necessitats de la població resident.

La planificació dels espais verds i de zones d’esbarjo ha de tenir en conside-

ració les desigualtats existents a l’àmbit metropolità, intentant facilitar un ac-

cés més equitatiu a aquests bens comuns. Aquesta millora en l’accés implica 

una major dotació d’aquests equipaments, tant a zones consolidades de la 

ciutat com a les de nova creació, procurant una distribució més homogènia i 

una reducció dels temps necessaris per accedir-hi. És important també aten-

dre a la manera d’accedir a aquests espais, prioritzant els mitjans sostenibles 

en funció de les seves dimensions i integració a l’estructura urbana (a peu, 

bicicleta o transport públic col·lectiu) per poder facilitar-ne un ús no excloent 

i sostenible.

Mapa de cobertura dels parcs urbans i jardins. Àrea metropolitana de Barcelona, 2011. (IERMB 
a partir de dades censals INE, dades de parcs urbans AMB i dades cartogràfiques ICC i CREAF.)
Els parcs urbans i jardins de l’àrea metropolitana de Barcelona són especialment deficients al cen-
tre de la metròpoli, restant descoberta una àmplia extensió urbana central. La perifèria metropoli-
tana on la morfologia unifamiliar està present també compte amb mancances en aquest sentit que 
queden suplertes parcialment per la localització residencial en un entorn de gran riquesa natural.

Concepció general dels espais verds a la 
ciutat de Berlin. La planificació urbanís-
tica a Berlin atén la necessitat de reduir 
les fonts de contaminació i incrementar la 
presència d’espais verds i zones d’esbar-
jo facilitant-ne un accés universal mínim 
La ciutat concedeix un paper cabdal als 
arbres per assolir el doble objectiu d’una 
ciutat menys contaminada i equitativament 
més saludable.
(Berlin Strategy. Urban Development Con-
cept. Berlin 2030.)
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4�4� Per garantir la integració territorial

a) Establir una xarxa de transport públic accessible i eficient

Al llarg de les últimes dècades, les pautes de mobilitat quotidiana a l’àrea 

metropolitana de Barcelona han esdevingut més complexes i s’han dis-

persat arreu del territori superant el model radial predominant que con-

nectava Barcelona amb la perifèria metropolitana. Atenent els modes de 

transport, existeix una preeminència dels desplaçaments a peu o bicicleta 

per davant del transport públic i privat que tenen un ús equitatiu. Però en 

el cas de l’ús del transport motoritzat existeixen desigualtats importants en 

funció d’alguns aspectes sociodemogràfics i relacionats amb la condició 

socioeconòmica dels individus i també segons la seva localització residen-

cial. Per exemple, el transport públic col·lectiu és sobretot utilitzat per les 

dones, la població aturada, la població de baixos recursos econòmics, els 

estudiants, les famílies monoparentals i les persones amb discapacitat, 

mentre que viura a la perifèria metropolitana exigeix actualment un major 

ús del transport privat. Són els espais metropolitans suburbans de baixa 

densitat els que presenten una pitjor accessibilitat a la xarxa de transport 

públic col·lectiu.  

En la mesura en què la població amb més dificultats de mobilitat i menys 

recursos econòmics es mostra depenent del transport públic, aquest re-

presenta un instrument clau per a la reducció de les desigualtats urbanes. 

L’exclusió social des de la perspectiva de la mobilitat implica entendre-la 

com les dificultats per accedir al lloc on es realitzen diferents activitats que 

es consideren necessàries per a ésser membre integrant en sentit ampli de 

la societat de la que es forma part. En aquest sentit, l’accés a les activitats 

laborals, educatives, d’atenció sanitària, recreatives, etc., representen tots 

ells eixos d’integració social. Un altre aspecte transcendental en relació 

a la qualitat de vida urbana és la possibilitat de mantenir contacte social 

amb amics i familiars, de fet, el suport familiar en determinades situacions 

té un paper cabdal en la consecució del benestar personal. Per tant, en un 

context en què les distàncies entre membres de xarxes socials, familiars i 

laborals s’han incrementat considerablement en les últimes dècades, s’ha 

de vetllar per facilitar la mobilitat arreu del territori de la manera més sos-

tenible possible.

A nivell internacional hi ha tres perspectives que a grans trets vertebren les 

actuacions que es realitzen a diferents contextos urbans. La primera és la 

perspectiva d’integració de les activitats urbanes a partir de la densificació i 

la mixtura d’usos amb repercussions en la facilitació de l’accés i l’eficiència 

del transport públic i la seva contribució a la sostenibilitat mediambiental. 

En aquest sentit, resulten interessants les propostes de ciutats com  Ams-
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terdam (vegeu secció 5.3). La segona perspectiva està més focalitzada 

en la integració social a través d’una millor connexió dels pols d’activitat 

econòmica. Aquí convé esmentar els models de dues grans aglomeracions 

urbanes com Île-de-France i el Gran Londres —que també tenen una visió 

del transport públic des de l’eficiència i la sostenibilitat— (vegeu secció 5). 

Per últim, la tercera perspectiva és la proposada per la ciutat de Malmö, 

on sense excloure les dues perspectives anteriors, en el seu pla s’incideix 

també en la millora de la cohesió social, entenent el transport públic com 

una eina facilitadora d’accés a espais que afavoreixen la interacció so-

cial entre poblacions amb diferents característiques sociodemogràfiques 

—equipaments, espais públics, etc.— (vegeu secció 5.6). Aquestes tres 

perspectives són un bon punt de partida per contribuir des de la xarxa del 

transport públic a configurar una metròpoli més cohesionada.

A l’àrea metropolitana de Barcelona seria d’atenció prioritària la connexió 

de la xarxa de transport públic amb els pols d’activitat econòmica, especial-

ment els polígons industrials, per tal d’augmentar les oportunitats laborals 

de tota la població (dones i població amb baixos recursos econòmics que 

tenen dificultats per accedir als polígons industrials per la seva dependèn-

cia del transport públic). Les actuacions implicarien una doble atenció als 

entorns econòmics de nova creació i als consolidats. Pel que fa als primers, 

convindria connectar-los a la trama urbana existent, tot intentant evitar els 

projectes aïllats. Respecte als pols consolidats, convindria millorar la seva 

connexió amb el transport públic en els casos que ho requereixin. 

S’hauria de considerar també la connexió de determinats entorns resi-

dencials a la xarxa de transport públic. L’aïllament que caracteritza alguns 

nous desenvolupaments urbanístics de baixa densitat ha de ser abordat 

incrementant l’oferta de transport públic vinculada a d’altres actuacions de 

densificació urbana.

Cohesió urbana i social des de tres di-
mensions de la planificació del transport 
públic a escala internacional. La cohesió 
urbana i social s’entén a través de la pla-
nificació del transport públic, incidint en la 
densificació i mixtura d’usos, la vinculació 
dels pols d’activitat econòmica amb el 
transport públic col•lectiu i l’afavoriment 
de l’accés a espais d’interacció soci-
al com ara els equipaments i els espais 
verds. 
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Mapa de cobertura del transport públic col•lectiu. Àrea metropolitana de Barcelona 2016.(IERMB 
a partir de dades censals INE, dades de transport públic DPTOP i dades cartogràfiques ICC i 
CREAF).
La població resident a la ciutat compacta està àmpliament coberta per la xarxa de transport públic 
tot i que hi ha algunes àrees que presenten una cobertura més deficient. En canvi, els espais 
suburbans caracteritzats per morfologies unifamiliars de baixa densitat presenten mancances im-
portants. Ambdós casos haurien de ser atesos, especialment els relacionats amb vulnerabilitats 
afegides com pot ser la presència de famílies amb menors o classes treballadores. 

Des de l’urbanisme s’ha atendre a la planificació del transport públic col·lec-

tiu com a una de les eines promotores de la cohesió social i urbana. La de-

pendència de determinats estrats socioeconòmics del transport públic fa que 

entre els objectius prioritaris de la planificació n’hi sigui la garantia d’accés, 

que ha de permetre, en conseqüència, l’accés a les activitats necessàries 

perquè tota la població sigui membre integrat de la societat metropolitana. 

Per assolir aquest objectiu general es precisaria de mesures tals com la 

densificació i l’ampliació d’usos en àrees de baixa densitat i monofuncionals 

per fer eficient el transport públic, connectar els pols d’activitat econòmica (i 

altres activitats urbanes) amb la xarxa de transport públic amb una particu-

lar consideració dels polígons industrials i entendre les infraestructures de 

transport com a eines facilitadores de la interacció social entre poblacions de 

diferents estrats socioeconòmics. La identificació de possibles àrees d’ac-

tuació per millorar les infraestructures i la intensificació de la presència del 

transport públic precisa ser continuada a partir de l’establiment dels criteris 

generals i particulars que permetin l’estructuració més eficient possible de la 

xarxa pública de transport i els àmbits residencials, econòmics, recreatius i 

socials (relacionals) de l’àrea metropolitana de Barcelona.
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b) Procurar el continu urbà i evitar l’aïllament residencial

La fragmentació i la discontinuïtat del teixit urbà han estat dos aspectes 

que han marcat algunes intervencions urbanístiques durant la segona mei-

tat del segle XX i els inicis del segle XXI. No obstant això, el discontinu 

urbà pot no ser resultat únicament de la planificació urbanística, sinó que 

també poden intervenir d’altres dinàmiques urbanes més complexes a par-

tir de les quals es generen buits en els teixits econòmics i residencials que 

acaben fragmentant l’espai urbà. Entre els motius d’aquesta pèrdua estan 

les davallades de l’activitat econòmica pròpies de crisis econòmiques de 

major o menor intensitat o pot ser conseqüència del canvi de localització 

del dinamisme social, econòmic, cultural, etc., al si de les ciutats. La desa-

parició de teixit econòmic, sobretot d’aquell que manté els barris actius, pot 

generar espais de discontinuïtat urbana que afavoreixin l’aïllament o, fins i 

tot, agreujar o crear processos de degradació urbana. 

A escala internacional, molts països han abordat els problemes de la in-

tegració territorial de les àrees urbanes apel·lant a les idees de la ciutat 

compacta i de la connectivitat. Els enclavaments que s’havien convertit en 

espais d’exclusió dominats molts d’ells per la presència d’habitatge mas-

siu públic s’han intentat integrar en la trama urbana reduint les barreres 

físiques i psicosocials creades per l’imaginari col·lectiu. Un clar exemple 

d’aquest tipus de polítiques urbanes ho representen moltes intervencions 

de regeneració dels polígons d’habitatge francesos realitzades a finals del 

segle XX i començament del XXI. En canvi, la integració de les urbanitza-

cions de baixa densitat, amb un aïllament físic diferent i més pronunciat en 

alguns casos, s’ha intentat fer a través del transport públic col·lectiu. En 

ambdós casos es busca connectar els indrets separats de la trama urbana 

creant espais de continuïtat que redueixin la fragmentació urbana i social. 

També els projectes de transformació urbana representen una via per la 

qual aconseguir que espais obsolets que es mantenen al marge de les 

dinàmiques urbanes i que fracturen el continu urbà tornin a integrar-se a 

la ciutat. En aquest sentit, Amsterdam n’és un exemple en la recuperació 

d’espais en desús (vegeu secció 5.3).

La planificació urbanística ha de procurar generar continu urbà, evitant 

l’aïllament físic que caracteritza alguns teixits urbans de la metròpoli bar-

celonina. Aquesta planificació ha d’actuar tant des d’una perspectiva pre-

ventiva com de des la resolució dels problemes de discontinuïtat urbana 

existents actualment. La prevenció de la discontinuïtat urbana es pot ca-

nalitzar amb la consideració de l’existència de possibles barreres físiques 

naturals (rius, elevacions o depressions del terreny, espais naturals, etc.) 

o artificials (infraestructures viàries i ferroviàries, equipaments aïllants, 

espais d’ús econòmic separadors, com ara zones industrials, etc.) en els 
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nous desenvolupaments residencials. La planificació urbana en matèria 

d’habitatge públic té especial rellevància degut el seu objectiu integrador. 

Ja s’ha vist en el passat com la construcció massiva d’habitatge social mal 

planificat es pot convertir en un element més d’exclusió social. Tot i que en 

l’actualitat no hi ha projectes d’aquest tipus que concentrin massivament a 

col·lectius de població vulnerable, moltes vegades el preu i la disponibilitat 

del sòl fan que aquestes promocions tendeixin a localitzar-se a àmbits pe-

rifèrics, els quals —malgrat estar integrats a la trama urbana— fracturen de 

manera subtil la continuïtat urbana i visual degut a morfologies residenci-

als innovadores. Aquest tipus de dissenys afavoreixen sovint l’estigmatiza-

ció d’aquestes promocions d’habitatge, generant i perpetuant dinàmiques 

d’exclusió social i urbana. Per tant, no tan sols és important la continuïtat 

física de la trama urbana, sinó també la seva continuïtat visual. Aquesta 

continuïtat visual facilita la creació de memòries e identitats col·lectives 

compartides. Finalment, la continuïtat urbana també s’ha de traslladar als 

fluxos, amb traçats viaris que afavoreixin el trànsit entre teixits, evitant culs-

de-sac, el que afavoreix la connectivitat social i evita l’aïllament.

Des de la perspectiva de la intervenció sobre aquelles àrees que presen-

ten ja discontinuïtat i/o un cert grau de desconnexió respecte a la trama 

urbana —ja siguin espais d’exclusió o urbanitzacions disperses de nova o 

antiga creació, como ara les autoconstruïdes en enclavaments aïllats i/o 

de difícil accessibilitat—, és important trobar estratègies de sutura urbana 

que permetin connectar aquests indrets. Aquests entorns s’han de conver-

tir en espais permeables i accessibles per a diferents grups poblacionals. 

Segons cada cas, aquesta transformació es pot realitzar a partir de dos 

instruments: a) les polítiques estrictament urbanístiques d’incidència sobre 

la trama urbana; b) les polítiques urbanes de contingut econòmic i social 

que incideixin en la recuperació d’espais en desús i en l’imaginari col·lectiu 

i la imatge dels entorns urbans desconnectats. Les actuacions de sutura 

urbana han de considerar la creació d’espais públics integradors que afa-

voreixin la connectivitat i el flux social. La creació o millora de carrers, bule-

vards, places, espais verds, etc., poden complir aquesta funció. En aquest 

sentit, el disseny urbà s’ha de plantejar com a una eina vàlida per superar 

la manca de continuïtat. Des de les polítiques urbanes, la recuperació d’es-

pais buits o infrautilitzats, ja siguin de teixit econòmic o estrictament resi-

dencial, representa una intervenció bàsica per donar continuïtat a la trama 

urbana i evitar processos de degradació. L’activació econòmica del teixit 

comercial de proximitat esdevé un element sobre el qual actuar des d’una 

perspectiva econòmica, però amb conseqüències favorables en termes de 

cohesió social interna al si dels barris. Per altra banda, des de la pers-

pectiva residencial, la mobilització del parc d’habitatge buit contribueix a 

donar continuïtat a l’espai social en la mesura en què evita la desconnexió 
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d’entorns residencials i dificulta els processos de degradació urbana. Són 

importants també actuacions que incorporin a l’imaginari col·lectiu entorns 

que, tant pel seu grau d’exclusió com d’exclusivitat, es mantenen al marge 

de les dinàmiques urbanes. Es tracta d’assolir una continuïtat identitària 

que redueixi el màxim possible la fragmentació social i urbana.

Des de la planificació urbanística s’ha de considerar la continuïtat de la tra-

ma urbana com a un criteri bàsic per aconseguir la integració territorial i la 

cohesió urbana i social de les noves àrees de desenvolupament residencial, 

però també de les ja existents que palesen desconnexió de les dinàmiques 

urbanes metropolitanes. En aquest sentit, l’eliminació de les barreres físi-

ques resulta primordial per integrar les àrees aïllades. Les intervencions de 

sutura urbana a través de l’espai públic i els accessos viaris facilitadors d’in-

teracció i fluxos socials són instruments bàsics per vincular espais separats. 

També es precisaran programes que recuperin espais en desús de la ciutat 

tant des de la dimensió econòmica com residencial, així com actuacions que 

incideixin sobre la imatge dels espais d’exclusió per tal de superar proble-

màtiques associades a l’estigmatització. També és important treballar des de 

la planificació preventiva realitzant seguiment d’aquells entorns vulnerables 

que degut a la seva disposició en la trama urbana i a les seves característi-

ques econòmiques i sociodemogràfiques poden esdevenir espais d’exclusió.

Imatges dels barris de Bon Pastor i Baró de Viver (a l’esquerra) i de Torre Baró i Ciutat Meridiana 
(a la dreta).  (Google Earth)
Les dues imatges palesen la situació d’aïllament físic que presenten quatre dels barris més vulne-
rables de l’àrea metropolitana de Barcelona: Baró de Viver, Bon Pastor, Ciutat Meridiana i Torre 
Baró. L’existència de barreres físiques naturals i artificials han deixat aquestes àrees desconnecta-
des de la trama urbana. En el cas de Baró de Viver i Bon Pastor són les infraestructures viaries, les 
activitats de caràcter industrial i el riu les fronteres que els separen de la resta de la ciutat; Ciutat 
Meridiana i Torre Baró son àrees urbanes localitzades a la perifèria nord del municipi, amb un 
desnivell força pronunciat, de difícil accés i amb infraestructures viàries i ferroviària que impedeix 
la integració territorial. 

Barri de “Les Courtillières” al municipi de 
Pantin (Île-de-France) al 2001, en l’actua-
litat i visió final del projecte de renovació 
urbana. Un dels principals objectius de 
les intervencions de renovació d’aquest 
polígon d’habitatge és obrir-lo a la trama 
urbana per reduir l’efecte muralla i establir 
un major diàleg urbà i social amb la resta 
de la ciutat. Per assolir una major connexió 
del barri amb l’entorn urbà més pròxim, el 
projecte ha abordat l’enderrocament d’una 
part del polígon al sud i al nord i s’ha recon-
siderat la xarxa viària.
(Rapport sur la rénovation urbaine con-
cernant le “Serpentin” dans le quartier des 
Courtillières à Pantin, Ville de Pantin (http://
www.ville-pantin.fr/grandsprojets-courtillie-
res.html)
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4�5� Per fomentar la convivència

a) Fomentar un espai públic multifuncional i la recerca de models de 
convivència i d’interacció ciutadana

Durant les darreres dècades no només s’han diversificat els entorns so-

cioresidencials, sinó que la dinàmica de l’estructura demogràfica i del cicle 

econòmic, així com l’evolució dels sistemes de comunicació i de transport, 

també han contribuït a modificar les pròpies pautes de mobilitat i els con-

tinguts de les activitats diàries de la població, a més de les maneres d’en-

tendre i de practicar l’espai públic. 

Aquesta creixent intersecció de temporalitats, territorialitats i pràctiques 

distintes en espais públics reduïts o escassos és la que sovint se situa a 

la base del malestar i del conflicte a les metròpolis contemporànies, espe-

cialment associada a les dificultats per ordenar i conciliar activitats i rela-

cions esperables. L’àrea metropolitana de Barcelona no és una excepció 

en aquest sentit i cada any s’assisteix a un increment regular del volum 

de persones que es veuen implicades en conflictes de convivència al seu 

barri. Una característica d’aquests conflictes és que no atenyen únicament 

a dificultats per conciliar pràctiques i usos als espais públics, sinó que so-

bretot, i cada cop més, impliquen les pròpies relacions de veïnatge. El risc 

és que aquesta pèrdua de qualitat relacional acabi fomentant l’aïllament 

i la demanda d’un nou tipus d’espai públic que faci de l’especialització, 

de la separació i del control els seus valors estructurants. És per aquest 

motiu que, si la planificació urbanística vol garantir la igualtat d’accés a la 

diversitat social, generacional i de gènere que ha de caracteritzar els es-

pais públics, també haurà de prendre en consideració el marc de relacions 

que ordenen la coexistència diària i que en l’actualitat inclou també espais 

col·lectius de caràcter privat.

Està clar que incloure la promoció de la convivència com una fita del plane-

jament i objectiu del disseny urbà significa desplaçar el focus d’atenció de 

l’espai físic cap a la vida quotidiana, doncs implica tenir en compte tant les 

necessitats relacionals de la població com el desenvolupament d’interven-

cions que contribueixin a promoure el sentiment de pertinença i de comuni-

tat. Es poden trobar exemples d’aquestes pràctiques a Malmö (annex I.VI) 

on, en la recerca d’una major cohesió social, s’ha optat per incorporar una 

perspectiva de gènere que busca adequar-se a les necessitats de dones 

i homes en l’ús de l’espai urbà, tot treballant també per crear nous espais 

públics de trobada i de relació que faciliten la sociabilitat (entre els quals 

s’han de considerar els parcs urbans, les places, les instal·lacions esporti-

ves, els parcs infantils, les biblioteques, etc.).
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És bastant probable que la demanda d’espais oberts urbans continuï en els 

propers anys. L’urbanisme ha de mantenir uns criteris d’ordenació integra-

dors que en garanteixin l’accés lliure i segur, respondre a les necessitats 

canviants de la creixent diversitat urbana, així com establir la convivència 

com un objectiu prioritari de la planificació per tal que aquests espais si-

guin capturats amb fins socials. En aquest sentit, al planejament urbanístic 

general, caldrà considerar la creació de zones mixtes (residencials i co-

mercials), d’espais públics i de zones verdes que permetin barrejar funci-

ons i aproximar aquests usos als sectors residencials i a les àrees de sòl 

urbà consolidat. Serà necessari participar en la promoció de parcs urbans, 

d’espais oberts, així com descentralitzar aquells serveis i equipaments de 

suport a la vida quotidiana (especialment des d’una perspectiva de gène-

re), i la creació d’espais específics per a infants, jovent i persones grans, 

primordialment llocs d’estada, de caràcter esportiu i cultural. Això requerirà 

ser sensibles a les iniciatives locals, preveient mecanismes de participació 

de la ciutadania i dels agents socials, així com preveure la necessitat de 

solucions creatives per generar espai públic a les àrees denses urbanitza-

des. En aquest sentit pot ser útil enfocar el disseny dels carrers com espais 

públics de convivència, no única ni principalment com element del sistema 

circulatori general, i afavorir la formació d’espais intermedis de convivència 

veïnal, exteriors i comunitaris. 

Pel que fa a les característiques i possibilitats d’ús dels espais públics, 

caldrà afavorir la barreja d’usos, intercalant espais per a funcions diverses 

i àrees obertes, de manera que permeti diferents utilitzacions. Caldrà inte-

grar els jocs i l’esport, així com la ubicació de serveis a la vora de les àrees 

d’activitat. És necessari connectar i integrar les places i els parcs a les 

zones residencials i mixtes, així com dotar-les d’instal·lacions que permetin 

l’ús tot l’any i facilitin la permeabilitat amb la resta de teixit urbà.

L’espai públic, en termes de funcionament, gestió i dinamització, ha de ser 

en si mateix, un vector positiu per afavorir la convivència. La planificació ur-

banística ha de garantir uns criteris d’ordenació i de planificació integradors 

que possibilitin l’accés lliure i segur als espais públics metropolitans. 

En una etapa en què les xarxes de relació busquen espais intersticials als 

espais formals representats per l’espai públic, caldrà incorporar l’espai col-

lectiu i la convivència als criteris de planificació per tal de millorar l’accés als 

espais on es produeix la interacció social. Això serà possible amb la produc-

ció d’espais intermedis d’interacció veïnal, i pensant en el disseny del carrer 

com espai públic, especialment en àrees denses urbanitzades.
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b) Millorar l’espai públic a partir de la prevenció situacional

En la gestió de la seguretat ciutadana cal diferenciar la dimensió objectiva 

i el sentiment d’inseguretat, és a dir, el fet i la percepció. S’ha observat 

que l’activitat delictiva a l’àrea metropolitana de Barcelona és molt més 

freqüent als centres urbans i en aquelles zones que es caracteritzen per 

una elevada concentració de persones i de béns. En canvi, la cartografia 

del sentiment d’inseguretat es concentra en aquells barris on es conviu 

amb importants vulnerabilitats econòmiques i problemes socials. Cal con-

siderar també que l’augment de les manifestacions individuals i col·lectives 

de violència en aquests barris planteja la necessitat de donar una respos-

ta integral a aquests reptes que, tal com recomanen les autoritats locals 

europees al Manifest d’Aubervilliers i Saint-Denis de 2012, haurà d’anar 

més enllà d’un component penal, i contenir una estratègia política, social i 

urbanística.

Seguretat i territori són dos variables absolutament relacionades, perquè 

és a l’espai que es concreten les relacions de convivència. Cal afegir a més 

que, en la construcció col·lectiva de la seguretat ciutadana, l’espai no és 

un element neutre sinó que hi ha una connexió clara entre el disseny urbà i 

Distribució estimada dels conflictes de convivència. Àrea metropolitana de Barcelona, 2015. 
(IERMB a partir de l’Enquesta de Victimització de l’AMB (EVAMB 2016)). 
Les friccions producte de la interacció social es troben disperses per tota l’àrea metropolitana, 
essent presents en nivells elevats tant al centre com a la perifèria de la conurbació. Entre els tei-
xits amb més propensió a les dificultats convivencials estan el compacte i els blocs marcats per la 
vulnerabilitat social, caracteritzats per l’afluència de població gran procedent de les onades migra-
tòries internes i la població immigrant d’origen estranger amb escassos recursos econòmics. En 
canvi, la probabilitat de conflictes de convivència és menor als blocs de classes mitjanes i altes, als 
de mixtures de classes intermèdies, al compacte de noves classes mitjanes i classes intermèdies, 
així com als unifamiliars de famílies amb menors.
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la major facilitat o dificultat per cometre un delicte en funció de factors com 

ara la visibilitat, l’accessibilitat, la il·luminació o les possibilitats d’apropia-

ció col·lectiva. La mateixa ubicació dins de la trama urbana, la comunica-

ció i els elements que configuren el medi ambient urbà també intervenen, 

doncs condicionen els usos predominants i el tipus de persones que uti-

litzen aquests espais, a la vegada que l’entorn pot reforçar la identitat i el 

sentiment de pertinença comunitària, o pot segregar i discriminar.

A Europa, l’interès per l’enfocament ambiental de la seguretat comença a 

desenvolupar-se als anys 90, si bé no és fins el 2001 que el Consell de Jus-

tícia i Assumptes Interiors va reconèixer oficialment com a útils i necessaris 

les estratègies del Crime prevention trough environmental design (CPTED) 

i del Designing out Crime (DOC). Des d’aleshores, a ciutats com Toronto 

s’han revisat els criteris bàsics d’aquestes perspectives, que no contem-

plen aspectes socials, culturals o econòmics, sinó físics, integrant-les en 

una reflexió més amplia sobre les funcions de la ciutat i la manera en què 

s’utilitzen els espais i els serveis. Els col·lectius i moviments de dones tam-

bé han realitzat aportacions primordials, visibilitzant la violència masclista, 

constatant que no és possible establir una distinció neta entre l’esfera pú-

blica i domèstica a la vida de les actuals ciutats metropolitanes i mostrant 

que les polítiques de planejament influeixen en les vides de les dones i dels 

homes de maneres diferents. El desigual grau d’exposició de les dones a la 

violència i la presència “d’espais que fan por”, limiten les seves possibilitats 

de moviment i restringeixen l’ús que fan de la ciutat.

En conseqüència, per millorar l’espai públic i l’habitabilitat de les ciutats, 

les autoritats locals europees recomanen que s’incorporin les dues dimen-

sions de la seguretat ciutadana al disseny de l’espai públic i que es con-

cebi la prevenció en termes d’ordenació. Per tant, resulta del tot necessari 

preveure un diàleg entre les persones que viuen, dissenyen i gestionen 

aquests espais. També caldrà incorporar la prevenció de la violència de 

gènere com una prioritat per a la seguretat urbana i incloure la perspectiva 

de gènere als criteris de planejament i d’ordenació urbanística.

Des de la planificació urbanística de l’àrea metropolitana de Barcelona es 

pot contribuir a millorar l’espai públic incorporant criteris de prevenció i de 

gènere a totes les fases del planejament urbanístic. Introduir la variable 

sexe en tota la informació estadística prèvia i en els instruments d’avalua-

ció permetrà considerar les necessitats diferencials de la població, també 

en termes d’edat i situació socioeconòmica, atenent especialment als pa-

ràmetres d’accessibilitat, mobilitat, seguretat i ús del teixit urbà. Pel que 

fa als criteris d’ordenació i de planificació urbanística, s’ha demostrat que 

la densitat constructiva i poblacional, així com la diversitat d’usos del sòl 

incideixen en la seguretat de l’espai públic. Multitud d’evidències demos-
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tren que la pluriactivitat i la integració de funcions fomenten la seguretat 

residencial. Una altra qualitat urbana a promoure és la proximitat, atès que 

la separació d’usos i les discontinuïtats en el teixit urbà dificulten la mobi-

litat i impedeixen que es conformi una xarxa quotidiana necessària per al 

desenvolupament de la vida. La promoció de la diversitat és també un fac-

tor fonamental. L’especialització funcional del territori i la massificació són 

importants factors criminògens, a la vegada que no promoure la mixtura 

social i funcional provoca l’aparició d’espais en què només es considera 

un tipus de persona usuària i deixa fora a tota persona no emmarcada en 

la “normalitat” definida per l’experiència dominant. Des de la idea que és 

necessària la diversitat de tot tipus (sociodemogràfica i edificatòria), també 

cal que els espais públics del barri tinguin una personalitat pròpia. A més 

de millorar la qualitat paisatgística, és important que els habitants s’iden-

tifiquin amb el seu barri, doncs les persones tendeixen a col·laborar per 

protegir i mantenir els espais que senten com a propis.

En quant al disseny i al condicionament de l’espai públic, des de l’urbanis-

me s’ha de facilitar la gestió d’uns espais més segurs, regulant la ubicació 

de les activitats públiques de manera que garanteixin el control espontani 

de l’espai durant totes les hores del dia, amb una especial importància pel 

que fa a l’oferta de serveis i d’equipaments públics i a les activitats ubica-

des als baixos dels edificis. Cal parar especial atenció als contorns dels 

espais públics, facilitant l’accessibilitat i la visibilitat, mitjançant una lectura 

clara de les rutes, cuidant la il·luminació i el condicionament de les parts 

enjardinades. Un altre element a tenir en compte és el tipus i la ubicació del 

mobiliari urbà, valorant la resistència i la qualitat dels materials utilitzats, 

com la seva importància en la sensació de seguretat. També és important 

preveure usos alternatius dels espais buits i de les àrees de transformació, 

doncs la presència d’espais sense ús ni vigilància són una causa molt im-

portant de la sensació d’inseguretat.

Les ciutats metropolitanes han de fer de la seguretat un bé públic, basant-se 

en els drets fonamentals i les llibertats de les persones. L’urbanisme ha d’in-

corporar criteris de prevenció i de seguretat tant en la planificació urbana 

com en el disseny dels espais. 

La planificació urbanística ha de promoure uns nivells de continuïtat amb la 

trama urbana, mixtura i territorialitat suficient com per a garantir el control so-

cial informal dels espais i l’apropiació col·lectiva per part de la població, amb 

una especial atenció a les necessitats associades al gènere, l’edat i l’estatus 

socioeconòmic. 

El disseny dels espais també han de facilitar uns nivells de seguretat ade-

quats, a partir de l’accessibilitat, la visibilitat i el condicionament dels espais. 

També s’ha de preveure l’ús social dels espais buits i de les àrees de trans-

formació.
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* Nota: La suma de les agressions és supe-
rior al 12,2% perquè hi ha dones que han 
patit més d’un tipus diferent de fet.
Dones víctimes d’agressions masclistes 
als espais públics. Catalunya, 2009. La 
gravetat de la violència en l’àmbit domèstic 
no pot fer oblidar que els espais públics so-
vint són escenari d’agressions masclistes i 
sexistes que, en el cas de les dones a Ca-
talunya i a l’àrea metropolitana de Barcelo-
na, es donen majoritàriament sota la forma 
de comentaris verbals i gestos ofensius, 
acostaments i fregaments sexuals no de-
sitjats, així com en d’altres manifestacions 
que condicionen la seguretat. (Enquesta 
de violència masclista a Catalunya; Gene-
ralitat de Catalunya (2010).)

4. Criteris socioespacials

Distribució estimada del sentiment d’inseguretat. àrea metropolitana de Barcelona, 2016. (IERMB 
a partir de l’Enquesta de Victimització de l’AMB (EVAMB 2016))
La percepció d’inseguretat ocupa un ampli espai de centralitat a la capital de la metròpoli i en 
alguns indrets perifèrics, tant a la ciutat compacta com a entorns suburbans de baixa densitat. Un 
aspecte cohesionador d’aquesta diversitat és la presència d’un perfil social de classe mitjana i alta, 
mixtura de classes intermèdies i de famílies amb menors. En canvi, els entorns més vulnerables 
de caràcter perifèric semblen ser els que concentren un major sentiment d’inseguretat, a excepció 
d’alguns espais suburbans de baixa densitat on, en els casos de manca de relació amb els fets 
delictius, el mateix teixit i les imatges socials associades a la vida en aquests espais poden contri-
buir a fer créixer la sensació d’inseguretat.
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5�1� Aplicació de les directrius socioespacials en una di-
agnosi de la cohesió urbana 

a) La perspectiva de la cohesió urbana: més enllà de la vulnerabilitat 
urbana

Una de les oportunitats que ofereix el nou material generat en aquest estu-

di per continuar aprofundint en el coneixement de la realitat metropolitana 

és la possibilitat de realitzar una diagnosi sobre cohesió urbana més deta-

llada. Aquesta nova proposta consisteix bàsicament en la realització d’una 

radiografia dels desequilibris o iniquitats socioespacials més rellevants que 

presenta actualment l’àrea metropolitana de Barcelona, tot partint de les 

directrius que s’aporten en aquest document. La informació que es pugui 

extreure dels resultats d’aquest estudi ha de servir per facilitar la identifi-

cació dels principals reptes i prioritats que s’han d’abordar properament a 

la metròpoli de Barcelona des de les polítiques urbanístiques i urbanes en 

matèria de cohesió urbana.

Cal destacar que la perspectiva des de la qual s’articula aquesta anàlisi 

suposa un canvi de paradigma respecte a la perspectiva de la vulnerabilitat 

urbana, que ha estat la més habitual darrerament en el tractament polític 

i científic de la desigualtat urbana. Les àrees urbanes vulnerables o les 

àrees d’atenció espacial es defineixen com aquelles zones de la ciutat on 

es produeix una confluència de problemàtiques al territori. Convé matisar, 

però, que l’existència d’àrees urbanes vulnerables no comporta únicament 

la concentració de perfils poblacionals específics afectats per un únic factor 

de vulnerabilitat (població pobre o població immigrada), sinó que implica la 

simultaneïtat i la concentració territorial de diversos factors de vulnerabili-

tat, tant de tipus físic com de tipus socioeconòmic (Murie i Musterd, 2004; 

Alguacil, 2006; van Kempen, 2012; Colini et al., 2013). Aquestes àrees són 

principalment sobre les quals s’actua a través de projectes de regeneració 

urbana amb l’objectiu de corregir els greuges que suposa als residents 

viure en aquestes zones degradades. 

És habitual que cada programa de regeneració urbana estableixi el seu 

sistema de selecció d’àrees que són susceptibles de ser intervingudes. En 

molts casos, els criteris de selecció es fonamenten en l’anàlisi estadístic a 

petita escala de les problemàtiques que marquen el risc de vulnerabilitat. Al 

món anglosaxó hi ha una llarga trajectòria en aquest sentit i es poden tro-

bar diversos exemples d’índexs multidimensionals derivats d’anàlisis fac-

torials que s’utilitzen per mesurar la vulnerabilitat urbana i assessorar les 

polítiques de regeneració urbana. Els principals exemples són els índexs 

de privació sorgits al Regne Unit durant les últimes tres dècades, particu-

larment els índexs de privació múltiple d’Anglaterra (McLennan et al., 2011; 

Smith et al., 2015), Escòcia (Scottish Government, 2016), Gal•les (Welsh 

Un canvi de paradigma respecte 

a la perspectiva de la vulnerabi-

litat urbana.
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Government, 2014) i Irlanda del Nord (NISRA, 2010). Altres experiènci-

es amb aquest tipus índexs s’han portat a terme també a Nova Zelanda 

(Salmond et al., 1998; Salmond i Crampton, 2002, Salmond et al., 2006; 

Atkinson et al., 2014), als Estats Units (Singh, 2003; Eibner i Sturm, 2006; 

Messer et al., 2006), a Canadà (Pampalon et al., 2014), a França (Havard 

et al., 2008; Rey et al., 2009; Pornet et al., 2012; Meijer et al., 2013), a 

Itàlia (Caranci et al., 2010) i al Japó (Fukuda et al., 2007). A Espanya, en 

canvi, des del punt de vista metodològic ha predominat més l’aplicació de 

sistemes d’indicadors en comptes dels índexs factorials. És el cas de la 

metodologia utilitzada pel Ministeris de Foment en l’elaboració de l’Atlas 

de la vulnerabilidad urbana (Hernández Aja, 2015). A Catalunya, la Llei de 

Barris també se situa en la mateixa línia, establint un conjunt d’indicadors 

per identificar les zones a intervenir (Otero et al., 2011; Ruiz et al. 2015).

En tot cas, com es deia abans, l’estudi de la cohesió urbana que es plan-

teja amb aquesta línia de recerca futura comporta una visió més amplia i 

complexa de la diversitat de problemàtiques urbanes que intensifiquen o 

retroalimenten les desigualtats entre els ciutadans en funció del seu lloc 

de residència. De fet, la vulnerabilitat urbana constitueix una d’aquestes 

problemàtiques, però hi ha d’altres a considerar també, com ara la baixa 

densitat, la monofuncionalitat residencial, les dificultats per accedir a l’ha-

bitatge, la distància respecte la xarxa de transport públic col·lectiu o en 

relació a determinats equipaments, la seguretat objectiva i subjectiva, etc. 

Aquest conjunt de problemàtiques es veuen reflectides d’alguna manera 

en els criteris socioespacials que s’esmenten en aquest document com a 

directrius per assolir una metròpoli més cohesionada. Per tant, els criteris 

socioespacials servirien per a apuntalar les diferents dimensions que cal 

mesurar per obtenir una diagnosi àmplia i precisa de la cohesió urbana 

a l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquest exercici implica associar ca-

dascun dels criteris socioespacials a una mesura estadística sòlida, que 

informi de la manera més exhaustiva possible sobre l’aspecte que es vol 

corregir o millorar amb cada directriu. A partir d’aquí, i amb l’estandaritza-

ció de les diferents mesures, els resultats permetran una triple lectura: (1) 

es podran identificar quines són les problemàtiques que provoquen més 

desequilibris al territori metropolità; (2) es podrà conèixer a quines àrees 

tenen una major repercussió cadascuna d’elles i, per últim, (3) farà visible 

les zones que aglutinen més problemàtiques. En definitiva, tota aquesta in-

formació es preveu que sigui gran utilitat en el marc del desenvolupament 

del Pla Director Urbanístic Metropolità, però també per guiar d’altres políti-

ques urbanes que es puguin desenvolupar a l’àmbit metropolità.

A continuació es presenta amb dades provisionals un avenç del que podria 

aportar aquesta línia de recerca.

Els criteris socioespacials servi-

rien per a apuntalar les diferents 

dimensions que cal mesurar per 

obtenir una diagnosi àmplia i pre-

cisa de la cohesió urbana a l’àrea 

metropolitana de Barcelona. 
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b) Una primera aproximació amb resultats provisionals

Presentat el mapa sociomorfològic que ofereix una cartografia detallada 

de les formes urbanes existents a l’àrea metropolitana de Barcelona, i ex-

posades les àrees d’actuació i la seva concreció en els criteris socioespa-

cials que han de servir de guia per a la futura planificació urbanística de la 

metròpoli barcelonina, s’ha intentat avançar oferint un quadre que permeti 

veure com cadascun dels principis orientadors de l’urbanisme poden ser 

aplicats a les diferents formes urbanes en funció de les seves caracte-

rístiques socials, urbanes i urbanístiques. Guiat pels principis de síntesi i 

funcionalitat, el principal objectiu d’aquesta anàlisi és concretar quins tipus 

d’actuacions sobre les formes urbanes predominants serien d’aplicació ne-

cessària per tal d’assolir una metròpoli més cohesionada des del punt de 

vista social i urbà. Cada forma urbana requerirà d’un conjunt d’interven-

cions variable, tot en funció de les seves característiques. De fet, com es 

veurà, és possible que algunes formes urbanes compleixin amb molts dels 

criteris, mentre que d’altres presenten més mancances. Aquestes últimes 

seran, per tant, les que precisaran d’una atenció prioritària en la planifica-

ció urbanística metropolitana.

Quadre sintètic del grau de necessitat d’aplicació de criteris soci-
omorfològics

L’estructura interna del quadre està definida per puntuacions que van d’un 

mínim de 0 a un màxim d’1. A mesura que la puntuació és més alta, més 

intenses són les disfuncions de les formes urbanes i viceversa. S’afegeix 

una columna final de recompte que serveix per saber quants criteris seri-

en d’aplicació a cada tipus de forma urbana. És així com s’obté un senzill 

però útil indicador que permetria focalitzar l’atenció en aquells teixits que 

acumulen una major disfuncionalitat. S’ha optat per remarcar en color ata-

ronjat suau les categories sociomorfològiques on les disfuncions són més 

presents, ja que tenen un indicador sintètic més elevat, mentre que s’ha fet 

servir el color verd suau per emfatitzar les cinc categories que es troben 

en millors condicions des del punt de vista de les criteris socioespacials 

plantejats en aquest document, els quals registren els valors més baixos 

en el recompte.

Concretar quins tipus d’actua-

cions sobre les formes urbanes 

predominants serien d’aplicació 

necessària per tal d’assolir una 

metròpoli més cohesionada des 

del punt de vista social i urbà. 

1. A l’annex II.III es poden consultar els aspectes metodològics del quadre

2. Es fa servir aquí el terme “disfunció” per donar a entendre l’ajustament de les formes urbanes 
als criteris de valoració fixats en el present document.

1.

2.



115
5. Futures línies d’investigació

* Les puntuacions assignades responen a una anàlisi de dades parcial —manca de georeferenciació dels 
equipaments de Cerdanyola del Vallès i l’Hospitalet de Llobregat— i provisional dels equipaments existents 
al municipi de Barcelona.

** La puntuació està basada en una anàlisi qualitativa exploratòria no exhaustiva. No tot el teixit precisa de 
l’aplicació del criteri socioespacial específic, sinó que seria necessari un aprofundiment en l’estudi del teixit 
per veure quines àrees específiques requereixen la implementació del criteri.
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Les categories sociomorfològiques més sensibles 

La primera conclusió que podem extreure de la lectura del quadre és l’exis-

tència de diferents formes urbanes que combinades amb certs aspectes 

sociològics acumulen més disfuncions que d’altres, les quals precisarien 

d’una atenció prioritària. Per damunt de tots els teixits destacaria el com-

pacte de gent gran-nova immigració i classes treballadores. Aquesta forma 

urbana precisaria de la millora d’una part important del seu parc residen-

cial, així com de polítiques de regeneració complexes que abordin la con-

centració de pobresa, acompanyades de possibles mesures de re-densifi-

cació per reduir els alts nivells de concentració de població i d’augment de 

la grandària mitjana dels habitatges. També seria necessari en aquestes 

zones incrementar el parc residencial en règim de lloguer i altres formes 

accessibles d’habitatge, abordar millores puntuals en la cobertura d’equi-

paments, dedicar importants esforços a ampliar la cobertura del transport 

públic, així com activar intervencions urbanístiques i socials centrades en 

l’ús de l’espai públic, orientades a reduir els alts nivells de conflictivitat ve-

ïnal i inseguretat que es perceben en aquestes àrees.

A una certa distància li segueixen altres dues formes urbanes de caracte-

rístiques morfològiques similars entre elles, però oposades a l’anterior. Es 

tracta de l’unifamiliar amb predomini de famílies amb menors i l’unifamiliar 

de classes treballadores. Malgrat les seves similituds en el pla morfològic, 

els dos teixits unifamiliars requeririen d’intervencions especialitzades per a 

cadascun d’ells. En el cas de l’unifamiliar amb predomini de famílies amb 

menors s’observa una reduïda densitat poblacional que precisaria de ser 

augmentada, una manca d’habitatges de reduïdes dimensions i amb un 

monopoli aclaparador de l’habitatge en règim de propietat. Els processos 

de densificació d’aquestes àrees haurien d’estar acompanyats, per tant, 

d’un increment del parc residencial de grandària reduïda i en règim de llo-

guer o altres formes accessibles d’habitatge, per tal de diversificar aques-

tes àrees i fer-lo accessible a altres tipus de llars. Juntament amb aques-

tes disfuncions, aquest teixit unifamiliar presenta importants mancances 

en matèria d’accés als equipaments i serveis. D’especial importància són 

els problemes de connectivitat per la falta de transport públic col·lectiu i 

l’accés als equipaments de qualsevol tipus. Per la seva banda, l’unifamiliar 

de classes treballadores tot i que les seves edificacions presenten un estat 

de conservació millorable, aquest no seria l’aspecte prioritari a abordar i 

les intervencions haurien d’estar adreçades a intervenir sobre les vulne-

rabilitats socials de la població que hi resideix. A l’igual que passa amb 

l’unifamiliar amb predomini de famílies amb menors, la baixa densitat del 

teixit representa un aspecte important sobre el qual intervenir i a través del 

qual es podrien considerar processos de diversificació residencial per la 

via d’incrementar les formes més accessibles de tinença, reduint el pes de 

Les categories sociomorfològi-

ques més sensibles són: 

1- Compacte de gent gran-nova 

immigració i classes treballado-

res.

2- Unifamiliar amb predomini de 

famílies amb menors.

3- Unifamiliar de classes treballa-

dores.

4- Compacte de gent gran-nova 

immigració.

5- Compacte de gent gran-nova 

immigració i mixtura de classes 

intermèdies.
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l’habitatge en propietat. Això no obstant, alguns dels principals problemes 

dels unifamiliars de classes treballadores continuen sent la connectivitat i 

l’accés als equipaments i serveis. 

Per últim, hi hauria el compacte de gent gran-nova immigració i el com-

pacte de gent gran-nova immigració i mixtura de classes intermèdies, dos 

teixits amb notables semblances en els plànols morfològic i social, i que 

també tenen punts de coincidència amb el compacte de gent gran-nova im-

migració i classes treballadores. Tot i que ambdós necessiten de polítiques 

de rehabilitació i regeneració urbana per aplegar problemes residencials 

i de tipus social (alts percentatges de població pobre), possiblement una 

part important dels esforços s’haurien de concentrar en el compacte de 

gent gran-nova immigració, ja que aquestes àrees compten amb el per-

centatge més elevat d’edificis en mal estat (28,5%). En el cas d’aquesta 

forma urbana, les polítiques de regeneració convindria acompanyar-les 

de principis de re-densificació (la densitat de població més elevada) i de 

diversificació residencial augmentant la grandària mitjana dels immobles. 

Aquest augment de grandària també caldria aplicar-lo al compacte de gent 

gran-nova immigració i classes intermèdies, però en menor mesura. Una 

de les diferències més destacables entre els dos teixits és la divergent 

cobertura dels equipaments i serveis existents. Mentre que el compacte 

de gent gran-nova immigració i classes intermèdies és el teixit amb millors 

dotacions amb una cobertura superior al 90% per a tots els equipaments, 

el compacte de gent gran-nova immigració presenta mancances que són 

de certa magnitud en el cas del proveïment i, en menor mesura, dels equi-

paments de l’àmbit sanitari. Per últim, i com passava amb el compacte de 

gent gran-nova immigració i classes treballadores, les qüestions relatives 

a la convivència resulten problemàtiques en aquestes formes urbanes, a 

excepció de la conflictivitat veïnal que al compacte de gent gran-nova im-

migració presenta un percentatge relativament baix.

A l’altre extrem del continu de l’ajustament als criteris socioespacials i que, 

per tant, ocuparien les últimes posicions en l’escala de prioritats en la plani-

ficació urbanística serien el compacte de classes mitjanes i altes, els blocs 

de classes mitjanes i altes, els blocs amb mixtura de classes intermèdies,  

compacte amb predomini de famílies amb menors i el compacte de classe 

treballadora i mixtura de classes intermèdies.

A la vista d’aquests resultats es pot intuir que les disfuncions apareixen a 

les formes urbanes per la manera en què es combinen els propis factors 

físics i socials. És precisament per això, que per realitzar un bon diagnòstic 

en aquest sentit és important establir una mirada sociomorfològica de la 

realitat urbana que permeti atendre la interacció física i social pròpia de 

l’espai urbà. Això és precisament el que s’ha intentat en aquest document, 

Les categories sociomorfològi-

ques menys sensibles són: 

1- Compacte de classes mitjanes 

i altes.

2- Blocs de classes mitjanes i al-

tes.

3- Blocs amb mixtura de classes 

intermèdies.

4- Compacte amb predomini de 

famílies amb menors .

5- Compacte de classe treballa-

dora i mixtura de classes intermè-

dies.
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fent-lo a partir d’innovacions metodològiques que suposen una passa en-

davant en aquest sentit, tot amb l’objectiu d’establir referències que ajudin 

avançar cap a una metròpolis més cohesionada. No obstant això, com ja 

s’esmenta al propi títol, es tracta d’una primera aproximació provisional 

amb la qual caldria continuar treballant en un futur per aprofundir en les 

diferents directrius i incloure’n de noves, si s’escau, en la línia de mostrar 

en la mesura del possible la complexitat del tema tractat.

c) La territorialització: un nou mapa, una òptica complementària

Els àmbits sociomorfològicament sensibles 
Si bé el quadre anterior és útil per detectar quines són les categories més 

sensibles i quines són les directrius prioritàries d’actuació en cada cas, 

dibuixar el plànol d’aquests àmbits permet d’altres aproximacions que són 

d’interès per veure quins són els condicionants que fan que un àmbit tingui 

més o menys cohesió urbana un territori, alimentant aquesta nova mirada 

de la vulnerabilitat.

Així doncs, el mapa que es presenta perd l’especificitat del presentat a 

l’apartat 2.3 i, en lloc d’ocupar-se de representar les diferents categories, 

s’ocupa de representar el grau de necessitat d’aplicació de les directrius 

sociomorfològiques en diferents colors segons si és molt baix, baix, mode-

radament baix, intermig, moderadament alt o molt alt. 
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Una primera lectura
La lectura de la cartografia on es representa conjuntament la desigualtat 

física i socioeconòmica permet posar de manifest, en primer lloc, que hi ha 

àmbits territorials que continuen necessitant una actuació prioritària també 

des d’aquesta òptica. Es tracta de les permanències de les zones a l’entorn 

de l’eix Besòs o a certs barris del Baix Llobregat. 

No obstant això, també queden remarcades altres zones que són fruit 

d’aquesta mirada sociomorfològica i que, per tant, reforcen la necessitat 

de seguir amb aquesta nova línia d’investigació pluridisciplinar. Aquests 

àmbits estan majoritàriament situats a l’Ordal i formades per Unifamiliars 

de classes treballadores o de predomini de famílies amb fills. 

En un futur, la mirada atenta i detallada d’aquesta cartografia, àmbit a àm-

bit, podria arribar a treure conclusions més afinades de fins a quin punt té 

incidència la seva situació territorial i la interacció amb el seu entorn im-

mediat per tenir aquest grau de vulnerabilitat sociomofològica. Igualment, 

seria d’utilitat fer una mirada de lluny, per tal d’elaborar una anàlisi urbanís-

tica i sistèmica d’aquestes especificitats territorials, per mirar de trobar lò-

giques i entendre la gramàtica territorial del relat sociomorfològic de l’àrea 

metropolitana.

5.2. Les dinàmiques sociomorfològiques: l’aspecte temporal

a) Estudi gràfic comparatiu: 1991 – 2001 – 2011

Tenint en compte la disponibilitat de dades sociològiques dels anys 1991, 

2001 i 2011 amb els respectius mapes socioresidencials presentats al final 

de l’apartat 2.1, i tenint establerta la metodologia de creuament entre els 

aspectes físics i sociològics, una futura línia d’investigació seria elaborar 

l’estructura sociomorfològica metropolitana amb aquestes dades prece-

dents.

b) Derives i permanències: una mirada amb clau de procés

La reconstrucció evolutiva de l’estructura sociomorfològica de la Barce-

lona metropolitana, permetrà ampliar les possibilitats d’anàlisi i visibilitzar 

processos, establint així una mirada que s’adequa més al dinamisme de 

l’espai urbà i que facilitarà la comprensió de determinats fenòmens. Re-

sulta imprescindible conèixer des d’aquest punt de vista, quines han estat 

les transformacions més importants que s’han produït en termes socio-

morfològics durant les darreres dècades. És necessari entendre també el 

perquè d’aquestes transformacions, quins factors les han impulsat, saber 

què explica que dues àrees de naturalesa similar evolucionin de manera 

Des d’aquesta nova òptica que-

den remarcades d’altres zones 

que són fruit d’aquesta mirada 

sociomorfològica.

Fins a quin punt té incidència la 

seva situació territorial i la inte-

racció amb el seu entorn immedi-

at per tenir aquest grau de vulne-

rabilitat sociomofològica?

Visibilitzar processos és capital 

per poder anticipar i prevenir cer-

tes problemàtiques.
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diferent, etc. Només d’aquesta manera es pot generar un coneixement que 

ajudi a anticipar o prevenir certes problemàtiques.

c) La interacció entre forma urbana i processos socioespacials espe-
cífics

La manera en què la forma urbana incideix en determinats processos so-

cioespacials és una qüestió de la que es parla sovint a nivell teòric, però 

en canvi, fins ara existeix poca evidència empírica en aquest sentit. No 

obstant això, s’estan començant a donar passes endavant. A la literatura 

internacional més recent es poden trobar alguns exemples interessants, 

com l’anàlisi que realitza UN-Habitat sobre la relació existent entre la pros-

peritat urbana (entesa com la síntesi del desenvolupament en infraestruc-

tures, la sostenibilitat ambiental, l’alta productivitat, la qualitat de vida, la 

igualtat i la inclusió social) i les característiques de la trama de carrers de 

les ciutats (UN-Habitat, 2013). O també la recerca que realitza Venerandi 

et al. (2016) sobre forma urbana i processos de gentrificació a 5 barris lon-

dinencs. Aquest estudi se centra en analitzar la coincidència de determina-

des característiques morfològiques en els barris gentrificats, amb l’objectiu 

de trobar associacions entre les característiques físiques de l’espai urbà i 

aquest procés socioresidencial.

Actualment, en el cas de l’àrea metropolitana de Barcelona es pot reunir 

informació, tant social com morfològica, suficient com per poder iniciar una 

línia de recerca en aquest sentit. I si s’amplia en el temps la informació so-

bre la estructura sociomorfològica serà possible explorar també la relació 

entre morfologia urbana i determinats processos socioresidencials que es 

considerin rellevants. Com, per exemple, la dinàmiques de gentrificació 

que s’estan produint a la ciutat central o l’evolució de les àrees vulnerables. 

Els resultats d’aquestes recerques poden ajudar, a identificar àrees que 

poden ser objecte de futurs processos de gentrificació o de vulnerabilitat 

urbana, de manera que es podria facilitar la seva prevenció o el seu control 

per part de les polítiques urbanes. Per altra banda, també es podrà conèi-

xer millor si la persistència de la vulnerabilitat urbana en algunes zones i no 

en d’altres té a veure amb elements de morfologia urbana o no.

Conèixer si la persistència de la 

vulnerabilitat urbana en algunes 

zones té a veure amb elements 

morfologics i/o sociològics.
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5�3� Participació ciutadana especialitzada

a) Contrastar i enriquir resultats i directrius amb els agents del terri-
tori

Aquest estudi no s’ha d’entendre com ja acabat, sinó com l’inici d’una ma-

nera d’entendre el territori metropolità, on la barreja dels aspectes sociolò-

gics i físics dóna peu a noves solucions integradores pluridisciplinars. 

L’objectiu d’aquesta línia de treball seria, en primer lloc, verificar la cate-

gorització, en segon lloc, veure quin grau de conformitat tenen amb els 

criteris proposats en la seva categoria i, finalment, permetre que aquests 

criteris i prioritats siguin enriquits amb les aportacions de la ciutadania amb 

perfil especialitzat.

Ara bé, per tal de seguir caminant en aquesta direcció, seria oportú comp-

tar amb la implicació dels diferents agents del territori de perfil tècnic, tant 

dels Ajuntaments com de societat civil i la ciutadania.

b) Una eina dinámica: l’enquesta sobre l’estructura socioresidencial

Gràcies a l’eina de ArcGis online, a proposta del Servei d’Informació Urba-

nística i Estudis Territorials de la Direcció d’Urbanisme de l’ÀMB, es podri-

en contrastar els resultats d’aquest estudi amb la ciutadania de perfil tècnic 

que viu i/o treballa a un dels diferents àmbits i categories sociomorfològi-

ques definides.

Esborrany de fitxes del possible formulari a enviar a la ciutadania especialitzada
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Annex I� Recull de pràctiques de referència
I.I. Pla Director de la Regió d’Île-de France 2030
I.II. Pla de Desenvolupament Urbanístic de Berlin 2030
I.III. Visió Estructural d’Amsterdam 2040
I.IV. The London Plan. Estratègia de desenvolupament espacial per a Londres
I.V. Pla de Desenvolupament Estratègic de Glasgow y Clyde Valley
I.VI. Pla Integral per a Malmö
I.VII. Intervencions de regeneració urbana sostenible a Copenhaguen
I.VIII. Planificació urbanística a Torí
I.IX. Projectes de planificació de la ciutat de Vancouver



2

ÀMBIT URBÀ ESTAT DEL BENESTAR DIMENSIONS (hab�)

Ílle-de-France Conservador 11.959.866

Berlin Conservador 3.469.849

Amsterdam Conservador 2.200.000

Londres Liberal 8.538.689

Glasgow Liberal 1.755.310

Malmö Socialdemòcrata 269.142

Copenhaguen Socialdemòcrata 591.485

Torí Mediterrani 1.600.000

Vancouver Liberal 603.502

Àrea Metropolitana de BCN Mediterrani 3.213.775

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL

En aquest apartat es recull un seguit d’experiències de planificació urba-

nística que tracten d’oferir una visió general i alhora sintètica de les pers-

pectives dominants arreu d’Europa i del món i que poden servir d’ajut per 

apuntar línies d’actuació en l’urbanisme metropolità des d’una perspectiva 

social. Nou han estat les experiències seleccionades, on predominen els 

casos europeus per qüestions de proximitat i de comparabilitat amb l’àrea 

metropolitana de Barcelona. A més s’ha afegit el cas de la ciutat canaden-

ca de Vancouver, amb un model de planificació urbanística considerat de 

referència a escala mundial. 

El criteri que ha guiat la tria d’experiències ha estat triple. En primer lloc, i 

partint de la idea de la preeminència que havien de tenir les experiències 

europees, s’ha optat per considerar almenys un cas representatiu dels di-

ferents tipus d’Estats de Benestar (conservador, liberal, socialdemòcrata 

i mediterrani). Un segon aspecte tingut en compte ha estat la rellevància 

de les experiències. En aquest sentit, es presenten alguns exemples de 

planificació que destaquen a escala internacional pel conjunt de la seva 

planificació o per alguna pràctica o enfocament específic. Per últim, les di-

mensions de les aglomeracions urbanes també s’han pres com a criteri de 

selecció. En aquest sentit, s’ha intentat considerar models de planificació 

que tinguessin un rang d’aplicació semblant al de l’àrea metropolitana de 

Barcelona, tot i que la rellevància de les intervencions i dels seus enfoca-

ments ha primat sobre el criteri dimensional. 

La taula inferior recull les principals característiques de les ciutats escolli-

des:

Àmbits urbans seleccionats amb els estats de benestar en el que s’emmarquen i les dimensions 
poblacionals respectives amb l’àrea metropolitana de Barcelona de referència
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I�I� Pla Director de la Regió d’Île-de France 2030

Schema Directeur de la Région Île-de-France 2030

França

Île-de-France

L’Schema Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) és un document 

de planificació urbana que proporciona un marc per a l’organització territo-

rial de la regió de París (inscrit a l’article L.141-1 del Codi d’Urbanisme). El 

Pla comprèn un àmbit metropolità que abasta 11.959.866 habitants. Va ser 

aprovat al desembre de 2013.

En termes generals, té com a objectiu controlar el creixement urbà i demo-

gràfic i l’ús de l’espai, garantint alhora la influència internacional de la regió. 

S’especifiquen els mitjans i disposicions per corregir les disparitats espa-

cials, socials i econòmiques a la regió, per coordinar la mobilitat i per pre-

servar les àrees rurals i naturals, garantint així les condicions per al desen-

volupament sostenible. En termes més específics s’assenyala potenciar la 

solidaritat i la cohesió social al territori aplicant els criteris següents: 

a)  Un seguit de mesures per a la diversificació residencial a escala me-

tropolitana per tal d’evitar l’especialització de determinats submercats 

residencials i per ajustar l’oferta a les necessitats d’habitatge de la po-

blació. Aquesta diversificació passa per la construcció de nous habitat-

ges, per la rehabilitació del parc existent, —entenent la rehabilitació en 

un sentit ampli de millora dels habitatges i els edificis, però també dels 

espais públics— i per augmentar i reequilibrar territorialment l’oferta d’ha-

bitatge social a la regió.

b) La densificació dels espais urbanitzats, augmentant i diversificant 

l’oferta habitacional, però també reforçant la mixtura d’usos i l’economia 

de proximitat. Aquesta densificació ha d’estar associada als nodes on 

es localitzen els mitjans de transport per tal de poder facilitar la mobilitat 

metropolitana i la sostenibilitat de la mateixa. El projecte espacial regional 

organitza la densificació mitjançant tres conceptes clau: la intensitat, la 

compacitat i la multipolaritat.

c)  La densificació i intensificació de serveis, garantint l’accés a equipa-

ments i serveis públics de qualitat. Els equipaments i els serveis públics 

participen de la mixtura social i de la mixtura funcional, tot facilitant un 

equilibri entre habitatges, activitats i equipaments. Els principis bàsics 

per a la localització dels equipaments i els serveis són: la reducció dels 

dèficits i les desigualtats, la proximitat, la polivalència i l’accessibilitat en 

transport públic.

Denominació

País

Ciutat

Descripció
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Actuant per una regió d’Ille de France més 
cohesionada (Îlle-de-France 2030. Défis, 
projet spatial regional et objectifs)

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL

d)  Accés igualitari als espais verds i d’esbarjo com un factor de densifi-

cació urbana augmentant la mixtura d’usos i reequilibrant el territori tant 

pel que fa al manteniment dels espais verds existents com en la creació 

de nous.

e) Mixtura d’usos, per facilitar la connexió habitatge-treball. La reducció 

de la mobilitat laboral té implicacions beneficioses per la sostenibilitat am-

biental però també per a la vida personal i familiar, especialment a l’àmbit 

de la conciliació entre ambdues esferes.

f)  La proximitat i la quotidianitat inscrites al SDRIF impliquen que els ha-

bitatges són part d’un teixit organitzat amb els serveis, els llocs de treball, 

els equipaments, els espais per a l’oci  i els mitjans de transport adaptats 

als diferents estils de vida.

g)  Amb el repte demogràfic de l’envelliment de la població a l’horitzó, la 

solidaritat es concep també des del punt de vista de l’adaptació dels es-

pais per a la interacció i ús intergeneracional.

h)  La visió transversal de la planificació urbanística al SDRIF i el desen-

volupament de les eines de densificació, compactació, proximitat, mix-

tura social i d’usos del sol i l’accessibilitat al transport públic, vol també 

contribuir a reduir les desigualtats en salut dels ciutadans de la regió. 

En la mesura que els problemes mediambientals (contaminació de l’aire, 

contaminació acústica, ‘illes de calor urbana’) es concentren a les àrees 

Actuant per una regió d’Îlle-de-France més cohesionada (Îlle-de-France 2030. Défis, projet spatial 
regional et objectifs)
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socialment desafavorides alhora que es superposen amb altres efectes 

negatius heretats d’operacions urbanístiques anteriors (patologies lliga-

des a la insalubritat, amuntegament, pobresa energètica) i dèficit d’equi-

paments i espais verds.

i)  La creació d’ocupació i el desenvolupament de la formació per ree-

quilibrar a nivell regional les desigualtats històriques. Als territoris amb 

taxes d’ocupació altes els esforços es concentraran en augmentar l’oferta 

d’habitatge, mentre que a les àrees principalment residencials les mesu-

res es focalitzaran en la creació de nous llocs de treball. Aquesta redistri-

bució de l’ocupació serà també promoguda pel SDRIF mitjançant noves 

infraestructures de transport i les possibilitats que ofereixen aquestes en 

termes de polarització espacial i obertura dels territoris.

Documents d’interès i enllaços

Aspectes destacables -  Construir 70.000 habitatges per any per millorar el parc residencial i re-

soldre la crisi d’habitatge.

-  Arribar a un 30% d’habitatge social a l’horitzó de 2030 —superant el 25% 

que estableix la legislació actual— reequilibrant el seu pes territorialment 

(actualment només 200 communes de la regió aglutinen el 90% de l’habi-

tatge social total): 

- A les communes centrals de la metròpolis, l’objectiu és passar del 22% 

al 31% d’habitatge social sobre el parc residencial total  entre 2008 i 

2030.

-  A les altres communes urbanes, és a dir, a les de les zones urbanes 

centrals i a les d’aglomeracions d’altres pols de centralitat,  l’objectiu és 

augmentar del 21% al 30%.

-  A les communes rurals, l’objectiu és passar de 2 al 10%.

-  Creació de 28.000 llocs de treball per any.

-  El SDRIF estableix:

-  932 sectors amb alt potencial de densificació

-  732 zones urbanes preferencials

-  80 àrees urbanes condicionals

-  Un màxim potencial de poc menys de 29.000 hectàrees per donar 

cabuda a les extensions urbanes.

Web de l’SDRIF: http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/planification/ile-de-

france-2030/le-schema-directeur-de-la-region-ile-de-france-sdrif.html
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I.II. Pla de Desenvolupament Urbanístic de Berlin 2030

Urban Development Concept Berlin 2030

Alemanya

Berlín

El pla de desenvolupament urbanístic de de la ciutat de Berlín té com ob-

jectiu fer front a la complexitat de la societat i a les dinàmiques econòmi-

ques, culturals i espacials actuals amb instruments de planificació integra-

da amb l’horitzó 2030. El pla comprèn un àmbit urbà que abasta 3.469.849 

habitants. Els elements clau d’aquest pla, aprovat a finals de l’any 2014, 

són la fortalesa econòmica, la qualitat de vida i la conscienciació social 

sobre la base llegendària del ‘Berlin mix’. S’estableixen deu àrees de trans-

formació prioritària.   

Denominació

País

Ciutat

Descripció

Una de les estratègies específiques del pla és reforçar la diversificació 

residencial: 

a)  Donar suport al desenvolupament dels barris per salvaguardar la mix-

tura social i promoure el seu caràcter distintiu. Reforçar els equipaments 

educatius, culturals i esportius integradors; preservar espais per a la inte-

racció social, així com també la seguretat i salubritat urbana.

b)  Fer de la política d’habitatge un instrument per crear i mantenir un es-

pai de vida a un preu assequible i raonable per a totes les persones de la 

ciutat, independentment de la seva edat i el seu nivell de renda. Protegir 

l’estoc residencial dels diferents barris de l’ús indegut de les lleis residen-

cials en vigor. La política d’habitatge es desenvolupa amb altres plans 

complementaris, com ara el Residential Urban Development Plan (2014), 

el programa Living in Berlin Strategy i l’ Alliance for social housing policy 

Àrees de desenvolupament residencial segons criteris d’intensificació (Berlin Strategy. Urban De-
velopment Concept 2030)
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and affordable rents establint mesures per fixar preus de lloguer social-

ment acceptables i augmentar el parc d’habitatges de propietat pública.

c)  Reduir la contaminació ambiental mitjançat l’eliminació de fonts de 

contaminació i el desenvolupament de nous espais verds i d’esbarjo i, en 

conseqüència, reduir les desigualtats a nivell local en matèria de salut. 

Preservar i desenvolupar espais verds i oberts a prop de zones residen-

cials.

d)  Personalitzar i desenvolupar de manera eficient els recursos socials, 

culturals i de mobilitat del barri, així com afavorir al comerç local d’acord 

amb les necessitats de la població. 

Denominació

País

Ciutat

Descripció

Aspectes destacables

Documents d’interès i enllaços

Densificació de Western Dock Island (Plan 
Amsterdam. Structural Visions Amsterdam 
2040)

I�III� Visió Estructural d’Amsterdam 2040

Structural Vision Amsterdam 2040

Països Baixos

Amsterdam

La visió estructural d’Amsterdam 2040, proporciona les bases pel desen-

volupament de la planificació urbanística a la ciutat en clau de futur. El pla 

comprèn un àmbit urbà que abasta 2.200.000 habitants. Es va aprovar 

l’any 2011 i pivota sobre dos ítems: una economia forta i la sostenibilitat (no 

només en termes  mediambientals). 

Contempla de manera específica la densificació com a eina urbanística: un 

ús més intensiu de l’espai a la ciutat farà possible donar cabuda a moltes 

més persones i empreses. Això comportarà també un augment de les ne-

cessitats de serveis i possibilitarà una gestió de l’energia i el transport més 

-  Augment de 140.000 habitatges per l’any 2025 per a tots els nivells de 

renda. 

-  Augment del parc residencial de les societats d’habitatge municipal de 

60.000 unitats per l’any 2020.

-  Fixació d’un màxim del 15% d’augment acumulat en quatre anys del 

preu dels lloguers privats en línia amb l’índex de preus de lloguer de Berlin 

(estableix tres zones de preus territorialment diferenciades en funció de 

l’antiguitat i de la grandària de l’habitatge).

Per saber més sobre la planificació urbanística de Berlin: http://www.stad-

tentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungskonzept/index_en.shtml



8 FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL

eficient i sostenible amb el paisatge.

Al mateix temps, la transformació es considera un element de la densifi-

cació. Es contempla la transformació de diversos parcs empresarials mo-

nofuncionals en zones de social mix (funció residencial i funció d’activitat 

econòmica) amb un paper cada vegada més important dels sectors inten-

sius en coneixement.

- Densificació de la ciutat: 70.000 nous habitatges per l’any 2040 amb els 

corresponents equipaments i serveis (escoles, botigues, equipaments es-

portius, etc.). 

- Transformació de la ciutat: els parcs industrials al costat del canal IJ és 

on es focalitzen una part de les actuacions de transformació de la ciutat. 

En concret, es preveu construir a partir de l’any 2030 entre 13.000 i 19.000 

nous habitatges al Port City, donant lloc a una zona amb mixtura d’usos 

(residencial, activitat econòmica i serveis).

Per saber més sobre la planificació urbanística d’Amsterdam: https://www.

amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/ruim-

te-duurzaamheid/making-amsterdam/

Denominació

País

Ciutat

Descripció

Aspectes destacables

Documents d’interès i enllaços

I�IV� The London Plan� Estratègia de desenvolupament espacial per a 
Londres

The London Plan. The Spatial Development Strategy for London

Regne Unit

Londres

El London Plan és el pla estratègic general per a Londres on es defineix 

un marc integral de desenvolupament (dimensions econòmica, mediam-

biental, de transport i social) per a la ciutat de Londres i els 32 municipis 

que conformen la regió del Gran Londres per a l’horitzó del 2036. El Pla, 

en la seva versió actual, va ser aprovat l’any 2015 i comprèn un àmbit urbà 

que abasta 8.538.689 habitants. Dos dels principals objectius són: assolir 

barris diversos, enfortits, segurs i accessibles, i facilitar i millorar l’accés a 

les oportunitats, la feina i els equipaments.

Entre l’àmplia i concreta diversitat de mesures a implementar es destaquen 

les següents:

Transformació d’una infraestructura por-
tuària en un edifici d’oficines (Plan Ams-
terdam. Structural Visions Amsterdam 
2040
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b) Regeneració urbana. El pla estratègic insta als municipis a identificar 

les àrees vulnerables que precisen d’una intervenció integral de regene-

ració que atengui les diverses dimensions afectades, abastant des de 

l’àmbit de la formació i la integració laboral dels seus habitants, passant 

per les intervencions en matèria d’habitatge i arribant a les actuacions 

urbanístiques.

c) Desenvolupament i connectivitat dels centres urbans de la regió. Priori-

tat en l’estratègia espacial de la metròpoli, en favor d’una estructura urba-

na policèntrica d’acord a la European Spatial Development Perspective. 

Creació de nou centres urbans en àrees d’oportunitat, que permetin la 

mixtura funcional. Aquesta estratègia de desenvolupament de nous cen-

tres urbans implica la seva aplicació de manera especial als municipis 

més perifèrics de la conurbació londinenca. 

d) Garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els habitants. La lluita con-

tra la desigualtat urbana constitueix un dels objectius d’actuació del Pla. 

Es commina al Pla i als municipis de la Regió a atendre i acotar les neces-

sitats de col·lectius i comunitats que experimentin processos d’exclusió 

a) Definició d’àrees d’oportunitat i d’àrees d’intensificació per al desenvo-

lupament urbanístic i urbà. Les àrees d’oportunitat constitueixen la princi-

pal reserva de terreny no construït que pot donar cabuda a nous projectes 

que apleguin diferents funcions urbanes amb una bona (o potencialment 

bona) connexió per transport públic. Les àrees d’intensificació són zo-

nes de la ciutat consolidada amb un nivell de connexió important amb el 

transport públic i que permetin una major densificació.

Identificació de les àrees d’oportunitat i d’intensificació (The London Plan. The Spatial Develop-
ment Strategy for London. Consolidated with alterations since 2011) 
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social. Per assolir aquest objectiu el Pla estableix un seguit de polítiques 

específiques entre les que es destaquen les d’aplicació en els següents 

àmbits per la seva incidència sobre la cohesió urbana i social:

-  Desigualtats en l’àmbit de la salut. El desenvolupament urbà ha de 

tenir en compte els seus efectes sobre la salut dels habitants i les pos-

sibles desigualtats sorgides com a externalitats del propi procés de con-

figuració urbana. La reducció de les desigualtats en matèria de salut i 

de la seva millora per a tots els habitants constitueix una prioritat en el 

pla estratègic.

-  Habitatge. La creixent demanda d’habitatge representa una necessi-

tat de primer ordre pel desenvolupament londinenc que ha de procurar 

complir amb tres objectius en aquest àmbit: millora de la qualitat de vida 

de la població, diversificació del parc residencial per ajustar-lo a les 

necessitats tot garantint l’accessibilitat i l’increment del nombre d’ha-

bitatges i l’augment del parc residencial basat en un ús més intensiu 

del sòl, la renovació del centres urbans i d’altres entorns residencials 

susceptibles de millora, així com la configuració d’àrees d’usos mixtos. 

Tot plegat precisa d’una vinculació amb els nodes de transport públic i 

els equipaments necessaris (salut, educació i esport) on el criteri de la 

densificació ha d’ésser present.

-  Comunitats mixtes i equilibrades. El pla estratègic de Londres ha de 

fomentar la diversitat social, revertir l’exclusió social i enfortir els senti-

ments de pertinença a una comunitat al si dels barris. Les actuacions 

s’han de recolzar en dissenys residencials atractius, l’existència d’in-

fraestructures i entorns adequats. Les intervencions en aquest sentit 

han de prioritzar les àrees urbanes on es concentra la vulnerabilitat i 

tipologies residencials amb escassa variabilitat (règims de tinença, di-

mensions, disseny, etc.)

- Infraestructura social. L’ampli ventall d’equipaments i instal·lacions 

que representen el que s’anomena infraestructura social han de ser pre-

sents en els nous desenvolupaments, les zones a regenerar així com 

les àrees on s’ha d’intensificar l’ús, per tal de crear barris i comunitats 

atractives, sostenibles i amb una bona qualitat de vida. L’accessibilitat, 

basada en mitjans sostenibles (a peu, bicicleta i transport públic), és un 

criteri bàsic amb el que han de complir els diferents elements que con-

figuren la infraestructura social. 

-  Millora de les oportunitats laborals. El pla estratègic pretén abordar 

els problemes relacionats amb la inclusió en el mercat laboral refor-

çant l’ocupació als àmbits locals i ampliant les oportunitats de formació. 

Alguns col·lectius i àrees especialment desafavorides han de comptar 
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amb una atenció especial. Algunes accions concretes a implementar 

impliquen garantir la provisió de serveis de llar d’infants, equipaments 

adreçats a la millora de la formació adequada a les necessitats de l’eco-

nomia londinenca i desenvolupar centres de treball a escala local o vin-

culats a mitjans de transport sostenibles (caminar, bicicleta i transport 

públic).

-  Creació de barris preparats per a ésser viscuts per tota la població 

durant totes les fases del cicle vital (lifetime neighbourhoods). Aques-

ta idea se sustenta des del punt de vista urbanístic en la connectivitat 

entre barris i la possibilitat d’accedir-hi a peu, la diversitat d’habitatges, 

l’accessibilitat als equipaments, serveis i llocs d’esbarjo i treball assolint 

la mixtura de funcions. El component de pertinença a una comunitat 

també té rellevància en aquesta idea procurant la cohesió interna des 

de la heterogeneïtat, la interacció i el capital social.

- El pla identifica les àrees susceptibles d’ésser sotmeses a actuacions de 

regeneració urbana a partir de l’índex de privació múltiple (Index of Multiple 

Deprivation 2010).

- El pla preveu la incorporació de 42.000 nous habitatges addicionals anu-

alment fins al 2025. Aquest increment del parc residencial s’aconseguirà a 

partir de nous projectes, de la regeneració i la rehabilitació urbana, de la 

conversió de parc residencial i no residencial i de la recuperació per a l’ús 

de l’habitatge buit.

- El pla defineix quatre tipus de d’habitatges en funció de l’accessibilitat: 

habitatge de lloguer social, habitatge accessible de lloguer, tinença inter-

mèdia, habitatge a preu de mercat. La nova oferta d’habitatge ha d’incloure 

17.000 unitats a preus més accessibles que els presents en el moment 

de desenvolupament del pla. El 60% ha d’ésser en les dues formes més 

accessibles i el 40% en tinença intermèdia.

- Per infraestructura social s’entenen els equipaments sanitaris, educatius, 

comunitaris, culturals, d’esport, esbarjo i oci, llocs de culte, de seguretat. A 

un nivell de més concreció també es consideren com a tal el mobiliari urbà 

adreçat a complir les funcions d’esbarjo i joc per a nens, lavabos públics, 

fonts i bancs públics.

S’identifica com a objectiu reduir la major incidència que té l’atur sobre la 

població “BAME” (Black, Asian i Minority Ethnic) respecte a la població 

londinenca blanca.

Aspectes destacables
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Versions del Pla que s’han succeït fins a la definitiva: https://www.london.gov.

uk/what-we-do/planning/london-plan

Informes de seguiment del Pla: https://www.london.gov.uk/what-we-do/planning/

implementing-london-plan/monitoring-london-plan#Stub-137443

Denominació

País

Ciutat

Descripció

Documents d’interès i enllaços

I�V� Pla de Desenvolupament Estratègic de Glasgow y Clyde Valley

The Glasgow and the Clyde Valley Strategic Development Plan

Escòcia

Glasgow

El Pla de Desenvolupament Estratègic (SDP) estableix el marc de referèn-

cia del planejament urbà a la ciutat de Glasgow i la regió del Clyde Valley  a 

l’horitzó de l’any 2035. El pla comprèn un àmbit urbà que abasta 1.755.310 

habitants. Els objectius principals són el creixement econòmic sostenible,  

la formació i desenvolupament d’espais de qualitat i la millora de les condi-

cions de vida dels ciutadans de la regió. Va ser aprovat l’any 2012. 

L’estratègia es basa en un model de ciutat compacta. Aquest model de 

planificació s’aplica a tot el territori de la ciutat-regió, i se centra en el crei-

xement econòmic sostenible, la regeneració urbana, la renovació del teixit 

urbà, la reducció al mínim de les emissions de carboni i de la petjada ecolò-

gica i el desenvolupament i la millora dels sistemes de transport i mobilitat 

al conjunt de la regió.   

La regeneració de barris degradats i comunitats excloses constitueix un 

element cabdal del SDP. El model que s’ha de seguir és el de les accions 

dutes a terme al Clyde Gateway (el projecte de regeneració més ambiciós i 

de més envergadura d’Escòcia). Al mateix temps, es preveu la densificació 

i l’impuls de clústers econòmics dins el nucli de la ciutat-regió i a zones 

urbanes utilitzant sòl urbà existent i sostenible, tot per tal de reduir també 

el cost de les infraestructures, del transport i dels serveis públics. 

Es preveu la revitalització del centres urbans existents i la creació de nous 

amb l’objectiu de formar una xarxa de centres estratègics identificats per 

les seves funcions i els rols claus al conjunt de la regió. Aquests seran el 

focus de l’activitat econòmica, social i la vida en comunitat, maximitzant la 

seva accessibilitat sostenible. 

Des del punt de vista de l’habitatge, el SDP considera:

-   Els nous desenvolupaments residencials han de prioritzar els espais 
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lliures de la ciutat consolidada en comptes d’abordar nous projectes d’ur-

banització del territori.

-   La territorialització de la demanda i la necessitat d’habitatge (housing 

market areas) s’ha de realitzar tenint en compte escenaris d’alta i baixa 

accessibilitat. D’acord amb aquestes projeccions s’ofereixen dues vies 

d’actuació basades en un predomini de l’habitatge de promoció privada 

−en un escenari de elevada accessibilitat− i un preeminència de la pro-

moció d’habitatges per vies de major accessibilitat a través d’agents pú-

blics o privats sense ànim de lucre −en escenaris de baixa accessibilitat−. 

També s’explora la possibilitat de règims intermedis basats en subsidis 

de l’habitatge en propietat a baix preu.

-  Les intervencions urbanístiques en matèria d’habitatge han de tenir en 

les polítiques de renovació i regeneració urbana un dels seus fonaments. 

Es parla de reciclatge urbà per tal d’aprofitar les possibilitats que ofereix 

la ciutat consolidada per a la creació de nous espais residencials d’usos 

mixtos on hi hagi un ampli ventall de tipologies habitacionals tenint en 

compte grandàries, tipus i règims de tinença. L’altre pota en la que s’ha 

de sustentar l’estratègia residencial és la de creació de nous espais resi-

dencials fora de la ciutat consolidada sempre seguint criteris de configu-

ració de comunitats sostenibles (des d’una perspectiva mediambiental, 

social i econòmica).

Xarxa de centres estratègics, 2035 (Glasgow and the Clyde Valley Strategic Development Plan)
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- Delimitació de la demanda d’habitatge considerant escenaris diversos 

d’elevada i baixa accessibilitat.

- Exploració d’altres formes de tinença intermèdia per facilitar l’accessibili-

tat a l’habitatge.

- La priorització del desenvolupament sobre la ciutat consolidada mitjan-

çant actuacions de renovació i regeneració urbana.

- Un concepte de renovació i regeneració urbana complex on les interven-

cions impliquen també actuacions des d’una perspectiva social. Les inter-

vencions urbanístiques serveixen per a l’impuls de l’activació econòmica a 

escala local repercutint en una millora de les oportunitats formatives i de 

treball. Es busca que les intervencions urbanístiques tinguin a la població 

local com a un dels principals beneficiaris.

- Importància concedida als centres urbans com a espais de canalització 

de la vida urbana mitjançant la mixtura de funcions i població.

Web del Pla: http://www.clydeplan-sdpa.gov.uk/

Projecte de regeneració de Clyde Gateway: http://www.clydegateway.com/

page.php?id=28

Documents d’interès i enllaços

Denominació

País

Ciutat

Descripció

Aspectes destacables

Idees clau que guien el desenvolupament 
urbà de Malmö (Comprehensive plan for 
Malmö)

I�VI� Pla Integral per a Malmö

Comprehensive plan for Malmö

Suècia

Malmö

El pla constitueix l’estratègia del desenvolupament de la ciutat i la regió a 

llarg termini (2030). Els objectius principals són la sostenibilitat econòmica, 

la sostenibilitat social i la sostenibilitat ambiental.  Es va aprovar l’any 2014. 

El pla compren un àmbit urbà que abasta 269.142 habitants.

La principal estratègia de planejament que contempla el pla és la densi-

ficació. El creixement de la ciutat des de la circumval·lació exterior cap 

l’interior ha de permetre una organització espacial que fomenti la interacció 

social al mateix temps que redueixi la petjada ecològica.

Mitjançant la densificació es contempla l’estalvi de recursos. En aquest 

sentit, una ciutat més compacta és més eficient pel que fa a recursos i 

energia que un territori en expansió i ha d’augmentar la capacitat dels ciu-

tadans de la ciutat per triar un estil de vida sostenible (abandonament dels 
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sistemes de transport privats en favor dels transports amb baix impacte 

ambiental). Al mateix temps, l’augment de les oportunitats dins d’un espai 

més compacte reverteix en nous valors econòmics.

La proximitat també s’aplica a la planificació urbana de Malmö. Els serveis 

a la comunitat, així com els equipaments públics han de ser accessibles 

des de tots els punts de la ciutat i estar situats a prop de les àrees resi-

dencials. Sota aquest paraigua de la ciutat densa, els serveis privats i el 

comerç també han de mantenir la proximitat a l’habitatge, a les vies de 

comunicació i a la xarxa de transport públic. La conservació dels espais 

verds urbans existents, la creació de nous i la reducció de la distància per 

accedir-hi també forma part de l’estratègia vers la ciutat compacta. 

La ciutat compacta possibilita alhora la multifuncionalitat d’usos. L’aposta 

per augmentar i apropar les oportunitats laborals a les zones residencials 

forma part d’aquesta recerca del social mix funcional. L’increment de per-

sones que resideixen i treballen al mateix espai es tradueix en un augment 

paral·lel de la demanda de serveis, botigues i espais d’oci. 

Al mateix temps, el pla contempla introduir habitatges amb règims de tinen-

ça  i amb dissenys diversos a les àrees residencialment homogènies, tot 

amb la finalitat d’aconseguir una major mixtura de llars i per afavorir la 

sostenibilitat social.

La sostenibilitat també s’aconsegueix per la via d’una construcció i reno-

vació residencial més sostenible. La declaració de la ciutat com a primera 

urbs al món neutra en emissions de carboni mostra la clara predisposició 

de les seves autoritats per aconseguir un entorn urbà més sostenible. Al 

2020 la ciutat ha d’haver assolit la neutralitat en l’emissió de carboni i al 

2030 el 100% de l’energia utilitzada a la ciutat ha de provenir de fonts re-

novables. Dintre d’aquests objectius s’emmarca la renovació de les àrees 

d’habitatges socials construïdes a la ciutat entre 1964 i 1974 pel programa 

nacional Million Programme.

Des d’una perspectiva més social, incidint en la creació d’un entorn urbà 

més democràtic, el pla de Malmö proposa:

- En la cerca d’una major cohesió social, la ciutat de Malmö ha de procu-

rar facilitar l’intercanvi de població entre barris i millorar l’accés als espais 

on té lloc la interacció social. La realitat urbana de Malmö exigeix reduir 

les divisions socials a partir de l’eliminació de barreres que separen grups 

de població, millorar el transport públic i crear nous espais d’interacció 

entre els que s’han de considerar els parcs, les places, les instal·lacions 

esportives, els parcs infantils, les biblioteques, etc. En aquest sentit, l’ac-

cés a aquests espais hauria de ser possible mitjançant transport públic, 

bicicleta o a peu.
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- La seguretat i la igualtat a la ciutat es buscarà a través d’una concep-

ció de l’espai públic i el transport diferenciada entre dones i homes. La 

perspectiva de gènere es té en compte per a la definició de polítiques 

urbanístiques i urbanes de la ciutat.

- Les disparitats en la salut de la població de la ciutat han de ser reduïdes 

per aconseguir una ciutat més saludable. La reducció de les desigualtats 

s’ha de basar en la millora de les condicions materials de vida, però tam-

bé en el foment de estils de vida saludables. En aquest punt, els espais 

d’interacció social i equipaments representen una oportunitat sempre que 

siguin accessibles per a tota la població. 

Des del punt de vista econòmic, la creació de llocs de treball tindrà en 

compte el desenvolupament de la regió d’Öresund, àmbit metropolità con-

figurat per les ciutats de Malmö i Lund a Suècia i Copenhaguen a Dinamar-

ca. L’impuls econòmic ha de fonamentar-se en activitats mediambiental-

ment sostenibles.

Estratègia de desenvolupament de Malmö (Comprehensive plan for Malmö)
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- Renovació i construcció residencial a partir d’un triple criteri de sostenibi-

litat social, mediambiental i econòmica amb l’objectiu d’assolir la neutralitat 

d’emissions de carboni.

- Es defineixen àrees de desenvolupament prioritàries per al creixement 

de la ciutat localitzades a la ciutat consolidada i vinculades als principals 

nodes de transport públic.

- Es considera la perspectiva de gènere en la planificació urbanística de la 

ciutat, entenent que les dones i els homes fan diferents usos de la ciutat i 

els seus espais.

- Gran rellevància dels espais socials d’interacció (equipaments i espai pú-

blic) i el transport públic com a eines per assolir un major grau de cohesió 

social.

Resum del Pla: http://malmo.se/download/18.1256e63814a61a1b34c1a-

de/1418996393951/OP_english_summary_hemsida.pdf

Web del Pla (en suec): http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visi-

oner/Oversiktsplanering--strategier/Oversiktsplan-for-Malmo.html

Documents d’interès i enllaços

Denominació

País

Ciutat

Descripció

Aspectes destacables

I�VII� Intervencions de regeneració urbana sostenible a Copenhaguen

Intervencions de regeneració urbana sostenible a Copenhaguen. El cas 

del barri de Vesterbro

Dinamarca

Copenhaguen

La ciutat de Copenhaguen (591.485 habitants) ha focalitzat una part de les 

seves intervencions urbanístiques en la regeneració urbana entesa com a 

part del seu desenvolupament urbanístic. Una mostra d’aquesta orientació 

són les diferents actuacions portades a terme en alguns dels seus barris, 

però també la darrera estratègia implementada per a la renovació urbana 

dels edificis de la ciutat pel període 2009-2013. L’estratègia és triple:

1) Considerar els processos de renovació urbana com a intervencions 

complexes on el concepte de sostenibilitat és prioritari. 

2) Sostenibilitat entesa des de tres dimensions: social, econòmica i me-

diambiental.

3) Intent de reducció de les diferències socials en el context urbà a tra-
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Àrees de Copenhagen objecte de regeneració, incloent-hi el casc antic de Vesterbro (Rexen, J. 
(2014): Linking people and places. The urban renewal of Vesterbro, Masterthesis (http://projekter.
aau.dk/projekter/files/204442979/Linking_People_and_Places_Joann_Rexen_Busk.pdf))
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vés de la modernització i la revalorització de les àrees empobrides de la 

ciutat.

Aquest enfocament de la renovació urbana continua una línia d’actuació 

que es remunta a finals del segle XX i que té com a models de referència la 

política de neighbourhood revitalisation danesa i l’operació de regeneració 

urbana del barri històric de Vesterbro . El que es pretén destacar en relació 

amb aquesta última intervenció és el seu enfocament en la sostenibilitat, 

i especialment els aspectes relacionats amb la sostenibilitat ambiental, 

vinculada a la millora de l’hàbitat residencial més immediat de col·lectius 

vulnerables. El barri es caracteritzava en el moment de la intervenció per 

disposar d’un parc residencial amb importants mancances en  calefacció i 

aigua calenta (64%), lavabos (11%) i banys (71%), afegida a una elevada 

concentració de població vulnerable. 

Els objectius de la intervenció a Vesterbro van ser els següents:

a) Regeneració urbana a realitzar a partir dels criteris de sostenibilitat.

b) Els habitatges han d’ésser modernitzats d’acord amb estàndards con-

temporanis.

c) Les instal·lacions i els equipaments dels edificis han de minimitzar l’ús 

de recursos (reducció del consum d’aigua, utilització de l’aigua de pluja, 

disminució de la generació de residus).

d) Equilibri en la composició social.

e) Involucrar als habitants en el procés de regeneració.

f) Crear un model de referència de regeneració urbana sostenible.

Panels fotovoltaics a la façana d’un edifi-
ci i incorporació de balcons a les façanes 
per incorporar panels fotovoltaics. (Saheb, 
Y. (2009): Critical analysis of sustainable 
neighbourhoods in Europe (http://www.the-
cityfactory.com/fabrique-de-la-cite/site/en/
publications.htm#&panel1-3))

-  Perspectiva complexa de la regeneració urbana atenent a criteris socials, 

econòmics i mediambientals.

-  Vincle entre la regeneració urbana, la millora de la qualitat de vida dels 

Aspectes destacables



19
Annex I. Recull de pràctiques de referència

col·lectius vulnerables i la sostenibilitat ambiental i l’estalvi energètic.

-  La reducció del consum energètic redunda en benefici dels col·lectius 

vulnerables reduint les seves despeses.

-  De la implementació de la primera fase cal destacar:

-  Reducció del 20% en el consum de calefacció.

-  Estalvi del 14% en el consum d’aigua calenta malgrat la millor dotació 

de lavabos i banys instal·lats als edificis.

-  Reducció de la distància econòmica i social entre el barri i la resta de 

la ciutat.

-  Manteniment de la població resident a l’àrea d’intervenció.

Per saber més de la política de regeneració urbana a Copenha-

guen: http://www.eukn.eu/e-library/project/bericht/detail/sustainable-urban-re-

newal-2009-2013-a-sustainable-strategy-for-building-renewal-and-communal-cou/

Per saber més del projecte de renovació urbana del barri de Vesterbro: 

http://projekter.aau.dk/projekter/en/studentthesis/linking-people-and-places(af0f6cb1-

90d6-4a46-bc7e-808e5ad4a789).html.

Web de la ciutat (en danès): http://www.kk.dk/

Documents d’interès i enllaços

Denominació

País

Ciutat

Descripció

I.VIII. Planificació urbanística a Torí

Planificació urbanística i urbana a Torí

Itàlia

Torí

La planificació urbanística i urbana a Torí ha estat definida en les darreres 

dècades pel Piano Regolatore Generale di Torino de 1993, les variants del 

mateix pla (Indirizzi di política urbanística de 2008) i els dos plans estratè-

gics de caire metropolità de començaments del segle XXI (primer i segon 

pla de 2000 i 2006, respectivament). L’actual i futura evolució de la ciutat 

de Torí estarà determinada també per un tercer pla estratègic metropolità, 

Torino Metropoli 2025, elaborat per donar resposta als desafiaments del fu-

tur de la ciutat metropolitana de Torí, i que dóna continuïtat als dos primers. 

El Pla es desenvolupa en base a dues idees transversals: la sostenibilitat 

mediambiental i la inclusió social. El Pla comprèn un àmbit urbà que abasta 

38 municipis i 1.600.000 habitants.
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Un dels eixos estratègics del Pla té en consideració els aspectes socials 

de l’evolució futura de la ciutat metropolitana. La lluita contra la desigualtat, 

per la inclusió social de la població més vulnerable i la cerca de la cohesió 

social esdevenen prioritats per als planificadors torinesos. En un major ni-

vell de concreció, es vol destacar la importància concedida a la regenera-

ció urbana i a les mesures en matèria d’habitatge des d’una perspectiva 

social que conté el Pla. La regeneració urbana és entesa de manera inte-

gral establint la connexió entre els aspectes físics i socials de l’hàbitat urbà. 

En aquestes actuacions cobren gran significativitat i pes les intervencions 

adreçades al desenvolupament econòmic de l’àrea objecte d’intervenció, 

la millora de la formació dels diferents estrats poblacionals, la implantació 

o recuperació de serveis públics per contrarestar el procés de davallada 

urbana i els programes per integrar a la població resident mitjançant pro-

jectes culturals i socials que busquen una participació activa dels ciutadans 

de l’àrea a regenerar.

Esquema d’intervenció en els processos de regeneració urbana a Torí amb l’àrea d’intervenció del 
barri de Barriera di Milano de fons (Elaboració IERMB, web del programa de regeneració (http://
www.comune.torino.it/urbanbarriera/mappa/bm~tips.shtml) i Google Earth)

En aquest punt convé vincular l’enfocament de la regeneració del Pla es-

tratègic amb un altre instrument de planificació urbana a la ciutat de Torí 

com és el Torino Smart City Master Plan (SMILE), aprovat el 2014. Un 

dels programes d’actuació és la requalificació urbana sostenible, entesa 

com una millora de l’accessibilitat als espais públics i major gaudi dels 

mateixos, la reducció dels espais de degradació urbana vinculada a una 

reducció del consum energètic, la millora de la qualitat de vida i del territori 

en general, i un increment del nivell de participació dels ciutadans en la 

presa de decisions i en la gestió de l’espai. Aquest concepte de regenera-

ció urbana segueix línies d’intervenció pretèrites desenvolupades a Torí, 

com ara els contratti di quartiere de les vies Dina, Ghedini i Parenzo o el 

programa dotat amb finançament europeu Urban 3 – Barriera di Milano. En 
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concret, l’àrea d’intervenció per a una primera implementació de la regene-

ració sostenible és la zona nord-est de Torí.

Un altre aspecte a destacar del Pla estratègic metropolità és l’enfocament 

cap a noves formes d’accés a l’habitatge, entenent l’enorme desafiament 

que implica per a la administració pública exercir un paper actiu dintre del 

sistema de provisió residencial davant d’una creixent demanda d’habitatge 

accessible coexistent amb les també creixents limitacions econòmiques 

del sector públic. És per aquest motiu que es parla de la generació de 

mecanismes de suport a l’arrendament, per tal d’afavorir la utilització del 

parc residencial potencialment disponible. Però també s’advoca per facili-

tar noves formes d’accés a l’habitatge basades en la cooperació com ara el 

co-housing o l’autoconstrucció mitjançant propostes cooperatives.

-  La consideració de la desigualtat social, la inclusió social i la cohesió 

social com a idees vehiculadores de la intervenció urbana.

-  El concepte de regeneració urbana s’entén de manera complexa cons-

tituint una prioritat i un repte connectar els aspectes físics i socials de les 

actuacions. Els contratti di quartiere, igual que la Llei de barris a Catalunya, 

representa un bon punt de partida per a la millora de les actuacions urba-

nístiques renovadores.

-  Gran importància de les intervencions a l’àmbit social quan s’aborden 

processos de regeneració urbana.

-  La regeneració urbana es proposa també des de la perspectiva de la 

sostenibilitat, a partir de la qual s’assoleixi com horitzó una reducció del 

consum energètic.

-  Treballar per a una millora de l’accessibilitat a l’habitatge mitjançant l’ac-

tivació del parc residencial existent fomentant la connexió entre demanda 

i oferta d’habitatge en règim de lloguer, i facilitant noves vies d’accés a 

l’habitatge presents en els països del centre i nord d’Europa, com ara el 

co-housing i les cooperatives d’habitatge.

Pla estratègic metropolità de Torí: http://www.torinostrategica.it/wp-content/uplo-

ads/2015/04/Torino_Metropoli_2025_web2.pdf

Web del Torino Smart City Master Plan (SMILE): http://www.torinosmartcity.it/

smile/

Projecte de regeneració urbana de Barriera di Milano: http://www.comune.

torino.it/urbanbarriera/en/index.shtml

Aspectes destacables

Documents d’interès i enllaços
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I.IX. Projectes de planificació de la ciutat de Vancouver

Major Planning Projects Vancouver

Canadà

Vancouver

La ciutat de Vancouver (603.502 habitants) constitueix un referent a nivell 

internacional en termes de planificació urbanística, arribant a la seva con-

ceptualització amb el terme “Vancouverisme” que integra una via específi-

ca de fer ciutat i de viure-la. Aquesta manera de planificar la ciutat se cen-

tra en l’habitabilitat entesa com a la creació d’entorns urbans on hi ha una 

integració de funcions. Quatre punts permetrien aprofundir en el concepte 

d’habitabilitat amb què es treballa la planificació de Vancouver:

a) Creació de comunitats que donin prioritat als mitjans de transport sos-

tenibles, reduint a la mínima expressió la dependència del transport pri-

vat.

b) Facilitar el disseny urbà de qualitat per contribuir a una ciutat atractiva, 

funcional, singular i segura.

c) Incorporar al teixit urbà parcs i espais oberts, voreres i calçades, ar-

bres, aigua, jardins i il·luminació. 

d) Protegir la dimensió estètica de la ciutat i els seus voltants, permetent 

al mateix temps la densitat i el creixement.

Més en detall, es destaquen tres aspectes concrets que representen, no 

en la seva totalitat, la planificació urbanística de Vancouver. Un primer punt 

rellevant és que els projectes urbanístics consideren les necessitats espe-

cífiques de les famílies amb fills/es des que l’any 1992 es van aprovar un 

seguit de directrius (High-density housing for famílies with children guide-

lines, 1992) que aborden les qüestions clau del disseny urbà que incidei-

xen en la vida de aquest col·lectiu:

a) Garantir l’accés eficaç (a peu) i de manera segura als serveis essenci-

als de la comunitat i als serveis recreatius.

b) Procurar un hàbitat segur amb habitatges localitzats a entorns que no 

entrin en conflicte amb usos del sòl adjacents, cercant la protecció física, 

visual i acústica.

c)  Els nous desenvolupaments d’habitatges han d’estar en consonància 

amb l’entorn on s’ubiquen des del punt de vista de l’escala, el caràcter i 

els materials.

d) El nombre d’unitats habitacionals adreçades a famílies amb fills ha 

Denominació

País

Ciutat

Descripció
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d’ésser prou ampli com per garantir la interacció social dels menors amb 

iguals, interacció facilitada a partir d’espais i equipaments.

e) Els desenvolupaments on estiguin previstos la mixtura de llars, s’ha de 

garantir una ubicació específica i conjunta per a les famílies amb fills per 

tal de facilitar la interacció entre els membres d’aquest col·lectiu i evitar 

conflictes amb d’altres de diferents característiques i cicle vital. 

Un segon aspecte a destacar és l’estratègia d’habitatge i sensellarisme 

adoptada el 2011 i que té un horitzó d’aplicació de 2012 a 2021. Es tracta 

d’un marc d’actuació per respondre a la manca d’habitatge i augmentar la 

varietat d’opcions accessibles dins del continu residencial. 

Continu residencial.
Font: Vancouver’s housing and homelessness strategy 2012-2021. A home for everyone.

Per continu residencial s’entén l’ampli ventall de solucions habitacionals 

que van des d’un allotjament d’urgència per a persones sense sostre, pas-

sant per diferents formes d’habitatge en règim de lloguer, fins arribar a 

l’habitatge en propietat. Els eixos estratègics concrets són:

- Augmentar l’oferta d’habitatge assequible.

- Fomentar la mixtura residencial en tots els barris per assolir una millor 

qualitat de vida.

- Liderar la recerca i la innovació en matèria de provisió d’habitatge per 

tal de millorar i garantir l’estabilitat residencial tot establint ponts de coo-

peració amb altres actors socials.

Finalment, també es vol destacar l’actuació en matèria de regeneració ur-

bana des de la perspectiva de Vancouver. Aquí es vol recollir les idees 

generals que van guiar una de les principals actuacions urbanístiques de-

senvolupades. 

Es tracta de la remodelació d’un conjunt residencial d’habitatge social 

conegut com a Little Mountain construït l’any 1954. La totalitat del complex 

es va enderrocar al 2009 tractant d’aconseguir una major densitat, mixtura 

social i diversitat d’usos a la zona. La creació d’una comunitat a partir de la 

mixtura social i garantir l’accés al transport, els equipaments, els serveis, el 

treball i l’espai públic constitueix un dels objectius prioritaris.

Plànol d’usos del sòl de Little Mountain.
(http://www.vancouverlittlemountain.com/
proposal/latest-plans)
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Documents d’interès i enllaços

- Desenvolupament de polítiques urbanístiques tenint en compte criteris 

d’elevada densitat per a complexos residencials adreçats a famílies amb 

fills. La unitat familiar amb fills menors com a element a considerar amb 

unes característiques i necessitats concretes posades en relació amb la 

resta de població i l’hàbitat urbà. 

-  La diversificació residencial és abordada des d’una perspectiva d’ajusta-

ment entre la diversitat de llars, situacions socioeconòmiques i cicles vitals 

i l’accessibilitat. Hi ha d’haver un ventall ampli de solucions residencials 

que cobreixin totes o la majoria de necessitats existents entre la població 

de Vancouver.

- Els projectes de desenvolupament urbanístic, que inclouen intervencions 

de regeneració urbana, s’entenen des d’un augment de les densitats, la 

mixtura d’usos i la diversitat social. Els espais públics i els equipaments 

adquireixen una especial rellevància com a ambients d’interacció de la di-

ferència.

Per saber més sobre la planificació urbanística a Vancouver: http://vancou-

ver.ca/home-property-development/urban-planning.aspx

Per consultar l’orientació urbanística a seguir tenint en compte les famílies 

amb fills: http://vancouver.ca/home-property-development/design-policies-guidelines.

aspx

Estratègia d’habitatge i sensellarisme: http://vancouver.ca/people-programs/van-

couvers-housing-strategy.aspx

Aspectes destacables
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Annex II� Notes metodològiques

II.I Elaboració d’un nou mapa sociomorfològic

II.II Caracterització dels nous teixits morfosociològics

II.III. Metodologia pel quadre sintètic del grau necessitat d’aplicació de les di-

rectrius sociomorfològiques
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II�I Elaboració d’un nou mapa sociomorfològic

a) Simplificar per entendre

La disponibilitat dels mapes sociològics i morfològics de l’àrea metropoli-

tana presentats en els apartats precedents permet elaborar un mapa del 

conjunt del territori d’estudi que posi en relació ambdós aspectes, entenent 

que d’aquesta combinació en pot sortir una reflexió que enriqueixi el debat 

metropolità sobre els reptes morfosociològics que ha de tenir en compte 

el PDU.

Cadascun dels mapes pren diferents unitats de referència. El mapa de 

les àrees socioresidencials pren com a unitat bàsica la delimitació de les 

seccions censals, mentre que en el cas dels teixits morfològics és el parce-

l·lari de la base topogràfica. La utilització d’aquestes dues delimitacions ve 

motivada per la naturalesa de l’estudi i  l’origen de les dades en cada cas. 

Ateses aquestes diferents delimitacions, a l’hora de fer el mapa de conjunt, 

es presenten una sèrie de dificultats metodològiques que han estat explo-

rades pluridisciplinarment i s’expliquen seguidament.

D’altra banda, la condició complexa dels dos mapes, que tenen un alt grau 

de detall sobre aspectes sociològics i morfològics i provenen d’altres es-

tudis particulars sobre el tema, presenta reptes per extreure l’essència de 

cada un d’ells. En conseqüència, la unió necessita també d’un treball addi-

cional per a simplificar, en la mesura del possible, les seves categories, per 

tal de fer entenedor el mapa morfosociològic resultant.

L’objectiu principal és, doncs, resoldre els aspectes metodològics a fi i 

efecte de tenir un mapa sintètic que permeti entendre la diversitat i propor-

ció de teixits morfosociològics residencials de la Barcelona metropolitana 

per tal de posar èmfasi en quines han de ser les actuacions prioritàries en 

cada un d’ells en el marc del PDU.

Aproximacions parcials dels dos mapes on 
es veu la diferència de les delimitacions 
que es tenen en compte en cada un dels 
casos.
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Fragment de l’Eixample Cerdà i Gràcia on 
es mostren teixits morfològicament homo-
genis amb múltiples seccions censals me-
nudes d’àrees socioresidencials heterogè-
nies. La gran diversitat sociològica de les 
múltiples seccions censals incloses a cada 
teixits no ajuda a entendre la condició so-
cial d’aquest.

b) Metodologia 

1a fase: La superposició dels mapes

Es du a terme la superposició del mapa morfològic de les 4 categories de 

teixits i el mapa sociològic de les 6 categories d’àrees socioresidencials. 

S’ha seleccionat el mapa morfològic de les 4 categories de teixits enlloc de 

les 14 subcategories per evitar un detall excessiu i poder tenir una lectura 

conceptual i gràfica de conjunt. 

D’aquesta superposició en surten 23 categories, que es mostren en el plà-

nol de la pàgina següent (veure Annex III a esc. 1: 60.000).

D’aquesta combinació en deriven dos aspectes que fan necessària una 

fase posterior, la fase 2, per simplificar. Es tracta del següent:

1a. Teixits morfològicament homogenis amb múltiples seccions censals 

menudes d’àrees socioresidencials heterogènies. En aquests casos, hi ha 

una gran diversitat sociològica que no ajuda a entendre la condició social 

del teixit. Aquest aspecte es pot veure en diferents zones de la metròpolis, 

la majoria de les quals són a Barcelona, ja que és on les seccions són més 

menudes i diverses. Un exemple significatiu seria Gràcia i l’Eixample Cer-

dà (imatge al marge).

2a. Teixits morfològicament homogenis que estan a cavall de dos seccions 

censals més grans que el propi teixit i sociològicament diferents. Sovint, 

quan els teixits tenen una mida menuda i les seccions censals gran, sem-

bla coherent pensar que els teixits siguin socialment semblants, no obstant 

la superposició els fa sociològicament diferents. 

Un exemple es produeix en el teixit històric de Pallejà, on una porció molt 

menuda del teixit té una caracterització social diferent, cosa que resulta 

inversemblant per la seva mida (imatge abaix).

Teixit històric de Pallejà. En fris les secci-
ons censals i en colors els diferents teixits 
morfològics. Com es veu, en haver teixits 
morfològicament homogenis que a cavall 
de dos seccions censals més grans que 
el propi teixit i sociològicament diferents, 
resulta que una part menuda del centre 
històric canvia de condició social, cosa que 
resulta inversemblant, i fa necessària una 
següent aproximació.
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Les 46 categories sociomorfològi-
ques resultants

2a fase:  La redefinició dels àmbits teixits sociomorfològics

L’objectiu d’aquesta fase és resoldre els aspectes detectats en la primera, 

que són conseqüència del fet que les delimitacions sociològiques i morfo-

lògiques responen a diferents criteris, fent-se necessari determinar unes 

noves delimitacions que les posin en relació i permetin simplificar el mapa.

De manera general, es pren com a unitat de referència la delimitació dels 

teixits morfològics, entenent que són més fidels a la realitat territorial que 

les de les seccions censals, que són purament administratives. A partir 

d’aquí es fan les següents subdivisions:

a. Criteris morfològics: es divideixen tots els teixits segons les 14 sub-

categories però mantenint el nom de les 4, per no fer complexes les ca-

tegories resultants. Això permet tenir uns teixits més menuts i per tant 

una relació més harmònica amb les seccions censals de mida menuda. 

b. Criteris administratius: s’apliquen tan sols en els casos que les divi-

sions per criteris morfològics donin encara teixits molt grans en relació 

a la secció censal. Es concreten en utilitzar, en primer lloc, la divisió 

de barris atesa la seva condició de límit consolidat i validat pel pas del 

temps. Seguidament, en els pocs casos en què no ha estat suficient 

la divisió per barris, s’utilitzen els límits de les agrupacions censals o 

seccions censals. 

A partir d’aquestes noves delimitacions, es consensua un criteri per simpli-

ficar el mapa. S’acorda que l’àrea socioresidencial es considera predomi-

nant en aquestes noves delimitacions quan més del 60% del teixit és d’un 

sol tipus. Dels 975 polígons hi ha 91 casos en què aquest percentatge no 

s’assoleix i es determina que com a màxim cal definir-los amb dos varia-

bles socials. S’agafen les dues que tenen un percentatge superior ja que, 

casualment, en tots els casos la suma d’aquests és sempre superior al 

60%. 

D’aquest segon filtre, en sorgeixen 46 categories. Aquest increment es deu 

a la realitat morfosociològica, on hi ha teixits morfològics que són mixtos 

sociològicament. No obstant, la complexitat del mapa fa necessària una 

tercera i definitiva fase per disposar del mapa sintètic morfosociològic de 

l’àrea.
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Les 21 categories sociomorfològiques re-
sultants

3a fase: La síntesi 

Amb la voluntat de poder simplificar encara més aquesta realitat i fer una 

síntesi del plànol, s’estudien les possibles assimilacions entre aquestes 46 

categories. La metodologia per fer les assimilacions ha tingut dues etapes:

1. Estudiar quines categories representen una proporció tan reduïda en el 

conjunt que no es poden considerar com a tals: es determina el llindar en 

aquelles que tenen o menys de 6 unitats o que representen menys del 6% 

de la seva categoria morfològica. Es detecten 25 categories no represen-

tatives.

2. Estudiar com reduir el nombre de categories amb la detecció de les 

possibles similituds entre aquestes 25 categories poc representatives i les 

que sí que ho són. L’anàlisi crític permet reduir aquestes 25 categories no 

representatives fent els quatre tipus d’assimilacions conceptuals següents: 

a. Morfològicament s’assimilen els “Històrics” amb els “Eixamples”, te-

nint en compte la condició compartida de ciutat compacta. Se’ls ano-

mena “Compactes”.

b. Sociològicament, en casos en què una de les dues categories és 

”mixtes de classes intermèdies” s’ha donat prioritat a l’altra categoria 

ja que la de “mixtes de classes intermèdies” és la que té un caràcter 

menys determinant de les sis. Aquest criteri s’aplica en la totalitat dels 

casos d’”Unifamiliars” i “Blocs”, i en un cas d’”Eixample-Històric”.

c. Proporció: Les categories on una de les dues s’aproxima al 60% i la 

segona té un percentatge sensiblement inferior, s’assimilen a les cate-

gories que tenen més d’un 60% d’una.

d. Aspectes qualitatius consensuats: el coneixement del territori i dels 

seus aspectes socials, consensuat entre els diferents membres pluri-

disciplinaris redactors del treball, ha fet determinar l’assimilació d’algu-

nes categories úniques d’un nombre molt reduït de teixits.

De l’aplicació d’aquest mètode en sorgeixen, finalment, les 21 categories 

morfosociològiques del marge.

En l’annex III es pot veure el mapa resultant a escala 1:60.000 en A1, que 

també es pot veure en l’apartat 2.3. 

Per tal de veure les assimilacions concretes de cada una de les 46 cate-

gories fins arribar a les 21 categories resultants és necessari veure quadre 

que segueix on s’explica amb més deteniment quin ha estat el criteri en 

cada un dels casos.
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II�II Caracterització dels nous teixits morfosociològics

Mètode areal d’interpolació
El mètode d’estimació estadística que s’ha fet servir per caracteritzar els 

21 tipus de teixits sociomorfològics es pot ubicar dins del grup dels mèto-

des areals d’interpolació. Bàsicament, aquest mètode permet (re)assignar 

la informació socioeconòmica i/o demogràfica que es disposa per unes 

zones d’origen a unes altres zones de destí de manera proporcional. En 

aquest cas, la informació s’ha transferit de les seccions censals als teixits 

sociomorfològics. 

Concretament, el mètode que s’ha implementat en aquest estudi està ins-

pirat en el Cadastral-based Expert Dasymetric System (CEDS) (MaaNTay, 

Maroko. i herrMaNN; 2007: 77-102, i Mora-García i MarTi-ciriquiaN; 2015: 305-

314). La lògica a partir de la qual funciona el CEDS és que la població 

de les seccions censals es desagrega segons el nombre d’habitatges del 

Cadastre (considerant un número mitjà de residents en cadascun dels ha-

bitatges), per desprès reagrupar la població en l’àrea de destí. 

La fórmula a partir de la qual es fa la (re)assignació de la informació és la 

següent:

Criteris de proximitat als béns urbans per a una distribució equitati-
va en termes de cohesió social
Per analitzar l’accés de la població als equipaments i serveis, als espais 

verds i zones d’esbarjo, així com al transport públic col·lectiu s’ha calculat 

un indicador de proximitat específic per a cadascun d’aquests béns urbans 

que defineixen la qualitat de l’entorn residencial i la integració territorial. 

Per al càlcul dels indicadors de proximitat s’ha precisat de la informació 

poblacional i dels béns urbans georreferenciades per al seu posterior trac-

tament mitjançant SIG. A partir d’aquesta informació se han creat àmbits 

de proximitat de les entitats que representen els béns urbans amb l’ajuda 

del geoprocés buffer existent al SIG. S’entén com a la població que viu a 

prop d’un bé urbà aquella continguda en la capa de buffer. Els respectius 

indicadors de proximitat atenen a criteris particulars en la seva definició, 

però comparteixen una mateixa formulació en el seu càlcul. La fórmula a 

partir de la qual es calcula la població que té accés a aquests béns urbans 

és la següent:
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Finalment, s’ha establert un mínim desitjable de percentatge de població 

que té accés als béns urbans per valorar com a òptima la seva implanta-

ció al territori. Des d’una aproximació força restrictiva, aquest mínim s’ha 

definit en el interval 90%-100% de població amb accés en condicions de 

proximitat.

Els criteris de proximitat per als respectius béns urbans, així com el mí-

nim desitjable s’han basat en indicadors estandarditzats. La referència que 

s’ha utilitzat per a la definició dels criteris de proximitat dels equipaments i 

els espais verds i zones d’esbarjo ha estat la CAT-MED Platform on Sustai-

nable Urban Models, plataforma internacional que cerca desenvolupar mo-

dels urbans sostenibles basats en la ciutat clàssica mediterrània compacta, 

complexa i de proximitat. En aquests casos, els indicadors s’han adaptat 

a la realitat metropolitana de Barcelona establint criteris més restrictius 

que permetessin una anàlisi més acurada de les desigualtats existents al 

territori metropolità. En el cas del transport públic col·lectiu, s’ha utilitzat un 

indicador d’accés elaborat per l’Àrea de Territori de l’IERMB tenint com a 

referència l’interval òptim del 90%-100% definit des de la plataforma CAT-

MED. Els criteris de proximitat han estat els següents:

Equipaments:

 – Equipaments de formació obligatòria: 300 metres.

 – Equipaments de formació no obligatòria: 300 metres.

 – Equipaments de proveïment: 500 metres.

 – Equipaments sanitaris: 500 metres.

 – Equipaments de serveis socials: 500 metres.

Espais verds i zones d’esbarjo:

 – Superfície inferior a 1 hectàrea (amb un mínim de mitja hectàrea): 
200 metres.

 – Superfície igual o superior a 1 hectàrea i inferior a 20 hectàrees: 
400 metres.

 – Superfície superior a 20 hectàrees: 800 metres.

Xarxa de transport públic col·lectiu. S’entén que la població té un accés 

òptim al transport públic col·lectiu si està servida per dos o més serveis 

dels següents:



37
Annex II. Notes metodològiques

 – Estacions de ferrocarril d’alta freqüència (metro, tramvia i serveis 
urbans d’FGC): 500 metres.

 – Estacions de ferrocarril de tipus rodalia/regional (estacions de 
Rodalies Renfe i resta d’estacions d’FGC): 1000 metres.

 – Parades d’autobús d’alta freqüència (>3 expedicions en hora pun-
ta: tots els serveis d’autobús): 250 metres.

II�III� Metodologia pel quadre sintètic del grau necessitat d’aplicació 
de les directrius sociomorfològiques

Abans de comentar els resultats presentats en el quadre, convé aclarir 

quins són els criteris que s’han utilitzat per a considerar adient l’aplicació 

o no d’un principi socioespacial a un teixit concret. Cada criteri ha estat 

valorat de forma diferent segons el seu compliment en cadascun dels tipus 

de forma urbana, tot i que en alguns casos hi ha elements de coincidència. 

Alguns es basen en un únic indicador, mentre que d’altres en tenen en 

compte fins a cinc. Convé puntualitzar, tanmateix, que la utilització dels 

indicadors tracta d’avançar una anàlisi que s’hauria d’aprofundir per tal 

de poder fixar amb major exhaustivitat els teixits i, dintre d’aquests, les 

àrees que precisen d’una major atenció per a la planificació urbanística. 

Tot seguit es presenten de manera succinta els indicadors que han permès 

configurar el quadre 3:

Prioritzar la rehabilitació i integració territorial de barris desafavorits: 
Es consideren dos indicadors: percentatge elevat d’edificis en mal estat i 

percentatge també elevat de població pobre. S’han establert dos criteris de 

priorització. El primer criteri vindria marcat per l’existència d’un percentatge 

alt d’edificis en mal estat, essent la presència en proporcions elevades de 

població pobre un factor afegit a aquesta problemàtica i no amb entitat prò-

pia per donar una puntuació a la forma urbana indicativa de la necessitat 

de la implementació d’aquest principi socioespacial. Un segon criteri de pri-

orització està delimitat a partir de les desviacions estàndard, establint tres 

possibles puntuacions tenint com a referència l’escala 0-1: 0 punts si té un 

valor igual o inferior a la mitjana metropolitana; 0,25 punts en el cas tingui 

un valor comprès entre la mitjana i una desviació estàndard; i 0,50 punts 

en el cas tingui un valor superior a una desviació estàndard. Finalment, es 

procedeix amb un sumatori de les puntuacions dels dos indicadors (sem-

pre i quan un percentatge de població elevat coincideixi amb un percentat-

ge alt d’edificis en mal estat), mitjançant el qual s’obtindrà una puntuació 

amb un rang de 0-1, com s’ha explicat anteriorment.

Fixar criteris de densitat poblacional vinculada a l’oferta o l’existència 
d’habitatges: Es té en compte l’indicador de densitat poblacional per su-

perfície de parcel·la (hab./ha) i s’estableix com a criteri d’adscripció positi-
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va el fet de comptar amb una densitat allunyada de la mitjana, ja sigui per 

sota o per sobre, indicant la necessitat d’abordar processos de densificació 

o redensificació. En aquest cas, les possibles puntuacions són 0, 0,50 i 1. 

0 punts correspondria a les formes urbanes que presenten una densitat de 

població entre la mitjana i 1 o -1 desviació estàndard. Mig punt seria assig-

nat als casos en què la densitat poblacional estigués entre 1 o -1 desviació 

estàndard i 2 o -2 desviacions estàndard. Finalment, les densitats poblaci-

onals més elevades o més baixes —amb més de 2 desviacions estàndard 

per sobre o per sota de la mitjana— obtindrien 1 punt.

Adaptació de les àrees residencials als canvis en les formes de con-
vivència i a la diversitat social: En aquest cas s’han tingut en compte 

les dimensions dels habitatges amb dos indicadors: percentatge alt d’ha-

bitatges d’una grandària inferior als 70 m2 o superior als 100 m2. S’entén 

que un predomini de qualsevol de les tipologies (per sobre de la mitjana 

metropolitana) dificulta l’adaptació als canvis del cicle vital i la diversitat 

social. S’ha establert el mateix criteri de priorització basat en les desvia-

cions estàndard que el que s’ha fet servir en el principi de rehabilitació i 

integració territorial de barris desafavorits, tenint ambdós indicadors entitat 

independent a l’hora de considerar la implementació del principi als teixits. 

El rang de les puntuacions abasta del 0 al 1.

Fomentar la diversificació residencial a escala metropolitana: Per ava-

luar la necessitat d’aplicació del criteri s’ha treballat amb un únic indicador, 

el percentatge elevat d’habitatge en règim de propietat, com a indicador de 

la necessitat d’ampliar l’oferta residencial per la via del règim de propietat 

per dotar les diferents formes urbanes de mixtura social. El criteri de prio-

rització ha estat el de les desviacions estàndard, essent possible aquí les 

puntuacions 0, 0,5 i 1 en treballar únicament amb un indicador, com en el 

cas del criteri 2 relatiu a la densitat poblacional.

Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada: 
En aquest cas també s’ha considerat l’existència d’un percentatge elevat 

d’habitatge en règim de propietat per les dificultats d’accessibilitat associa-

des a aquest règim, i l’existència desproporcionada d’edificis en mal estat 

per tractar-se d’un indicador de exclusió residencial des de l’habitabilitat. 

També es treballa aquí amb el criteri de priorització de les desviacions es-

tàndard amb les puntuacions possibles de 0, 0,25, 0,50, 0,75 i 1.

Promoció de l’estalvi energètic i de la generació d’energia renova-
ble: L’existència de deficiències estructurals en els habitatges que els fan 

presentar un estat deficient de conservació i la manca de calefacció són 

els dos indicadors que s’han fet servir per a la necessitat de l’aplicació del 

criteri. Es considera el criteri de les desviacions estàndard per prioritzar la 

implementació del principi socioespacial, amb les puntacions possibles de 

0, 0,25, 0,50, 0,75 i 1. 
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Garantir l’accés equitatiu als equipaments i serveis públics: L’accés 

als diferents tipus d’equipaments representa un element primordial per sa-

tisfer les necessitats personals i socials i per fer efectiu el dret a la ciutat. 

Per aquest criteri s’han utilitzat cinc indicadors, un per a cada tipus d’equi-

pament: equipaments d’educació obligatòria, d’educació no obligatòria, de 

proveïment, sanitaris, i de serveis socials. Els cinc indicadors estan basats 

en la taxa de cobertura definida a partir de la proximitat geogràfica de la 

població als respectius equipaments. A més, el criteri de priorització varia 

respecte als anteriors considerant el llindar del 90% com a límit per sota 

del qual hi hauria mancances al teixit en l’accés als diferents tipus d’equi-

paments. Els teixits amb una cobertura entre 90 i 100% de la seva població 

tindrien una puntuació en cadascun dels indicadors de 0. Aquells teixits 

amb una cobertura compresa entre 89% i 75% se’ls assignaria un valor 

de 0,10. Per últim, els teixits amb cobertures inferiors al 75% tindrien una 

puntuació de 0,20.

Generar un accés equitatiu als espais verds i les zones d’esbarjo: La 

taxa de cobertura de parcs i jardins urbans és l’indicador que es fa servir 

en aquest cas per delimitar els teixits que precisarien o no d’atenció. Es se-

gueix per aquest principi socioespacial el mateix criteri de priorització que 

l’utilitzat per als equipaments. La diferència respecte als equipaments és 

que en aquest cas tan sols es compta amb un indicador de cobertura, de 

tal manera que les puntuacions possibles serien 0 per aquells teixits amb 

una taxa de cobertura de la seva població de 100 a 90%, 0,50 per als teixits 

amb una taxa de cobertura entre 89% i 75% i 1 per als teixits amb taxes de 

cobertura inferiors al 75%.

Establir una xarxa de transport públic accessible i eficient: També en 

aquest cas s’ha empleat la taxa de cobertura del transport públic col·lectiu 

com a indicador que mostra l’ajustament del teixit al principi socioespacial. 

El llindar també és aquí del 90% i els criteris de puntuació són els mateixos 

que els de l’anterior principi socioespacial.

Procurar el continu urbà i evitar l’aïllament residencial: Aquest criteri 

resulta de més complexa definició i l’ajustament dels teixits al mateix no pot 

ser realitzat en aquest fase. Com s’ha explicat a l’apartat del criteri (vegeu 

secció 4.4.2) aquest principi socioespacial de l’urbanisme metropolità ha 

de parar atenció en aspectes específics de la trama urbana per als quals 

es precís baixar d’escala i superar el teixit. Tot i que en alguns casos la dis-

continuïtat amb el teixit urbà és més evident que en d’altres, com és el cas 

de les formes unifamiliars, en d’altres aquesta discontinuïtat és més difusa, 

i respon a l’existència de barreres físiques i mentals de la població de difícil 

mesura a través d’un indicador numèric. En concret, s’ha tingut en compte 

el fet de trobar teixits amb barreres físiques evidents i d’altres factors de 

caire més social que podrien contribuir a crear una imatge negativa de la 
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zona específica o iniciar processos de degradació urbana i social (teixits 

amb nova immigració, blocs de classes treballadores, unifamiliars de clas-

ses treballadores), o, en canvi, a crear una imatge d’exclusivitat que impe-

deixi la integració del teixit a la resta de la trama urbana (teixits de classes 

mitjanes i altes). A més, s’han inclòs tots els teixits d’unifamiliars pel fet de 

suposar un trencament amb el compacitat urbana, tot i que els unifamiliars 

de classes treballadores tinguin altres aspectes socials que influeixen en el 

seu aïllament). El que s’ofereix com a aproximació a la qüestió és una pun-

tuació preliminar que hi facilitaria un posterior aprofundiment i que respon 

a una valoració eminentment qualitativa. Al quadre s’ha inclòs el valor nu-

mèric que classifica el teixit, però acompanyat d’un asterisc que informa de 

la provisionalitat del valor assignat. En funció d’aquesta temporalitat s’ha 

entès adient no considerar les puntuacions dels teixits en aquest criteri per 

al càlcul de l’indicador sintètic final.

Fomentar un espai públic multifuncional que doni cabuda al màxim 
d’usos possibles i la recerca de models de convivència i interacció 
ciutadana�: Per aquest criteri s’hi valora l’ajustament dels teixits en fun-

ció de l’indicador del percentatge de població que declara haver tingut un 

conflicte veïnal durant l’any de realització de l’enquesta. Per aquest princi-

pi s’estableix el criteri de priorització basat en les desviacions estàndard, 

tenint unes puntuacions possibles de 0, 0,50 i 1, a l’igual que els principis 

relatius a la densitat poblacional i la diversificació residencial.

Millora de l’espai públic a partir de criteris com la prevenció situacio-
nal: Finalment, aquest criteri es valora a partir de la percepció d’inseguretat 

de la població. També considerant aquí les desviacions estàndard s’obté 

una classificació de les formes urbanes amb un percentatge d’inseguretat 

més o menys estès entre la població que permet prioritzar l’atenció en 

determinats teixits en funció de si presenten una puntuació de 0, 0,50 i 1. 
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III�I Informació

Estructura socioresidencial, 2011

Estuctura morforesidencial, 2016





Criteris per al planejament urbanístic en els teixits residencials

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Desembre 2016

EQUIP IERMB
S. Porcel, F. Antón F. Coll, L. Navarro-Varas, C. González

Tipus d'àrees sociològiques

Àrees residencials de classes mitjanes i altes
Barris de noves classes mitjanes urbanes
Àrees d'afluència de famílies amb fills
Àrees mixtes de classes intermèdies
Barriades obreres
Zones envellides o degradades

PLÀNOL

Estructura socioresidencial

°A3    0    250     500         1000                          2000 

A1    0    125     250          500                           1000

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL:





Criteris per al planejament urbanístic en els teixits residencials

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Desembre 2016

TÈCNIC COORDINADOR
X. Mariño

EQUIP REDACTOR
R. Vinyes, M. Figueras, L. Molist

Tipus de teixits morfològics
Històrics

Històric Casc antic
Històric Suburbà

Eixamples
Eixample Suburbà
Eixample Axial
Eixample Regulat ortogonal
Eixample Regular Cerda

Blocs
Blocs Autònoms
Blocs Ordenació unitària no alineats a vial
Blocs Ordenació unitària alineats a vial

Unifamiliars
Unifamiliars En filera
Unifamiliars Rústics
Unifamiliars Irregulars
Unifamiliars Regulars
Unifamiliars Mixte

PLÀNOL

Estructura morforesidencial

°A3    0    250     500         1000                          2000 

A1    0    125     250          500                           1000

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL:
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III�II Proposta

Estructura sociomorfològica residencial, 2016





Criteris per al planejament urbanístic en els teixits residencials

ESCALA      A1   1/60.000      A3   1/120.000

Desembre 2016

EQUIP AMB
X. Mariño
R. Vinyes, M. Figueras, L. Molist

EQUIP IERMB
S. Porcel, F. Antón

F. Coll, L. Navarro-Varas, C. González

Teixits sociomorfològics

Històric de classes treballadores
Històric amb mixtura de classes intermèdies
Eixample de classes treballadores
Eixample amb mixtura de classes intermèdies
Compacte de gent gran-nova immigració
Compacte de gent gran-nova immigració i classes
treballadores
Compacte de gent gran-nova immigració i mixtura de
classes intermèdies
Compacte de classes treballadores i mixtura de classes
intermèdies
Compacte amb predomini de famílies amb menors
Compacte de noves classes mitjanes i mixtura de
classes intermèdies
Compacte de noves classes mitjanes
Compacte de classes mitjanes i altes
Blocs de gent gran-nova immigració
Blocs de classes treballadores
Blocs amb mixtura de classes intermèdies
Blocs amb predomini de famílies amb menors
Blocs de classes mitjanes i altes
Unifamiliar de classes treballadores
Unifamiliar amb mixtura de classes intermèdies
Unifamiliar amb predomini de famílies amb menors
Unifamiliar de classes mitjanes i altes

PLÀNOL

Estructura sociomorfologica residencial

°A3    0    250     500         1000                          2000 

A1    0    125     250          500                           1000

FORMA URBANA I COHESIÓ SOCIAL:
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