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Àmbit 1 
Millora de l’espai públic

·
La inversió total de les cinc convocatòries per a la millora de l’espai 

públic i la dotació de zones verdes és de 460 MEUR.
·

A la foto, baixada dels Drets a Manresa



Àmbit 1
Millora de l’espai públic / Zones verdes i espais de lleure

·
Dins d’aquest primer àmbit també es troben les accions de creació de parcs i jardins i espais 
de lleure, 142 en total, i les d’esponjament d’aquells nuclis massa densos que necessitaven 

espai lliure per guanyar llum i llocs per poder desenvolupar activitats a l’aire lliure.
·

A les fotografies, els jardins de Rodrigo Caro, al barri de Roquetes, a Barcelona, 
i la plaça de la Sènia, al de Collblanc–la Torrassa, a l’Hospitalet de Llobregat



Àmbit 1 
Millora de l’espai públic / Places i carrers

·
El Programa inclou més de 500 actuacions de remodelació de carrers, 

105 noves places i 232 actuacions de millora de la mobilitat.
·

A la foto, la plaça de Valldaura de Manresa
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1. Els objectius de la Llei de barris

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen una atenció especial té com a objectiu pro-
moure la transformació global d’aquests àmbits, a fi d’evitar-ne 
la degradació, de millorar les condicions i la qualitat de vida dels 
ciutadans que hi resideixen i d’afavorir-hi, d’aquesta manera, la 
cohesió social.

La Llei no s’aplica, per tant, de forma indiscriminada i general sobre 
tot el territori, sinó només en aquelles àrees territorials que anome-
na i que tenen la condició “d’àrees urbanes d’atenció especial”. El 
seu valor afegit és la capacitat de concentrar recursos i estratègies 
en una acció de xoc, per mitjà de la qual es vol ajudar a fer percep-
tible el canvi de mentalitat, d’actitud i de plantejament, fins a acon-
seguir un canvi de tendència en la perspectiva vital d’un barri. 

El Programa que es deriva de l’aplicació de la Llei canalitza, per 
tant, una inversió extraordinària de l’Administració, i el seu sen-
tit últim és atendre les necessitats especials que es puguin haver 
originat en alguns desenvolupaments contradictoris i en desajus-
tos de moltes menes, els quals la Llei es proposa corregir. No es 
tracta, per tant, només d’una llei pal·liativa, sinó d’una norma emi-
nentment preventiva que tracta d’arribar i d’intervenir abans de la 
radicalització dels problemes. 

Per a aconseguir aquests objectius, la Llei estableix la creació del 
Fons de Foment del Programa de barris, un instrument financer 
de la Generalitat que es posa a disposició dels ajuntaments que 
presentin projectes d’intervenció integral amb l’objectiu d’acon-
seguir una millora urbanística, social i econòmica de barris. Les 
aportacions de la Generalitat són destinades a cofinançar aquests 
projectes.

La Comissió de Gestió del Fons de Foment del Programa de bar-
ris és l’encarregada d’analitzar els projectes presentats. Aquesta 
comissió està integrada de manera paritària per trenta membres, 
uns en representació del Govern de la Generalitat, altres membres 
en representació de les administracions locals i també dels col-
legis professionals. Aquesta Comissió, presidida pel secretari per 
a la Planificació Territorial, és la que, en funció de la problemàtica 
existent, la bondat dels projectes i l’equilibri territorial, proposa al 
conseller de DPTOP, que adoptarà la resolució definitiva, quins han 
de ser els projectes finançats i per quina quantia. 

Els projectes d’intervenció integral subvencionats abracen un con-
junt d’actuacions diverses i heterogènies, aplicades amb caràcter 
tranversal, d’acord amb els vuit camps d’actuació en què la Llei 
proposa d’intervenir. El requisit de la participació i cooperació ciu-
tadanes en la formulació d’aquests projectes és, també, un altre 
dels elements característics.

Aquesta integralitat obliga que els projectes incloguin, en primer 
lloc, actuacions en l’espai públic, l’accessibilitat i la sostenibilitat, 
actuacions destinades a la incorporació de les noves tecnologies 
de la informació en els edificis, actuacions destinades al foment de 

la sostenibilitat del desenvolupament urbà (molt especialment les 
destinades a l’eficiència energètica, l’estalvi en el consum d’aigua 
i el reciclatge de residus), i totes les actuacions destinades a la mi-
llora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. 

Pel que fa  a la dotació d’equipaments i la rehabilitació, es valoren 
totes les actuacions de rehabilitació i equipament dels elements 
comuns dels edificis, la provisió d’equipaments per a ús col·lectiu i 
totes les actuacions destinades a la rehabilitació.

Des d’un vessant social, els plans d’intervenció poden incloure 
tots els programes socioeconòmics i de dinamització comercial 
que comportin una millora social i econòmica del barri, ja siguin 
programes d’integració o de dinamització comercial, plans d’aco-
llida, etc. Aquests programes, destinats a gestionar la diversitat 
social i cultural i la igualtat d’oportunitats, han d’incloure, també, 
l’enfocament de gènere en el conjunt d’actuacions del pla, i apli-
car la perspectiva de gènere al disseny de ciutats i pobles, la qual 
cosa significa fer canvis en els plantejaments de l’urbanisme actu-
al, introduint en l’agenda de prioritats temes importants de la vida 
quotidiana com la seguretat, la proximitat, el temps i l’organització 
dels serveis.  

A l’últim, un element cabdal en el qual ha d’intervenir el projecte 
integral és la participació i la cooperació de tots els actors del pro-
jecte, i evidentment uns dels actors principals d’aquests projectes 
són les persones que viuen i conviuen al barri. Les relacions amb 
els veïns i els residents als barris han de ser un component trans-
versal per al conjunt d’actuacions de regeneració urbana. El pro-
tagonisme dels veïns i de les entitats ciutadanes en les operacions 
de regeneració és clarament un repte clau de cara a l’eficàcia i 
l’impacte dels projectes.

D’aquesta manera, l’estratègia de regeneració urbana dels barris 
desafavorits significa una nova manera d’entendre la relació exis-
tent entre els espais físics, les persones i les institucions, a partir 
de les intervencions en cada un d’aquests àmbits. Qualsevol ac-
tuació, ja sigui de tipus social, econòmic, urbanístic o d’habitatge, 
s’ha d’inserir clarament en aquesta estratègia transversal i contri-
buir de manera singular a l’assoliment dels objectius establerts.

Des del punt de vista administratiu, aquesta transversalitat en la 
gestió ha de ser entesa com un sistema de pensament i treball 
conjunt de diverses unitats organitzatives per un projecte comú. 
Aquest esperit de projecte integral implica un treball transversal per 
part dels diferents actors tant municipals com de l’Administració 
de la Generalitat, que requereix un nou model de gestió que es ma-
terialitza a través d’actuacions integrals i es finança mitjançant un 
fons comú creat especialment per a aquest programa i gestionat 
per DPTOP però amb un caràcter transversal.

Així, diferents departaments del Govern han creat i estan desenvo-
lupant ajuts i recursos complementaris als programes d’intervenció 
integral, que sumen eficiència i eficàcia al Programa i que han de 
permetre assolir una visió global i una coordinació transversal de 
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les actuacions que es desenvolupen en el territori per part dels 
diferents agents públics. 

Un altre aspecte fonamental per a l’èxit del programa és la cons-
titució dels comitès d’avaluació i seguiment, que actuen com un 
consell d’administració dels projectes en curs. En aquets comitès 
hi intervenen no només els representants de les dues administraci-
ons actuants, sinó que també en formen part els veïns mitjançant 
les associacions ciutadanes i les entitats veïnals. Aquests comitès 
tenen com a funció l’establiment de mecanismes per a la coordina-
ció de les actuacions, el seguiment de la seva execució, l’avaluació 
dels resultats i el foment de la participació ciutadana. 

Actualment estan en funcionament setanta comitès d’avaluació i 
seguiment, amb una participació de més de tres-centes entitats i 
associacions veïnals.

El present capítol, elaborat per l’Oficina que des de la Direcció 
General d’Arquitectura i Paisatge ha gestionat des del punt de 
vista administratiu el Programa de barris, té per objecte exposar 
quins han estat els principals trets de la seva execució en els dar-
rers quatre anys, tant pel que fa al contingut, com al finançament i 
l’administració dels projectes.

2. El Programa de barris en xifres

A l’hora d’avaluar el procés d’aplicació de la Llei de barris, resulta 
convenient oferir abans que res un resum de les principals magni-
tuds quantitatives de la seva aplicació al llarg del quadrienni 2004-
2008

5•	  convocatòries realitzades.

92•	  barris en transformació arreu de Catalunya emplaçats en 77 
municipis diferents.

990 MEUR•	  d’inversió directa.

495 MEUR•	  d’aportació compromesa del Fons de Foment de 
barris.

Uns •	 804.000 ciutadans directament beneficiats, que represen-
ten més del 10% de la població de Catalunya.

70•	  comitès d’avaluació i seguiment constituïts en els quals, a 
més dels representants de la Generalitat i dels ajuntaments, hi 
són presents unes 140 entitats veïnals, 140 associacions ciuta-
danes i 140 agents econòmics i socials.

146•	  reunions celebrades de comitès d’avaluació i seguiment.

Un espai permanent de comunicació per a l’intercanvi d’experiènci-•	
es, la Xarxa de Barris amb Projectes, composta per 362 membres, 
que organitza anualment quatre tallers monogràfics i una jornada. 
Té una pàgina web i un butlletí digital amb periodicitat bimensual.

458,59 MEUR•	  destinats a la millora de l’espai públic i la dotació 
d’espais verds. 

més de 500 carrers

105 places

141 zones verdes i espais de lleure

62 operacions d’esponjament

232 actuacions de millora de la mobilitat al barri (zona de via-
nants, pacificació del trànsit, camins escolars segurs, carrils bici, 
ampliació de voreres, etc.)

95,46 MEUR•	  destinats als propietaris per a ajudes a la rehabilita-
ció i l’equipament dels elements col·lectius del edificis. 

219 programes d’ajuts a la rehabilitació d’edificis (façanes, as-
censors i elements comuns)

214,92 MEUR•	  d’inversió per a la provisió d’equipaments per a 
l’ús col·lectiu, concretats en: 

43 centres culturals

16 biblioteques

64 centres cívics

16 centres per a la gent gran

29 centres infantils

14 centres per a joves

25 equipaments esportius

39 espais polivalents

7 mercats

34 oficines de barris

12 centres de formació i formació ocupacional

11,49 MEUR•	  per a la incorporació de les tecnologies de la infor-
mació en els edificis. 

116 mesures per a incorporar noves tecnologies al barri (Wi-Fi, 
TIC als edificis, etc.)

35 espais per al foment de les noves tecnologies

39,23 MEUR•	  destinats al foment de la sostenibilitat del desen-
volupament urbà, especialment pel que fa a l’eficiència energèti-
ca, degradació mediambiental i reciclatge dels residus. 

83 actuacions de recollida selectiva, soterrament de contenidors 
i creació de minideixalleries i punts verds

52 accions de recuperació paisatgística sostenible

143 programes de foment de la sostenibilitat i mesures d’efici-
ència energètica

17,51 MEUR•	  destinats a mesures d’equitat de gènere en l’espai 
urbà i els equipaments. 
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72 espais dona

97 programes de formació i equitat de gènere

51 actuacions de millora de seguretat urbana

86,04 MEUR•	  dirigits al desenvolupament de programes que 
comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri. 

64 programes de participació ciutadana i 11 locals d’associaci-
ons de veïns

91 programes de cohesió social

92 programes de dinamització comercial i promoció turística

79 activitats culturals, d’esport i lleure

147 programes adreçats a col·lectius específics (gent gran, ado-
lescents, infància i nouvinguts)

66,46 MEUR•	  per al foment de l’accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques. 

108 mesures específiques per a millorar l’accessibilitat als barris

12 escales mecàniques, 5 ascensors, 10 passeres i 5 ponts

3. Situació actual i nivell d’execució dels projectes

D’ençà que va entrar en vigor la Llei, ara fa quatre anys, s’han 
resolt cinc convocatòries d’ajuts per als barris i àrees urbanes que 
requereixen una atenció especial. L’aportació dels Fons de Foment 
del Programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial a cada 
convocatòria ha estat de 99 MEUR que, incloent-hi l’aportació mu-
nicipal, suposa una inversió de 198 MEUR per cada una de les cinc 
convocatòries. 

Vegem a continuació el nombre de projectes presentats i la distri-
bució territorial, el nivell d’execució en què es troben, la distribució 
de la despesa entre els diversos camps d’actuació i la tipologia 
dels barris seleccionats.

3.1. Projectes presentats i distribució territorial de les 
actuacions

En el conjunt de les cinc convocatòries s’han presentat més de 
tres-centes sol·licituds, en les quals es proposa una inversió total 
de més de 2.500 MEUR. Com es pot veure a la figura 1, el nombre 
de projectes presentats en cada convocatòria ha superat sempre 
els quaranta, amb una concentració més forta en les dues prime-
res, corresponents als anys 2004 i 2005, en les quals es varen 
presentar, respectivament, 71 i 77 projectes. L’excepció, respecte 
d’aquests trets generals, fou l’any 2007, que, coincidint amb el 
final del mandat dels ajuntaments electes l’any 2003, es presenta-
ren només quaranta projectes.

Figura 1. Nombre de projectes presentats a cada una de les convo-
catòries del Programa de barris (2004-2008)

 

 

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

A partir d’aquest univers i amb les disponibilitats pressupostàries 
existents, la Comissió de Gestió de Fons de Foment del Programa 
de barris i àrees urbanes ha pogut seleccionar 92 projectes, de 
manera que s’han atorgat ajuts per un import de 990 MEUR per a 
la millora de 92 barris on hi viuen 804.000 ciutadans (més del 10% 
dels ciutadans de Catalunya).

Pel que fa a la distribució territorial, tal com es pot veure a la Figura 
2, els 304 projectes presentats al llarg de les cinc convocatòri-
es corresponen a 183 barris de 153 municipis situats arreu de 
Catalunya. Entre aquests destaquen, pel seu nombre, els 132 pro-
cedents de municipis de la regió metropolitana de Barcelona i els 
51 i 50 procedents, respectivament, de les comarques gironines i 
de la Catalunya Central.

Figura 2. Distribució dels projectes presentats per àmbit territorial 
(per convocatòries, 2004-2008)

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge
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La Llei preveu que es vetlli per l’equilibri territorial, i en el seu article 
12 estableix que al final del primer quadrienni d’aplicació s’hau-
ran d’haver atorgat, en cadascun dels àmbits dels plans territo-
rials parcials, ajuts a un nombre de projectes equivalent, com a 
mínim, al pes poblacional de cada un d’aquests sobre el total de 
Catalunya.

Figura 3. Distribució territorial dels programes d’intervenció integral

 
 

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

La Comissió de Gestió de Fons ha interpretat que el requeriment 
d’equilibri territorial expressat per la Llei havia de ser ponderat en re-
lació amb el nombre i la quantitat dels projectes presentats. Així, s’ha 
produït, a final del període 2004-2008, la distribució que es pot veure 
a la Figura 3, en la qual hi ha una lleu sobrerepresentació, respecte 
del seu pes poblacional, de la Catalunya Central i les comarques gi-
ronines, per raó del nombre de projectes presentats des d’aquestes 
comarques. La regió metropolitana, que tot i contenir el 68% de la 
població ha presentat el 43% dels projectes, està relativament infra-
representada, mentre que a la resta dels àmbits el nombre de projec-
tes s’adiu de manera pràcticament exacta al seu pes poblacional.

3.2. Nivell d’execució dels projectes

El termini fixat per al desenvolupament dels projectes és de quatre 
anys, però la Llei ja preveu la possibilitat d’ampliar aquest termini 
dos anys més si l’evolució del projecte ho requereix. A l’hora de 

valorar el nivell de compliment en l’execució del Programa, cal re-
ferir-se a dos paràmetres: el nivell d’execució respecte al total del 
programa i el nivell d’acompliment respecte al programa de despe-
sa previst. Així, en la Figura 4 es pot veure com el nivell d’acompli-
ment respecte a l’execució total del projecte, per cada una de les 
convocatòries, es va apropant al 100%, lògicament, a mesura que 
avança el període de realització.

Figura 4. Despesa compromesa a final de l’any 2008. Execució 
global del projecte (per convocatòries)

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

D’altra banda, com es pot veure a la Figura 5, el nivell de compli-
ment respecte del programa de despesa previst per part dels pro-
jectes de cada una de les quatre primeres convocatòries és força 
homogeni. Se situa en tots els casos prop del 70% de la despesa 
prevista, amb un lleu retard imputable al fet que, el primer any, és a 
dir, quan es formalitza el conveni que inclou el programa econòmic 
i financer per a l’execució del pla del quadrienni, es produeix molt 
poca despesa, tal com es veu en el cas dels projectes seleccionats 
l’any 2008.

Figura 5. Despesa compromesa a final de l’any 2008. Despesa 
compromesa respecte de la despesa prevista en el programa 
econòmic i financer (per convocatòries)

 

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

No obstant això, tal com es pot veure a les figures 4 i 5, les millores 
urbanístiques i socials ja han esdevingut en molts casos realitat. 
Així, per exemple, els 13 projectes que es van començar a desen-
volupar l’any 2004 han assolit, a final de l’any 2008, un nivell d’exe-
cució per sobre del 70% i ja n’hi ha tres que tenen compromesa la 
despesa del 100% del pressupost del projecte: els barris de Santa 
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Caterina i Sant Pere de Barcelona, Collblanc-la Torrassa de l’Hos-
pitalet de Llobregat i el Districte II de la ciutat de Terrassa. 

3.3. Distribució de la despesa per àmbits d’actuació 

Els projectes executats en el període 2004-2008 han proposat actu-
acions corresponents a cada un dels vuit camps previstos per la Llei. 
Des del punt de vista pressupostari destaca, tal com es pot veure a 
la Figura 6, la importància de la despesa en el camp I, és a dir, en 
millora d’espais públics i provisió de zones verdes, que representa, 
per ell mateix, el 46% de la inversió total prevista.

El segueixen les partides destinades a la provisió d’equipaments 
per a l’ús col·lectiu (22% del total) i a la rehabilitació dels elements 
comuns dels edificis (9%). Altres intervencions de caràcter físic, 
com les millores en accessibilitat i els aspectes ambientals, han 
representat, respectivament, el 7% i el 4% de la inversió.

Per la seva banda, les despeses en actuacions de dinamització 
econòmica, formació i millores socials han representat el 9% del 
total. Finalment, els camps que, tot i implicar inversions notables, 
han atret un percentatge relativament més baix dels recursos han 
estat la introducció de noves tecnologies en els edificis i les actua-
cions tendents a promoure l’equitat de gènere en l’ús dels espais 
públics i els equipaments.

Figura 6. Distribució de la inversió dels programes d’interven-
ció integral

 
 

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

Pel que fa al volum total dels recursos previstos en els projectes, 
cal fer notar que al llarg de les diferents convocatòries el pressupost 
mitjà dels projectes presentats i el pressupost mitjà dels projectes 
aprovats per la Comissió de Gestió del Fons marquen una clara ten-
dència a la convergència. El 55% dels projectes seleccionats tenen 
un pressupost aprovat superior a 10 MEUR, mentre que els que no 
arriben als 5 MEUR no superen el 14% de projectes. Així mateix, com 
es veurà més endavant, el pressupost mitjà dels projectes ha cone-
gut una certa disminució d’ençà de les primeres convocatòries.

Figura 7. Volum total de pressupost dels projectes seleccionats 
(2004-2008)

 

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

3.4. Tipologies dels barris inclosos en el Programa

La Llei estableix que els barris inclosos en el Programa hauran de 
respondre, essencialment, a tres categories: nuclis antics, polígons 
d’habitatges i àrees nascudes de processos d’urbanització margi-
nal o poc regulada. D’acord amb aquestes previsions, els barris 
inclosos en el Programa en el quadrienni 2004-2008 responen a la 
tipologia que pot es veure a la Figura 8.

Així, dels 92 barris amb projectes seleccionats per la Comissió 
de Gestió del Fons del Programa de barris i àrees d’atenció es-
pecial, el 47% corresponen a àrees velles i nuclis antics dels 
municipis, els quals coincideixen amb el nucli fundacional de la 
població i que a causa del seu deteriorament físic, poden tenir 
una pèrdua d’atractiu per a una part important de la població 
que prefereix barris amb més comoditats i serveis. Això és el 
que s’anomena pèrdua de centralitat. 

Figura 8. Tipologia de barris acollits a la Llei (2004-2008)

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge
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Un 30% són polígons d’habitatges, construïts a la dècada de 
1960-1970 per a acollir la població nouvinguda procedent d’altres 
parts de l’Estat espanyol i a la vegada per a acabar amb el feno-
men del barraquisme, amb espais públics generosos però sovint 
mancats d’equipaments públics i de comerç de proximitat.

El 23% restant són àrees nascudes de processos d’urbanit-
zació marginal o poc regulada, normalment emplaçades inici-
alment sobre sòl no urbanitzable i formades per generació espon-
tània amb un planejament previ molt escàs o inexistent, amb una 
elevada proporció d’edificis d’autoconstrucció de poca alçada i 
que algunes vegades conserven certes formes de vida rural, com 
la tinença de petits horts o d’animals.

Figura 9. Nombre de projectes d’intervenció integral agrupats per 
la grandària poblacional (P) dels municipis en què es troben els 
barris seleccionats (2004-2008)

 
Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

Figura 9b. Percentatge de programes agrupats   
per població del municipi

 
Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

Pel que fa a la població d’aquestes zones, ja s’ha dit que als barris 
que s’han acollit al Programa durant el període 2004-2008 hi residien 
804.000 persones. Aquests barris estan situats majoritàriament en 
municipis de més de 50.000 habitants, com es pot veure a la Figura 
9. D’altra banda, pel que fa a la població resident als barris objecte de 
rehabilitació, com es pot veure a la Figura 10, aquesta és molt variada 
i oscil·la entre els que tenen menys de 1.000 veïns i els que superen 
els 50.000.

Figura 10. Nombre de projectes d’intervenció integral agrupats 
per la grandària poblacional (P) dels barris seleccionats (2004-
2008)

 

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

Figura 10b. Percentatge de programes agrupats   
per població del barri

 

 
Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge
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4. Projectes acollits a cada convocatòria i nivell 
d’execució

4.1. Convocatòria 2004

Figura 11. Projectes seleccionats
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Municipi Barri / Àrea Pressupost cofinançat Aportació Fons de barris Habitants

Badalona Serra d’en Mena 18.617.930,00 € 9.323.174,06 € 51.138

Balaguer Centre històric 16.048.788,20 € 8.036.642,41 € 2.446

Barcelona Santa Caterina i Sant Pere 14.616.000,00 € 7.319.154,82 € 15.008

Barcelona Roquetes 11.054.445,00 € 5.535.659,17 € 14.813

L’Hospitalet de Llobregat Collblanc- la Torrassa 18.653.970,12 € 9.341.221,62 € 47.260

Lleida La Mariola 11.087.500,00 € 5.552.211,89 € 10.800

Manlleu L’Erm 16.989.700,00 € 8.507.816,41 € 3.324

Manresa Nucli antic 16.624.494,40 € 8.324.934,88 € 7.458

Olot Nucli històric 7.217.425,67 € 3.614.221,12 € 1.832

Reus El Carme 16.566.129,48 € 8.295.707,88 € 4.945

Salt Salt 70 15.199.918,03 € 7.611.559,47 € 15.809

Santa Coloma de Gramenet Serra d’en Mena 18.003.935,62 € 9.015.708,27 € 38.308

Terrassa Districte II 17.018.000,00 € 8.521.988,00 € 17.457

13 13 197.698.236,52 € 99.000.000,00 € 230.598

Aportació mitjana: 8.295.707,88 €         Pressupost mitjà: 16.566.129,48 €         Població mitjana: 14.813

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

La publicació de la primera convocatòria al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el 15 de setembre va tenir lloc tot just tres 
mesos desprès que es publiqués la Llei de barris i àrees urbanes que 
mereixen atenció especial (10 de juny de 2004) i solament sis dies 
després que se n’hagués aprovat el Reglament (7 de setembre de 
2004). Tot i així, es van presentar 71 projectes corresponents a 68 
municipis (Barcelona, Gavà i Puig-reig van presentar dues propostes, 
tot i que les bases solament admeten la selecció de dos projectes, 
en una mateixa convocatòria, en el cas de la ciutat de Barcelona). 

La primera decisió de la Comissió per a la Gestió del Fons del 
Programa de barris i àrees d’atenció especial va proposar al con-
seller la selecció de 13 projectes per a la millora de 13 barris cor-
responents a 12 municipis, ja que es van seleccionar, efectivament, 
els dos barris de la capital catalana. La seva distribució territorial i 
el total dels pressupostos es poden veure a la Figura 11.

Destaquen els següents aspectes dels projectes seleccionats: 

Per una banda s’inclouen tres barris que tenien una llarga •	
experiència en transformació urbana i que, per tant, ja havi-
en desenvolupat actuacions en el mateix àmbit, anteriors al 
Programa de barris. És el cas dels barris de Santa Caterina i 
Sant Pere a Barcelona, Collblanc-la Torrassa a l’Hospitalet de  
Llobregat  i el Nucli antic de Manresa entre altres.

Per altra part, en aquesta convocatòria hi consten alguns barris •	
que, pel deteriorament físic i social que presentaven, estaven 
presents en certa manera en el debat públic. Són el cas del 
centre històric de Balaguer, del barri de l’Erm de Manlleu, del 
Districte II de Terrassa, de Salt 70 i altres.

Es van produir, així mateix, casos de col·laboració intermunicipal, •	
ja que Badalona i Santa Coloma de Gramenet van presentar un 
projecte d’intervenció integral conjunt per a la transformació dels 
barris fronterers de la Serra d’en Mena, els quals inclouen una 
important població d’uns 90.000 habitants.

Pel que fa al nivell de compliment, ja s’ha fet esment que es troba 
en el 70% de la totalitat dels projectes. El detall del nivell de cada 
barri es pot veure a la figura 12. Destaca el fet que tres projec-
tes han arribat pràcticament a la seva culminació a final de l’any 
2008 (Barcelona-Santa Caterina i Sant Pere, Terrassa-Districte II i 
l’Hospitalet de Llobregat-Collblanc-la Torrasssa) i uns altres cinc 
superen el 70% (Badalona-Serra d’en Mena, Barcelona-Roquetes, 
Olot-Nucli històric, Salt 70 i Santa Coloma de Gramenet-Serra 
d’en Mena). Els municipis que han fet una part de la despesa pre-
vista menor (com Balaguer o Manlleu) són els que han hagut de 
completar procediments d’expropiacions o de planejament tem-
poralment molt costosos.
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Figura 11. Despeses compromeses a final de l’any 2004 pels   
projectes d’intervenció integral corresponents a la convocatòria 2004,  
referida al pressupost total de cada un dels projectes

 

Despesa mitjana compromesa a 31 de desembre de 2008,   
respecte al total del projecte: 70% 

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge 
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4.2. Convocatòria 2005

Figura 12. Projectes seleccionats 
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Municipi Barri / Àrea Pressupost cofinançat Aportació fons de barris Habitants

Barcelona Poble Sec 16.915.500,00 € 8.457.750,00 € 37.901

Berga Nucli antic 13.133.326,00 € 6.566.663,00 € 2.286

Canovelles Barriada nova 3.043.878,78 € 1.521.939,39 € 2.164

Cornellà de Llobregat Sant Ildefons 16.651.115,00 € 8.325.557,50 € 25.943

Figueres Marca de l'Ham 5.464.780,70 € 2.732.390,35 € 1.941

Girona Santa Eugènia-Can Gibert 14.596.328,00 € 7.298.164,00 € 10.288

Mataró Cerdanyola 7.546.000,00 € 3.773.000,00 € 15.105

Montcada i Reixac La Ribera 9.685.000,00 € 4.842.500,00 € 2.457

El Prat de Llobregat Sant Cosme 11.862.623,02 € 5.931.311,51 € 7.104

Ripoll Barri Vell 4.811.629,08 € 2.405.814,54 € 1.242

Sabadell Parc Fluvial del riu Ripoll 17.920.876,00 € 8.960.438,00 € 11.571

Sant Boi de Llobregat Casablanca 13.336.200,00 € 6.668.100,00 € 3.864

Santa Perpètua de Mogoda Can Folguera (fase I) 5.201.905,63 € 2.600.952,82 € 5.698

Solsona Nucli antic 11.579.180,00 € 5.789.590,00 € 1.298

Tarragona Campclar 14.992.143,64 € 7.496.071,82 € 11.467

Tortosa Nucli antic 18.897.092,82 € 9.448.546,41 € 3.054

Vic Barris del Sud 12.362.421,33 € 6.181.210,67 € 13.541

17 17 198.000.000,00 € 99.000.000,00 € 156.924

Aportació mitjana: 6.181.210,67 €         Pressupost mitjà: 12.362.421,33 €         Població mitjana: 5.698 

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge 

El dia 1 de març de 2005, tot just tres mesos després de la resolu-
ció de la primera convocatòria, es convocà per segona vegada els 
ajuntaments interessats a presentar projectes per a ser finançats 
per mitjà del Fons de Foment del Programa de barris i àrees urba-
nes d’atenció especial. En aquesta ocasió s’hi van presentar 76 
municipis, amb 77 projectes per a barris amb dèficits. 

En aquesta segona convocatòria van resultar seleccionats projec-
tes relatius a 17 barris pertanyents al mateix número de municipis, 
la qual cosa va suposar un increment de quatre barris seleccionats 
respecte a la convocatòria del 2004. 

En la pràctica va suposar l’entrada d’àrees d’atenció especial 
emplaçades majoritàriament en ciutats mitjanes de Catalunya al 
Programa de barris. La subvenció mitjana rebuda per a cada barri 
va ser de 5,8 MEUR.

Cal destacar el projecte d’intervenció integral del Nucli antic de 
Tortosa, on viuen uns tres mil habitants, tant per la situació de de-
teriorament urbanístic i social en què es troba aquest barri, com per 
l’alt grau d’anàlisi i concreció del projecte presentat que amb gaire-
bé 19 MEUR de pressupost total és la proposta més ambiciosa, en 
termes econòmics, de les que han rebut ajudes del Programa.

Per la seva singularitat, cal esmentar també el projecte titulat Parc 
Fluvial del riu Ripoll, a Sabadell, que proposa intervenir en el dife-
rents nuclis de la població que es localitzen a les dues bandes del 
riu i que a la vegada el tenen com a eix vertebrador.

La despesa mitjana que els barris de la segona convocatòria ja han 
compromès fins al 31 de desembre de 2008 se situa a prop d’un 
50% del pressupost total que representa el 68% de la quantitat 
que el pla financer tenia previst invertir fins a l’any 2008, tal com es 
pot veure a les figures 13 i 14.
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Figura 13. Despeses compromeses a final de l’any 2008 pels projectes   
d’intervenció integral corresponents a la convocatòria 2005,   
referida al pressupost total de cada un dels projectes

 

Despesa mitjana compromesa a 31 de desembre de 2008 respecte al total del projecte: 49%

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

 
Figura 14. Despeses compromeses a final de l’any 2008 pels projectes   
d’intervenció integral corresponents a la convocatòria 2005 referida   
a la programació del pla financer

Despesa mitjana compromesa a 31 de desembre de 2008, respecte del pla financer: 68%

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge 

Destaca el nivell de compliment de Vic-Barris del sud, Barcelona-Poble Sec,   
Girona-Sant Eugènia i Can Gibert del Pla i Ripoll-Barri vell, que supera, en tots   
els casos, el ritme d’execució previst.
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4.3. Convocatòria 2006

Figura 15. Projectes seleccionats
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Municipi Barri / Àrea Pressupost cofinançat Aportació Fons Habitants

Banyoles La Farga 7.403.980,68 € 3.701.990,34 € 1.884

Barcelona Trinitat Vella 17.442.986,00 € 8.721.493,00 € 7.093

Barcelona Torre Baró-Ciutat Meridiana 18.042.000,00 € 9.021.000,00 € 12.454

Cambrils Nucli antic 11.814.933,00 € 5.907.466,50 € 1.915

Cardona Nucli antic 6.463.858,70 € 3.231.929,35 € 2.205

Cervera Barri antic 8.731.078,40 € 4.365.539,20 € 1.460

Granollers El Congost 6.981.453,20 € 3.490.726,60 € 4.338

L’Hospitalet de Llobregat La Florida-Pubilla Cases 17.817.500,00 € 8.908.750,00 € 74.404

Igualada Sant Agustí 7.350.049,72 € 3.675.024,86 € 1.413

Lleida Nucli antic 16.807.145,00 € 8.403.572,50 € 5.709

Martorell Vila Vella 12.631.500,00 € 6.315.750,00 € 3.812

Rubí El Pinar 6.669.352,06 € 3.334.676,03 € 750

Sant Feliu de Llobregat Can Calders-la Salut 10.838.500,00 € 5.419.250,00 € 3.252

Santa Margarida de Montbui Barri de Sant Maure 10.709.609,24 € 5.354.804,62 € 7.130

Santa Perpètua de Mogoda Can Folguera (fase II) 8.545.346,00 € 4.272.673,00 € 5.698

Valls Barri antic 15.282.288,00 € 7.641.144,00 € 3.914

Vilanova i la Geltrú Nucli antic 14.468.420,00 € 7.234.210,00 € 4.599

18 17 198.000.000,00 € 99.000.000,00 € 142.030

Aportació mitjana: 5.419.250,00 €          Pressupost mitjà: 10.838.500,00 €         Població mitjana: 3.914 €

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

Després de l’elevat nombre de propostes presentades a les dues 
primeres convocatòries, l’any 2006 foren 57 municipis els que van 
aportar un projecte per a la transformació de 58 barris. 

Tot i que en aquesta tercera convocatòria van resultar seleccionats 
projectes d’intervenció integral de 17 barris corresponents a 16 
municipis, solament es comptabilitzen 16 barris i 15 municipis com 
a nous, ja que un dels projectes, el relatiu a Can Folguera de Santa 
Perpètua de Mogoda, havia estat seleccionat, per raons pressu-
postàries, de manera parcial l’any 2005 i el 2006 es va seleccionar 
la resta del projecte amb les actuacions excloses l’any anterior, les 
quals constitueixen una segona fase del projecte. 

La mitjana de la subvenció per barri va ser de 5,8 MEUR, igual que 
la atorgada a la convocatòria anterior.

Aquest any va ser seleccionat un segon projecte presentat pels 
municipis de Lleida i de l’Hospitalet de Llobregat, que ja tenien 
un barri en marxa seleccionat en alguna convocatòria anterior. 
Aquests projectes van correspondre a la transformació del Nucli 
antic de Lleida i al barri de la Florida-Pubilla Cases de l’Hospitalet 
de Llobregat. Cal destacar que en aquest últim hi viu una població 
de més de 70.000 habitants.

La despesa mitjana que els barris ja han compromès fins al 31 de 
desembre de 2008 se situa en un 25% del pressupost total, que 
representa el 61% de la quantitat que el pla financer tenia previst 
invertir fins a l’any 2008, tal com es pot veure a les figures 16 i 17.
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Figura 16. Despeses compromeses a final de l’any 2008 pels projectes d’intervenció integral  
corresponents a la convocatòria 2006, referida al pressupost total de cada un dels projectes

Despesa mitjana compromesa a 31 de desembre de 2008, respecte al total del projecte: 25%

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

Figura 17. Despeses compromeses a final de l’any 2008 pels projectes d’intervenció   
integral corresponents a la convocatòria 2006, referida la programació del pla financer

Despesa mitjana compromesa a 31 de desembre de 2008 respecte al pla financer: 61%

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge 

De nou, destaquen cinc barris on s’estan acomplint, de mane-
ra pràcticament exacta, les previsions d’inversió: Barcelona-Torre 
Baró i Ciutat Meridiana, i els nuclis antics de Cambrils, Cardona, 
Lleida i Vilanova i la Geltrú.
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4.4 Convocatòria 2007

Figura 18. Projectes seleccionats
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Municipi Barri / Àrea Pressupost cofinançat Aportació Fons de barris Habitants

Arenys de Mar Sant Elm 3.247.000,00 € 1.623.500,00 € 223

Argentona Sant Miquel del Cros 1.677.535,00 € 838.767,50 € 916

Badalona
Badalona sud: St. Roc, 

Artigas, el Remei
15.075.992,00 € 7.537.996,00 € 20.738

Barberà del Vallès La Romànica 5.655.766,00 € 2.827.883,00 € 3.621

Barcelona El Coll (Gràcia) 15.724.370,00 € 7.862.185,00 € 6.296

Barcelona La Bordeta (Sants-Montjuïc) 14.765.003,05 € 7.382.501,52 € 16.952

Besalú Centre històric 3.232.000,00 € 1.616.000,00 € 750

El Vendrell Nucli antic 10.561.000,00 € 5.280.500,00 € 7.915

Hostalric Nucli històric 6.541.924,00 € 3.270.962,00 € 1.102

Malgrat de Mar El Castell 7.805.429,50 € 3.902.714,75 € 1.413

Mataró Rocafonda-el Palau 13.820.000,00 € 6.910.000,00 € 19.295

Montblanc Centre històric 5.126.802,19 € 2.563.401,10 € 1.608

Móra d'Ebre Nucli antic 7.236.705,00 € 3.618.352,50 € 612

Palamós Palamós Millora 10.481.321,64 € 5.240.660,82 € 2.878

Ponts Nucli antic 1.516.373,62 € 758.186,81 € 520

Ripollet Can Mas 7.004.000,00 € 3.502.000,00 € 6.770

Sant Adrià de Besòs Sant Adrià nord 10.467.750,00 € 5.233.875,00 € 12.849

Sant Joan de les Abadesses Vila vella 3.148.911,00 € 1.574.455,50 € 791

Sant Vicenç dels Horts
La Guàrdia-la Font del 

Llargarut
5.527.024,00 € 2.763.512,00 € 5.371

Súria Poble vell-Sant Jaume 3.145.500,00 € 1.572.750,00 € 1.187

Tarragona Part Alta 12.186.648,00 € 6.093.324,00 € 3.851

Viladecans Sector de Ponent 14.971.400,00 € 7.485.700,00 € 3.104

Vilafranca del Penedès L'Espirall 10.875.186,00 € 5.437.593,00 € 8.374

Vilanova del Camí Nucli antic-Camp del Rei 8.206.359,00 € 4.103.179,50 € 2.439

24 24 198.000.000,00 € 99.000.000,00 € 129.575

Aportació mitjana: 3.760.533,63 €          Pressupost mitjà: 7.521.067,25 €          Població mitjana: 2.991

La quarta convocatòria de subvencions de la Llei de barris va conèi-
xer un important retrocés quant al nombre de projectes presentats (40). 
L’explicació més lògica d’aquesta minva que, com es veurà, va ser cor-
regida l’any següent, és la coincidència del final de mandat dels equips 
de govern municipal i la proximitat entre el termini per a presentar sol-
licituds (abril) i la realització de les eleccions municipals, el 27 de maig.

Aquesta quarta convocatòria va suposar una nombrosa selecció de 
projectes d’intervenció integral, cosa que va comportar l’entrada al 
Programa de barris de 24 barris corresponent a 23 municipis. Aquest 
gran nombre de projectes seleccionats s’explica pel fet que els pres-
supostos presentats responien a un volum menor que en convoca-
tòries anteriors. Això va permetre, per una banda, que la mitjana de 

subvenció per barri és reduís a 4,1 MEUR i, per l’altra, que els barris 
en transformació passessin de 46 a 70 unitats. 

La grandària de la població del barris seleccionats va resultar molt he-
terogènia, amb un interval que abraça des del projecte de Sant Roc-
Artigas-el Remei, amb 20.738 habitants a Badalona, fins al barri de 
Sant Elm, amb només 223 habitants, passant per Arenys de Mar, tots 
confirmant la tendència a disminuir de la població mitjana.

Pel que fa a la despesa mitjana que els barris ja han compromès fins al 
31 de desembre de 2008, aquesta representa, lògicament, un percen-
tatge encara petit de la totalitat del projecte, tot i que comporta un 67% 
de la quantitat que el pla financer tenia previst invertir fins a l’any 2008. 
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Figura 19. Despeses compromeses a final de l’any 2008 pels projectes d’intervenció integral   
corresponents a la convocatòria 2007, referida al pressupost total de cada un dels projectes

 
 

 

Despesa mitjana compromesa a 31 de desembre de 2008 respecte del total del projecte: 9%

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

Figura 20. Despeses compromeses a final de l’any 2008 pels projectes d’intervenció integral   
corresponents a la convocatòria 2007, referida a la programació del pla financer

 

Despesa mitjana compromesa a 31 de desembre de 2008 respecte del pla financer: 67%

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge 

Sis dels barris inclosos en aquesta convocatòria han executat fins 
a la data un percentatge de despesa superior al que els corres-
pondria: els nuclis històrics d’Hostalric, Montblanc, el Vendrell, i 
els barris de l’Espirall a Vilafranca del Penedès i el Sector Ponent 
de Viladecans.
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4.5. Convocatòria 2008

Figura 21. Projectes seleccionats
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Municipi Barri / Àrea Pressupost cofinançat Aportació Fons de barris Habitants

Artesa de Segre Nucli antic 1.387.136,00 € 693.568,00 € 290

Barcelona La Barceloneta 16.106.746,00 € 8.053.373,00 € 11.510

Barcelona Maresme-Besòs 14.083.472,92 € 7.041.736,46 € 17.644

Caldes de Montbui Centre històric 8.760.279,27 € 4.380.139,64 € 4.909

Esparreguera El Mas d'en Gall 4.069.943,00 € 2.034.971,50 € 1.896

Esplugues de Llobregat Barri de Can Vidalet 13.059.432,75 € 6.529.716,38 € 8.695

Figueres Centre històric 9.828.330,19 € 4.914.165,09 € 3.128

La Pobla de Lillet Les Coromines 6.418.054,49 € 3.209.027,24 € 419

L'Espluga de Francolí Nucli històric 3.911.510,38 € 1.955.755,19 € 1.091

Mollet del Vallès La Plana Lledó 2.864.718,30 € 1.432.359,15 € 5.915

Montcada i Reixac Can Sant Joan 10.267.354,00 € 5.133.677,00 € 1.481

Òdena Nucli urbà 9.003.004,17 € 4.501.502,08 € 1.439

Olesa de Montserrat Nucli antic 8.368.627,30 € 4.184.313,65 € 1.749

Palafrugell La Sauleda-carrer Ample 8.269.720,28 € 4.134.860,14 € 4.433

Roses Nucli antic 8.626.900,00 € 4.313.450,00 € 1.123

Sant Cugat del Vallès Les Planes 4.037.300,00 € 2.018.650,00 € 1.186

Sant Feliu de Codines Nucli antic 5.533.428,88 € 2.766.714,44 € 1.286

Sant Joan Despí Les Planes 10.407.424,64 € 5.203.712,32 € 9.390

Santa Coloma de Gramenet Barris centrals 15.025.935,16 € 7.512.967,58 € 58.981

Terrassa La Maurina 16.022.132,27 € 8.011.066,14 € 8.012

Tremp Nucli antic i eixample 6.278.550,00 € 3.139.275,00 € 2.797

Vic Centre històric i la Calla 15.670.000,00 € 7.835.000,00 € 3.237

22 22 198.000.000,00 € 99.000.000,00 € 150.611

Aportació mitjana: 3.760.533,63 €          Pressupost mitjà: 7.521.067,25 €          Població mitjana: 2.963

Font: Oficina de Gestió de Barris, DG d’Arquitectura i Paisatge

La convocatòria de l’any 2008 ha estat la darrera realitzada dins el 
primer quadrienni d’aplicació de la Llei de barris. S’hi han presentat 
58 projectes amb un pressupost mitjà de 8,4 MEUR, la qual cosa 
suposa una recuperació del nombre de sol·licituds i el manteni-
ment de la quantia mitjana de cada  projecte. Els municipis que tor-
nen a presentar un barri no seleccionat en convocatòries anteriors 
representen el 29% dels presentats (17), el 50% dels quals assolirà 
l’objectiu en aquesta convocatòria (8).

En aquesta cinquena convocatòria es va consolidar la tendència 
iniciada en la convocatòria anterior (2007), amb una altra nom-
brosa selecció de projectes d’intervenció integral, cosa que va 
comportar l’entrada al Programa de barris de 22  projectes corres-
ponents a 21 municipis. Aquest gran nombre de projectes va im-
plicar, per una banda, que la subvenció mitjana destinada a cada 
barri quedés establerta en 4,5 MEUR i, per l’altra, que els barris en 
transformació passessin de 70 a 92. 

Per la seva gran qualitat i nivell de maduració de les propostes, cal 
esmentar especialment els projectes d’intervenció integral del barri 
de la Barceloneta a Barcelona i del barri de la Maurina a Terrassa. 

També en aquesta convocatòria la grandària de la població dels 
barris seleccionats va resultar molt heterogènia, amb un interval 
que va des dels 59.000 habitants dels barris centrals de Santa 
Coloma de Gramenet, fins als 290 habitants del Nucli antic d’Ar-
tesa de Segre. 

Aquest any també va suposar la selecció d’un segon projecte per 
a les ciutats de Terrassa al barri de la Maurina, Vic al centre històric 
i la Calla, Montcada i Reixac al barri de Can Sant Joan, i Figueres 
al centre històric.

El desenvolupament dels projectes d’aquesta convocatòria s’ha 
iniciat el darrer trimestre del 2008, per la qual cosa encara no es 
disposa de resultats d’execució. 

5. Distribució dels recursos per àmbits d’actuació

Els projectes d’intervenció integral per a la transformació d’una 
àrea urbana d’atenció especial abracen conjunts d’actuaci-
ons diverses i heterogènies, aplicades amb caràcter tranversal 
d’acord amb els vuit camps d’actuació en els quals la Llei proposa 
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intervenir. El requisit de la participació i cooperació ciutadanes en 
la formulació d’aquests projectes també és un altre dels elements 
característics.

Aquests vuit camps d’actuació que proposa la Llei obeeixen a les 
directrius següents:

La millora de l’espai públic i la dotació d’espais verds.1.   
Es tracta de la primera condició per a la transformació d’un barri, 
pel seu efecte dinamitzador sobre la vida social, ja que facilita la 
relació i la integració social de les persones. L’esperit de la Llei 
incorpora aquesta nova òptica de l’espai públic com a marc de 
relació social, sobretot en un país de clima mediterrani, la pobla-
ció del qual es caracteritza per utilitzar molt els espais públics. 
Cal destacar també l’efecte multiplicador de la millora de l’es-
pai públic sobre la inversió privada, tant pel que fa als immobles 
com a les activitats comercials i professionals. La reurbanitza-
ció de carrers i places i la formació de zones verdes, juntament 
amb la compra i expropiació de sòl per a aquestes finalitats 
constitueixen els exemples més representatius d’aquest camp. 
La quantitat que el conjunt dels projectes destinen per a de-
senvolupar aquest camp d’actuació és de gairebé 460 MEUR.

La rehabilitació i l’equipament dels elements comuns del 2. 
edificis. Es tracta d’intervencions que proposin intervenir sobre 
façanes, cobertes, estructura, accessibilitat, amb una especial 
atenció en la col·locació d’ascensors, la manca dels quals pro-
voca que alguns veïns només puguin sortir de la seva llar molt 
de tant en tant. També es vol actuar sobre les instal·lacions 
generals de l’edifici: xarxes d’evacuació d’aigües i instal·lacions 
de gas, electricitat i aigua. En aquest últim cas, és rellevant 
la substitució del sistema d’aforament pel de comptadors. 
La quantitat que els projectes destinen a desenvolupar aquest 
camp d’actuació és de gairebé 94 MEUR.

La provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu.3.  L’existència 
d’equipaments públics és cabdal per a tenir un barri socialment 
viu. En aquest apartat s’inclouen tant els edificis de nova plan-
ta com la reforma, rehabilitació i ampliació d’immobles actuals.  
Els centres cívics, culturals i socials, les ludoteques i biblioteques 
i les instal·lacions esportives són els exemples més característics 
d’aquest àmbit, que inclou també, de manera molt significativa, 
la instal·lació, en els barris acollits en el programa, d’equipaments 
que serveixen el conjunt del municipi i no només la població resi-
dent al barri. La quantitat que els projectes destinen a desenvolu-
par aquest camp d’actuació és de gairebé 216 MEUR.

La incorporació de les tecnologies de la informació en els 4. 
edificis. La finalitat d’aquest camp és integrar totes les per-
sones en l’actual societat de la informació i del coneixement i 
combatre, per tant, l’anomenada fractura digital que provoca 
la marginació d’alguns col·lectius. La formació de telecentres, 
la instal·lació de xarxes Wi-Fi i el desenvolupament de progra-
mes educatius en les noves tecnologies de la informació cons-
titueixen el nucli principal d’aquest camp. La quantitat que els 

projectes destinen a desenvolupar aquest camp d’actuació és 
de gairebé 12 MEUR.

El foment de la sostenibilitat en el desenvolupament urbà, 5. 
especialment pel que fa a l’eficiència energètica, l’estalvi 
en el consum d’aigua i el reciclatge dels residus. En aquest 
apartat queden incloses interessants actuacions tals com 
l’aprofitament de les aigües pluvials i freàtiques, la instal·lació de 
punts verds i la recollida selectiva d’escombraries, el foment de 
les energies alternatives en l’espai públic, la creació d’itineraris 
de vianants i de carrils bicicleta i la formació d’horts urbans en 
els espais verds, que suposen tant un estalvi en el seu manteni-
ment com l’entreteniment i lleure de la població d’edat avançada. 
Les actuacions en aquest camp descrites anteriorment desta-
quen pel seu caràcter innovador i per l’increment substancial 
de qualitat de vida que aporten. La quantitat que els projectes 
destinen a desenvolupar aquest camp d’actuació és de gaire-
bé 39 MEUR.

L’equitat de gènere en l’espai urbà i els equipaments.6.  
Històricament la dona ha tingut cura en exclusiva dels infants, 
malalts i gent gran, cosa que li ha atorgat una percepció es-
pecífica de la ciutat i del barri. En canvi, el seu accés als equi-
paments i el gaudi de l’espai públic s’ha vist sovint condici-
onat i reduït. L’àmbit 6 del Programa es proposa capitalitzar 
aquesta percepció i fer front a les limitacions que comporta, 
amb la finalitat de gaudir d’un espai públic i d’uns equipaments 
més adequats per a tothom. La creació o millora d’espais se-
gurs, vius i amigables, els programes i tallers de participació 
en el disseny de les ciutats sota la perspectiva de gènere i 
la incorporació de criteris de proximitat en l’espai públic i els 
equipaments són exemples d’actuacions en aquest camp. 
La quantitat que els projectes destinen a desenvolupar aquest 
àmbit d’actuació és d’uns 18 MEUR.

El desenvolupament de programes que comportin una mi-7. 
llora social, urbanística i econòmica del barri. Aquests pro-
grames desenvolupen aspectes essencials per a la convivència 
i de la integració social, la dinamització de l’activitat comercial, 
el foment de l’ocupació o la senyalització d’itineraris culturals. 
Els programes de foment del treball, per a la integració dels 
nouvinguts, per a la dinamització comercial i per a formar co-
munitats de propietaris són un bon exemple d’aquest grup.  
La quantitat que els projectes destinen a desenvolupar aquest 
camp d’actuació és d’uns 86 MEUR.

L’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.8.  
La supressió de les barreres arquitectòniques suposa una mi-
llor qualitat de vida per a tothom i no només per a les per-
sones amb mobilitat reduïda i/o limitacions sensorials. Aquest 
és un tema cabdal per a uns barris que és troben sovint en 
les perifèries de les poblacions, on hi ha multitud d’accidents 
topogràfics i molts carrers que presenten pendents superiors 
al 10%. El foment de l’accessibilitat pot tenir lloc a l’interior 
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del barri o bé entre el barri i la resta del municipi, per a tren-
car-ne l’aïllament. Carrers amb prioritat invertida, rampes,  
escales mecàniques i ascensors i ponts i passeres per a vi-
anants són les actuacions més significatives d’aquest camp. 
La quantitat que els projectes destinen a desenvolupar aquest 
camp d’actuació és de gairebé 67 MEUR. La distribució entre 
els diferents camps d’actuació del pressupost dels projectes 
d’intervenció integral seleccionats en les diferents convocatò-
ries del Programa de barris queda reflectida a la Figura 22. 

Figura 22. Distribució dels recursos pressupostaris previstos a les 
cinc primeres convocatòries de la Llei de barris (2004-2008)

6. Conclusions i perspectives de futur

La Llei de barris i, de retruc, els projectes d’intervenció integral 
s’han consolidat com un instrument imprescindible de política pú-
blica per a la millora de la qualitat urbana, de la sostenibilitat ambi-
ental i de la convivència i la cohesió social a les nostres ciutats. El 
consens polític i institucional ha permès la posada en marxa d’una 
política ambiciosa, de caire integral, amb un gran potencial per a 
la modificació de dinàmiques socials, econòmiques i urbanístiques 
negatives, que genera un nou valor urbà i social als barris on s’es-
tan desenvolupant projectes integrals d’intervenció.

L’avaluació dels resultats de la Llei en el seu quart aniversari respon 
a una voluntat de transparència i rendició de comptes de l’acció 
pública, voluntat que es va explicitar de manera clara en incloure 
l’avaluació com un mandat de la Llei mateixa.

Els resultats del procés d’avaluació permeten afirmar que, tot i que 
es detecten diversos elements en els quals és possible introduir 
millores, l’impacte positiu de la Llei és clar:

Els barris amb projectes han tendit a reduir les diferències amb •	
el seu municipi, tant pel que fa a les dinàmiques socials nega-
tives com a l’evolució del mercat immobiliari. Els resultats més 

positius s’observen en els nuclis antics, on, en termes generals, 
s’ha aconseguit impulsar l’increment de les operacions privades 
de rehabilitació projectades. D’altra banda, però, i tal com ja es 
podia esperar, l’evolució en el terreny social és més lenta que en 
la millora física de l’entorn.

Els recursos assignats pel Departament de Política Territorial al •	
Fons de barris són per si sols molt significatius, però, a més, han 
tingut un fort efecte d’arrossegament d’altres inversions públi-
ques. Cal destacar l’esforç inversor dels municipis, que hi han 
fet les majors aportacions, del conjunt dels departaments de la 
Generalitat de Catalunya, d’empreses i d’entitats privades i dels 
mateixos veïns i propietaris privats. S’han constatat, tanmateix, 
grans dificultats per a l’obtenció d’informació relativa a la inversió 
induïda o vinculada als projectes de barris, per la qual cosa seria 
recomanable demanar als municipis un esforç per a identificar-la 
en els informes finals dels projectes d’intervenció integral.

Tot i els resultats positius del Programa, es presenten oportunitats •	
de millora pel que fa al reforç de la coordinació de les actuacions 
públiques des d’una perspectiva territorial. La posada en marxa de 
la Llei de barris ha suposat avenços en la gestió transversal dels 
seus projectes, però els resultats en aquest sentit són desiguals, 
tant en l’àmbit local com en l’autonòmic. Així, cal reforçar el sentit 
de la integralitat de les intervencions de manera que, desbordant els 
límits del projecte, s’abordi conjuntament la intervenció pública al 
territori. D’una banda, pel que fa a la seva aplicació a nivell local, so-
vint resultaria convenient reforçar la coordinació de les actuacions 
municipals i professionalitzar les intervencions en l’àmbit social. De 
l’altra, en les relacions interadministratives, caldria reforçar la coordi-
nació entre departaments i entre el municipi i els departaments.

L’aplicació de la Llei ha fet sorgir un nou perfil professional carac-•	
teritzat per la seva multidisciplinarietat i per la multitud de reque-
riments en habilitats genèriques que la tipologia dels projectes 
imposa. Aquests nous perfils i el desequilibri amb els perfils reals 
de les persones que cobreixen aquestes funcions exigeixen la 
generació d’instruments formatius específics i l’ampliació dels 
recursos de xarxa disponibles. En aquest sentit, cal garantir la 
disponibilitat de recursos per a la formació de l’equip tècnic en el 
marc dels projectes i reforçar les activitats de la Xarxa de Barris.

La millora del seguiment dels projectes i dels processos d’ava-•	
luació requeriria una millora dels sistemes d’informació existents 
sobre les intervencions. D’una banda, seria desitjable disposar 
d’una definició homogènia dels indicadors que s’utilitzaran per 
al seguiment i avaluació dels projectes. D’altra banda, seria bo 
potenciar l’espai de documentació existent a la xarxa de barris, 
que centralitzés tota la informació rellevant sobre el conjunt de 
les intervencions.

La casuística de les dimensions i el tipus de dificultats que afron-•	
ta cada municipi és molt diversa, com també ho són els recursos 
de què disposen, tant des d’un punt de vista financer com de 
dimensió i qualitat de l’equip humà. 
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En aquest sentit, caldria pensar en fórmules d’adaptació de les •	
ajudes previstes per la Llei a les diferents tipologies de projecte. 
D’una banda, caldria adaptar el volum i la intensitat del finança-
ment que reben els diferents projectes. Possibles criteris a tenir 
en compte serien la capacitat financera de l’ajuntament i la seva 
capacitat per a captar recursos de tercers, la gravetat dels pro-
blemes que pretén afrontar el projecte o el dimensionament dels 
requeriments financers per a dur a terme les intervencions ne-
cessàries per a revertir els processos de degradació del barri.

D’altra banda, caldria articular mesures per a reforçar els equips •	
tècnics dels municipis que ho puguin necessitar o bé incre-
mentar els recursos destinats al suport i el seguiment dels seus 
projectes.

Seria també recomanable estudiar alternatives per a la simplifica-•	
ció dels sistemes de gestió, seguiment i control dels projectes. 

Les dificultats de gestió que afronten molts projectes es veurien •	
també reduïdes de manera significativa si s’aconseguís consoli-
dar fórmules de maduració sòlida dels projectes prèvies a l’inici 
de la seva execució. La implantació d’una “fase 0” de projecte 
permetria, potser, reforçar la planificació operativa, millorar l’es-
timació de les necessitats financeres, articular consensos sòlids 
i fórmules participatives àmplies i garantir la disposició dels ins-
truments de gestió urbanística necessaris per a l’execució de 
les operacions de renovació urbana. Potser aquesta “fase 0” 
podria tenir lloc, de vegades, entre l’adjudicació del projecte i la 
seva formalització en el conveni entre el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i l’ajuntament corresponent.

Pel que fa als mecanismes de participació ciutadana que els •	

ajuntaments han articulat al voltant de la Llei de barris, el seu 

funcionament és molt ambiciós i positiu i alhora molt divers. En 

gairebé tots els casos es detecta una clara millora de resultats 

en aquells programes en els quals la participació ciutadana ha 

estat present des dels seus orígens. En qualsevol cas, la utilitza-

ció de mecanismes participatius en les fases inicials de diagnòs-

tic i planificació, malgrat que les respectives convocatòries ja ho 

preveuen, s’haurien de reforçar  impulsant aquests processos en 

una “fase 0” de planificació operativa dels projectes. En canvi, es 

constata que la participació és molt alta en la fase d’execució.

En conclusió, tot i constatar que hi ha alguns elements que podrien 

ser millorables pel que fa a la gestió de la Llei de barris, els resultats 

de la seva aplicació han demostrat clarament la seva oportunitat. 

S’ha aconseguit una progressiva convergència real amb el seu en-

torn als barris on s’ha intervingut, i sembla evident que el cost de la 

no-intervenció hauria estat en tot cas superior al de l’acció pública. 

La Llei de barris ha tingut un efecte de contenció que ha contribuït, 

si més no, a frenar la progressiva degradació de les dinàmiques 

social, econòmica i física als barris beneficiats, al seu entorn i al 

conjunt de les seves ciutats. L’enfocament integral dels projectes 

de regeneració urbana es confirma així com un instrument de polí-

tica pública viable i de futur.



Àmbit 2
Rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis / Façanes

·
S’han facilitat 93 MEUR en ajudes als propietaris per a la rehabilitació dels edificis: façanes, cobertes, 

etc., per lluitar contra la degradació i configurar uns barris més agradables, també des del punt 
de vista estètic. A més, es subvenciona la instal·lació d’ascensors per millorar la qualitat de vida 

de moltes persones que veuen limitada la seva capacitat de moviments per aquest fet.
·

A la imatge, façanes rehabilitades al nucli antic de Ripoll



Àmbit 3
Equipaments per a ús col·lectiu / Centres cívics i culturals

·
Es tracta d’una de les línies d’actuació més determinants del Programa. Promou la construcció o 

rehabilitació d’edificis que, un cop en funcionament, permeten posar en marxa tot un seguit d’accions 
socials i culturals de gran valor per a les persones. Compta amb una inversió de més de 215 MEUR.

·
A les imatges, l’antiga fàbrica Can Marfà, que es rehabilitarà al barri de Santa Eugènia–Can 

Gibert del Pla, a Girona, i el centre cívic de nova planta Frederica Montseny, a Manlleu  
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1. Introducció

Durant els gairebé cinc anys (2004-2008) que porta en vigor la Llei 
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, la Generalitat de Catalunya ha 
aprovat la subvenció a 92 Projectes d’Intervenció Integral (PII). 

El disseny i la implementació dels PII intenten donar resposta a la 
creixent complexitat de la realitat urbana i de les polítiques públi-
ques adreçades al desenvolupament de les ciutats, amb l’aplicació 
d’un enfocament integral a la regeneració urbana. Un PII consis-
teix en un conjunt d’accions destinades a la comunitat sencera de 
l’àrea urbana objecte d’intervenció. Aquest conjunt d’actuacions té 
com a objectiu tant la rehabilitació física com el foment de la sos-
tenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica, 
amb la finalitat última d’aconseguir que els espais i equipaments 
públics esdevinguin factors de desenvolupament personal i col-
lectiu, generadors de teixit social, econòmic i cultural, i entorns 
afavoridors de la cohesió i la identitat social.

Els projectes subvencionats en les quatre primeres convocatòries 
del Programa de barris (2004-2007) han iniciat l’execució de les 
actuacions previstes i es troben en situacions de major o menor 
grau de desenvolupament (sobretot en funció de l’any de la seva 
aprovació, però no només per aquesta raó).

Per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, la Fundació CIREM ha realitzat durant l’any 2008 un 
estudi de l’impacte socioeconòmic i organitzatiu del Programa 
de barris.  Aquest estudi pretenia respondre les dues preguntes 
següents: 

Quins han estat els resultats dels projectes (en general) i els seus •	
programes socioeconòmics (en particular) sobre les condicions 
urbanes i les problemàtiques existents inicialment als barris ob-
jectes d’intervenció?

Com s’han organitzat internament els ajuntaments per a gesti-•	
onar l’execució dels projectes i quin impacte ha tingut l’adopció 
de cada model concret sobre l’organització municipal?

Les raons que justifiquen aquesta anàlisi són de contingut i d’imple-
mentació. En primer lloc, una part bàsica del conjunt d’actuacions 
que contenen els PII són els programes de foment del benestar 
social i la dinamització econòmica en les àrees urbanes objectes 
d’intervenció, que tenen com a objectiu superar la situació de vul-
nerabilitat social dels seus residents. En segon lloc, el tipus d’actu-
ació que proposa el Programa de barris es basa en l’enfocament 
integral. Es parteix de la base que aquest requeriment ha tingut, i 
està tenint, una influència en els models d’organització municipal, 
que tradicionalment es basen en la separació sectorial de tasques 
per àrees o funcions. 

2. Fonts d’informació i metodologia

Tenint en compte el diferent grau d’execució dels projectes i les 
dues qüestions que es pretenia estudiar, per tal d’elaborar l’estudi 
es va optar per utilitzar les fonts d’informació i la metodologia ge-
neral que es descriuen a continuació.

Fonts d’informació quantitatives:•	

Evolució dels indicadors per a la determinació d’àrea urbana  -
d’atenció especial1 en els barris objectes d’un PII subvencionat 
en la primera convocatòria (2004)2.

El grau d’implementació dels programes socioeconòmics dels  -
projectes de les tres primeres convocatòries (2004, 2005 i 
2006).

Fonts d’informació qualitatives:•	

Entrevistes als coordinadors dels 30 projectes aprovats en les  -
dues primeres convocatòries del Programa de barris (2004 i 
2005).

Qüestionaris a quatre perfils d’agents implicats en la implemen- -
tació dels projectes aprovats en les dues primeres convocatò-
ries del Programa de barris (2004 i 2005). Els perfils són: un 
responsable polític, un responsable d’un programa socioeco-
nòmic, un tècnic d’un programa socioeconòmic i un represen-
tant veïnal.

Enquesta telefònica a una mostra representativa de la població  -
resident als barris on s’està implementant un projecte aprovat 
a la primera convocatòria (2004).

L’anàlisi realitzada també té en compte una altra dimensió: la tipo-
logia de barri. A aquest efecte, s’utilitza la classificació d’àmbits 
territorials que tenen prioritat de finançament segons l’article 6 de 
la Llei 2/2004: a) àrees velles i nuclis antics; b) polígons d’habitat-
ges; c) àrees d’urbanització marginal i àrees que tenen una alta 
presència d’unitats d’habitatges que no compleixen les condicions 
mínimes d’habitabilitat exigibles, d’acord amb la normativa vigent.

Per a la recollida de les dades utilitzades en l’anàlisi, ha estat im-
prescindible la col·laboració de: l’Oficina de Gestió del Programa 
de barris del Departament de Política Territorial i Obres Públiques; 
els ajuntaments i equips que estan executant els PII, especialment 
els coordinadors dels projectes; l’Institut Català del Sòl; i l’Institut 
d’Estadística de Catalunya.

Els resultats d’aquest treball es recullen en un informe integrat 
per una valoració de les informacions recollides i una interpretació 
conjunta de tot l’àmbit de l’estudi. Aquest informe, juntament amb 
l’experiència acumulada de la Fundació CIREM –en relació amb 
el disseny, execució i avaluació de polítiques públiques de caire 
socioeconòmic en general i projectes d’intervenció integral en par-
ticular–, conformen la base sobre la qual l’equip de la Fundació 
CIREM ha redactat l’article que segueix a continuació.

1 Establerts per l’article 3 del Decret 369/2004, de 7 de setembre. 2 Es va considerar que els indicadors dels barris on s’està executant un PII subvencionat a la primera con-
vocatòria (2004) eren els únics que poden reflectir alguna variació significativa, ja que són els que porten 
més temps executant un projecte.
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A nivell general, es pot afirmar que ja són visibles impactes positius 
del Programa de barris tant pel que fa a la seva implementació 
efectiva com en la percepció dels habitants del barri, encara que 
els seus efectes segurament estan poc consolidats. Ara bé, alguns 
barris objecte de PII presenten dificultats importants i caldria que 
fossin objecte d’una atenció encara més especial.

Així, el Programa de barris s’ha demostrat com un instrument ade-
quat per tal d’assolir l’objectiu de la millora de la situació urbana de 
les àrees d’atenció especial, tot i que alhora es detecten aspectes 
que requereixen nous esforços per tal d’aconseguir un major grau 
d’eficàcia en la implementació dels PII. Els aspectes tècnics de 
gestió del programa apareixen com un dels temes a millorar, així 
com, en alguns casos, la comunicació amb els veïns/es. 

3. Desenvolupament dels projectes subvencionats pel 
Programa de barris 

Els resultats obtinguts fins ara pels PII permeten afirmar que les 
àrees en què s’han executat han experimentat una transformació 
significativa de les seves condicions urbanes. Aquests barris han 
aconseguit una millora general a nivell urbanístic i infraestructu-
ral, alhora que han experimentat una significativa transformació 
demogràfica. 

A més, en termes generals, tant els agents implicats directa-
ment en l’execució dels PII com els ciutadans residents en els 

barris objectes d’intervenció expressen una valoració positiva del 
Programa de barris, amb els matisos propis de cada cas. 

3.1. Transformació de les condicions urbanes 

En primer lloc, les àrees urbanes objecte d’un PII aprovat en la pri-
mera convocatòria del Programa de barris (2004) han experimen-
tat una millora general de les seves condicions a nivell urbanístic i 
d’infraestructures. En aquest sentit, l’anàlisi comparativa de la vari-
ació dels indicadors per a la determinació d’àrea urbana d’atenció 
especial entre l’inici de l’execució del projecte i l’actualitat, demos-
tra que s’han produït els següents fenòmens: 

 Manteniment o lleugera disminució de les densitats residencials •	
(vegeu taula 1).

Convergència del valor cadastral mitjà de l’àrea d’intervenció •	
amb el valor mitjà del municipi (vegeu taula 1). 

Reducció del percentatge de superfície de zones verdes sense •	
executar (vegeu taula 1). 

Increment i millora de l’oferta de transport públic. •	

Augment de la dotació d’aparcaments públics.•	

Aquests fenòmens s’han produït de manera especialment intensa 
a les àrees d’intervenció classificades com a nuclis antics.

 
Taula 1. Indicadors per a la determinació  
d’àrea urbana d’atenció especial de caràcter  
urbanístic 

 

Densitat residencial 
de l’àrea d’intervenció 
(habitatges/hectàrea)

Mitjana estandarditzada 
dels valors cadastrals de 

l’àrea d’intervenció (mitjana 
dels valors cadastrals del 

municipi = 100)

Percentatge de superfície 
de zones verdes previstes 
en el planejament general 
dins l’àrea d’intervenció  

que encara no s’han 
executat (%)

     2004      2008      2004      2008      2004      2008

Nuclis antics

Balaguer Centre històric 48,6 37,9 85,0 87,8 74,3 70,7

Barcelona Sta. Caterina i Sant Pere 245,9 245,9 71,9 71,9 45,2 1,2

L’Hospitalet ll. Collblanc-la 
Torrassa 209,0 220,0 75,0 77,4 64,5 50,7

Manresa Nucli antic 87,0 95,0 55,0 87,0 54,0 50,0

Olot Nucli històric 115,0 76,7 84,0 89,5 62,2 56,2

Reus El Carme 149,0 152,5 95,0 95,0 72,1 72,1

Polígons 
d’habitatge

Lleida La Mariola 75,0 75,0 64,6 66,0 85,0 47,6

Manlleu L’Erm 75,0 75,0 66,0 66,0 20,0 20,0

Salt Salt 70 176,0 176,0 73,0 61,0 74,8 74,8

Àrees 
d’urbanització 
poc regulada

Badalona Serra d’en Mena 177,0 177,0 73,0 73,0 33,4 33,4

Barcelona Roquetes 81,1 81,1 74,0 74,0 96,0 96,0

Sta. Coloma de G. Serra d’en Mena 158,0 158,0 82,0 89,6 41,7 45,0

Terrassa Districte II 44,7 49,7 78,0 71,8 73,2 73,2

Mitjana dels barris de la primera 
convocatòria 126,3 124,6 75,1 77,7 61,3 53,1

Font: Fundació CIREM a partir de diverses fonts estadístiques
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En segon lloc, les àrees urbanes de la  primera convocatòria del 
Programa de barris (2004) han experimentat una significativa 
transformació demogràfica, que es resumeix a nivell general en els 
processos següents: 

Acceleració del creixement demogràfic (vegeu la taula 2). •	

Tendència a l’equiparació dels percentatges de variació de la po-•	
blació entre les àrees objectes d’intervenció i els seus municipis 
respectius (vegeu la taula 2). 

Disminució de la taxa de dependència de la població resident, •	
especialment als nuclis antics (vegeu la taula 2). 

Increment del percentatge de població resident extracomunità-•	

ria, arribant a percentatges molt elevats. La mitjana de totes les 

àrees urbanes objecte de l’anàlisi  era de més de 25% l’any 2007 

(vegeu la taula 3). 

Tendència a l’equiparació dels percentatges de població resi-•	

dent extracomunitària entre les àrees objectes d’intervenció i els 

seus municipis respectius (vegeu la taula 3).

Taula 2. Indicadors per a la determinació 
d’àrea urbana d’atenció especial  
de caràcter demogràfic (I)   

Variació percentual 
de la població 

resident dins l'àrea 
d'intervenció (%)

Variació percentual de 
la població resident 
dins el municipi (%)

Variació estandarditzada 
de la població resident 
a l'àrea d'intervenció 

(variació de la població 
resident al municipi = 100)

Taxa de dependència 
de la població 

resident dins l'àrea 
d'intervenció (%)

Quinquennis 1998-2003 2002-2007 1998-2003 2002-2007 1998-2003 2002-2007 2003 2007

Nuclis antics

Balaguer Centre històric 1,9 13,7 6,7 15,0 28,2 91,0 62,4 54,8

Barcelona Sta. Caterina i 
Sant Pere 13,9 6,4 5,1 4,5 272,1 143,6 43,0 38,5

L’Hospitalet ll. Collblanc- 
la Torrassa 8,0 8,9 2,4 3,1 333,3 287,3 51,0 47,3

Manresa Nucli antic 31,1 35,0 5,0 11,8 622,8 297,5 57,9 51,9

Olot Nucli històric 5,2 20,2 6,9 11,3 75,6 178,6 71,2 49,5

Reus El Carme 8,9 13,5 6,0 14,4 147,4 93,6 52,0 47,3

Polígons 
d'habitatge

Lleida La Mariola -3,5 -1,0 5,2 10,7 -67,2 -9,3 48,1 45,8

Manlleu L’Erm 13,8 21,9 5,8 10,2 238,5 214,7 42,5 46,0

Salt Salt 70 18,2 15,6 18,3 13,2 99,5 118,4 43,4 41,3

Àrees 
d’urbanització 
poc regulada

Badalona Serra d’en Mena -1,4 1,6 2,3 2,8 -59,7 56,7 35,9 37,4

Barcelona Roquetes -0,1 -4,5 5,1 4,5 -2,0 -101,6 43,8 43,4

Sta. Coloma de G.  
Serra d’en Mena 3,2 7,2 -1,8 2,0 -179,5 360,3 37,2 38,3

Terrassa Districte II 6,2 14,5 12,6 12,7 49,2 114,0 48,1 45,9

Mitjana dels barris de la 
primera convocatòria 8,1 11,8 6,1 8,9 119,9 141,9 49,0 45,2

Mitjana de Catalunya 44,8 44,8

Font: Padró Municipal (INE)
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Taula 3. Indicadors per a la determinació  
d’àrea urbana d’atenció especial de caràcter   
demogràfic (II)

Percentatge de 
població resident a 
l'àrea d'intervenció 
que té nacionalitat 

extracomunitària (%)

Percentatge de població 
resident al municipi 
que té nacionalitat 

extracomunitària (%)

Percentatge de població resident a 
l'àrea d'intervenció que té nacionalitat 

extracomunitària estandarditzat 
(percentatge de població 

extracomunitària del municipi = 100)

  2003   2007   2003   2007       2003       2007

Nuclis antics

Balaguer Centre històric 17,7 20,0 7,4 10,9 238,8 183,1

Barcelona Sta. Caterina  
i Sant Pere

27,0 25,7 9,1 11,9 297,9 215,3

L’Hospitalet ll.  
Collblanc-la Torrassa

20,6 27,0 10,2 18,5 203,0 146,0

Manresa Nucli antic 23,7 30,4 6,9 12,0 342,8 252,5

Olot Nucli històric 28,9 37,8 9,2 15,5 313,8 244,3

Reus El Carme 12,9 21,8 6,2 13,2 208,1 166,0

Polígons 
d'habitatge

Lleida La Mariola
7,9 12,8 6,1 11,7 130,4 108,6

Manlleu L’Erm
24,0 32,5 13,6 19,8 176,2 164,2

Salt Salt 70
19,7 35,5 17,5 32,5 112,9 109,2

Àrees 
d’urbanització 
poc regulada

Badalona Serra d’en Mena
9,1 19,4 6,0 11,2 153,6 172,2

Barcelona Roquetes
8,6 11,0 9,1 11,9 94,9 92,5

Sta. Coloma de G. 
Serra d’en Mena

17,7 28,0 8,1 16,6 218,3 169,1

Terrassa Districte II
15,7 30,1 6,4 11,0 244,2 273,3

Mitjana dels barris de la  
primera convocatòria 18,0 25,5 8,9 15,1 201,9 168,7

Mitjana de Catalunya 7,0 10,3 7,0 10,3

Font: Padró Municipal (INE)

Finalment, si s’analitza la variació de les puntuacions dels indica-
dors per a la determinació d’àrea urbana d’atenció especial3, entre 
l’inici de l’execució del projecte i l’actualitat, s’observa una tendèn-
cia general a una disminució dels valors del conjunt dels indicadors 
dels barris on s’estan implementat PII. Com és sabut, aquests va-
lors serveixen per a establir el nivell de dificultat objectiva en el que 
es troba cada un dels barris a l’hora de la seva integració en el 
programa, doncs bé, en el període 2004-2008, la variació mitjana 

de les puntuacions ha estat de -3,58 punts, i les puntuacions han 
disminuït en 9 de les 13 àrees urbanes objecte d’intervenció (vegeu 
la taula 4).

Aquest fet reafirma l’existència d’una tendència a la millora de les ca-
racterístiques urbanes de la majoria de les àrees objectes d’intervenció 
i per tant d’un procés d’inversió de la seva condició d’àrees d’atenció 
especial, tot i que aquest es troba de moment en fase inicial.

3 Segons estableix l’article 3.2 del Decret 369/2004, de 7 de setembre.
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Taula 4. Puntuació total dels indicadors per a  
la determinació d’àrea urbana d’atenció especial  
 

Puntuació total dels indicadors per a la determinació  
d’àrea urbana d’atenció especial

    Situació inicial    Situació actual

Nuclis antics

Balaguer Centre històric 61,15 53,56

Barcelona Sta. Caterina i Sant Pere 44,82 39,68

L’Hospitalet de Ll. Collblanc-la Torrassa 50,24 45,03

Manresa Nucli antic 59,96 55,41

Olot Nucli històric 48,20 51,35

Reus El Carme 57,72 46,09

Polígons 
d'habitatge

Lleida La Mariola 54,61 49,79

Manlleu L’Erm 33,97 35,55

Salt Salt 70 51,09 44,94

Àrees 
d’urbanització 
poc regulada

Badalona Serra d’en Mena 35,76 36,94

Barcelona Roquetes 42,98 44,51

Sta. Coloma de G. Serra d’en Mena 45,55 44,44

Terrassa Districte II 42,81 35,02

Mitjana dels barris de la primera convocatòria 48,37 44,79

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pels ajuntaments, l’Institut  
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i l’Instituto Nacional de Estadística (INE)

 
Figura 1. Puntuació total dels indicadors per a la determinació d’àrea urbana d’atenció especial  

 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pels ajuntaments, l’Institut  
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i l’Instituto Nacional de Estadística (INE)
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En els cas de les quatre àrees d’intervenció on s’ha produït un empit-
jorament de la puntuació total dels indicadors, es tracta d’increments 
lleugers que es deuen sobretot a l’efecte sobre les puntuacions de 
fenòmens específics que es produeixen en cadascun dels barris, com 
ara un augment de la diferència entre les variacions de població de les 
àrees d’intervenció i els municipis i/o a l’augment del percentatge de 
població resident extracomunitària.

A mode de conclusió, es pot dir que, en general i segons les dades 
a les quals s’ha tingut accés, les 13 àrees urbanes en les quals 
s’estan executant els PII subvencionats per la primera convocatò-
ria del Programa de barris (2004) han experimentat en els darrers 
quatre anys una millora de les seves característiques urbanes i 
per tant un procés d’inversió de la seva condició d’àrees d’aten-
ció especial. Concretament, s’ha produït un augment de qualitat 
de les seves condicions urbanístiques i infraestructurals (dotació 
d’equipaments i zones verdes, valoració del parc residencial, infra-
estructures de mobilitat, etc.), una equiparació de les taxes de crei-
xement demogràfic en relació amb els municipis i una disminució 
de la taxa de dependència de la població resident. No obstant, cal 
emmarcar aquest procés de millora en una situació d’elevat crei-
xement demogràfic deguda a la persistència de l’arribada d’elevats 
contingents de població immigrant extracomunitària i que per tant 
segueixen sent barris mereixedors d’una atenció especial des de 
la perspectiva d’una estratègia d’integració social. 

3.2. Percepció ciutadana

Per tal d’avaluar els impactes del Programa de barris, es va consi-
derar fonamental conèixer l’opinió de les persones residents dins 
les àrees objectes d’intervenció sobre els canvis que s’han produït 
als seus barris des de l’inici de l’execució dels PII. A continuació 
es presenten els principals resultats de l’enquesta realitzada4: cal 
tenir en compte, tanmateix, a l’hora de valorar-ne els resultats, que 
aquesta es va dur a terme durant el primer semestre de l’any 2008, 
quan els resultats de l’actuació en cada un dels 13 barris de la 
primera convocatòria no eren encara complerts i que es trobaven 
en nivells diversos d’execució. 

En primer lloc, pel que fa al nivell de satisfacció general respecte 
el fet de viure al barri, de mitjana, un 70% dels veïns/es de les 13 
àrees objectes d’intervenció es mostren molt o bastant satisfets 
de viure-hi (vegeu la taula 5). Tanmateix, cal destacar que hi ha 
dues àrees urbanes en les quals aquest percentatge no arriba al 
50% (Districte II de Terrassa i Salt 70). El percentatge de persones 
molt o bastant satisfetes és més elevat als nuclis antics (82% de 
mitjana) que a les altres dues tipologies de barris (63% als polígons 
d’habitatge i 58% a les àrees nascudes de processos d’urbanitza-
ció poc regulada).

Taula 5. Grau de satisfacció de viure al barri   Está satisfet de viure al barri?

Molt satisfet Bastant 
satisfet

Ni satisfet ni 
insatisfet Poc satisfet Insatisfet

Nuclis antics

Balaguer Centre històric 0,3 87,7 9,3 2,7 0,0

Barcelona Sta. Caterina i Sant Pere 12,5 74,4 10,9 2,1 0,0

L’Hospitalet de Ll. Collblanc-La Torrassa 12,3 53,7 8,9 20,9 4,2

Manresa Nucli antic 7,1 73,0 16,9 3,0 0,0

Olot Nucli històric 11,3 74,8 10,7 3,1 0,0

Reus El Carme 27,5 58,5 10,9 2,5 0,6

Polígons 
d’habitatge

Lleida La Mariola 0,0 62,5 21,3 16,2 0,0

Manlleu L’Erm 13,9 72,2 10,7 3,2 0,0

Salt Salt 70 0,0 41,5 27,9 30,6 0,0

Àrees 
d’urbanització 
poc regulada

Badalona Serra d’en Mena 14,9 61,3 19,9 3,9 0,0

Barcelona Roquetes 0,0 63,5 23,2 13,3 0,0

Sta. Coloma de G. Serra d’en Mena 12,3 53,7 8,9 20,9 4,2

Terrassa Districte II 4,5 22,5 44,9 19,4 8,7

Mitjana dels barris de la primera convocatòria 9,0 61,5 17,3 10,9 1,4

Font: Fundació CIREM a partir d’enquesta telefònica realitzada el 1r. semestre 2008

4 L’enquesta telefònica es va adreçar a una mostra representativa de veïns/es de cadascuna de les 13 
àrees urbanes objectes d’un PII aprovat en la primera convocatòria, amb un nivell de confiança del 95% 
i un marge d’error del ±5% sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%). El total de persones 
enquestades fou de 4.700 persones. 
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En segon lloc, pel que fa a la percepció de les millores de l’en-
torn, de mitjana, el 51% de les persones residents a les 13 àrees 
urbanes objectes d’intervenció creuen que el seu barri ha millorat 
en els darrers 5 anys, mentre el 33% creuen que no (vegeu taula 
6). Cal destacar que hi ha dues àrees urbanes en les quals menys 
del 30% de les persones enquestades creuen que el barri ha mi-
llorat, coincidents amb aquelles on els veïns mostraven, de mitjana 
menor satisfacció de residir-hi. D’altra banda, el percentatge de 

persones que expressen una percepció de millora en el seu barri 
és significativament més elevat als nuclis antics (58% de mitjana, 
amb resultats molt positius a Balaguer, Barcelona - Santa Caterina, 
Manresa, Olot i Reus) en comparació amb les altres dues tipo-
logies de barris (47% als polígons d’habitatge i 44% a les àrees 
d’urbanització poc regulada on, tanmateix, destaquen les bones 
valoracions de barris com Roquetes, a Barcelona, o el barri de 
l’Erm a Manlleu). 

Taula 6. Percepció de millora de la vida  
al barri en els darrers 5 anys Creu que la vida al barri ha millorat en aquets 5 anys?

Sí No NS/NC

Nuclis antics

Balaguer Centre històric 58,9 22,5 18,6

Barcelona Sta. Caterina i Sant Pere 57,1 28,0 14,9

L’Hospitalet de Ll. Collblanc-la Torrassa 44,2 47,1 14,9

Manresa Nucli antic 58,7 47,1 8,6

Olot Nucli històric 61,6 21,6 19,7

Reus El Carme 68,6 22,4 9,0

Polígons 
d’habitatge

Lleida La Mariola 52,6 35,0 12,4

Manlleu L’Erm 63,8 24,1 12,2

Salt Salt 70 25,5 61,2 13,3

Àrees 
d’urbanització 
poc regulada

Badalona Serra d’en Mena 49,5 19,1 31,4

Barcelona Roquetes 62,7 26,9 10,4

Sta. Coloma de G. Serra d’en Mena 44,2 47,1 8,6

Terrassa Districte II 19,9 51,8 28,4

Mitjana dels barris de la primera convocatòria 51,3 32,8 15,9

Font: Fundació CIREM a partir d’enquesta telefònica realitzada el 1r. semestre 2008

Pel que fa a les expectatives de futur, de mitjana, un 40% de les per-
sones residents a les 13 àrees urbanes objectes d’intervenció creuen 
que el seu barri millorarà durant els propers 5 anys, mentre un signifi-
catiu 34% no tenen clar si les condicions milloraran o empitjoraran. La 
resta creu que seguiran igual o no milloraran. Cal destacar que hi ha 
dues àrees urbanes en les quals el percentatge de persones residents 
que creuen que el barri millorarà en els propers 5 anys és inferior al 

15% (Districte II de Terrassa i Salt 70, tot i que els indicadors esta-
dístics més amunt esmentats denoten que les condicions objectives 
han millorat tan en un com en l’altre). Els veïns més optimistes són, 
de mitjana, els residents en els nuclis antics, com ara Olot o Reus, 
però també es mostren esperançats els veïns de barris situats en les 
perifèries de les respectives poblacions, com, de nou, Roquetes o el 
barri de l’Erm.
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Taula 7. Confiança en la millora de la vida al barri  
en els propers 5 anys. 

Creu que la vida al barri milorarà durant els propers 5 anys?

Sí Seguirà igual No NS/NC

Nuclis antics

Balaguer Centre històric 44,1 15,0 0,9 39,9

Barcelona Sta. Caterina i Sant Pere 49,1 9,9 23,5 17,6

L’Hospitalet de Ll. Collblanc-la Torrassa 34,0 2,1 12,6 51,3

Manresa Nucli antic 38,5 15,6 27,9 18,0

Olot Nucli històric 51,9 8,8 19,5 19,8

Reus El Carme 55,2 12,9 8,7 19,8

Polígons 
d’habitatge

Lleida La Mariola 38,0 8,4 15,1 38,5

Manlleu L’Erm 55,7 9,0 20,6 14,8

Salt Salt 70 14,6 13,0 26,9 45,5

Àrees 
d’urbanització 
poc regulada

Badalona Serra d’en Mena 37,4 5,8 31,9 24,9

Barcelona Roquetes 53,1 3,7 10,1 33,1

Sta. Coloma de G. Serra d’en Mena 34,0 2,1 12,6 51,3

Terrassa Districte II 12,3 2,4 15,4 70,0

Mitjana dels barris de la primera convocatòria 39,8 8,4 17,3 34,5

Font: Fundació CIREM a partir d’enquesta telefònica realitzada el 1r. semestre 2008

La voluntat d’arrelament al barri és molt alta, fins al punt que, de 
mitjana, un 86% de les persones residents a les 13 àrees urbanes 
objectes d’intervenció afirmen que no marxarien a viure fora del barri 
(vegeu taula 8). Això és vàlid per tots els casos, fins i tot en aquells 
on els sentiments respecte a les millores i les expectatives és menys 

positiu. L’argument més utilitzat per part d’aquests veïns és la localit-
zació al barri de la seva xarxa de relacions personals, motiu esmen-
tat, de mitjana, pel 60% dels veïns que afirmen que no marxarien a 
viure fora del barri (vegeu taula 9). 

Taula 8. Desig de marxar a viure fora del barri  
Si pogués aniria a viure fora del barri?

SÍ Seguirà igual

Nuclis antics

Balaguer Centre històric 0,2 99,8

Barcelona Sta. Caterina i Sant Pere 13,1 86,9

L’Hospitalet de Ll. Collblanc-la Torrassa 21,4 78,9

Manresa Nucli antic 9,8 90,2

Olot Nucli històric 6,5 93,5

Reus El Carme 15,1 84,9

Polígons 
d’habitatge

Lleida La Mariola 14,5 85,5

Manlleu L’Erm 14,5 85,5

Salt Salt 70 25,5 74,5

Àrees 
d’urbanització 
poc regulada

Badalona Serra d’en Mena 13,6 86,4

Barcelona Roquetes 13,0 87,0

Sta. Coloma de G. Serra d’en Mena 21,4 78,6

Terrassa Districte II 17,2 82,8

Mitjana dels barris de la primera convocatòria 14,3 85,7

Font: Fundació CIREM a partir d’enquesta telefònica realitzada el 1r. semestre 2008
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Taula 9. Arguments dels veïns que afirmen  
que no marxarien a viure fora del barri 

Si pogués aniria a viure fora del barri?

No, per la bona 
qualitat de vida

No, per les 
relacions 
personals

No pels bons 
serveis

No, per la seva 
localització Altres

Nuclis antics

Balaguer Centre històric 0,0 77,7 0,0 0,0 22,3
Barcelona Sta. Caterina i Sant Pere 3,4 69,8 22,8 3,7 0,3
L’Hospitalet de Ll.  
Collblanc-la Torrassa 7,5 63,5 5,1 1,1 22,9

Manresa Nucli antic 2,7 53,9 38,8 2,7 1,8
Olot Nucli històric 0,7 64,7 30,4 4,2 0,0
Reus El Carme 41,3 31,5 10,7 10,7 5,7

Polígons 
d’habitatge

Lleida La Mariola 0,0 60,9 0,0 0,0 39,1
Manlleu L’Erm 2,8 75,3 20,5 1,4 0,0
Salt Salt 70 0,0 68,0 1,9 0,0 39,1

Àrees 
d’urbanització 
poc regulada

Badalona Serra d’en Mena 4,6 32,6 48,3 14,2 0,3
Barcelona Roquetes 0,0 53,1 0,6 0,0 46,4
Sta. Coloma de G. Serra d’en Mena 7,5 63,5 5,1 1,1 22,9
Terrassa Districte II 0,3 69,3 0,0 0,0 30,4
Mitjana dels barris de la primera 
convocatòria 5,4 60,3 14,2 3,0 17,1

Font: Fundació CIREM a partir d’enquesta telefònica realitzada el 1r. semestre 2008 

Taula 10. Arguments dels veïns que afirmen  
que marxarien a viure fora del barri 

Si pogués aniria a viure fora del barri?

Sí, per 
problemes de 
convivència i 
inseguretat

Sí, per manca 
de serveis

Sí, per massa 
immigració

Sí, pel cost de 
la vida Altres

Nuclis antics

Balaguer Centre històric 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Barcelona Sta. Caterina i Sant Pere 28,57 6,12 8,16 55,10 2,04

L’Hospitalet de Ll.  
Collblanc-La Torrassa 90,20 0,00 0,00 1,96 7,84

Manresa Nucli antic 41,67 8,33 0,00 50,00 0,00

Olot Nucli històric 40,00 0,00 0,00 55,00 5,00

Reus El Carme 20,75 1,89 9,43 33,96 33,96

Polígons 
d’habitatge

Lleida La Mariola 98,77 0,00 0,00 0,00 1,23

Manlleu L’Erm 40,82 6,12 0,00 46,94 6,12

Salt Salt 70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Àrees 
d’urbanització 
poc regulada

Badalona Serra d’en Mena 37,25 13,73 47,06 1,96 0,00

Barcelona Roquetes 96,05 0,00 0,00 0,00 3,95

Sta. Coloma de G. Serra d’en Mena 90,20 0,00 0,00 1,96 7,84

Terrassa Districte II 21,74 0,00 42,03 0,00 36,23

Mitjana dels barris de la primera 
convocatòria 62,00 2,78 8,21 18,99 8,02

Font: Fundació CIREM a partir d’enquesta telefònica realitzada el 1r. semestre 2008

Els veïns que manifesten un desig de marxar del barri són una mi-
noria (de mitjana, un 14%, veure Taula 8). La raó que més influeix 
en la seva preferència per marxar són els problemes de convivència 

i inseguretat (motiu esmentat, de mitjana, pel 62% dels veïns que 
afirmen que marxarien a viure fora del barri, veure Taula 10). 
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Pel que fa al coneixement de les polítiques de rehabilitació integral, 
s’evidencia que, si bé se n’aprecien els resultats, es desconeix, de 
manera majoritària l’instrument utilitzat. Així de mitjana, només un 
de cada quatre dels residents afirmen conèixer el PII que s’està im-
plementant en el seu barri, la resta afirma que no està assabentat 
de la seva existència.

A mode de conclusió, es pot afirmar que en general els veïns dels 
barris objectes d’un PII subvencionat per la primera convocatòria 
del Programa de barris (2004) estan majoritàriament satisfets de 
viure als seus barris i no expressen un desig de marxar a viure en 
un altre lloc. Sembla que, malgrat tots els problemes, la majoria 
dels barris estudiats no es troben en una situació de col·lapse i 
de ruptura social, i per tant presenten elements de reacció i de 
reconstrucció positiva davant les dificultats amb què s’enfronten.

No obstant, en contradicció amb els indicadors objectius que es 
detallaven en l’epígraf anterior només un de cada dos residents 
creu, de mitjana, que les condicions del seu barri hagin millorat 
durant el període d’execució del projecte d’intervenció integral. 
Tampoc s’observa una opinió majoritària dels residents en els sen-
tit de creure que el seu barri millorarà en els propers anys, és a 
dir, sembla que la confiança en el futur encara no està suficient-
ment consolidada. Aquesta qüestió està en part relacionada amb 
la manca de visibilitat i comunicació dels PII, ja que la majoria dels 
veïns afirmen no conèixer específicament l’existència dels projec-
tes, malgrat haver percebut els seus efectes de millora.  

Un dels fenòmens que sembla minar més el grau de satisfacció 
dels veïns és la percepció de problemes de convivència i insegure-
tat, relacionats amb aquesta percepció sobretot amb la concentra-
ció de població immigrant. De fet, les dues àrees objecte d’un PII 
on la població resident expressa un menor grau de satisfacció de 
viure al barri (Districte II de Terrassa i Salt 70) són àrees urbanes on 
l’any 2007 el percentatge de població extracomunitària sobrepas-
sava ja el llindar del 30% (30,1% i 35,5%, respectivament).  

L’existència de xarxes de relacions personals té una gran influèn-
cia sobre el sentiment d’identitat i el grau de satisfacció de les 
persones amb el seu barri. En aquest sentit, una accentuació dels 
processos de desestabilització demogràfica i substitució de la 
població podria ser negativa a l’hora d’invertir la situació d’àrees 
urbanes desfavorides dels barris objecte d’intervenció. De fet, els 
col·lectius de població resident que expressen un menor grau de 
satisfacció de viure al seu barri, una menor percepció de millora 
en els darrers 5 anys, i un major desig de marxar a viure fora són 
la població menor de 45 anys (més que no pas la gent gran), les 
dones (més que no pas els homes) i la població amb un major 
nivell d’estudis. Per tant, existeix el risc que es produeixi una fuga 
d’aquells col·lectius de població que presenten un major potencial 
de desenvolupament personal i implicació en la transformació col-
lectiva dels barris objecte d’intervenció. 

No obstant, els resultats de l’enquesta s’han d’interpretar amb 
cautela. En primer lloc, s’observa un alt percentatge de persones 

que han preferit no posicionar-se a l’hora de respondre a determi-
nades preguntes, degut al desconeixement o al poc interès en els 
temes tractats. I en segon lloc, la població de menys de 25 anys i 
la població d’origen extracomunitari es troben sub-representades 
en la mostra, degut a la dificultat de contacte per via telefònica. 
Així doncs, l’enquesta és representativa sobretot de l’opinió de la 
població autòctona adulta (sobretot la gent gran) d’aquests barris. 
Cal remarcar que aquest col·lectiu de població acostuma a ser la 
més arrelada socialment, i per tant juga un paper clau en la cohe-
sió del barri. D’altra banda, s’han de tenir en compte els elements 
relatius al nivell d’execució del pla en el moment de la realització de 
l’enquesta als quals ens hem referit.

3.3. Opinió dels agents implicats en la implementació 
dels PII

En el marc de l’informe també es van realitzar qüestionaris a quatre 
perfils d’agents implicats en la implementació dels projectes: po-
lítics; responsables de programa socioeconòmic; tècnics de pro-
grama socioeconòmic i representants veïnals del barri membres 
del Comitè d’Avaluació i Seguiment. 

La variabilitat d’opinions entre els quatre perfils d’agents implicats 
en relació amb l’eficàcia i eficiència dels PII és significativa. 

Mentre la majoria dels responsables polítics (79%), responsables 
de programa (66%) i tècnics de programa (63%) pensen que l’exe-
cució del projecte resoldrà els principals problemes i/o serà una 
actuació definitiva per a la transformació de l’àrea objecte d’inter-
venció, la majoria de representants veïnals (un 58%) creuen que el 
projecte no tindrà un impacte suficient i seran necessàries noves 
actuacions. 

A més, els representants veïnals constitueixen el perfil que valora 
menys positivament el grau d’assoliment d’objectius del seu PII 
(valoració mitjana de 5,5 sobre 10). Ara bé, de mitjana, els qua-
tre perfils d’agents valoren més positivament el Programa de 
barris que el propi projecte, i en el cas dels representants veïnals 
aquesta diferència pel que fa a les valoracions pot ser qualificada 
com a substantiva (valoracions mitjanes de 6,8 i de 5,5 sobre 10, 
respectivament).

Cal remarcar la importància que atorguen els agents implicats al 
Programa de barris com a instrument de finançament d’actuacions de 
regeneració urbana. En general, els quatre perfils (responsables polí-
tics, responsables de programa socioeconòmic, tècnics de programa 
socioeconòmic i representants veïnals) creuen que si la Generalitat 
no hagués aprovat el PII, no s’haurien pogut executar (total o parcial-
ment) el tipus d’actuacions que s’estan duent a terme.

D’altra banda, els agents implicats valoren molt positivament el 
caràcter integral dels projectes i la incorporació de programes de 
caràcter socioeconòmic dins l’estratègia d’intervenció dels projec-
tes. L’opinió més comuna entre els representants veïnals (61%), els 
responsables polítics (54%) i els responsables de programa (41%) 
és que els programes socioeconòmics han permès desenvolupar 
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actuacions que els ajuntaments no haurien pogut executar en una 
situació ordinària. Tanmateix, segons els agents implicats, sembla 
que la incorporació i execució d’aquest tipus de programes no ha 
comportat una innovació important en relació amb les actuacions 
dels ajuntaments dins les àrees d’intervenció (tan sols un 11% dels 
responsables polítics, responsables de programa i representants 
veïnals, i un 27% dels tècnics de programa destaquen un element 
innovador en l’execució dels programes socioeconòmics).

A més, cal afegir que en, aproximadament, un 90% dels pro-
jectes aprovats en la primera i la segona convocatòries (segons 
els responsables polítics i de programes socioeconòmics), el fet 
d’estar executant un projecte d’intervenció integral subvencionat 
pel Programa de barris ha facilitat la implementació d’actuacions 
en la mateixa àrea urbana a càrrec d’altres departaments de la 
Generalitat de Catalunya i/o d’altres administracions públiques.

4. Conclusions i recomanacions

L’anàlisi realitzada permet constatar els avenços en la millora dels 
barris en els primers anys d’aplicació del Programa de barris amb 
una valoració positiva per part tant dels agents implicats directa-
ment en la seva implementació com dels ciutadans. D’altra banda, 
l’estudi també indica que, en general, és als nuclis antics on millors 
resultats ha obtingut la implementació dels PII. No obstant, i a ni-
vell general, es detecten aspectes a millorar que caldria tenir en 
compte per tal d’aconseguir un major grau d’eficàcia i eficiència en 
la implementació dels PII. 

D’una banda, caldria reforçar els mecanismes de seguiment de 
l’execució dels projectes per tal d’afavorir la implementació de les 
diverses actuacions i la seva avaluació i reduir alguns retards ob-
servats en l’execució de les diferents actuacions. Malgrat que els 
coordinadors són una peça clau en l’execució dels projectes, en 
general desenvolupen més tasques de gestió administrativa que 
de directors amb visió global. A més, sovint expressen la neces-
sitat de reforçar els coneixements i habilitats per a desenvolupar 
determinats aspectes de la seva feina. D’altra banda, els coordina-
dors constaten dificultats per afrontar el caràcter extraordinari que 
suposa la implementació d’un PII, tant pel que fa als objectius del 
projecte com pel que fa a l’adopció d’una nova manera de treballar 
(transversalment, per projectes) dins l’estructura municipal.

D’altra banda, la política de comunicació sovint no aconsegueix 
l’impacte desitjat i els processos de participació ciutadana no són 
prou satisfactoris ni per a l’Administració ni per als ciutadans, fet 
que comporta que la ciutadania no acabi de percebre els esforços 
que s’estan realitzant ni s’hi senti prou implicada. Cal remarcar que 
els aspectes de comunicació, percepció ciutadana, participació 
ciutadana i avaluació influeixen molt en l’impacte social de qualse-
vol política pública. És molt important el què fa l’Administració però 
també ho és com ho viu i com s’organitza la ciutadania.

Així, al nostre entendre, els projectes han de disposar, en la seva 
fase d’execució, d’una sèrie d’elements que es consideren bàsics 
per al seu funcionament adequat:

Un lideratge del projecte fort, per tal d’actuar dins l’estructura •	
municipal amb el suport polític al nivell més elevat possible.

Una dotació suficient de recursos per a la gestió, el seguiment i •	
l’avaluació del projecte.

Un sentit transversal de la intervenció, que requereix un alt nivell •	
de coordinació interna i de representació externa.

Una alta capacitat d’innovació de l’equip humà, tant a nivell de •	
gestió com de treball multidisciplinari i flexible.

Una cultura de la participació que faciliti un sentit de la governan-•	
ça amb la implicació de tots els agents i beneficiaris.

Una comunicació efectiva i transparent a tots els nivells amb la •	
ciutadania.

Una posada en marxa del projecte que inclogui una fase de pro-•	
gramació inicial (a nivell organitzatiu, tècnic, etc.).

En aquest sentit, s‘està fent un esforç conjunt en el sentit de millo-
rar determinats aspectes dels projectes aprovats pel Programa de 
barris. Aquests aspectes són:

a) El seguiment i avaluació de l’execució, els resultats i l’impacte 
social dels projectes, mitjançant un sistema d’indicadors, dels 
quals aquest mateix estudi n’és una mostra. És necessari dis-
posar d’una bateria d’indicadors que permeti quantificar, de 
manera objectiva i efectiva, els canvis produïts en les condici-
ons urbanes de les àrees objecte d’intervenció entre la situació 
inicial (d’inici d’execució del projecte) i la situació final (passats 
els quatre anys previstos d’implementació del projecte).

b) La millora del disseny i programació dels programes socioeco-
nòmics. El grau de desenvolupament actual dels programes so-
cioeconòmics presenta retards importants en l’execució en els 
projectes de les tres primeres convocatòries del Programa de 
barris. Aquests retards són menys importants en aquells projec-
tes que s’han dotat de mecanismes de coordinació específics i 
formals. A més, de mitjana, els projectes que presenten un ma-
jor grau d’execució dels programes socioeconòmics són aquells 
que no tenen un nombre molt elevat de programes (entre 7 i 10) 
i que tenen un caràcter de programes integrats més que no pas 
d’actuacions puntuals i desconnectades entre elles. Aquests re-
tards provoquen desviacions en relació amb la planificació inicial 
del projecte, ja sigui pel seu caràcter excessivament ambiciós i 
poc realista o bé perquè no va tenir suficientment en compte les 
dificultats en la seva aplicació, degudes sovint al seu caràcter 
innovador. El fet que hi hagi una relació entre instruments de 
gestió més eficients i major grau d’execució demostra que els 
aspectes organitzatius i de gestió dels projectes juguen un pa-
per important. 
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c) Aspectes organitzatius i de gestió dels PII. La implementació 
dels PII ha obligat molts ajuntaments a provar noves formes 
d’organització interna per tal de poder operar de manera trans-
versal. Aquesta nova forma de gestió “per projectes” ha estat 
més o menys acceptada pels ajuntaments, en funció de cada 
cas. En els casos en què el grau d’acceptació ha estat menor, 
s’haurien d’establir unes directrius per a l’execució pràctica del 
projecte que facilitin la visualització d’aquesta nova forma de 
gestió i direcció (necessària per a la implementació eficaç dels 
PII) i que legitimin l’equip executor en el si dels organigrames 
municipals. Les exitoses experiències desenvolupades per di-
versos ajuntaments mostren que aquestes directrius han de 
ser del tipus:

Dotar el projecte d’un espai propi i específic (per exemple, una  -
oficina). Un espai d’aquest tipus facilita la interacció entre les 
persones que treballen en l’execució del projecte, així com l’in-
tercanvi d’informació i de punts de vista, tant a nivell intern com 
de cara a la ciutadania.

Establir un sistema de participació i comunicació amb els veïns  -
més enllà del Comitè d’avaluació i seguiment, amb l’objectiu 
de superar la llunyania entre els ciutadans i els projectes.

Dotar els responsables dels projectes de coneixements i habi- -
litats relacionades amb la direcció de projectes de regeneració 
urbana integral. 

Dotar el projecte de mecanismes de gestió i coordinació for- -
mals i específics, per tal de crear pautes de seguiment de l’exe-
cució de les actuacions dels projectes i facilitar la flexibilització 
de la lògica sectorial existent en la majoria d’administracions 
locals.

Facilitar la recollida periòdica d’informació i assegurar la seva  -
transferència a la ciutadania, amb l’objectiu d’emmarcar la fei-
na dels equips. Tot projecte ha de poder comptar amb dades 
actualitzades que permetin veure en tot moment: 1) quin és el 
grau d’execució del projecte (tant pel que fa al desenvolupa-
ment de les actuacions com a les despeses previstes);  

2) quines són les desviacions del projecte en relació amb la 
planificació inicial; 3) quin és el grau de consecució dels resul-
tats obtinguts en relació amb els objectius establerts; 4) quina 
és la incidència de les actuacions sobre les problemàtiques del 
barri que es volen mitigar (entorn degradat, dèficit de serveis i 
equipaments, estancament demogràfic, problemes de convi-
vència, etc.). Aquests quatre objectius d’avaluació facilitarien 
la comprovació en temps real de quins són  els resultats dels 
projectes i mesurar la millora de la situació inicial de l‘àmbit 
d’actuació. Els dos primers objectius donen uns resultats re-
lacionats amb l’eficiència del projecte, i els altres dos, el grau 
d’eficàcia. D’altra banda s’hauria de preveure un procediment 
de valoració dels projectes per part dels beneficiaris dels pro-
grames socioeconòmics, els veïns/es residents al barri i la resta 
de població del municipi. 

d) Donar suport i dinamitzar els espais d’intercanvi d’experiènci-
es i reflexió conjunta impulsats per la Generalitat de Catalunya 
(com ara la Xarxa de Barris amb Projectes). L’objectiu princi-
pal ha de ser enfortir el contacte entre els equips executors 
dels PII. Les persones que treballen en la gestió dels projectes 
consideren majoritàriament que aquests espais els aporten 
coneixements i contactes de gran interès, malgrat que sovint 
es considera que no s’aprofiten totes les possibilitats que se’n 
podrien extreure. Aquests espais també poden ser positius per 
tal que els ajuntaments que estan executant projectes aprovats 
en les darreres convocatòries del Programa de barris puguin 
aprendre de les experiències dels ajuntaments amb projectes 
de les primeres convocatòries. 

La millora dels instruments de gestió facilitarà l’execució dels pro-
jectes i el seu impacte tant en les condicions del barri com en 
la percepció dels veïns de la tasca desenvolupada. Moltes de les 
actuacions realitzades tindran uns impactes més visibles a mesura 
que transcorri el temps, encara que la persistència en l’arribada a 
aquests barris de més població en situació de dificultat requerirà 
mantenir els nivells d’intervenció i de millora constant per tal d’evi-
tar retrocessos en els avenços aconseguits.



Àmbit 4
Equipaments per a ús col·lectiu

·
En total s’estan construint o rehabilitant 64 centres cívics, 43 centres culturals, 39 espais 

polivalents, 34 oficines de barri, 29 centres infantils, 25 equipaments esportius, 16 centres per 
a gent gran, 16 biblioteques, 14 centres per a joves, 12 centres de formació i 7 mercats.

·
A les fotografies, rehabilitació de l’edifici de l’Escorxador com a equipament social i biblioteca al barri de 

Rocafonda-el Palau, a Mataró, i ampliació i adequació d’instal·lacions esportives a Trinitat Vella, a Barcelona.



Àmbit 4
Incorporació de tecnologies de la informació / Accés al món digital

·
Uns barris que s’obren camí necessiten incorporar-se plenament a la societat de la informació i trencar així 
les barreres que la manca d’accés al món digital pot crear a alguns col·lectius. S’han creat 35 espais de 
foment de les tecnologies de la informació, amb una inversió en aquesta línia que supera els 11 MEUR.

·
A la imatge, un curs d’informàtica per a gent gran a Igualada



Àmbit 5
Foment de l’estalvi energètic, d’aigua i reciclatge / Recollida selectiva de residus

·
Programes de foment de l’eficiència energètica, amb instal·lació de sistemes alternatius de generació 
d’energia, de mètodes avançats de recollida selectiva d’escombraries, són alguns exemples de les 

prop de 300 actuacions de foment de la sostenibilitat als barris, amb una inversió de 39 MEUR.
·

A la foto, un agent cívic inspecciona els nous contenidors de recollida selectiva soterrats i 
n’informa els veïns del barri de la Ribera, a Montcada i Reixac, sobre l’ús correcte
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1. La necessitat d’avaluar el conjunt de la inversió 
pública en els processos de rehabilitació urbana

Les importants inversions públiques que està comportant el de-
senvolupament del Programa de barris –1.000 MEUR invertits a 
noranta-dos barris en cinc  convocatòries– es produeixen, en cada 
barri, en un context local específic, marcat per les aspiracions lo-
cals, el desenvolupament històric i contemporani del barri, per les 
iniciatives que fins al moment han sabut i pogut impulsar les seves 
institucions locals i, naturalment, per la situació financera de cada 
municipi. 

Aquesta inversió es proposa tenir un efecte directe sobre les 
condicions de vida dels ciutadans residents als barris acollits al 
Programa i potenciar-hi alhora la rehabilitació privada i l’activitat 
econòmica. A aquest efecte, el Govern preveia que la inversió de 
la Llei de barris actuaria com un element catalitzador i inductor 
d’altres inversions públiques i privades. Un dels indicadors fona-
mentals de l’èxit que està aconseguint l’aplicació del Programa 
ha de consistir, doncs, en l’estimació del total d’aquesta inversió 
induïda, connectada amb el Programa de barris.

És per això que l’Institut Català del Sòl (Incasòl), per encàrrec de 
la Secretaria per a la Planificació Territorial del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, ha portat a terme un estudi per 
tal d’aconseguir definir una imatge més àmplia de l’esforç conjunt 
de les administracions i de la integralitat d’aquestes actuacions en 
la millora efectiva dels barris. 

Inicialment, aquest estudi proposava mesurar també l’esforç fet 
pels agents del sector privat, i, per tant, quantificar fins a quin punt 
veïns i empreses privades, atrets per la gran transformació impul-
sada des del sector públic, s’havien decidit també a invertir en 
la millora dels habitatges i les empreses o a crear nous negocis i 
comerços. Amb aquesta estimació, a part de quantificar econò-
micament el total de la inversió produïda als barris, es podria con-
trastar la hipòtesi que l’empenta del sector públic en la regeneració 
urbana es veu reforçat per inversions privades encara més quan-
tioses –com de fet ha succeït en la transformació de Ciutat Vella a 
Barcelona o al nucli històric de Girona durant els darrers vint anys.

Les dificultats per a recopilar la informació referida a la inversió dels 
agents del sector privat, així com el decalatge temporal que hi ha 
entre la inversió pública i el seu efecte d’atracció sobre la contra-
part privada han aconsellat ajornar uns anys l’estimació de la in-
versió privada. Aquesta anàlisi s’haurà d’emprendre quan s’hagin 
consolidat les dinàmiques socials i econòmiques positives genera-
des per les transformacions realitzades en el marc del Programa 
de barris.

Així, al present informe, elaborat amb la inestimable col·laboració 
dels municipis acollits al Programa, s’ha volgut avaluar la inversió 
del conjunt d’actors públics que ha estat executada o compro-
mesa als barris participants en el Programa d’ençà de la primera 
convocatòria. El fet de centrar-se en aquests municipis obeeix a 

la voluntat de disposar d’un marc temporal significatiu i d’un nivell 
relativament avançat en l’execució del programa.

2. Anàlisi de les inversions públiques fetes als barris 
de la convocatòria 2004

El treball d’anàlisi efectuat durant l’any 2008 ha permès identifi-
car un volum d’inversió pública molt important en els tretze bar-
ris acollits al Programa a partir de l’any 2004. La inversió de les 
administracions públiques, ja realitzada o compromesa, als barris 
d’aquesta convocatòria, sense comptar amb la inversió induïda en 
els de la ciutat de Barcelona, és de 793 MEUR, import que repre-
senta quatre vegades els recursos inicialment destinats als barris 
d’aquesta convocatòria. Vegem-ne ara el detall pel que fa a la seva 
relació amb el Programa, a la seva destinació i al seu origen.

2.1. Volum de la inversió pública i relació amb el 
Programa de barris

Com es pot veure a la taula 1, el 54% d’aquesta inversió està re-
lacionada amb els projectes dels barris de l’any 2004. Mentre que 
198 MEUR provenen directament del finançament del Programa 
de barris –50% del fons de barris, 50% d’aportacions municipals–, 
uns 232 MEUR són inversions induïdes directament pel Programa, 
és a dir, són inversions que es deriven directament del desenvolu-
pament del Programa encara que el seu finançament provingui de 
recursos aliens al programa, ja siguin municipals o d’altres admi-
nistracions. Finalment, les inversions sense vinculació directa amb 
el Programa de barris impulsades, però, per diferents institucions 
al territori d’aquests barris sumen fins a 363 MEUR.

Atenent al total d’inversió de cadascun dels projectes, es mostren 
dues tipologies. Un primera, que aglutina els barris amb inversions 
d’una escala molt superior a la del Programa de barris i que dispo-
sen d’inversions totals de més de cent milions d’euros, com són 
els projectes de Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Badalona i 
l’Hospitalet de Llobregat. Per a tots aquests barris, la inversió com-
plementària no vinculada al Programa de barris és la que té un pes 
més gran en el conjunt d’inversions. Un segon grup el formen els 
barris on la inversió pública total és molt important, ja que es man-
té entre una i tres vegades per sobre de l’aportació del Programa 
de barris. Són els casos de Manlleu, Olot, Balaguer, Lleida, Reus i 
Terrassa. Finalment, el cas del sector Salt 70 destaca per ser l’únic 
barri del Programa on la inversió total no representa un canvi signifi-
catiu respecte a la que prové directament del Programa de barris.
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Taula 1. Inversió pública total als barris de la convocatòria 2004 (MEUR)*

Barris
Inversió vinculada al projecte d'intervenció Integral 

Inversió 
complementària % Total 

inversióPla 
financer  % Induïda o 

derivada % Total

Badalona (Serra d'en Mena) 18,62 17,32% 39,64 36,88% 54,21% 49,22 45,79% 107,47 

Balaguer (centre històric) 16,05 58,71% 7,23 26,45% 85,16% 4,06 14,84% 27,34 

L’Hospitalet de Llobregat 
(Collblanc-la Torrassa) 18,65 18,88% 17,52 17,73% 36,60% 62,65 63,40% 98,82 

Lleida (la Mariola) 11,09 58,42% 0,00 0,00% 58,42% 7,89 41,58% 18,98 

Manlleu (l'Erm) 17,02 28,73% 42,19 71,24% 99,97% 0,02 0,03% 59,23 

Manresa (nucli antic) 16,62 14,20% 54,08 46,18% 60,38% 46,39 39,62% 117,10 

Olot (nucli històric) 7,22 28,01% 12,55 48,72% 76,73% 6,00 23,27% 25,77 

Reus (el Carme) 16,57 45,35% 18,36 50,26% 95,61% 1,60 4,39% 36,53 

Salt (Salt 70) 15,20 94,48% 0,85 5,31% 99,79% 0,03 0,21% 16,09 

Santa Coloma de Gramenet 
(Serra d'en Mena) 18,00 8,42% 37,61 17,58% 25,99% 158,33 74,01% 213,94 

Terrassa (Ca n'Anglada, 
Montserrat, Torresana i 
Vilardell)

17,02 36,44% 2,86 6,13% 42,57% 26,82 57,43% 46,70 

* Barcelona (Santa Caterina i 
Sant Pere) 14,62 100% n.d. - - n.d. - 14,62 

* Barcelona (Roquetes) 11,05 100% n.d. - - n.d. - 11,05 

Total barris 2004 197,73 24,91% 232,90 29,35% 54,26% 363,01 45,74% 793,64 

 
Font: ajuntaments acollits a la primera convocatòria de la Llei de barris

2.2 Finalitat del conjunt d’inversions públiques

Les inversions publiques realitzades i compromeses a cada un 
dels barris es destinen a usos diversos. La taula 2 mostra a quins 
conceptes es destinen els recursos públics mobilitzats de cadas-
cun dels programes d’inversió. Tres usos concentren el 75% de la 
inversió pública identificada en els barris analitzats: la inversió en 
millores en el parc d’habitatge, que suposa 239 MEUR, la inversió 
en la dotació i reforma de l’espai públic i la vialitat, 225 MEUR, 
i, amb una inversió sensiblement inferior, la dotació i millora dels 
equipaments públics als barris, amb 138 MEUR d’inversió. 

No deixa de ser rellevant que el concepte d’inversió que aglutina un 
major nombre de recursos sigui el relacionat amb l’habitatge. Aquest 
és un àmbit que resulta directament complementari al Programa de 
barris, ja que els ajuts de barris previstos per la Llei només po-
den incloure actuacions dirigides a la rehabilitació dels elements 
comuns del edificis del parc existent. L’anàlisi de la inversió pública 
als barris ha permès constatar una important inversió pública en 
la renovació urbana dels barris, on els ajuntaments i la Generalitat 
esmercen grans quantitats de recursos en la rehabilitació residen-
cial i en la transformació de les condicions d’habitabilitat, com són 
els casos de Santa Coloma, l’Hospitalet, Manlleu, Badalona, Reus, 
Manresa i Lleida. Més endavant es reprendrà aquest tema.

* L’estimació prové de les dades facilitades durant el primer semestre de 2008 pels municipis responsables 
de l’execució del Programa. Per aquesta raó és possible que alguns municipis no hagin comptabilitzat una 
part dels recursos totals mobilitzats i, per tant, la inversió hi estigui subestimada.
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Taula 2. Inversions públiques als barris de la convocatòria 2004, segons usos (MEUR) 

Barris Adquisició  
de sòl

Espai públic i 
vialitat

Equipaments 
públics

Millores 
d'habitatge Aparcament Programes 

socioeconòmics
Total 

Inversió

Badalona (Serra d'en Mena) 17,87 16,6% 22,78 21,2% 10,12 9,4% 38,85 36,1% 14,73 13,7% 3,12 2,9% 107,47 

Balaguer (centre històric) 1,70 6,2% 10,86 39,7% 9,97 36,5% 3,27 12,0% 0,71 2,6% 0,82 3,0% 27,34 

Barcelona (Roquetes) 6,00 41,1% 2,41 16,5% 3,65 24,9% 1,50 10,3% 0,00 0,0% 1,06 7,3% 14,62 

Barcelona (Santa Caterina 
i Sant Pere) 2,33 21,1% 4,31 39,0% 2,43 22,0% 1,36 12,3% 0,00 0,0% 0,62 5,6% 11,05 

L’Hospitalet de Llobregat 
(Collblanc-la Torrassa) 14,51 14,7% 23,32 23,6% 23,22 23,5% 19,80 20,0% 15,29 15,5% 2,68 2,7% 98,82 

Lleida (la Mariola) 0,00 0,0% 4,18 22,0% 7,67 40,4% 4,48 23,6% 0,00 0,0% 2,66 14,0% 18,98 

Manlleu (l'Erm) 9,77 16,5% 6,68 11,3% 7,15 12,1% 32,79 55,4% 0,72 1,2% 2,11 3,6% 59,23 

Manresa (nucli antic) 9,77 8,3% 24,38 20,8% 30,71 26,2% 27,84 23,8% 23,90 20,4% 0,51 0,4% 117,10 

Olot (nucli històric) 6,43 24,9% 4,77 18,5% 9,94 38,6% 3,92 15,2% 0,00 0,0% 0,71 2,8% 25,77 

Reus (el Carme) 1,00 2,7% 9,86 27,0% 10,49 28,7% 9,45 25,9% 4,49 12,3% 1,24 3,4% 36,53 

Salt (Salt 70) 1,58 9,8% 9,01 56,0% 3,12 19,4% 1,10 6,9% 0,00 0,0% 1,27 7,9% 16,09 

Santa Coloma de Gramenet 
(Serra d'en Mena) 10,77 5,0% 84,84 39,7% 8,75 4,1% 93,03 43,5% 12,88 6,0% 3,67 1,7% 213,94 

Terrassa (Ca n'Anglada, 
Montserrat, Torresana i 
Vilardell)

1,46 3,1% 18,40 39,4% 11,23 24,0% 2,57 5,5% 5,87 12,6% 7,17 15,4% 46,70 

Total barris 2004 83,19 10,5% 225,79 28,4% 138,46 17,4% 239,95 30,2% 78,59 9,9% 27,66 3,5% 793,64 

Font: ajuntaments acollits a la primera convocatòria de la Llei de barris 

La major part dels projectes demostren que els ajuntaments han 
prioritzat un tipus d’inversió per damunt de la resta, i que hi han 
destinat una proporció significativament més alta dels seus recur-
sos. Un exemple és el cas de Manlleu, on el 55% de la inversió es 
destina a la millora de l’habitatge associat a la renovació de Can 
Garcia, o un altre exemple és el cas de Salt, que concentra en la 
renovació dels espais públics del sector de Salt 70 la majoria dels 
seus recursos, emprant-hi el 56% de les disponibilitats. 

Altres, però, com el Projecte del districte de Collblanc-la Torrassa a 
l’Hospitalet de Llobregat, mostren una distribució equilibrada entre 
els diferents conceptes d’inversió: les actuacions en l’espai públic, 
l’habitatge i els equipaments reben una inversió d’entre el 24 i el 
20%, mentre que un 15% s’inverteix per a adquirir nou sòl i per a 
construir aparcament, tot seguint per a la inversió total un patró 
més similar al del Programa de barris.

Les inversions destinades a l’adquisició de sòl i a la dotació d’apar-
caments representen en el conjunt de tots els barris analitzats una 
proporció força semblant, al voltant del 9% del total. Lògicament, 
aquest tipus d’actuació té un caràcter subsidiari que sovint la vincula 
a actuacions de provisió d’equipaments o millora de l’espai públic. 

Els recursos destinats als programes pel desenvolupament soci-
al i econòmic reben una inversió significativament més baixa que 
la resta de conceptes, uns 27 MEUR, que representen el 3% del 
total. Aquesta diferència entre els programes de caire socioeconò-
mic i les intervencions físiques es pot explicar pel seu relatiu baix 

cost, especialment si es compara amb inversions més costoses 
com són la dotació d’infraestructures o la provisió d’habitatge nou. 
De tota manera, hi ha importants diferències entre els diversos pro-
jectes dels barris, i destaquen especialment pel seu pes en aquest 
tipus de programes el cas de Terrassa, Lleida i Salt. 

2.3 Origen de les inversions públiques

El paper que tenen les diferents institucions presents a cada barri ana-
litzat és força diferent. Si barris com Olot o l’Hospitalet mostren la par-
ticipació de tots els nivells institucionals, altres, com és el cas de Reus, 
només recullen la participació del propi ajuntament i la Generalitat1.

Les institucions que tenen un paper central en el conjunt de barris 
analitzats són les municipals, tal com mostra la taula 3. Els recursos 
que provenen dels ajuntaments i els recursos mobilitzats mitjançant 
societats municipals sumen conjuntament més de 460 MEUR, és 
a dir, el 58% dels gairebé 800 identificats en l’estudi. Aquesta gran 
acumulació de recursos financers prové, especialment, del liderat-
ge municipal que caracteritza tres dels més grans projectes: el de 
Santa Coloma de Gramenet, el de Manresa i el de l’Hospitalet de 
Llobregat. En aquests tres barris, on la inversió se situa per sobre 
dels cent milions d’euros, la responsabilitat municipal de la inversió 
és superior al 70%. Un lideratge municipal similar també es registra 
en projectes d’una dimensió més reduïda, com és el cas del barri 
del Carme de Reus, i en menor mesura, a Terrassa. 

1 Aquestes diferències es poden deure, en part, a aspectes metodològics d’aquest estudi. Per a cada 
municipi s’ha fet un treball amb els responsables municipals dels projectes per tal d’identificar-ne les 
actuacions induïdes i complementàries. En certs barris s’haurà de complementar la recerca, a fi d’exhaurir 
la identificació d’inversions. 
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La mateixa taula també mostra el paper fonamental de les inversions 
directes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat, mitjançant el finançament del Programa de barris, que 
ocupen el segon lloc pel que fa al volum total de recursos compro-
mesos que es distribueixen de manera equivalent a tots els projec-
tes, amb la particularitat que es tracta d’una inversió en matèries de 

la qual resulta impossible obtenir un rescabalament directe. Aquesta 
presència constant a tots els barris té, però, una traducció en pes re-
latiu força diferent: mentre que a Salt, Balaguer i Lleida aquesta apor-
tació és decisiva i se situa entorn del 30% del total dels recursos, als 
grans projectes de transformació de Santa Coloma de Gramenet, 
Badalona, l’Hospitalet i Manresa resten per sota del 10% del total. 

Taula 3. Inversions públiques als barris de la convocatòria 2004,  
segons Institucions (MEUR)    

Barris DPTOP
Ajuntaments 
i empreses 
municipals

Generalitat (altres 
departaments) Incasòl Altres 

administracions 
Total 

Inversió

Santa Coloma de Gramenet  
(Serra d'en Mena) 9,02 4,2% 170,19 79,6% 1,73 0,8% 21,52 10,1% 11,48 5,4% 213,94 

Manresa (nucli antic) 8,32 7,1% 85,95 73,4% 20,95 17,9% 0,00 0,0% 1,88 1,6% 117,10 

Badalona (Serra d'en Mena) 9,32 8,7% 34,04 31,7% 1,36 1,3% 14,40 13,4% 48,34 45,0% 107,47 

Hospitalet de Llobregat 
(Collblanc-la Torrassa) 9,34 9,5% 69,99 70,8% 7,90 8,0% 4,64 4,7% 6,95 7,0% 98,82 

Manlleu (l'Erm) 8,51 14,4% 7,02 11,9% 1,34 2,3% 41,95 70,8% 0,40 0,7% 59,23 

Terrassa (Ca n'Anglada, 
Montserrat, Torresana i Vilardell) 8,52 18,2% 24,22 51,9% 9,12 19,5% 0,00 0,0% 4,84 10,4% 46,70 

Reus (el Carme) 8,30 22,7% 27,16 74,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1,08 3,0% 36,53 

Balaguer (centre històric) 8,04 29,4% 10,34 37,8% 7,20 26,3% 1,76 6,4% 0,00 0,0% 27,34 

Olot (nucli històric) 4,23 16,4% 7,24 28,1% 11,48 44,6% 0,53 2,1% 2,29 8,9% 25,77 

Lleida (la Mariola) 5,55 29,3% 5,54 29,2% 3,82 20,1% 0,00 0,0% 4,08 21,5% 18,98 

Salt (Salt 70) 7,61 47,3% 7,31 45,4% 0,65 4,0% 0,00 0,0% 0,52 3,2% 16,09 

*Barcelona (Santa Caterina i Sant Pere) 7,32 50,1% 7,30 49,9% n.d. - n.d. - n.d. - 14,62 

*Barcelona (Roquetes) 5,54 50,1% 5,52 49,9% n.d. - n.d. - n.d. - 11,05 

Total barris 2004 99,62 12,6% 461,82 58,2% 65,55 8,3% 84,79 10,7% 81,87 10,3% 793,64 

Font: ajuntaments acollits a la primera convocatòria de la Llei de barris 

Els responsables municipals mateixos dels projectes destaquen la 
idoneïtat de l’aportació del DPTOP per mitjà del Programa de barris, 
que és percebuda com una inversió decisiva sigui quin sigui el seu 
pes relatiu en el conjunt de la inversió del Programa. La destaquen 
per dues raons. En primer lloc, l’aportació dels ajuts del fons de bar-
ris s’entén com una inversió necessària sense la qual moltes de les 
grans intervencions no disposarien dels recursos necessaris per a po-
der ser començats i, en segon lloc, veuen els recursos del Programa 
de barris com un dinamitzador d’inversions d’altres institucions que, 
atretes per la participació decidida del Programa de barris al territori, 
es decideixen a abocar més recursos a un projecte ampli. 

En algun cas, com el de Santa Coloma de Gramenet o Badalona, 
l’aportació d’altres administracions, en aquest cas el Consell 
Comarcal del Barcelonès, resulta molt significativa, per bé que és 
menor a la resta de barris estudiats on hi han intervingut no només 
el consell comarcal corresponent, sinó l’Estat, les diputacions o al-
tres administracions amb una capacitat d’inversió menor com ara 
les mancomunitats.

El paper de la Generalitat en la transformació urbana dels barris 
no s’esgota amb l’impuls financer del DPTOP. Destaquen aquí 
els programes complementaris específics del Departament de 
Treball i del Departament de Salut (“Treball als barris” i “Salut als 
barris”) creats per a canalitzar les actuacions d’aquests departa-
ments als barris del Programa. A més, diversos departaments de 
la Generalitat s’han compromès a invertir importants inversions 
en infraestructura als barris analitzats, especialment per a millo-
rar el parc d’equipaments públics. Els casos de Manresa, amb 20 
MEUR, d’Olot, amb 11 MEUR el de l’Hospitalet de Llobregat, amb 
8 MEUR i el de Balaguer, amb 7 MEUR, posen de manifest, així 
mateix, la implicació dels departaments de Justícia, Acció Social i 
Ciutadania i Governació. 

3. Tipologies de projectes del Programa de barris pel 
que fa a la inversió

L’anàlisi de les inversions públiques dels projectes dels barris del 2004 
han mostrat grans diferències quant al volum de l’esforç econòmic 
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entre els barris. Aquestes disparitats s’expliquen, per una banda, per 
la capacitat de cada ajuntament de mobilitzar recursos propis i aliens 
en la transformació del barri, però també en gran mesura per la tipo-
logia de projecte que estan implementant. 

A mesura que el DPTOP ha anat resolent les cinc convocatòries del 
Programa, s’ha fet palès que tot i compartir molts elements comuns, 
com són la presència de dinàmiques de regressió física o la concen-
tració de problemàtiques de caire social i demogràfics, els projectes 
acollits al Programa de barris manifesten certes diferències. Aquestes 
es fan paleses en les dimensions físiques i demogràfiques tant del 
barri on s’intervé com del municipi mateix, en l’escala global de la pro-
posta de regeneració, en el tipus d’actuacions que es desenvolupen, 
en l’existència de projectes o estratègies de regeneració previs, en els 
recursos econòmics i materials municipals per a la gestió i en el paper 
complementari que desenvolupen altres institucions públiques.

Aquestes diferències permeten plantejar la presència de quatre ti-
pologies de projectes acollits al Programa de barris:

En primer lloc es poden definir els grans programes transforma-•	
ció urbana que actuen a barris molt extensos (fins i tot districtes 
sencers) de municipis de l’àmbit metropolità o de ciutats grans. 
Aquests disposen de programes d’inversió molt quantiosos i so-
vint la seva conceptualització i desenvolupament són previs a 
l’aprovació de la Llei de barris. Certs projectes de la convocatòria 
de 2004, com els de Collblanc-la Torrassa a l’Hospitalet o el de la 
Serra d’en Mena a Santa Coloma de Gramenet i Badalona, són 
bons exemples d’aquesta tipologia de projecte, que a més es 
caracteritza perquè el seu abast global supera els paràmetres del 
Programa de barris.

En segon lloc hi ha els projectes que plantegen la transformació •	
dels barris a partir del desenvolupament exhaustiu d’un planeja-
ment urbanístic específic. Un instrument de planejament derivat, 
ambiciós i freqüentment fruit d’una reflexió prèvia al Programa de 
barris és la base sobre la qual certs municipis han desenvolupat el 
seu projecte de la Llei de barris. Per a aquests projectes, els ajuts 
de la Llei esdevenen recursos econòmics decisius per a l’execu-
ció del planejament, a l’hora que doten de contingut socioeconò-
mic la proposta municipal. Projectes com el del Nucli antic d’Olot 
o el del barri del Carme a Reus exemplifiquen clarament aquesta 
relació que s’estableix entre planejament i Programa de barris, 
característics d’aquesta tipologia de projectes.

El tercer tipus de projectes és el que té el seu origen en el Programa •	
de barris mateix. Aquests projectes d’intervenció integral han estat 

específicament conceptualitzats i definits a partir dels paràmetres 
de la Llei i el Programa de barris. Les inversions que es preveuen 
i l’escala de la intervenció que es plantegen s’ajusten als concep-
tualitzats al Programa de barris. 

El quart tipus correspon a un conjunt de projectes de dimensions •	
més reduïdes que s’han incorporat amb les dues últimes con-
vocatòries. Es tracta de “micro” projectes d’intervenció, que dis-
posen de programes d’intervenció força reduïts en dimensions, 
pressupost i nombre d’actuacions, però que permeten d’actuar a 
barris de ciutats petites i viles on abans de l’arribada del Programa 
no era viable plantejar una intervenció integral d’aquesta mena.

Les tipologies de projectes d’intervenció integral proposades mos-
tren un dels principals punts forts del programa d’ajuts definit per 
la Llei de barris, que és la capacitat de respondre a la diversitat. El 
Programa de barris, amb els noranta-dos projectes acollits fins al 
2008, s’està manifestant com un instrument flexible que s’adapta 
a les aspiracions i projectes municipals, un programa que finan-
ça projectes que, tot i tenir característiques comunes, proposen 
solucions diferents, ajustades a les necessitats dels barris i a les 
capacitats de gestió dels seus municipis.

4. Conclusions

L’actuació pública integral en barris amb problemes ha esdevingut un 
instrument imprescindible per a garantir els mínims de qualitat urba-
na, ambiental i de cohesió social que la nostra societat demana.

Avui sabem que les dinàmiques del mercat no només no garanteixen 
aquests mínims, sinó que a llarg termini poden generar desigualtats 
creixents, major exclusió social i acabar en la formació de guetos on 
es degradin les condicions de vida dels seus residents. 

Tot i que encara és d’hora per a avaluar-ne els resultats finals, sembla 
que es pot afirmar amb seguretat que la Llei de barris ha esdevingut a 
Catalunya un instrument útil a l’hora d’atraure inversions públiques en 
urbanització, serveis, equipaments i programes socials cap als barris 
que requereixen una atenció especial. Així, com s’ha explicat, el volum 
de la inversió que s’ha executat o a què s’ha compromès durant els 
quatre primers anys d’execució del Programa als barris que s’hi van 
acollir per primera vegada ha estat de l’ordre de quatre a un, com a 
mínim, en relació amb els recursos destinats pel Programa de barris.

Els propers anys caldrà estimar, així mateix, quin ha estat el volum 
de la inversió induïda en el camp de la rehabilitació dels habitatges 
privats, en l’àmbit del comerç o pel que fa als equipaments privats.



Àmbit 6
Equitat de gènere en l’ús de l’espai social  

i els equipaments / Programes de foment de la igualtat
·

El Programa ha desenvolupat espais de suport i assessorament a les dones, programes de lluita contra la violència de gènere, 
activitats per a dones immigrants nouvingudes, a més de cursos, tallers o debats. S’han dut a terme 97 programes d’equitat 

i formació, s’han creat 72 espais de dona i s’han fet 51 actuacions de seguretat urbana, amb una inversió de 18 MEUR.
·

A les imatges, una tècnica d’atenció a dones amb situacions de necessitat,  
a Berga, i debat a l’espai dona de Sant Feliu de Llobregat



Àmbit 7
Programes de millora social i econòmica / Participació

·
La participació ciutadana és un fet diferencial i característic del Programa de barris. Des dels ajuntaments 
s’ha promogut sistemàticament la participació tant en la realització del projecte que es volia presentar a la 
línia d’ajuts com en la presa de decisions sobre les diverses actuacions: com havia de ser una plaça o un 

equipament determinat, com veuen els comerciants la promoció econòmica del barri o com volen els alumnes 
d’una escola que sigui el camí escolar. S’han dut a terme un total de 64 programes de participació ciutadana.

·
A la fotografia, els nens i les nenes del CEIP Fàtima de Granollers 

participen en el disseny d’un jardí a la plaça de l’Església
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1. Introducció: un model d’avaluació dels efectes de la 
Llei de barris

L’Observatori de la Urbanització del Departament de Geografia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català del Sòl 
(Incasòl)1 han elaborat una avaluació dels efectes de les polítiques 
desplegades pels programes de barris sobre les iniciatives tant de 
nova construcció com de rehabilitació d’habitatges i sobre el fun-
cionament general del mercat immobiliari en el context territorial de 
les àrees de millora considerades per la Llei de barris en la primera 
convocatòria de l’any 2004.

Aquesta avaluació considera l’evolució urbana d’aquestes àrees 
entre el 2004 i el 2007 i es recull a l’estudi Avaluació de la incidèn-
cia de la Llei de barris sobre el sector immobiliari. 

L’objectiu d’aquest estudi ha estat establir un model d’anàlisi del 
sector immobiliari que ha estat testat a les tretze àrees urbanes 
beneficiades per la Llei en la primera convocatòria: 

L’Erm a Manlleu (polígon d’habitatges)•	

El Carme a Reus (àrea vella/nucli antic)•	

Nucli antic de Balaguer (àrea vella/nucli antic)•	

Collblanc-la Torrassa a l’Hospitalet de Llobregat (àrea vella/nucli •	
antic)

Districte II a Terrassa (area d’urbanització poc regulada)•	

La Mariola a Lleida (polígon d’habitatges)•	

Nucli antic de Manresa (àrea vella/nucli antic)•	

Nucli històric d’Olot (àrea vella/nucli antic)•	

Roquetes a Barcelona (àrea d’urbanització poc regulada) •	

Santa Caterina i Sant Pere a Barcelona (àrea vella/nucli antic)•	

Salt 70 a Salt (polígon d’habitatges)•	

Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet (àrea d’urbanit-•	
zació poc regulada)

Serra d’en Mena de Badalona (àrea d’urbanització poc regulada)•	

La millor manera d’avaluar la capacitat de la Llei de barris per a re-
vertir tendències de degradació urbanística o encoratjar la dinàmica 
urbana seria a partir de l’anàlisi de l’evolució dels preus de l’habitatge. 
En efecte, considerant que als barris on els preus són més baixos que 
a la resta del municipi es concentra la població amb menys capacitat 
per a litigar en el mercat i accedir a l’habitatge, l’estudi de la dinàmica 
de preus a les àrees de millora urbana permetria avaluar si els me-
canismes de formació de la renda diferencial urbana han continuat 
actuant de la mateixa manera o no. En altres paraules, un increment 
dels preus de l’habitatge a les àrees de millora urbana indicaria, en re-
alitat, la relativa normalització del mercat immobiliari. Una reactivació 
de la dinàmica urbana que representaria, així doncs, una millora de 
les condicions que determinen les diferències de valor sobre les quals 

s’articula la renda diferencial: qualitat de l’entorn, condicions d’ha-
bitabilitat dels habitatges i dotació d’equipaments, serveis urbans o 
espais públics. Per extensió, aquest escenari faria evident una reduc-
ció dels llindars de segregació social, si més no pel que fa al compor-
tament econòmic i immobiliari d’uns teixits construïts afectats durant 
els últims anys per acusats processos de degradació urbana.

Com que no disposem d’un registre acurat de l’evolució dels preus 
de l’habitatge per a les àrees de millora urbana considerades per 
la Llei, en aquest estudi s’ha optat per elaborar una anàlisi compa-
rativa del dinamisme que la producció residencial ha presentat en 
aquests barris i als municipis on es troben al llarg del període 2004-
2007, de manera que una activitat de construcció o de rehabilitació 
d’habitatges proporcionalment més important a l’àrea de millora in-
dicaria processos de convergència amb la dinàmica del municipi i, 
en conseqüència, la reducció de la renda diferencial a l’espai urbà.

Abans de presentar de forma sintètica els resultats d’aquesta ava-
luació, interessa, però, explicar la metodologia utilitzada i les fonts 
d’informació que han fet possible definir el model d’anàlisi que aquí 
es proposa.

2. El model d’anàlisi: l’activitat de producció residen-
cial i el mercat immobiliari

En l’anàlisi del sector immobiliari cal distingir dos vessants diferen-
ciats i complementaris: l’activitat immobiliària de producció resi-
dencial i el mercat immobiliari. L’estudi de la producció residencial 
pròpiament dita es refereix al coneixement de les característiques 
i l’evolució tant de la construcció (obra nova) com de l’activitat de 
rehabilitació de les unitats edificades (transformació del parc cons-
truït). En canvi, l’anàlisi del mercat immobiliari preveu els preus de 
compravenda dels habitatges i el lloguer tant d’habitatges com 
de locals comercials. L’anàlisi d’aquests dos vessants permet, així 
doncs, distingir entre la dinàmica urbanística i les característiques 
concretes del parc residencial, d’una banda, i la dinàmica dels 
preus i l’estructura i evolució del mercat immobiliari, d’una altra.

Les fonts d’informació i les bases de dades utilitzades en l’elaboració 
de l’estudi són diverses, i entre les quals cal destacar les següents:

a) Pel que fa a l’activitat immobiliària de producció residencial:

Llicències d’obres majors (registre municipal que recull la Direcció •	
General d’Habitatge).

Habitatges protegits (informació de la Direcció General d’Habitatge).•	

Visats inicials d’obra nova i certificats finals d’obra (informació •	
del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics). 

b) Pel que fa al mercat immobiliari: 

 Contractes de lloguer d’habitatge i locals comercials (informació •	
del registre de preus de lloguer d’habitatges i locals comercials 
del programa de fiances de l’Incasòl).

1 Informació sobre el mercat immobiliari i sobre les àrees de millora analitzades sinó també per l’aportació 
d’estudis sectorials que han ajudat a configurar la base de dades de l’anàlisi que es presenta aquí i a 
orientar tant la metodologia com l’avaluació final dels resultats.
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Estudi específic realitzat per l’Incasòl a les àrees de millora urba-•	
na sobre preus de compravenda d’habitatges d’obra nova i de 
segona mà.

2.1. L’activitat  de producció residencial (construcció i 
rehabilitació): indicadors sintètics

Per tal de realitzar l’anàlisi de l’activitat immobiliària de producció 
residencial és necessari diferenciar entre la intensitat i l’expectativa 
tant pel que fa a la construcció d’obra nova com pel que es refe-
reix a la rehabilitació del parc construït. La intensitat de construc-
ció o rehabilitació toca els aspectes quantitatius –nombre d’unitats 
construïdes o rehabilitades– i els qualitatius –valorant, per exemple, 
qüestions com la tipologia edificatòria– de la producció residencial 
final. L’expectativa de construcció o rehabilitació orienta l’anàlisi vers 
els habitatges nous i les obres de rehabilitació que s’inicien en un 
moment determinat però que no necessàriament seran acabats. 

El primer tipus d’informació permet aproximar-se a la traducció so-
bre el territori de l’activitat immobiliària en tant que es tracta d’unitats 
efectivament construïdes. La segona informació és molt útil de cara 
a establir el ritme de l’activitat immobiliària, la seva temporalitat, esta-
cionalitat o dependència de cicles econòmics expansius o de contra-
cció dels mercats. En termes de l’anàlisi concreta, els visats inicials 
d’obra i els certificats finals d’obra constitueixen les dades bàsiques 
a partir de les quals s’ha desenvolupat aquesta anàlisi diferenciada 
entre la intensitat i l’expectativa de la construcció i la rehabilitació.

Pel que fa a la intensitat de la producció residencial, i a partir 
de les dades disponibles recollides a partir dels certificats finals 
d’obra, s’han elaborat tres indicadors per tal de poder comparar 

els resultats entre les diferents àrees de millora urbana i la seva 

evolució durant el període 2004-2007: 

Intensitat de la construcció (nombre d’habitatges acabats se-•	

gons certificats finals d’obra / nombre d’habitants * 1.000).

Intensitat de la rehabilitació (nombre d’habitatges rehabilitats se-•	

gons certificats finals d’obra / nombre d’habitants * 1.000).

Intensitat de la demolició (expedients de demolició / nombre •	

d’edificis residencials segons el Cens 2001 * 1.000).

Pel que fa a l’expectativa de l’activitat immobiliària, i a partir de les 

dades existents recollides als visats inicials d’obra i a les llicències 

d’obres majors, s’han construït igualment tres indicadors que han 

permès l’anàlisi del període 2004-2007: 

Expectativa de la construcció segons llicències (nombre d’habi-•	

tatges segons llicència d’obra major / nombre d’habitatges se-

gons el Cens 2001 * 1.000).

Expectativa de la construcció segons visats (nombre d’habitat-•	

ges iniciats segons visat d’obra / nombre d’habitatges segons el 

Cens 2001 * 1.000). 

Expectativa de la rehabilitació (nombre d’habitatges rehabilitats •	

segons visats inicials d’obra / nombre d’habitatges segons el 

Cens 2001 * 1.000). 

Aquest és un quadre resum dels diferents indicadors proposats que 

mostra les variables a partir de les quals han estat elaborats:

Figura 1. Activitat de la construcció i la rehabilitació. Variables i indicadors
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E
X

P
E

C
TA

T
IV

A

VARIABLES INDICADORS

 
Habitatges amb llicències d'obres majors 

 
Habitatges iniciats amb el visat d'obra nova 

 
Habitatges rehabilitats amb el visat d'obra nova 

 
Expedients de rehabilitació amb  

llicències d'obres majors

índex de l'activitat immobiliària d'habitatges
[nombre d'habitatges segons llicència d'obra major /  
nombre d'habitatges segons el Cens 2001 * 1.000]

expectativa de construcció
[nombre d'habitatges iniciats segons visats inicials d'obra /  

nombre d'habitatges segons el Cens 2001 * 1.000]

expectativa de rehabilitació 
[nombre d'habitatges rehabilitats segons visats inicials d'obra /  

nombre d'habitatges segons el Cens 2001 * 1.000]

Font: Observatori de la Urbanització, UAB
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2.2. El mercat immobiliari a partir dels preus de com-
pravenda i els lloguers: indicadors sintètics

Com s’ha avançat a la introducció, el registre de fiances de llo-
guer de l’Incasòl ha estat la font d’informació bàsica per a ava-
luar l’evolució dels contractes de lloguer d’habitatge i comercial. 
Tot i que, a partir de l’estudi de camp elaborat pel mateix Incasòl, 
també existeix informació sobre els preus de compravenda d’ha-
bitatges d’obra nova i de segona mà a les àrees de millora urbana 

considerades, les dades es refereixen únicament a l’any 2007 i, per 
tant, no han estat útils de cara a avaluar els nivells de convergència 
de les àrees de millora amb el municipi corresponent al període 
2004-20072. 

Així, i com es mostra en aquest quadre resum de les variables 
considerades, únicament ha estat possible elaborar un indicador 
d’intensitat referit al lloguer d’habitatges en relació amb el període 
d’anàlisi:

Figura 2. Mercat immobiliari. Variables i indicadors

MERCAT IMMOBILIARI

M
E

R
C

AT
 D

E
 

LL
O

G
U

E
R

VARIABLES INDICADORS

Nombre de contractes de lloguer d'habitatges

Nombre de contractes de lloguer de locals

intensitat del lloguer d'habitatges

nombre de contractes de lloguer d'habitatges /  
nombre d'habitants * 1.000]

P
R

E
U

 D
E

 C
O

M
P

R
A VARIABLES

P
R

E
U

 D
E

 L
LO

G
U

E
R INDICADORS

Preu de compra d'habitatges d'obra nova

Preu de compra d'habitatges de segona mà

Preu de compra locals comercials 

preu de lloguer d'habitatges

preu de lloguer de locals comercials

Font: Observatori de la Urbanització, UAB

A continuació es presenta un resum dels principals resultats de 
l’estudi a partir dels indicadors que s’han revelat més significatius 
i que més utilitat han mostrat per a avaluar la incidència de la Llei 
de barris en la revitalització de la dinàmica urbana de les diferents 
àrees de millora considerades.

3. Avaluació global de l’activitat de construcció i 
rehabilitació a les àrees de millora urbana en relació 
amb els seus municipis

Com s’ha indicat a la presentació, la manca de dades relatives als 
preus de l’habitatge ha aconsellat orientar l’anàlisi vers l’avaluació 
del grau de convergència de la dinàmica urbana enregistrada a les 
àrees de millora amb la que ha caracteritzat l’evolució dels muni-
cipis de referència.

L’activitat de construcció i rehabilitació enregistrada durant el pe-
ríode 2004-2007 presenta un balanç diferent a les tretze àrees de 
millora considerades i una diversa orientació de la producció re-
sidencial segons el tipus d’escenari urbà definit per la Llei: àrees 
velles i nuclis antics, polígons d’habitatge i àrees d’urbanització 
marginal o poc regulada.

A la taula següent es mostren les dades bàsiques pel que fa a 
l’activitat de producció residencial. Els valors absoluts d’habitatges 
acabats, rehabilitats o enderrocs mostren importants diferències 
entre les àrees de millora. Destaca ja en aquesta primera anàlisi la 
clara orientació de les àrees velles i nuclis antics per la rehabilita-
ció, mentre que els polígons d’habitatge i les àrees d’urbanització 
marginal o poc regulada mostren millors resultats pel que fa a la 
construcció d’obra nova.

2 Cal destacar que moltes de les àrees urbanes de millora no disposen de registres propis més enllà 
del nivell de representació de la secció censal, la qual cosa ha condicionat l’establiment d’una base 
de dades prou significativa. Pel que fa al cas concret dels preus de l’habitatge, si bé és cert que hi ha 
registres, estudis i informacions disponibles amb una continuïtat temporal suficient per a garantir una 
anàlisi acurada, sempre es refereixen a l’escala municipal i tampoc no estan disponibles per a la totalitat 
dels municipis que interessaven per a l’estudi. La necessitat de treballar a escala intramunicipal i per a 
municipis no necessàriament coberts per la producció estadística han dificultat força les anàlisis.
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Taula 1. Activitat de construcció i rehabilitació a les àrees de millora   
urbana i als municipis de referència, 2004–2007. Valors absoluts

Àrea de millora urbana / 
Municipi

Intensitat de l'activitat Expectativa de l'activitat

Habitatges 
acabats

Habitatges 
rehabilitats

Expedients 
de demolició2

Nombre 
d'enderrocs

Habitatges 
iniciats

Habitatges 
rehabilitats 

iniciats

Nombre 
d'habitatges 
(expedients 
obra nova)1

Expedients 
de 

rehabilitació2

L'Erm 0 0 0 1 9 0 0 2

Manlleu 727 70 23 41 1.550 92 933 57

El Carme 80 52 3 7 61 109 3 201

Reus 5.535 265 112 93 4.975 437 67 3.376

Nucli antic 11 24 2 0 94 21 7 7

Balaguer 667 55 8 1 1.749 83 960 25

Collblanc-la Torrassa 310 33 27 30 790 23 129 23

L'Hospitalet de Llobregat 1.716 149 126 144 4.286 72 2.000 114

Districte II 756 23 64 36 1.776 25 85 1.512

Terrassa 7.398 539 482 394 14.945 277 731 9.126

La Mariola 152 2 3 0 97 2 63 3

Lleida 3.587 334 112 4 7.678 591 6.608 201

Nucli antic 301 148 13 23 756 201 430 39

Manresa 2.395 319 77 149 4.618 390 2.658 117

Nucli històric 48 61 11 1 75 192 52 41

Olot 738 165 52 6 2.942 418 2.142 358

Roquetes 49 3 s.d. 6 187 5 s.d. s.d.

Barcelona 11.427 1.760 s.d. 726 21.025 3.781 s.d. s.d.

Salt 70 270 13 0 2 574 7 86 6

Salt 606 31 2 2 1.998 20 551 16

Santa Caterina i Sant Pere 156 66 s.d. 2 59 122 s.d. s.d.

Barcelona 11.427 1.760 s.d. 726 21.025 3.781 s.d. s.d.

Serra d'en Mena 167 10 29 22 250 9 246 17

Badalona 2.427 219 255 157 3.455 291 2.693 217

Serra d'en Mena 337 8 0 30 829 8 292 18

Santa Coloma de Gramenet 1.027 68 1 85 1.550 51 1.024 61

¹ Falten dades dels tres últims trimestres de l’any 2007 als municipis de Reus, Terrassa, Salt, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, i al barri de Santa Caterina 

i Sant Pere. ² Falten les dades de l’any 2007 als municipis de Reus, Terrassa, Manresa, Salt, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i al barri de Santa Caterina 

i Sant Pere.

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge

Ara bé, no totes les àrees de millora presenten un parc d’habitat-
ges equivalent ni els seus municipis disposen d’un volum similar 
d’habitatges construïts, la qual cosa fa que les comparacions a 
partir dels valors absoluts no siguin realment significatives. La taula 
següent mostra, en aquest sentit, el pes de cada àrea de millo-
ra sobre el parc d’habitatges municipal i fa evident les diferències 

entre, per exemple, Salt 70, a Salt, que arriba a representar el 83% 
del parc d’habitatges municipal, i barris com Roquetes i Santa 
Caterina i Sant Pere, a Barcelona, que no arriben al 2%. La taula 
incorpora igualment la relació de la població amb els habitatges, 
que també mostra clares diferències.



La Llei de barris. Una aposta col·lectiva per la cohesió social

88

Taula 2. Parc d’habitatges i població empadronada a les àrees de 
millora urbana i als municipis de referència

Àrea de millora urbana / 
Municipi

HABITATGES POBLACIÓ

Habitatges 
existents1

Població 
empadronada2

L'Erm 1.223 17,0% 3.343 16,6%

Manlleu 7.208 20.156

El Carme 2.787 8,9% 3.506 3,9%

Reus 31.244 90.464

Nucli antic 2.312 36,5% 2.446 16,3%

Balaguer 6.337 15.008

Collblanc-la Torrassa 20.235 19,0% 18,6%

L'Hospitalet de Llobregat 106.764 253.873

Districte II 5.478 8,7% 8,7%

Terrassa 63.058 199.817

La Mariola 1.846 4,6% 8,6%

Lleida 40.446 125.677

Nucli antic 4.655 14,2% 6.199 8,6%

Manresa 32.692 71.772

¹ Dades de l’any 2006 (Padró Municipal d’Habitants)  

² Dades de l’any 2001 (Cens d’Habitatges i d’Edificis 2001)

Àrea de millora urbana / 
Municipi

HABITATGES POBLACIÓ

Habitatges 
existents1

Població 
empadronada2

Olot 13.652 31.271

Roquetes 6.315 1,1% 0,9%

Barcelona 594.451 1.578.546

Salt 70 8.010 82,6% 56,4%

Salt 9.694 28.017

Santa Caterina i Sant Pere 8.637 1,5% 1,0%

Barcelona 594.451 1.578.546

Serra d'en Mena 19.838 23,6% 23,8%

Badalona 83.968 214.440

Serra d'en Mena 14.359 31,4% 31,7%

Santa Coloma de Gramenet 45.741 116.012

Àrees de millora urbana (sense 
els barris de Barcelona) 82.060 18,6% 16,8%

Municipis (sense Barcelona) 440.804 1.166.507

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística de la Direcció General  

d’Arquitectura i Paisatge 

Taula 3. Activitat de construcció i rehabilitació a les àrees de millora urbana   
en relació amb els municipis de referència, 2004-2007. Valors relatius

Àrea de millora urbana

HABITATGES INTENSITAT DE L'ACTIVITAT EXPECTATIVA DE L'ACTIVITAT

Habitatges 
existents1

% sobre el 
municipi 

corresponent

Habitatges 
acabats

Habitatges 
rehabilitats Habitatges iniciats Habitatges 

rehabilitats iniciats

L'Erm 1.223 17,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 0,6% 0 0,0%

El Carme 2.787 8,9% 80 1,4% 52 19,6% 61 1,2% 109 24,9%

Nucli antic de Balaguer 2.312 36,5% 11 1,6% 24 43,6% 94 5,4% 21 25,3%

Collblanc-la Torrassa 20.235 19,0% 310 18,1% 33 22,1% 790 18,4% 23 31,9%

Districte II de Terrassa 5.478 8,7% 756 10,2% 23 4,3% 1.776 11,9% 25 9,0%

La Mariola 1.846 4,6% 152 4,2% 2 0,6% 97 1,3% 2 0,3%

Nucli antic de Manresa 4.655 14,2% 301 12,6% 148 46,4% 756 16,4% 201 51,5%

Nucli històric d'Olot 1.317 9,6% 48 6,5% 61 37,0% 75 2,5% 192 45,9%

Roquetes 6.315 10,1% 49 0,4% 3 0,2% 187 0,9% 5 0,1%

Salt 70 8.010 82,6% 270 44,6% 13 41,9% 574 28,7% 7 35,0%

Santa Caterina i Sant Pere 8.637 23,8% 156 1,4% 66 3,8% 59 0,3% 122 3,2%

Serra d'en Mena (Badalona) 19.838 23,6% 167 6,9% 10 4,6% 250 7,2% 9 3,1%

Serra d'en Mena (Sta.Coloma) 14.359 31,4% 337 32,8% 8 11,8% 829 53,5% 8 15,7%

1 Dades de l’any 2001 (Cens d’Habitatges i d’Edificis 2001) 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge

La importància de les magnituds i els pesos relatius es fa especial-
ment evident quan s’analitza el grau de participació de les àrees de 
millora sobre l’activitat de construcció i rehabilitació d’habitatges del 
municipi. La taula següent mostra el pes proporcional que els habi-
tatges d’obra nova i els rehabilitats representen sobre la producció 

residencial municipal, encara que es tracta de valors relatius la re-
presentativitat dels quals resta certament esbiaixada pel pes major 
o menor del parc d’habitatges del barri sobre el parc d’habitatges 
total del municipi.
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Els rànquings, per tant, no estimen la participació directa del barri 
sobre l’activitat residencial municipal sinó, més aviat, la seva re-
presentativitat real. És per això que una àrea de millora com Salt 
70, que representa fins al 45% de l’activitat de construcció d’obra 
nova de Salt, resulta menys significativa, atès que el seu parc d’ha-
bitatges suposa fins al 83% del parc d’habitatges municipal. En 
canvi, el 33% i el 53% que els habitatges respectivament acabats 
i iniciats al barri de Serra d’en Mena representen sobre el total 
de l’obra nova a Santa Coloma de Gramenet resulten força més 
significatius, ja que el parc d’habitatges del barri amb prou feines 
depassa el 30% sobre el parc construït al municipi.

L’atenció al comportament específic de les diferents àrees de millo-
ra no ha de ser un obstacle, però, per a proposar anàlisis generals 
del comportament del conjunt de totes com a exemples d’espais 
urbans afectats per problemàtiques comunes vers la solució de les 
quals s’ha orientat la Llei de barris. En aquest sentit, les taules se-
güents mostren el valor estimat global de l’activitat de construcció 
i rehabilitació considerant el conjunt de les tretze àrees de millora 
i avaluant el seu comportament en funció dels indicadors d’inten-
sitat i expectativa, sempre amb el referent de la comparació amb 
els municipis de referència. En aquest sentit, les xifres absolutes 
comparen la producció residencial global enregistrada a les àrees 
de millora amb el total corresponent a la suma de la producció 
residencial de tots els municipis de referència3. 

Un resum d’aquesta anàlisi es mostra als següents rànquings 
de construcció i rehabilitació que ordenen els municipis a partir 
del seu grau de participació sobre la producció residencial global 
del municipi. La línia de tall separa les àrees de millora on la seva 

participació sobre la dinàmica municipal és superior al seu pes pro-
porcional sobre el parc d’habitatges municipal. És a dir, en aquells 
barris on la intensitat de les dinàmiques de rehabilitació o construc-
ció tindrien una especial rellevància i més representativitat:

Figura 3. Rànquings d’àrees de millora urbana segons intensitat   
i expectativa de la construcció i la rehabilitació

Rànquing habitatges acabats Rànquing habitatges rehabilitats

1. Districte II

2.  Serra d'en Mena 

(SantaColoma de Gramenet)

3. La Mariola

4. Collblanc-la Torrassa

5. Nucli antic de Manresa

6. Nucli històric d'Olot

7. El Carme

8. Roquetes

9. Serra d'en Mena (Badalona)

10. L'Erm

11. Santa Caterina i Sant Pere

12. Nucli antic de Balaguer

13. Salt 70

1. Nucli antic de Manresa

2. Nucli històric d'Olot

3. El Carme

4. Nucli antic de Balaguer 

5. Collblanc-la Torrassa 

6. La Mariola

7. Districte II

8. Roquetes

9. L'Erm

10. Serra d'en Mena (Badalona)

11.  Serra d'en Mena (Santa 

Coloma de Gramenet)

12. Santa Caterina i Sant Pere

13. Salt 70

Rànquing habitatges iniciats Rànquing habitatges rehabilitats 
iniciats

1.  Serra d’en Mena (Santa Coloma 

de Gramenet)

2. Districte II

3. Nucli antic de Manresa

4. Collblanc-la Torrassa

5. La Mariola

6. Nucli històric d’Olot

7. El Carme

8. Roquetes

9. L’Erm

10. Serra d’en Mena (Badalona)

11. Santa Caterina i Sant Pere

12. Nucli antic de Balaguer

13. Salt 70

1. Nucli antic de Manresa

2. Nucli històric d’Olot

3. El Carme

4. Collblanc-la Torrassa 

5. Districte II de Terrassa

6. La Mariola

7. Roquetes

8. Nucli antic de Balaguer

9.  Serra d’en Mena (Santa Coloma 

de Gramenet)

10. L’Erm

11. Serra d’en Mena (Badalona)

12. Santa Caterina i Sant Pere

13. Salt 70

Font: Observatori de la Urbanització, UAB

2 Falten les dades de l’any 2007 als municipis de Reus, Terrassa, Manresa, Salt, Badalona i Santa Coloma 
de Gramenet.

3 Dades de l’any 2006 (Padró Municipal d’Habitants). 
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Taula 4. Activitat global de construcció i rehabilitació a les àrees de millora urbana i als municipis de referència, 2004-
2007 amb indicació de la població resident. Valors absoluts i relatius, exclosos els del municipi de Barcelona4 

Habitatge Intensitat de l’activitat Població

Habitatges 
existents3

Habitatges 
acabats

Habitatges 
rehabilitats

Expedients de 
demolició1

Nombre 
d'enderrocs

Població 
empadronada2

Àrees de millora 
urbana / Municipis

82.060 18,6% 2.432 9,1% 374 16,9% 152 12,2% 152 14,1% 196.523 16,8%

440.804 26.823 2.214 1.250 1.076 1.166.507

Habitatge Expectativa de l’activitat Població

Habitatges 
existents4 Habitatges iniciats Habitatges 

rehabilitats iniciats

Nombre 
d’habitatges 

(expedients obra 
nova)1

Expedients de 
rehabilitació2

Població 
empadronada3

Àrees de millora 
urbana / Municipis

82.060 18,6% 5.311 10,7% 597 21,9% 1.393 6,8% 1.869 13,7% 196.523

440.804 49.746 2.722 20.367 13.668 1.166.507

1 Falten dades dels tres últims trimestres de l’any 2007 al municipis de Reus, Terrassa, Salt, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. 2 Falten les dades de l’any 

2007 als municipis de Reus, Terrassa, Manresa, Salt, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. ³ Dades de l’any 2006 (Padró Municipal d’Habitants). 4 Dades de 

l’any 2001 (Cens d’Habitatges i d’Edificis 2001).

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 

Com es pot apreciar a les dades, l’activitat de rehabilitació concen-

trada a les àrees de millora arriba a representar el 17% de totes les 

actuacions de rehabilitació enregistrades, mentre que el seu parc 

d’habitatges i la població resident representen percentatges simi-

lars sobre el parc construït i la població global de tots els municipis 

de referència exceptuant Barcelona, del 19% i del 17%, respecti-

vament. Les dades relatives a l’expectativa de rehabilitació encara 

són més clares, ja que el grau de participació del conjunt de les 
àrees de millora sobre el global dels municipis de referència arriba 
al 22% sobre els visats inicials d’obra globals.

Les taules següents mostren la desagregació de l’anàlisi consi-
derant els tres tipus d’àrea de millora que preveu la Llei: les àrees 
velles o nuclis antics, els polígons d’habitatge i les àrees d’urbanit-
zació marginal o poc regulada.

Taula 5. Activitat global de construcció i rehabilitació a les àrees velles i nuclis antics  
i als municipis de referència, 2004-2007 amb indicació de la població resident. Valors  
absoluts i relatius, exclosos els del municipi de Barcelona5 

Habitatge Intensitat de l’activitat Població

Habitatges 
existents4

Habitatges 
acabats

Habitatges 
rehabilitats

Expedients de 
demolició2

Nombre 
d'enderrocs

Població 
empadronada3

Àrees velles i 
nuclis antics /
Municipis

31.306 16,4% 750 6,8% 318 33,4% 56 14,9% 61 15,5% 61.243 13,2%

190.689 11.051 953 375 393 462.388

Habitatge Expectativa de l’activitat Població

Habitatges 
existents4 Habitatges iniciats

Habitatges 
rehabilitats 

iniciats

Nombre 
d’habitatges 

(expedients obra 
nova)1

Expedients de 
rehabilitació2

Població 
empadronada3

Àrees velles i 
nuclis antics /
Municipis

31.306 16,4% 1.776 9,6% 546 39,0% 621 7,9% 311 7,8% 61.243

190.689 18.570 1.400 7.827 3.990 462.388

¹ Falten dades dels tres últims trimestres de l’any 2007 al municipis de Reus, Terrassa, Salt, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. ² Falten 

les dades de l’any 2007 als municipis de Reus, Terrassa, Manresa, Salt, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. ³ Dades de l’any 2006 (Padró Municipal d’Habi-

tants). 4 Dades de l’any 2001 (Cens d’Habitatges i d’Edificis 2001).

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística de la Direcció General   

d’Arquitectura i Paisatge

4 Dades de l’any 2001 (Cens d’Habitatges i d’Edificis 2001).

5 El càlcul no inclou l’activitat de la ciutat de Barcelona ni la del barri de Santa Caterina i Sant Pere.
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Taula 6. Activitat global de construcció i rehabilitació als polígons d’habitatge  
i als municipis de referència, 2004-2007 amb indicació de la població resident.   
Valors absoluts i relatius, exclosos els del municipi de Barcelona6 

Habitatge Intensitat de l’activitat Població

Habitatges 
existents4

Habitatges 
acabats

Habitatges 
rehabilitats

Expedients de 
demolició2

Nombre 
d'enderrocs

Població 
empadronada3

Polígons 
d’habitatge /
Municipis

11.079 19,3% 422 8,6% 15 3,4% 3 2,2% 3 6,4% 29.952 17,2%

57.348 4.920 435 137 47 173.850

Habitatge Expectativa de l’activitat Població

Habitatges 
existents4 Habitatges iniciats

Habitatges 
rehabilitats 

iniciats

Nombre 
d’habitatges 

(expedients obra 
nova)1

Expedients de 
rehabilitació2

Població 
empadronada3

Polígons 
d’habitatge /
Municipis

11.079 19,3% 680 6,1% 9 1,3% 149 1,8% 11 4,0% 29.952

57.348 11.226 703 8.092 274 173.850

¹ Falten dades dels tres últims trimestres de l’any 2007 al municipis de Reus, Terrassa, Salt, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. ² Falten les dades de l’any 

2007 als municipis de Reus, Terrassa, Manresa, Salt, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. ³ Dades de l’any 2006 (Padró Municipal d’Habitants). 4 Dades de 

l’any 2001 (Cens d’Habitatges i d’Edificis 2001) 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge

Taula 7. Activitat global de construcció i rehabilitació a les àrees nascudes de processos d’urbanització  
poc regulada i als municipis de referència, 2004-2007 amb indicació de la població   
resident. Valors absoluts i relatius, exclosos els del municipi de Barcelona7 

Habitatge Intensitat de l’activitat Població

Habitatges 
existents4

Habitatges 
acabats

Habitatges 
rehabilitats

Expedients de 
demolició2

Nombre 
d'enderrocs

Població 
empadronada3

Àrees 
d’urbanització 
poc regulada /
Municipis

39.675 20,6% 1.260 11,6% 41 5,0% 93 12,6% 88 13,8% 105.328 19,9%

192.767 10.852 826 738 636 530.269

Habitatge Expectativa de l’activitat Població

Habitatges 
existents4 Habitatges iniciats

Habitatges 
rehabilitats 

iniciats

Nombre 
d’habitatges 

(expedients obra 
nova)1

Expedients de 
rehabilitació2

Població 
empadronada3

Àrees 
d’urbanització 
poc regulada /
Municipis

39.675 20,6% 2.885 14,5% 42 6,8% 623 14,0% 11 0,1% 105.328 19,9%

192.767 19.950 619 4.448 9.404 530.269

¹ Falten dades dels tres últims trimestres de l’any 2007 al municipis de Reus, Terrassa, Salt, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. ² Falten les dades de l’any 

2007 als municipis de Reus, Terrassa, Manresa, Salt, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. ³ Dades de l’any 2006 (Padró Municipal d’Habitants). 4 Dades de 

l’any 2001 (Cens d’Habitatges i d’Edificis 2001) 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge

6 El càlcul no inclou l’activitat de la ciutat de Barcelona.

7 El càlcul no inclou l’activitat de la ciutat de Barcelona ni la del barri de Roquetesa
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Els resultats permeten, en primer lloc, establir la clara orientació di-
ferencial de les àrees velles vers la rehabilitació d’habitatges, men-
tre que els polígons d’habitatge i les àrees nascudes de processos 
d’urbanització poc regulada presenten una producció residencial 
de nova construcció força més rellevant. En segon lloc, ofereixen 
una clara perspectiva sobre la reactivació de la dinàmica urbana 
sobretot al conjunt d’àrees velles i nuclis antics. Així, les àrees ve-
lles i nuclis antics considerats, tot i que únicament representen el 
16% dels 190.689 habitatges i el 13% de la població empadro-
nada als municipis de referència (462.388 habitants), representen 
el 33% de les rehabilitacions comptabilitzades durant el període 
2004-2007. Pel que fa a l’expectativa de la producció residencial, 

els resultats són encara més clars, ja que les àrees velles conside-
rades per la Llei representen el 10% dels habitatges d’obra nova 
i el 40% sobre el total de rehabilitacions realitzades als municipis 
de referència.

Els resultats, per tant, mostren la relativa convergència entre les 
àrees de millora urbana i els municipis on es troben. Una represen-
tació gràfica i sintètica d’aquest procés que confirmaria els efectes 
positius dels programes implementats per la Llei de barris es mos-
tra als gràfics següents relatius a l’evolució acumulada anual de 
l’activitat de construcció i rehabilitació a partir del comportament 
dels indicadors d’intensitat i expectativa per al període 2004-2007:

Figura 4. Indicadors d’intensitat i expectativa de la construcció   
i la rehabilitació. Àrees de millora i municipis de referència

Font: Observatori de la Urbanització, UAB
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Com s’aprecia clarament, no només es registra un comportament 
certament similar entre les àrees de millora i els municipis de refe-
rència, sinó que es mostra una convergència en el temps especi-
alment clara pel que fa als indicadors d’intensitat fins al punt que, 
en el cas de la rehabilitació, les àrees de millora presenten resultats 
més positius que els municipis de referència.

4. Avaluació global del mercat immobiliari a les àrees 
de millora urbana 

Com ja s’ha explicat a la introducció, l’anàlisi del mercat immo-
biliari preveu els preus de compravenda dels habitatges i el llo-
guer tant d’habitatges com de locals comercials. La inexistèn-
cia de registres fiables i la limitació de comptar amb preus de 
compravenda a les àrees de millora urbana únicament relatius 
a l’any 2007 ha aconsellat limitar l’estudi a la intensitat enregis-
trada pel lloguer d’habitatges i locals. Les dades bàsiques i els 
resultats de l’anàlisi global comparant el conjunt de les àrees 
de millora amb el conjunt dels seus municipis de referència es  
mostren a les taules següents:

Taula 8. Contractes de lloguer d’habitatges i locals segons àrees   
de millora urbana i municipi corresponent. Període 2004-2007

Àrea de millora urbana / Municipi
Habitatges Mercat de lloguer Població

Habitatges existents4 Contractes lloguer 
habitatges1

Contractes lloguer 
local1

Població 
empadronada3

L'Erm 1.223 17,0% 14 7,2% 9 6,8% 3.343 16,6%

Manlleu 7.208 195 132 20.156

El Carme 2.787 8,9% 220 24,2% 216 19,2% 3.506 3,9%

Reus 31.244 909 1.127 90.464

Centre històric 2.312 36,5% 15 30,0% 9 7,3% 2.446 16,3%

Balaguer 6.337 50 124 15.008

Collblanc-la Torrassa 20.235 19,0% 3.086 35,7% 645 24,0% 47.260 18,6%

L'Hospitalet de Llobregat 106.764 8.652 2.688 253.873

Districte II 5.478 8,7% 1.391 30,5% 906 23,6% 17.457 8,7%

Terrassa 63.058 4.565 3.831 199.817

La Mariola 1.846 4,6% 182 13,2% 122 10,1% 10.800 8,6%

Lleida 40.446 1.375 1.205 125.677

Nucli antic 4.655 14,2% 1.794 52,6% 1.127 56,8% 6.199 8,6%

Manresa 32.692 3.411 1.985 71.772

Nucli històric 1.317 9,6% 87 12,0% 18 5,3% 1.832 5,9%

Olot 13.652 722 339 31.271

Roquetes 6.315 1,1% 239 2,6% 88 1,7% 14.813 0,9%

Barcelona 594.451 9.211 5.196 1.578.546

Salt 70 8.010 82,6% 703 42,8% 552 37,6% 15.809 56,4%

Salt 9.694 1.642 1.467 28.017

Santa Caterina i Sant Pere 8.637 1,5% 759 8,2% 398 7,7% 15.008 1,0%

Barcelona 594.451 9.211 5.196 1.578.546

Serra d'en Mena 19.838 23,6% 4.242 64,8% 2.220 55,5% 51.138 23,8%

Badalona 83.968 6.551 4.000 214.440

Serra d'en Mena 14.359 31,4% 1.692 58,9% 1.294 67,7% 36.733 31,7%

Santa Coloma de Gramenet 45.741 2.873 1.910 116.012

Àrees de millora urbana (sense els barris 
de Barcelona) 82.060 18,6% 13.426 43,4% 7.118 37,8% 196.523 16,8%

Municipis (sense Barcelona) 440.804 30.945 18.808 1.166.507

¹ Falten dades dels tres últims trimestres de l’any 2007 als municipis de Reus, Terrassa, Salt, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. ³ Dades de l’any 2006 (Padró 

Municipal d’Habitants). 4 Dades de l’any 2001 (Cens d’Habitatges i d’Edificis 2001). 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
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Taula 9. Contractes totals de lloguer d’habitatges i locals a les àrees de millora urbana   
i municipi corresponent (exclosos els del municipi de Barcelona). Període 2004–2007 8 

Habitatges Mercat de lloguer Població

Habitatges existents4 Contractes lloguer 
habitatges1

Contractes lloguer 
local1

Població 
empadronada3

Àrees de millora urbana / Municipis

82.060 18,6% 13.426 43,4% 7.118 37,8% 196.523 16,8%

440.804 30.945 18.808 1.166.507

¹ Falten dades dels tres últims trimestres de l’any 2007 al municipis de Reus, Terrassa, Salt, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. ³ Dades de l’any 2006 (Padró 

Municipal d’Habitants). 4 Dades de l’any 2001 (Cens d’Habitatges i d’Edificis 2001. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge

Taula 10. Contractes totals de lloguer d’habitatges i locals segons tipologies d’àrees de millora  
urbana i municipi corresponent (exclosos els del municipi de Barcelona). Període 2004 –2007 9 

Habitatges Mercat de lloguer Població

Habitatges existents4 Contractes lloguer 
habitatges1

Contractes lloguer 
local1

Població 
empadronada3

Àrees velles i nuclis antics / Municipis

31.306 16,4% 5.202 37,8% 2.015 32,2% 61.243 13,2%

190.689 13.744 6.263 462.388

Polígons d’habitatge / Municipis

11.079 19,3% 899 28,0% 683 24,4% 29.952 17,2%

57.348 3.212 2.804 173.850

Àrees d’urbanització poc regulada / 
Municipis

39.675 20,6% 7.325 52,4% 4.420 45,4% 105.328 19,9%

192.767 13.989 9.741 530.269

¹ Falten dades dels tres últims trimestres de l’any 2007 al municipis de Reus, Terrassa, Salt, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. ³ Dades de l’any 2006 (Padró 

Municipal d’Habitants).  4 Dades de l’any 2001 (Cens d’Habitatges i d’Edificis 2001).

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 

Com s’aprecia a les taules, el conjunt d’àrees de millora enregistra 
el 43% dels contractes de lloguer d’habitatge i el 38% dels de 
lloguer de locals. Es tracta de percentatges certament significatius 
si es considera el llindar de participació de les àrees de millora 
tant pel que fa al parc global d’habitatges com al total de població 
habitant al conjunt de municipis de referència. 

L’anàlisi que diferencia el tipus d’àrea de millora mostra com els per-
centatges són sempre significatius tant a les àrees velles i nuclis an-
tics com als polígons d’habitatge, però són especialment rellevants 
pel que fa a les àrees d’urbanització marginal o poc regulada on els 
contractes de lloguer d’habitatge representen més de la meitat dels 
contractes enregistrats al conjunt dels municipis de referència men-
tre que els contractes de lloguer de local arriben fins a un 45%.

5. Tipologia d’àrees de millora urbana: àrees ve-
lles i nuclis antics, polígons d’habitatge i àrees 
d’urbanització poc regulada

L’anàlisi realitzada mostra, per tant, comportaments diferents se-
gons es tracti de les àrees velles i nuclis antics, dels polígons d’ha-
bitatge o de les àrees d’urbanització marginal o poc regulada con-
siderades per la Llei. Es tracta de perfils que queden ben resumits 
als gràfics següents on es recullen els indicadors d’intensitat i ex-
pectativa referits a la construcció d’obra nova i a la rehabilitació:

8 El càlcul no inclou l’activitat de la ciutat de Barcelona i les seves àrees de millora: els barris de Roquetes i 
Santa Caterina i Sant Pere.

9 El càlcul no inclou l’activitat de la ciutat de Barcelona ni la del barri de Santa Caterina i Sant Pere per la 
tipologia d’àrees velles i nuclis antics ni l’activitat de la ciutat de Barcelona ni la del barri de Roquetes per 
la tipologia d’àrees d’urbanització poc regulada.
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Figura 5. Activitat de construcció i rehabilitació a les àrees de  
millora urbana, 2004-2007. Indicadors d’intensitat i d’expectativa

Font: Observatori de la Urbanització, UAB
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La clara orientació de les àrees velles i nuclis antics vers la rehabili-
tació o dels polígons d’habitatge i les àrees d’urbanització marginal 
o poc regulada vers la construcció d’obra nova es pot avaluar, 
però, en funció de si aquesta activitat de producció residencial re-
presenta llindars prou significatius de convergència amb les dinà-
miques urbanes dels municipis de referència. És el que es mostra 
als gràfics següents que indiquen l’evolució acumulada anyal de la 
producció residencial a partir de l’evolució dels indicadors d’inten-
sitat i expectativa per al període 2004-2007.

Figura 6. Activitat de rehabilitació a les àrees velles i nuclis antics en 
relació amb els municipis de referència, 2004-2007. Indicadors d’in-
tensitat i d’expectativa. Creixement acumulat (Índex 100 = 2004)

 

 

Font: Observatori de la Urbanització, UAB

Figura 7. Activitat de construcció als polígons d’habitatge en relació 
amb els municipis de referència, 2004–2007. Indicador d’expectati-
va de la construcció. Creixement acumulat (Índex 100 = 2004)

 

Font: Observatori de la Urbanització, UAB

Figura 8. Activitat de construcció a les àrees d’urbanització marginal 
en relació amb els municipis de referència, 2004-2007. Indicador d’in-
tensitat de la construcció. Creixement acumulat (Índex 100 = 2004)

Font: Observatori de la Urbanització, UAB

Com es pot observar, els resultats tornen a ser força clars i mos-
tren que tant les àrees velles i nuclis antics com els polígons d’ha-
bitatge i les àrees d’urbanització marginal o poc regulada presen-
ten dinàmiques de rehabilitació i construcció d’habitatges en clara 
convergència amb els municipis de referència.
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6. Homogeneïtat i diversitat a les àrees de millora 
urbanes: selecció de casos

Com a forma de recollir la diversitat present a les diferents àrees de 
millora, es presenten ara els resultats més significatius de quatre 
dels tretze casos sobre els quals s’ha treballat, tot representant els 
tres tipus de barri considerats per la Llei: dues àrees velles, el Nucli 
històric d’Olot i el Nucli antic de Manresa, un polígon d’habitatges, 
el barri de Salt 70 del municipi de Salt, i un àrea d’urbanització poc 
regulada, el cas del Districte II de Terrassa. L’èmfasi es posa, en 
cada cas, sobre aquells aspectes de l’activitat de producció resi-
dencial més representatius: la rehabilitació en el cas de les dues 
àrees velles i la construcció en el cas del polígon d’habitatge i l’àrea 
nascuda d’un procés urbanització poc regulada.

6.1. Nucli històric d’Olot (àrea vella/nucli antic)

En el cas del Nucli històric d’Olot, cal destacar la importància de 
l’activitat rehabilitadora que mostra una tendència molt més regu-
lar que la construcció d’habitatges d’obra nova. Les xifres indiquen 
una dinàmica creixent tant pel que fa a la intensitat com pel que 
fa a l’expectativa de la rehabilitació d’habitatges al barri durant el 
període d’implementació de les actuacions de la Llei de barris. Així, 
el Nucli històric concentra fins al 37% de totes les rehabilitacions 
realitzades al municipi, un total de 165. La taula següent mostra 
el detall anual de l’evolució comparada entre l’activitat de reha-
bilitació al municipi i a l’àrea de millora. El gràfic d’intensitat de la 
rehabilitació és igualment força clar i mostra la tendència positiva 
de l’activitat de rehabilitació per sobre del perfil municipal, en ter-
mes relatius.

Figura 9. Activitat de rehabilitació a Olot i al seu nucli històric, 
2004-2007. Habitatges rehabilitats (valors absoluts) i indicador 
d’intensitat de la rehabilitació

 
Font: Observatori de la Urbanització, UAB

L’evolució de l’expectativa de la rehabilitació, és a dir, el nombre de 
visats inicials d’obra de rehabilitació, indica que aquesta tendència 
encara s’aguditzarà els pròxims anys i es confirma una activitat 
rehabilitadora al barri molt més productiva que la del municipi:

 
Figura 10. Activitat de rehabilitació a Olot i al seu nucli històric, 
2004-2007. Habitatges rehabilitats amb visat inicial d’obra (valors 
absoluts) i indicador d’expectativa de la rehabilitació

 

 
 

 

Font: Observatori de la Urbanització, UAB
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Un resum d’aquesta comparació entre el perfil de la producció re-
sidencial del municipi i de l’àrea de millora –clarament orientada 
vers la rehabilitació– es pot apreciar als gràfics següents que mos-
tren el creixement acumulat dels indicadors d’expectativa tant de 
construcció com de rehabilitació i la conclusió d’una convergència 
amb el context definit pel municipi d’Olot que, en el cas de la reha-
bilitació, fins i tot supera clarament el perfil municipal:

Figura 11. Activitat de construcció i rehabilitació a Olot i al seu 
nucli històric, 2004-2007. Indicadors d’expectativa. Creixement 
acumulat (Índex 100 = 2004)

 
 

 

Font: Observatori de la Urbanització, UAB

6.2. Nucli antic de Manresa (àrea vella/nucli antic)

El cas del nucli antic de Manresa presenta unes dinàmiques lleugera-
ment diferents de les observades al nucli històric d’Olot. Si bé és cert 
que el barri concentra bona part de l’activitat rehabilitadora existent 
al municipi, també es registra una significativa activitat constructora.

Pel que fa a la rehabilitació, algunes dades són força clares. Així, 
l’any 2005 l’àrea de millora va concentrar vuitanta habitatges reha-
bilitats que representaven fins al 58% de les rehabilitacions fetes al 
municipi. L’any 2007 aquest percentatge va arribar quasi al 70%. De 
fet, l’activitat de rehabilitació ha estat força més intensa en termes 
relatius que la registrada a la resta del municipi, tal com mostra el 
gràfic d’intensitat de la rehabilitació. Val a dir, en aquest sentit, que és 
especialment rellevant la rehabilitació estructural d’ús residencial, és 
a dir, aquelles obres que rehabiliten les zones comunes dels edificis i 
que són finançades pels programes d’actuació de la Llei de barris. 

Figura 12. Activitat de rehabilitació a Manresa i al seu nucli antic, 
2004-2007. Habitatges rehabilitats (valors absoluts) i indicador 
d’intensitat de la rehabilitació

 
 

Font: Observatori de la Urbanització, UAB

Pel que fa a la construcció d’obra nova, tot i la seva significació, cal 
matisar que bona part d’aquesta producció residencial es localitza 
als dos ravals veïns del barri antic, els ravals de les Escolines-Sant 
Bartomeu i el raval de Vic-Remei. Existeixen, així doncs, dues àre-
es d’activitat residencial ben diferenciades. D’una banda, el barri 
antic on es concentra bona part de l’activitat rehabilitadora i, de 
l’altra, els dos barris que formen el seu raval, caracteritzats per una 
densitat d’edificis menor i més sòl disponible, la qual cosa facilita 
una major construcció d’obra nova. 
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El gràfic d’expectativa de la construcció és força clar i mostra di-
nàmiques de convergència entre les dinàmiques municipal i de 
l’àrea de millora. Algunes dades concretes són força significatives 
en aquest sentit. Així, els anys 2004 i 2006 es van iniciar 317 i 276 
habitatges respectivament al Nucli antic. Considerant que es tracta 
d’un parc d’habitatges censats de 4.655 unitats, els increments 
serien considerables, del 5 al 7%.

 
Figura 13. Activitat de construcció a Manresa i al seu nucli antic, 
2004-2007. Habitatges iniciats amb visat  d’obra (valors absoluts) 
i indicador d’expectativa de la construcció

 

 
 

 

 

Font: Observatori de la Urbanització, UAB

Així doncs, el cas del nucli històric de Manresa presenta una cla-
ra consolidació d’una dinàmica urbana amb evidents símptomes 
de recuperació no només pel que fa a la rehabilitació sinó també 
quant a la construcció d’obra nova, la qual cosa es tradueix en 
un procés de convergència efectiva amb la dinàmica del municipi, 
com es fa especialment evident als gràfics que mostren el creixe-
ment anual acumulat dels indicadors d’expectativa:

 
Figura 14. Activitat de construcció i rehabilitació a Manresa i al 
seu nucli antic, 2004-2007. Indicadors d’expectativa. Creixement 
acumulat (índex 100 = 2004)

 

 

 
 

Font: Observatori de la Urbanització, UAB
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6.3. Barri de Salt 70 a Salt (polígon d’habitatges)

Com en altres àrees de millora considerades per la Llei, com és 
el cas de la Mariola de Lleida, Salt 70 respon al perfil d’actuació 
d’habitatge urgent amb la forma de polígon d’habitatges destinat 
a allotjar els contingents de població arribada d’altres territoris de 
la península. Tot i ser un barri cèntric del municipi de Salt, l’es-
tructura i morfologia urbanes són les característiques d’un barri de 
perifèria metropolitana. En aquest context urbà difícil, l’avaluació 
de les xifres de la producció residencial mostra com la construcció 
d’habitatges d’obra nova durant el període 2004-2007 ha estat, en 
canvi, força important. Tot i mostrar una tendència irregular, el ritme 
durant aquest període ha estat creixent, fins al punt que s’arriba 
a una construcció total de 270 habitatges nous. Exceptuant l’any 
2005, l’indicador d’intensitat de construcció mostra uns resultats 
similars als del municipi, com s’aprecia clarament als gràfics.

Figura 15. Activitat de construcció a Salt i al barri de Salt 70, 2004-
2007. Habitatges acabats (valors absoluts) i indicador d’intensitat  
de la construcció

 
 

 
Font: Observatori de la Urbanització, UAB

L’indicador d’expectativa de la construcció encara mostra l’evo-
lució positiva de forma més clara. Així, durant el període 2004-

2007 s’inicien un total de 574 habitatges d’obra nova al barri. 
Especialment productiu resulta l’any 2007 quan el nombre d’ha-
bitatges iniciats és de 221. El fet que el parc d’habitatges del barri 
representi gran part del parc d’habitatges global de Salt, com ja 
s’ha esmentat, no és obstacle per a posar de manifest la impor-
tància dels valors absoluts pel que fa a l’activitat de construcció a 
l’àrea de millora.

Figura 16. Activitat de construcció a Salt i al barri de Salt 70, 2004-
2007. Habitatges iniciats amb visat  d’obra (valors absoluts) i indi-
cador d’expectativa de la construcció

 
 

Font: Observatori de la Urbanització, UAB

6.4. Districte II de Terrassa (àrea nascuda d’un procés 
d’urbanització poc regulada)

Durant els quatre anys d’implementació de les polítiques de la Llei 
de barris, el Districte II de la ciutat de Terrassa ha experimentat 
una activitat de producció residencial amb una dinàmica molt in-
tensa i en clara convergència amb la dinàmica urbana municipal, 
en especial pel que fa als anys 2006 i 2007. Entre aquests dos 
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anys es construeixen un total de 487 unitats al districte, 258 i 235, 
respectivament. Aquesta producció fa que l’índex d’intensitat de la 
construcció mostri una evolució més positiva que la de Terrassa, 
com es mostra al gràfic.

Figura 17. Activitat de construcció a Terrassa i al barri de Districte 
II, 2004-2007. Habitatges acabats (valors absoluts) i indicador 
d’intensitat de la construcció

 

Font: Observatori de la Urbanització, UAB

Es tracta d’uns resultats que encara s’aprecien de forma més clara 
al gràfic corresponent a l’indicador d’expectativa de la construcció, 
que mostra una dinàmica constructiva que supera progressivament 
la del context municipal. Dades absolutes com el nombre d’habi-
tatges iniciats al barri els anys 2005, 2006 i 2007 –501, 775 i 500 
noves unitats, respectivament– no fan sinó confirmar la dinàmica de 
construcció que queda reflectida al gràfic d’expectativa de la cons-
trucció i que confirma el procés de convergència amb el municipi.

Figura 18. Activitat de construcció a Terrassa i al barri de Districte 
II, 2004-2007. Habitatges iniciats amb visat d’obra (valors abso-
luts) i indicador d’expectativa de la construcció

 

 
Font: Observatori de la Urbanització, UAB

7. Conclusions: els llindars de convergència de les 
àrees de millora amb els municipis de referència

En absència de registres de preus fiables, l’alternativa proposada 
en aquest estudi ha estat l’anàlisi, a partir dels indicadors d’in-
tensitat i expectativa, de l’activitat residencial de rehabilitació i de 
construcció de nous habitatges tant a les àrees de millora com als 
municipis de referència. L’objectiu últim de l’anàlisi ha estat avalu-
ar si els programes implementats per la Llei de barris han pogut 
determinar un canvi de tendència i una major convergència de les 
àrees seleccionades, amb greus problemes de degradació urbana, 
amb el context municipal, la qual cosa representaria, de facto, una 
actuació pública eficient sobre els mecanismes que estableixen la 
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formació de la renda diferencial urbana.

Els resultats del treball són, en aquest sentit, força clars i permeten 
plantejar les següents conclusions generals:

Pel que fa a l’activitat de producció residencial:

Les expectatives de l’activitat de producció residencial són crei-•	
xents o, almenys, es mantenen des del primer any fins al final del 
període de vigència amb orientacions relatives diferents, segons 
les àrees de millora, vers la rehabilitació d’habitatges o la cons-
trucció d’obra nova.

En cap de les àrees de millora analitzades, l’expectativa de l’ac-•	
tivitat de producció residencial ha disminuït o ha mostrat un re-
trocés durant el període analitzat, comportament que sí que ha 
estat, en canvi, observat en alguns dels municipis de referència.

Les expectatives de l’activitat immobiliària s’orienten més vers la •	
producció de nous habitatges als polígons d’habitatge i les àrees 

d’urbanització marginal o poc regulada, mentre que la rehabilita-
ció d’habitatges apareix molt més ben representada a les àrees 
de millora corresponents al perfil d’àrea vella o Nucli antic.

Pel que fa a l’activitat del mercat immobiliari:

El nombre de contractes de lloguer –sobretot pel que fa als habi-•	
tatges– experimenta un increment generalitzat en tots els àmbits 
analitzats. De fet, els barris o àrees de millora urbana experimen-
ten, en termes relatius, uns increments superiors als que presen-
ten els seus municipis corresponents.

La conclusió principal del treball realitzat, però, es refereix a la 
confirmació de l’existència d’un procés de convergència entre les 
dinàmiques urbanes pròpies de les àrees de millora i el context 
definit pels seus municipis de referència. Una representació gràfica 
dels diferents llindars de convergència amb el municipi es mostra 
al gràfic següent:

Figura 19. Llindars de convergència de les àrees de millora amb els municipis de referència

La representació gràfica mostra no només si un àrea de millora ha ex-
perimentat un procés de convergència amb el municipi on es troba, sinó 
que també permet apreciar si aquesta convergència s’ha produït a partir 
d’una reactivació de l’activitat de construcció, de rehabilitació o a partir 
d’una participació d’ambdues orientacions de la producció residencial.

Com s’observa clarament, exceptuant alguns casos, especialment 
els del barri de l’Erm a Manlleu i del nucli antic de Balaguer, la resta 
d’àrees de millora enregistren una clara convergència amb la di-
nàmica urbana del municipi de referència. El gràfic permet destriar 
una diversitat d’evolucions:

Barris on la convergència amb el municipi s’articula a partir d’una •	
clara orientació vers la rehabilitació d’habitatges, com passa al 
nucli històric d’Olot o al barri de Santa Caterina de Barcelona.

Barris on la convergència amb el municipi és el resultat d’una in-•	
tensa activitat de construcció d’habitatges nous, com es mostra 
a totes les àrees d’urbanització marginal o poc regulada i a la 
majoria dels polígons d’habitatge.

Barris on els resultats de la producció residencial són tan posi-•	
tius que, de fet, més que una convergència, el que es fa evident 
és una divergència positiva en el sentit que fins i tot milloren la 
dinàmica urbana municipal pel que fa als indicadors d’intensitat 
i d’expectativa. És el que passa a algunes àrees de millora com 
el nucli antic de Manresa, el Districte II de Terrassa i el barri de 
Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gramenet que se situen a 
la part superior del gràfic. 

L’avaluació de la Llei de barris que deriva del model d’anàlisi pro-
posat aquí és, doncs, força positiva i s’espera que aquests pro-
cessos de dinamització de la producció residencial i dels mercats 
immobiliaris puguin continuar en el futur amb l’ajut una diversitat 
d’iniciatives més gran al marge de la forta actuació pública que els 
programes implementats per la Llei han representat. 



Àmbit 7
Programes de millora social i econòmica / Immigració

·
Els barris acollits al Programa tenen, en moltes ocasions, una proporció superior a la mitjana pel que fa a població 
nouvinguda. Per això, els programes específics de cohesió social i de suport a aquest col·lectiu tenen un pes força 

important en el conjunt de programes socials. Cursos de llengua, d’alfabetització o de coneixement del país, i 
programes d’acollida de diversa índole ajuden a incorporar aquestes persones a la vida al seu nou barri.

·
A les fotos, formació per a dones immigrants a Torre-romeu, a Sabadell, i programa Cicerone posat en pràctica en 

instituts de l’Hospitalet de Llobregat, on un nen o nena ajuda a integrar-se un altre nen o nena acabat d’arribar. 



Àmbit 7
Programes de millora social i econòmica / Comerç

·
Molts barris, per mitjà de les associacions de comerciants, han iniciat programes de promoció del comerç. S’han 

fet campanyes de comunicació, s’han creat ofertes conjuntes, s’han muntat cursos de formació per a emprenedors 
per millorar la gestió o els aparadors. També s’ha invertit en la millora de set mercats municipals.

·
A les fotos, el mercat obert a la plaça Major de Balaguer i una parada de peix al mercat municipal de Cambrils
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1. Introducció

La Llei de barris estableix una delimitació clara del seu abast 
pel que fa a l’àmbit de les polítiques de millora del parc d’habi-
tatges dels barris. Concretament disposa que les actuacions del 
Programa de barris s’han de circumscriure a la rehabilitació dels 
elements comuns dels edificis.

Consegüentment, el finançament del Programa de barris es pot 
destinar a obres de millora de cobertes, façanes, tancaments, es-
cales, ascensors, xarxes de subministraments i patis interiors, però 
en cap cas no pot atendre les obres que tenen a veure amb la 
rehabilitació d’elements privatius o amb l’obtenció de sòl ni amb la 
construcció de nous edificis d’habitatges protegits. 

Aquesta exclusió s’aplica també al finançament d’equipaments 
d’ensenyament o de salut, i troba el seu sentit en la idea que el 
Programa de millora de barris no pot esdevenir una alternativa dels 
programes sectorials dels serveis que obeeixen a drets constituci-
onals –com ara l’habitatge, l’educació i la salut–, sinó que el seu rol 
és reforçar-los per tal de fer possibles els programes complemen-
taris que a les àrees d’especial dificultat són imprescindibles per a 
assolir resultats de millora i normalització.

L’efecte de normalització mitjançant:

la millora de l’espai públic, •	

la millora de les dotacions, •	

la millora del desplegament de programes de reforç de l’activitat •	
comercial, 

la millora dels programes socials i •	

la millora del reforç dels programes de rehabilitació dels elements •	
comuns de les finques 

esdevé en realitat un efecte de revaloració patrimonial del barri i 
dels seus habitants. 

En efecte, la inversió en la millora del barri reverteix no només en 
l’augment del capital públic, sinó de forma directa en el valor pa-
trimonial de cadascuna de les finques que el formen i, per tant, es 
genera un factor de redistribució que contribueix a l’engrescament 
individual per a assolir millores en els mateixos habitatges revalo-
rats per la inversió pública. 

S’incrementa, així, el volum d’inversions del Programa amb el con-
junt d’inversions privades activades a partir de la materialització de 
les públiques.

Malgrat tot, val a dir que aquest procés té un tercer escenari tan 
important com els anteriors: el de la inversió pública per a l’obten-
ció de sòl i per a la promoció d’habitatge protegit. D’una banda, 
doncs, les afectacions de sòl per a millorar l’espai públic (espais 
lliures, vialitat, etc.) o per a construir-hi dotacions solen generar 
un cert contingent de famílies afectades tota vegada que estem 
treballant en sòl urbà, la qual cosa vol dir –en general– sòl habitat. 

Per tant, caldrà incorporar als programes de millora les previsi-
ons necessàries per a garantir el reallotjament d’aquesta població 
afectada pels programes mateixos, normalment amb la voluntat de 
reallotjar-los en els mateixos barris objecte de transformació.

D’altra banda, en molts casos, aquestes àrees poden trobar l’espe-
rança de futur en la densificació, en la incorporació de nous contin-
gents de població, en general joves, i en la generació d’una oferta 
d’habitatge atractiva i adient. 

En resum, molts d’aquests programes necessiten programes com-
plementaris de gestió d’adquisició de sòl per a la promoció pública 
d’habitatge i de construcció d’aquests habitatges. És aquí on, des 
dels departaments de Medi Ambient i Habitatge i Política Territorial 
i Obres Públiques, i mitjançant l’Incasòl, es posen en marxa actu-
acions coordinades amb els programes acollits a la Llei, amb el 
doble objectiu de resoldre els problemes de reallotjament derivats 
i de generar noves ofertes d’allotjament protegit a la població en 
general i als joves en particular. 

El present capítol analitza breument algunes d’aquestes actuaci-
ons que obeeixen al desplegament de convenis establerts entre 
els ajuntaments responsables dels programes i el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i el de Medi Ambient i Habitatge, 
amb la participació de l’Incasòl.

2. La renovació residencial en el marc de la Llei de barris

Els municipis, a l’hora de proposar els seus projectes d’intervenció 
integral, han optat, majoritàriament, per concretar les actuacions rela-
tives als elements comuns de l’edificació residencial en forma de pro-
grames anuals de subvencions a les comunitats de veïns dels barris, 
als quals es poden acollir per a fer obres de reforma dels edificis. 

Aquests mecanismes de subvenció a la iniciativa privada en matè-
ria de rehabilitació esdevenen un complement dels programes de 
rehabilitació d’habitatges ja establerts per la Generalitat, tot i que 
han deixat pendent de  resoldre, en actuacions complementàries, 
les necessitats de reallotjament dels afectats o de construcció de 
nous habitatges en sòls derivats de l’actuació mateixa. 

Així, l’Incasòl ha ofert suport a tots els ajuntaments acollits al 
Programa, a fi de col·laborar en els aspectes que aquests han 
considerat oportuns, ja siguin gestions pròpies del programa o ac-
tuacions complementàries imprescindibles per al seu èxit. Aquesta 
participació s’ha concretat en la signatura de convenis de col-
laboració amb molts d’ells per tal de dur a terme les operacions de 
més complexitat.

El contingut dels convenis s’ha ajustat a les necessitats específi-
ques de cada ajuntament, mantenint sempre una vinculació amb 
les competències que són pròpies de l’Incasòl. 

Així, des del 2004, en el marc del Programa de barris, al llarg 
dels darrers anys han estat objecte de conveni entre l’Incasòl i els 
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ajuntaments aspectes com ara:

reserva d’alguns habitatges per a portar a terme el reallotjament de 
persones afectades per procediments urbanístics; 

encàrrec de l’execució de complexes operacions de renovació •	
urbana; 

actuacions de rehabilitació i renovació de patrimoni històric i •	
cultural; 

desenvolupament de la gestió urbanística de certes actuacions. •	

Les actuacions que desenvolupa l’Incasòl s’han acordat tant amb 
ciutats grans de l’àmbit metropolità de Barcelona com amb viles i 
pobles de poc més d’uns milers d’habitants. 

Fins a l’any 2008, l’Incasòl ha arribat a acords per a donar su-
port als projectes de catorze barris acollits al Programa de la Llei 
2/2004, d’acord amb el detall que figura a la taula annexa.

Balaguer. Execució de programes complementaris consistents •	
en la promoció d’habitatges de protecció per al reallotjament de 
població afectada en sòls aportats pel municipi.

Badalona. Gestió integral d’una de les actuacions de remode-•	
lació que formen part del projecte de la Serra d’en Mena (Peius 
Gener).

L’Hospitalet de Llobregat. Gestió integral del PERI 3 “Creu Roja-•	
Vallparda” del barri de Collblanc, amb generació d’oferta sobrera 
d’habitatge protegit.

Manlleu. Gestió integral de l’actuació de Can Garcia en el marc •	
del Programa de millora del barri de l’Erm. Consisteix en l’ex-
propiació i enderroc de 258 habitatges habitats per més de 
dues-centes famílies, la majoria immigrants, i en un programa 
de reallotjament en condicions d’integració de la població mit-
jançant la construcció de diferents edificis en sòls aportats per 
l’Ajuntament.

Santa Coloma de Gramenet. Gestió integral d’una de les ac-•	
tuacions que formen part del projecte de la serra d’en Mena: 
“Valentí Escalas-Listz”.

Reus. Construcció d’habitatges de protecció oficial al barri del •	
Carme.

Terrassa. Desenvolupament de les actuacions de transformació •	
i remodelació amb la promoció de nous habitatges protegits a 
Ca n’Anglada. 

Berga. Desenvolupament de les actuacions del carrer de l’Harmonia.•	

Montcada i Reixac. Aportació d’habitatges per a reallotjaments •	
temporals.

Olot. Renovació urbana del sector de Sant Cristòfol, adjacent al •	

nucli històric.

Tortosa. Redacció dels plans de millora urbana del barri de Sant •	

Jaume (fase I i II).

Cervera. Reurbanització de carrers, arranjament d’edifici per •	

a centre cívic i projecte de rehabilitació de l’església de Sant 

Domènec.

Valls. Actuacions al centre històric.•	

Sant Joan de les Abadesses. Restauració del palau de l’abadia.•	

Per a l’execució de bona part dels compromisos assolits per l’Inca-

sòl en aquests convenis, especialment d’aquells que requereixen 

una gestió integral d’expropiació, reallotjament i construcció de 

nous edificis, el que anomenem habitualment remodelació urba-

na, s’han delegat les responsabilitats a REURSA, Remodelacions 

Urbanes SA, que és una empresa participada al cent per cent per 

l’Incasòl especialitzada a gestionar la transformació de sòl urbà, 

especialment si està habitat per població afectada. 

REURSA fou constituïda l’any 2006 com a resultat de la consolida-

ció del Programa de remodelació de barris iniciat als anys noran-

ta per a la substitució dels conjunts d’habitatges d’origen públic 

afectats per patologies estructurals greus, i amplia –amb aquestes 

intervencions– l’àmbit d’especialització aportant la seva capacitat 

d’intervenció en àrees on la interlocució social, la capacitat de con-

sens i el compromís dels professionals amb els objectius del treball 

diari són factors imprescindibles per a l’èxit. 

La combinació entre les accions coordinadores de l’Incasòl i les de 

gestió directa de REURSA executades per delegació constitueix la 

funció principal de les que ha assumit el grup Incasòl en el marc de 

la Llei de barris. No es tracta només d’una tasca rellevant per als 

municipis acollits al Programa de barris, ja que els convenis signats 

amb els seus ajuntaments permeten complementar els programes 

d’actuació que reben finançament del fons de barris amb actuaci-

ons que s’adrecen especialment a un dels aspectes que restaven 

fora de l’àmbit de la Llei, la renovació urbana i la dotació de nous 

habitatges, sinó que el conveni en el marc del Programa de barris 

permet aprofundir i enriquir les funcions de l’Incasòl i REURSA com 

a principal promotor d’habitatge públic de Catalunya, com a agent 

transformador del territori i com a motor renovador del teixit urbà 

de les seves ciutats i pobles. 

La inversió addicional que aquests convenis posen en marxa es 

pot estimar de l’ordre dels 193 MEUR. Aquesta xifra –que no re-

cull més que les aportacions derivades dels programes comple-

mentaris de l’Incasòl– es veu incrementada per les aportacions de 

programes sectorials, per les inversions dels veïns mateixos en la 

millora dels elements privatius dels seus habitatges i també per la 

generació de nova activitat econòmica privada.
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3. El paper de l’Institut Català del Sòl i REURSA en la 
renovació urbana 

La incorporació de l’Incasòl i REURSA en els projectes de reno-
vació urbana sorgits del Programa de barris ha estat gairebé una 
evolució natural de les seves funcions, si es tenen en compte dos 
factors:

la implantació territorial i el lideratge de l’Incasòl en la promoció •	
d’habitatge públic a Catalunya des de la dècada dels vuitanta, 
per la qual cosa l’Institut Català del Sòl ha estat l’agent indi-
cat per a respondre a les demandes que provenen d’arreu de 
Catalunya;

l’experiència acumulada en renovació urbana efectiva, durant •	
els més de quinze anys de programes de remodelació de bar-
ris executats des del grup Incasòl, per l’oficina de remodelació 
de barris que, finalment, ha esdevingut REURSA. Aquests pro-
grames han comportat la renovació dels barris del Polvorí, dels 
habitatges del Governador, de la Via Trajana, de Sant Roc, del 
sud-oest del Besòs... amb la substitució de milers d’habitatges i 
l’atenció i reallotjament de milers de persones. 

Des d’aquesta perspectiva s’ha entès i s’entén que les actuacions 
de renovació urbana són processos complexos. Les caracterís-
tiques més importants d’aquestes operacions es poden resumir 
mitjançant els conceptes següents:

S’intervé sempre sobre teixit residencial existent que, per diver-•	
ses circumstàncies (socials, urbanístiques, històriques, arquitec-
tòniques, econòmiques, etc.), ha esdevingut obsolet i degradat.

Aquestes operacions generen un procés de recuperació funcional, •	
urbanística i social de tot un barri, un polígon o un sector concret 
de població, que normalment comporta la substitució total o parci-
al dels seus habitatges: expropiació i enderroc del parc vell i cons-
trucció de nous habitatges durant un període que pot durar anys.

Es tracta d’un procés complex que afecta diversos àmbits pro-•	
fessionals d’actuació que han d’intervenir de forma coordinada: 
jurídic, de gestió, constructiu, social i de comunicació.

La interlocució social, la informació i el diàleg amb persones re-•	
presentatives del col·lectiu afectat resulta molt útil per a l’èxit de 
l’operació, tot i que aquesta pugui presentar dificultats. En tot 
cas, la proximitat, el coneixement del territori i la implicació de la 
gestió al servei de les persones afectades és fonamental per a 
la bona gestió.

És habitual fer reallotjaments provisionals respectuosos amb les •	
relacions socials i econòmiques existents per a aconseguir la 
substitució de tots els habitatges previstos al programa i planeja-
ment aprovats. Amb tot, la programació de les obres intenta mi-
nimitzar sempre que es pugui les necessitats de reallotjament.

El resultat final de totes les operacions busca sempre la integra-•	
ció harmònica del nou teixit en l’entorn del barri i de la ciutat, 
i aporta un major valor urbà i una heterogeneïtat de les noves 
construccions amb ànim que faciliti l’eliminació de qualsevol pre-
judici o barrera física o conceptual amb el “nou” barri.

El consens polític general i la concertació entre les diferents ad-•	
ministracions és una condició bàsica per a l’èxit de les diferents 
operacions.

En conjunt, les operacions de renovació del parc d’habitatge i de 
remodelació residencial representen, com s’ha vist en l’estudi d’in-
versió pública induïda per la Llei de barris, la inversió d’un volum 
molt important de recursos públics (aportats per la Generalitat o els 
ajuntaments) i constitueixen una de les principals contribucions a la 
cohesió social perseguida pel Programa de barris.

4. Les actuacions de remodelació urbana en el marc 
de la Llei de barris

A continuació se sintetitzen les característiques principals de les 
quatre actuacions de renovació urbana més significatives que han 
estat gestionades des de Reursa i que es troben en una fase més 
avançada de desenvolupament. 
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Valentí Escalas- 
Listz, Santa Coloma  
de Gramenet

Data de signatura del conveni: març de 2006  
Previsió actual del final de l’operació: 2013 
Previsió d’inversió total: 24 MEUR 

Ubicació: 

Connexió Joan Valentí Escalas-Listz, al barri del Fondo-eix Bruc a 
Santa Coloma de Gramenet. 

Operació: 

Actuació global de millora urbana, amb l’obertura d’un nou carrer •	
i la creació de nous espais públics lliures amb una nova plaça. 

Enderroc dels 95 habitatges afectats i construcció de 122 habi-•	
tatges protegits i aparcaments. 

Característiques específiques:

Projecte d’expropiació per taxació conjunta.•	

Participació de les societats Regesa i Gramepark en la cons-•	
trucció d’habitatges nous que hi aporten 14 i 29 habitatges, 
respectivament.

Un cop feta la signatura del conveni, s’ha incorporat la fin-•	
ca de Mas Marí, 91, i s’han aportat 22 habitatges a l’àmbit de 
remodelació. 

Inclusió d’una actuació del projecte d’intervenció integral dels •	
set barris fronterers de la Serra d’en Mena a Santa Coloma de 
Gramenet, de la convocatòria 2004 del Programa de barris.

Aportació de la Generalitat (Programa de barris):

2.669.977,20 € en ajuts destinats a l’adquisició de les finques •	
afectades per l’expropiació urbanística que comporta l’obertura 
del carrer.

L’Ajuntament de Santa Coloma cedeix gratuïtament a l’Incasòl •	
un solar situat al carrer Santa Rosa.
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Can Garcia, Manlleu

Ubicació:

Barri de l’Erm, Manlleu.•	

Operació:

Enderroc de dos blocs d’edificis de planta baixa i onze plantes •	
que es coneixen com els pisos de Can Garcia, al barri de l’Erm 
de Manlleu, que estan en situació de “volum disconforme” i greu 
obsolescència.

La construcció dels nous habitatges es farà en planta baixa més •	
sis pisos als solars que quedin lliures a Can Garcia mateix, i la 
resta a 8 solars de Manlleu cedits per l’Ajuntament. 

Construcció de 368 habitatges nous distribuïts en vuit promocions.•	

Enderroc dels dos blocs de Can Garcia, amb un total de 256 •	
habitatges, 12 locals en planta baixa i 37 garatges. 

Característiques específiques:

Operació vinculada a l’execució del projecte d’intervenció inte-•	
gral al barri de l’Erm de Manlleu acollit a la convocatòria 2004 del 
Programa de barris.

Es tracta d’una operació especialment complexa per les carac-•	
terístiques demogràfiques (un 80% d’immigrants) i per la impor-
tància de la zona en el municipi: afecta directament el 5% de la 
població i, indirectament, pràcticament totes les ciutats, atesa la 
dispersió territorial que en resultarà. 

Aportació de la Generalitat:

El dèficit que es produeixi serà cobert per la Generalitat.•	

L’Ajuntament, a més dels solars previstos per a la construcció dels •	
habitatges de reallotjament, cedirà gratuïtament, per a equipament, 
la planta baixa de la nova construcció als pisos de Can Garcia.

Data de signatura del conveni:  
març de 2006, revisat el juny de 2008 
Previsió actual del final de l’operació: 2014 
Previsió d’inversió total: 48 MEUR 
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Peius Gener, Badalona Data de signatura del conveni: octubre de 2006 
Previsió actual del final de l’operació: 2012 
Previsió d’inversió total: 14 MEUR

Ubicació:

Passatge Peius Gener al barri de la Salut de Badalona. •	

Operació:

Enderroc de 31 finques, construcció de 51 habitatges i places •	
d’aparcament al solar resultant de l’expropiació. 

Urbanització d’una nova plaça.•	

Característiques específiques:

Projecte d’expropiació per taxació conjunta.•	

La zona objecte de l’actuació té un 50% de població immigrada. •	

Inclou una actuació del projecte d’intervenció integral dels set •	

barris fronterers de la Serra d’en Mena a Badalona.

Aportació de la Generalitat (Programa de barris):

631.825,20 € en ajuts per a l’adquisició de sòl i la urbanització •	

dels nous espais públics.

Possible dèficit a cobrir per l’Ajuntament de Badalona.•	

Compromís municipal d’adquisició de les places d’aparcament •	

mitjançant l’empresa ENGESTUR.
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Creu Roja- 
Vallparda, l’Hospitalet 
de Llobregat

 
Ubicació:

Sector Creu Roja / Vallparda, a l’Hospitalet de Llobregat.•	

Operació:

Actuació de millora urbana, amb la reurbanització de la zona. •	

Enderroc dels habitatges afectats i construcció de 92 habitatges •	
protegits, locals comercials i aparcaments. 

Forma part del conveni global d’actuacions urbanístiques en •	
matèria d’habitatge entre l’Incasòl i el municipi de l’Hospitalet 
de Llobregat. 

Característiques específiques:

La construcció d’un equipament a càrrec de l’Ajuntament. •	

Data de signatura del conveni: desembre de 2001 
Previsió actual del final de l’operació: 2012 
Previsió d’inversió total: 12 MEUR



Àmbit 7
Programes de millora social i econòmica / Formació laboral

·
Els programes de formació laboral han estat una peça clau per a l’acció social dins dels barris. El Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha creat un programa complementari anomenat ‘Treball als barris’ que ha promogut polítiques ocupacionals, 
a partir de la formació i de la creació d’oportunitats de treball, amb assessorament a les persones que busquen feina 
i amb l’ajut a aquells col·lectius de més difícil integració a un lloc de treball. A més, molts ajuntaments han utilitzat la 

formació com un element clau per millorar la capacitat de les persones i com a eina d’integració social.
·

A les fotografies, acció laboral i formativa consistent en la rehabilitació dels porxos 
del barri vell de Balaguer i curs de cuina a la Mariola, Lleida



Àmbit 7
Programes de millora social i econòmica / Infància

·
Casals, reforç escolar, ludoteques, esplais, tallers de còmics... els diferents programes 

han pensat un munt d’activitats adreçades als més petits, però també adreçades 
a ajudar als pares i mares a compaginar més bé vida familiar i laboral.

·
A la fotografia, una activitat de treballs manuals a la ludoteca de Manlleu
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1. Introducció

L’aprovació a Catalunya de la Llei de barris ha estat, sens dubte, 
un pas endavant important i una mesura rebuda amb entusiasme i, 
en alguns casos amb alleujament, per unes administracions locals 
que sovint es sentien impotents davant del repte d’integrar part 
del seu teixit urbà i de la seva població en dinàmiques normalit-
zades i positives. La dotació financera del programa ha estat un 
instrument necessari per a la posada en marxa de programes de 
transformació que requereixen gairebé sempre de costoses ope-
racions urbanístiques. Tot i que la resolució de les dificultats de 
molts municipis per assumir el finançament de la seva part en els 
projectes escapa a l’abast de la Llei, haver fet possible la posada 
en marxa fins avui de més de 90 projectes en tants barris catalans 
és un dels seus valors fonamentals. 

No és, però, menys important, l’aportació de la Llei de barris a la 
introducció d’una perspectiva integral en la resolució de les dificul-
tats de segregació urbana. Les barreres físiques són molt cares, 
però relativament fàcils, de trencar. En aquest sentit, la Llei de barris 
és també una eina per afavorir un plantejament integrat de l’acció 
local en les àrees més degradades de Catalunya, a través dels re-
queriments establerts per a la valoració dels projectes, que exigei-
xen el plantejament global d’accions en l’àmbit urbanístic, social i 
econòmic.

Aquest enfocament integral, no és, per òbvia que resulti la seva 
necessitat, més fàcil d’aplicar. Ha calgut una llarga evolució en la 
recerca de respostes efectives a les dificultats d’integració urbana 
de certs territoris i la generació d’una cultura política favorable a la 
seva aplicació. A Catalunya, l’aplicació de l’enfocament integral és 
hereva, en part, d’una tradició nascuda més enllà de les nostres 
fronteres, la regeneració integral de zones urbanes en declivi, que 
aborda la segregació urbana des d’una multiplicitat de perspecti-
ves que permet treballar al mateix temps en la modificació de l’en-
torn físic, de les relacions econòmiques i de les relacions socials (el 
lloc, les institucions i la gent, en l’expressió de Claude Jacquier1) 
per recuperar la coherència entre aquestes tres dimensions. Tot i 
que comencen a sorgir detractors de l’enfocament integral, cal dir 
que les seves crítiques no tenen tant a veure amb els seus plante-
jaments com amb la necessitat de trobar solució a algunes exter-
nalitats negatives o a greuges comparatius que poden generar-se 
en zones limítrofs quan s’aplica sobre una àrea urbana clarament 
delimitada.

La posada en marxa de programes públics amb aquesta orienta-
ció a tot Europa és un fet constatable i en expansió2, com també 
ho son les dificultats innegables a que s’enfronten i que els con-
verteixen en una eina necessària, però no suficient per si mateixa 
per garantir els resultats. Les respostes que s’han intentat donar a 
aquests obstacles són diverses i cap d’elles perfecta, però l’anàlisi 
de les polítiques de regeneració urbana que es duen a terme en 
l’entorn europeu permeten avançar alguns elements d’anàlisi per 
a la seva millora futura.

En el present capítol, fruit de l’informe d’avaluació realitzat per 
D’Aleph per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, s’analitza els efectes que, des del punt de vista admi-
nistratiu, ha tingut el mandat de realitzar un conjunt d’intervenci-
ons de caràcter transversal emanat de la Llei de barris. El capítol 
s’inicia amb una identificació, basada sobretot en l’experiència 
europea, dels elements clau per a l’aplicació de programes de re-
generació urbana que integrin la transversalitat en la seva gestió, 
continua després amb una anàlisi de l’impacte que ha tingut la Llei 
de barris en els programes desplegats pel conjunt del Govern de la 
Generalitat i es clou amb algunes propostes de futur.

2. La Llei de barris i l’enfocament integral de la rege-
neració urbana a Europa

Observant la trajectòria dels països amb major tradició en matèria 
de polítiques estatals o regionals de recuperació de barris degra-
dats, destaca la seva evolució progressiva des de la pura inter-
venció de rehabilitació de l’entorn físic, ja sigui de l’habitatge o de 
l’espai públic, primer cap a una millora de la connexió física dels 
barris i de la seva dotació infraestructural, i després cap a la crea-
ció de projectes integrals d’intervenció, incloent-hi actuacions de 
caire social. Aquesta evolució respon a la consciència creixent de 
la insuficiència de les intervencions únicament físiques per revertir 
la situació dels barris amb més problemes. 

Així, els diversos programes3, cadascun amb les seves caracterís-
tiques, coincideixen no obstant, en abordar de manera simultània 
la transformació física dels barris, la seva dotació de serveis, i el 
treball per a la millora de les condicions socioeconòmiques de la 
seva població i la cohesió social. Tot i així, la contínua evolució 
de les formes d’implementació d’aquest tipus de programa donen 
idea de les dificultats que suposa garantir la coordinació interad-
ministrativa necessària per dotar els programes d’integralitat real. 
En aquest sentit, cal destacar algunes tendències, que pot ser útil 
retenir, relatives a la gestió, el finançament, la selecció i planificació 
de les intervencions, la participació i la introducció de la perspec-
tiva de gènere.

2.1. Gestió integral

En primer lloc, cal esmentar la tendència a unificar la gestió dels 
recursos financers que es destinen a finançar intervencions vin-
culades a la regeneració urbana i els procediments administratius 
associats en un sol programa públic que els aglutini, amb l’ob-
jectiu de simplificar els tràmits i reduir les càrregues de feina per 
als equips locals4. Aquesta tendència a la unificació dels fons que 
financen els projectes és també una font d’innovació, ja que sol 
anar acompanyada d’una major flexibilitat en l’ús dels recursos. 
És aquesta una innovació necessària per fer front a dificultats es-
pecífiques a les que els programes públics genèrics no han sabut 
donar solució.

1 Regenera Final Report: URBAN Regeneration of deprived neighbourhoods across Europe, URBACT, Communauté Urbaine du Grand Lyon, 2007.

2 La política de cohesió europea és en bona part responsable d’aquesta transferència de l’enfocament integral de la regeneració urbana entre els seus estats membres, a partir de la constatació dels resultats obtinguts per la Iniciativa 
Comunitària URBAN i la integració dels seus principis en les orientacions de política comunitària, de manera que el desenvolupament urbà ha passat a ser una de les prioritats definides en bona part pels programes operatius regionals 
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. És d’hora, però, per a determinar fins a quin punt la transferència s’ha produït de manera efectiva i coherent, de manera que el desenvolupament urbà ha passat a ser una de les 
prioritats definides en bona part dels programes operatius regionals del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
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En aquest sentit, davant la dificultat de trencar amb la sectorialitza-
ció de l’Administració pública, i en resposta també a la implicació 
en els projectes de diversos nivells administratius, s’observa en 
diversos països europeus una tendència a la creació d’estructures 
de gestió específiques, per bé que amb la participació de totes les 
administracions implicades (i del tercer sector o, fins i tot, d’em-
preses privades)5. L’autonomia de gestió, un cop consensuats els 
objectius, sol facilitar una presa de decisions coherent i una aplica-
ció coordinada de les actuacions. Idealment, malgrat les enormes 
dificultats que això representa, una gestió centralitzada del pro-
jecte territorialitzat hauria d’afavorir la circulació d’informació entre 
equips pluridisciplinars, un millor coneixement de la realitat del ter-
ritori i una major identificació dels equips tècnics amb el projecte.

L’acció intersectorial en aquests projectes de vocació integral ha 
d’abastar un camp determinant per assolir l’èxit en aquelles àrees 
marginals que han vist com la degradació de l’habitatge –i dels 
seus preus– han condicionat, o estant afavorint, l’aparició de gue-
tos socials. En aquest sentit, a tot Europa s’observen esforços per 
a la coordinació de l’actuació sobre l’habitatge amb els projectes 
de regeneració urbana. En alguns casos, aquesta constitueix l’eix 
central que articula els projectes, sobretot en aquells països en els 
quals l’existència d’un patrimoni públic important en aquest àmbit 
obre les portes a una intervenció significativa.

Cal dir que la història de les polítiques d’habitatge al nostre país no 
ha posat les coses fàcils. Estem a les antípodes de casos com el 
de Glasgow, on fins fa relativament poc el 100% del sòl era públic 
i on el pes del parc d’habitatge social permet plantejar operacions 
amb una ambició difícilment imaginable aquí6. Però tot i reconei-
xent les limitacions de les eines disponibles, la millora de la coor-
dinació dels projectes finançats per la Llei de barris amb l’acció 
sobre l’habitatge en els barris afectats serà un dels elements que 
condicionarà l’impacte de les inversions realitzades. 

El canvi d’orientació que les polítiques d’habitatge han viscut al 
nostre país en els darrers anys, amb l’abandó de les polítiques pu-
rament anticícliques en favor de polítiques més proactives, així com 
alguns dels canvis legislatius que s’han produït en l’àmbit urbanístic 
per tal de reforçar, entre d’altres, la capacitat pública de crear-se un 
patrimoni, són un element per a l’optimisme, per bé que els seus 
efectes potser triguin a fer-se sentir de manera significativa. Així, tot 
i que no cal esperar que assoleixin un gran abast, al menys en el 
curt termini, cal treballar per a una incorporació de les intervencions 
públiques en habitatge a la planificació del projectes.

2.2. Finançament

Les dades sobre el finançament de la regeneració urbana plante-
gen grans dificultats pera la seva comparabilitat, degut a la dificultat 
per obtenir valors homogenis. El principal obstacle es troba en la 
inclusió, en molts casos, en els imports considerats de les partides 
destinades a la demolició, rehabilitació i construcció d’habitatge 

públic, mentre que la Llei de barris només permet de finançar la 
rehabilitació d’elements comuns dels habitatges o millorar-ne l’ac-
cessibilitat. D’aquí que el volum mitjà d’inversió dels projectes sol 
ser major que el que permet la legislació del fons de barris. 

No és fàcil determinar un llindar mínim d’inversió relativa que ga-
ranteixi un impacte significatiu de l’actuació pública, però sembla 
clar que, malgrat els avantatges de l’establiment d’unes regles del 
joc clares i objectives com són els intervals fixats per a la inversió 
en els projectes finançats per la Llei de barris, el diferent grau de 
les dificultats que enfronten els nostres barris justificaria una major 
flexibilitat en la determinació de l’esforç públic necessari per redre-
çar la seva situació.

Pel que fa als percentatges de finançament que assumeixen les 
regions o l’Estat, no solen superar el 50% que aporta el fons de 
barris i són en molts casos molt inferiors. No obstant, cal tenir en 
compte que la participació dels promotors d’habitatge públic en 
el finançament dels projectes distorsiona àmpliament la compara-
ció. En qualsevol cas, són conegudes per tothom les dificultats en 
què es troben molts municipis per poder fer front als compromisos 
financers que projectes d’aquestes característiques requereixen. 
El finançament local és tanmateix una qüestió que desborda els 
objectius d’aquest capítol, com desborda també els objectius 
i l’abast de la Llei de barris, i que requeririen, segurament, d’un 
pacte d’estat per a la seva superació. No obstant, caldrà estar 
atent a l’evolució dels projectes aprovats, ja que, passats els anys 
de vaques grasses del boom immobiliari, les arques municipals es 
troben ara sota mínims, i això pot suposar un risc important per a 
l’assoliment dels objectius de la Llei de barris.

En alguns països els percentatges de participació privada en els 
projectes són molt superiors. Malgrat tot, cal dir que les diferències 
en les cultures de gestió pública fan que els comptes dels projec-
tes en molts països incloguin inversions privades que en el nostre 
país són difícils de quantificar, fins i tot quan es fa una anàlisi de la 
inversió induïda. El volum d’inversió privada semblaria dependre 
més de la tipologia del projecte, sobretot amb relació al pes que hi 
tinguin les promocions immobiliàries, que del marc políticolegisla-
tiu. No obstant, cal destacar la major transparència que atorga a 
la participació privada la seva integració en partenariats amb un alt 
grau de formalització, ja que sol sotmetre l’atorgament de llicèn-
cies, concessions o contractes i la negociació de contrapartides 
a l’escrutini de tots els agents implicats en la transformació del 
territori, incloent-hi els residents7.

2.3. Selecció i priorització de les intervencions

Com és obvi, la selecció de les àrees d’intervenció i els seus projectes per 
a l’obtenció d’ajuts a la regeneració urbana prenen sempre en considera-
ció l’estat relatiu de degradació de l’àrea respecte del seu entorn, d’una 
banda, i la coherència i qualitat del projecte de l’altre. No obstant, l’accent 
en un o altre d’aquests dos eixos configura dos models força diferents.

3 S’han analitzat les experiències d’Itàlia, França, Holanda, Escòcia, Alemanya, Dinamarca, Suècia, Polònia, 
Hongria, Brussel·les, i la Iniciativa Comunitària URBAN. 

4 És el cas, per exemple, d’Escòcia, França o Holanda, amb diversos graus d’èxit, i en alguns casos amb les 
incoherències, o almenys complexitats, que deriven de les lluites competencials entre diferents branques o 
nivells de l’administració.

5 Per exemple, a França, amb figures de cooperació intermunicipal (Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale) o consorcis público-privats (Groupements d’Intérêt Public); a Escòcia amb les Urban 
Regeneration Companies, Local Development Companies Joint Venture Companies.

6 En països com Holanda, Alemanya, Àustria, Suècia o el Regne Unit el pes de l’habitatge de lloguer social 
multiplica per deu o més el del cas espanyol.
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La Llei de barris estableix una selecció de projectes en règim de 
concurrència competitiva. Els criteris de selecció inclouen una ba-
teria d’indicadors objectius sobre l’estat de desenvolupament de 
l’àrea candidata, així com directrius per a la valoració de la quali-
tat del projecte. Els grans avantatges d’aquest sistema són, d’una 
banda, que introdueix una major objectivitat i, de l’altra, que deixa 
àmplia llibertat a la iniciativa local per a participar en les convocatò-
ries, garantint un compromís polític fort amb el projecte. 

De manera diferent, la preselecció de les àrees d’intervenció, que 
en els casos més complexes combina una primera anàlisi d’indi-
cadors amb un procés de negociació i consens amb les autoritats 
locals per a definir el mapa d’àrees prioritàries i el grau d’inten-
sitat dels ajuts que podran rebre8, ofereix més garanties a l’hora  
de distribuir els recursos –escassos– de l’Administració pública a 
aquelles zones que enfronten més dificultats.

Per últim, cal destacar que en alguns dels casos analitzats s’ha op-
tat, per tal de garantir la viabilitat dels projectes, per una selecció dels 
mateixos en dues fases, avaluant inicialment un document d’estratè-
gia i pactant a posteriori un pla operatiu d’execució. Aquesta selecció 
en dos temps afavoreix una major maduració dels projectes, facilita 
una participació efectiva de tots els agents per tal de consensuar el 
diagnòstic i les actuacions i permet una avaluació més acurada de 
les dificultats que hauran d’enfrontar-se en la fase d’execució, de 
manera que s’assoleixi una planificació més realista, tant en l’elabo-
ració dels pressupostos com dels calendaris d’execució. 

2.4. Participació

Bona part de la literatura existent sobre l’enfocament integral de 
la regeneració urbana destaca la importància de la participació en 
els processos de diagnòstic i de planificació dels projectes com a 
eina per a millorar l’execució i l’impacte dels mateixos, a través del 
procés d’apropiació del projecte per part de tots els implicats –po-
lítics, tècnics, tercer sector i residents– que els sol acompanyar. 

Els documents programàtics que s’estableixen a nivell estatal o 
regional solen deixar àmplia discrecionalitat al nivell local pel que fa 
a la implementació de les fórmules participatives, de manera que 
el seu abast és molt variable dins un mateix programa. Malgrat que 
sovint es limiten a mecanismes d’informació i seguiment, les fór-
mules participatives han anat guanyant espai, més enllà d’aquest 
seguiment dels projectes, i existeixen ara exemples de mecanis-
mes participatius des de la seva planificació o, fins i tot, des de 
l’establiment del diagnòstic.

En aquest sentit, la Llei de barris, tot i que estableix la necessi-
tat de posar en marxa processos participatius per a la planificació 
del projecte i l’obligatorietat d’incloure associacions i veïns en els 
comitès d’avaluació i seguiment dels projectes, ha deixat àmplia 
discrecionalitat als municipis, de manera que els nivells de parti-
cipació entre uns i altres són força variables i presenten resultats 
desiguals. Com ja s’apuntava, un possible instrument per afavorir 

fórmules de diagnòstic o planificació més efectiva pot ser l’establi-

ment d’un procés de selecció en dues fases.

2.5. Integració de la perspectiva de gènere

Malgrat la insistència des de les institucions europees i el discurs 

general en les administracions públiques sobre l’aplicació trans-

versal de la igualtat de gènere, l’absència de referències en aquest 

sentit en la documentació disponible dels programes existents a 

nivell europeu resulta significativa. 

Així, semblaria que l’impuls de polítiques realment sensibles a la 

perspectiva de gènere és feble i no es considera part essencial en la 

definició de les polítiques de regeneració urbana. La presència d’ac-

cions amb una orientació de gènere en els projectes integrals de re-

generació urbana sembla tenir, doncs, un caràcter marginal, malgrat 

que molts experts en regeneració urbana assenyalen el rol particu-

larment rellevant de les dones en la transformació dels barris.

Per tot això, sembla raonable insistir en l’aplicació de la perspectiva 

de gènere, no només a través de la previsió d’accions específiques 

en resposta a les necessitats que poden manifestar-se de manera 

més clara entre les dones, sinó integrant de manera transversal la 

diferència de gènere, considerant l’impacte diferencial de les dife-

rents accions previstes en el projecte. 

Paradoxalment, aquest és un element perfectament integrat en el 

discurs polític i tècnic en relació amb un ampli ventall de polítiques 

públiques, de manera que la dificultat d’obtenir resultats rellevants 

és una qüestió que s’ha identificat sovint amb la manca de sensibi-

lització. Tanmateix, la introducció de la perspectiva de gènere com 

un requisit per a l’obtenció d’ajuts hauria de ser un incentiu prou 

potent. Semblaria, doncs, que la manca de sensibilització va sovint 

associada a una manca de comprensió del concepte, resultant en 

molts casos en la inclusió en els projectes de petites actuacions 

associades amb problemàtiques estrictament femenines, com la 

prevenció de la violència de gènere o amb activitats tradicional-

ment vinculades a la “condició femenina”, com els cursos de cui-

na. Calen, doncs, esforços addicionals per transmetre la necessi-

tat de dur a terme un treball de conceptualització més ampli de la 

ciutat des del punt de vista de les necessitats de la vida quotidiana 

que deriven de la realització de moltes tasques tradicionalment as-

signades a les dones, però que afortunadament cada vegada més 

es reparteixen entre els dos sexes, i que en un sentit ampli ha de 

prendre en consideració també les necessitats dels infants o de 

col·lectius amb mobilitat reduïda.

8 És el cas holandès o també, i potser el més paradigmàtic, el cas francès, que estableix una classificació 
d’unitats territorials en funció de les seves característiques i associa aquesta categorització amb diferents 
tipologies d’ajuts i de règims fiscals per al foment de l’activitat econòmica. 

7 Sense gaire sorpresa, s’observa com aquest tipus de partenariats més formalitzats són més habituals en 
països anglosaxons, mentre que la cultura administrativa mediterrània rarament en produeix.
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3. El model de gestió de la Llei de barris i el seu im-
pacte en l’acció dels departaments de la Generalitat 
i en l’organització dels ajuntaments

3.1. El model de gestió emanat de la Llei

Fetes aquestes reflexions sobre els elements claus en l’aplicació de 
l’enfocament integrat en els programes de regeneració urbana arreu 
d’Europa, entrem ara a analitzar l’impacte que ha tingut l’aplicació de la 
Llei de barris sobre el treball transversal del conjunt dels departaments 
de la Generalitat i dels ajuntaments participants en el programa.

Com és sabut, el mecanisme essencial de desenvolupament de la 
Llei és la configuració d’un Programa d’Intervenció Integral en cada 
un dels barris adscrits a la Llei. El Programa d’Intervenció Integral (PII) 
als barris recull dins dels seus principis d’actuació tres elements clau: 

la gestió subsidiària, l’equitat i, sobretot, la integralitat, entenent que 
allò que es vol és fomentar projectes integrals que es desenvolupin 
en un marc acotat o concentrat en el temps, potenciant la transver-
salitat dels serveis dels ajuntaments en el seu desenvolupament.

L’instrument clau que proveeix la Llei i el reglament que la desenvo-
lupa a l’hora d’impulsar la transversalitat de les actuacions és l’es-
tabliment de vuit camps d’actuació possibles i la introducció d’un 
criteri de selecció dels projectes que prima, de manera assenyalada, 
les propostes que actuen en un alt nombre de camps. A la pràctica 
això ha portat que la immensa majoria dels projectes intervinguin en 
un nombre molt elevat de camps, tal com es pot veure a la taula 1. 
En aquest sentit, la transversalitat entesa com el pensament i treball 
conjunt de vàries unitats organitzatives per un projecte comú és un 
dels elements més importants de la Llei de barris i, per tant, el PII té 
un esperit d’actuació integral que lògicament implica també un treball 
transversal per part dels diferents departaments de la Generalitat.

Taula 1. Nombre total d’intervencions segons camp d’actuació del Programa de barris 

Any  Municipi  Barri
Camps d'actuació 

1. Espai 
públic 

2. Rehabi-
litació 

3. Equipa-
ments 

4. Noves 
tecnologies 

5. Sosteni-
bilitat 

6. Equitat 
de gènere 

7. Progra-
mes socials 

8. Accessi-
bilitat 

20
04

Badalona Serra d'en Mena 15 1 2 2 8 

Balaguer Centre històric 13 3 8 2 9 4 4 6 

Barcelona Santa Caterina i Sant Pere 2 4 4 1 3 

Barcelona Roquetes 7 1 7 1 4 4 3 1 

L’Hospitalet de Llobregat Collblanc-la Torrassa 10 1 5 1 1 1 3 2 

Lleida La Mariola 6 2 4 3 3 8 3 

Manlleu L’Erm 4 1 7 2 4 1 6 3 

Manresa Nucli antic 20 2 4 1 1 2 7 3 

Olot Nucli històric 11 2 2 1 1 2 4 1 

Reus El Carme 10 3 2 2 3 6 8 6 

Salt Salt 70 20 4 4 3 2 2 1 

Santa Coloma de Gramenet Serra d'en Mena 3 1 2 6 1 3 1 

Terrassa Ca n'Anglada 15 1 1 1 11 1 

20
05

Barcelona Poble Sec 5 1 8 1 2 3 4 4 

Berga Nucli antic 23 1 4 3 5 3 8 8 

Canovelles Barriada nova 2 3 1 1 1 1 19 1 

Cornellà de Llobregat Sant Ildefons 3 1 3 3 4 2 3 3 

El Prat de Llobregat Sant Cosme 5 2 1 2 4 1 

Figueres Marca de l'Ham 9 6 1 1 1 1 13 2 

Girona Santa Eugènia -  
Can Gibert del Pla 8 1 3 2 3 1 9 2 

Mataró Cerdanyola 8 4 3 1 3 4 3 2 

Montcada i Reixac La Ribera 5 2 1 1 1 1 3 1 

Ripoll Barri vell 2 1 3 1 1 1 2 1 

Sabadell Parc Fluvial del riu Ripoll 18 3 3 2 1 6 9 2 

Sant Boi de Llobregat Casablanca 25 7 6 1 1 3 8 7 

Santa Perpètua de Mogoda Can Folguera 2 2 1 3 

Solsona Nucli antic 6 2 1 1 1 1 4 

Tarragona Campclar 5 1 2 2 1 2 9 2 

Tortosa Nucli antic 11 5 4 1 4 3 4 4 

Vic Barris del sud 12 2 4 2 2 1 4 2 
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20
06

 

Banyoles La Farga 6 1 2 3 4 2 10 2 

Barcelona Torre Baró - Ciutat 
Meridiana 5 1 5 3 1 1 3 1 

Barcelona Trinitat Vella 12 1 5 2 2 4 13 6 

Cambrils Nucli antic 6 4 8 5 4 5 16 4 

Cardona Nucli antic 14 4 7 3 2 3 6 4 

Cervera Nucli antic 5 1 2 8 

Granollers El Congost 4 3 2 1 3 1 4 3 

L’Hospitalet de Llobregat Florida-Pubilla Casas 8 4 1 2 1 1 4 2 

Igualada Sant Agustí 8 4 3 4 2 3 3 1 

Lleida Centre històric 7 2 5 2 3 3 5 6 

Martorell La Vila vella 6 1 3 3 4 2 

Rubí El Pinar 6 1 3 1 2 3 4 2 

Sant Feliu de Llobregat Can Calders - la Salut 8 1 2 1 1 2 3 1 

Santa Margarida de Montbui Sant Maure 13 5 6 2 4 2 8 1 

Santa Perpètua de Mogoda Can Folguera 2a fase 2 2 1 1 3 2 1 2 

Valls Barri antic 3 1 3 1 1 7 

Vilanova i la Geltrú Nucli antic 8 3 3 1 1 1 3 2 

20
07

Arenys de Mar Sant Elm 3 1 3 1 1 1 10 1 

Argentona Sant Miquel del Cros 9 1 1 1 1 5 1 

Badalona Sant Roc/Artigues/Remei 5 5 4 2 3 2 5 2 

Barberà del Vallès La Romànica 14 3 4 2 3 6 4 4 

Barcelona El Coll 7 2 2 1 3 1 1 2 

Barcelona La Bordeta 8 1 3 2 2 3 3 2 

Besalú Centre històric 17 5 2 1 2 3 3 1 

El Vendrell Nucli antic 2 2 3 1 2 1 7 1 

Hostalric Nucli històric 4 2 7 2 2 2 4 2 

Malgrat de Mar El Castell 15 6 4 4 7 8 12 4 

Mataró Rocafonda - el Palau 8 1 3 1 7 2 

Montblanc Centre històric 9 3 2 2 4 2 2 

Móra d'Ebre Nucli antic 9 4 4 4 4 2 6 2 

Palamós Palamós Millora 1 2 3 3 3 2 9 1 

Ponts Nucli antic 9 2 2 

Ripollet Can Mas 3 1 3 1 1 1 10 1 

Sant Adrià de Besòs Sant Adrià nord 6 4 1 4 3 3 7 4 

Sant Joan de les Abadesses La Vila vella 4 2 2 1 1 1 4 1 

Sant Vicenç dels Horts La Guàrdia - la Font del 
Llargarut 3 1 3 1 1 1 10 1 

Súria Poble vell - Sant Jaume 7 4 3 4 7 4 6 4 

Tarragona Part Alta 10 5 2 3 6 2 8 4 

Viladecans Sector de Ponent 3 2 3 2 2 2 9 1 

Vilafranca del Penedès L'Espirall 6 4 3 2 2 5 8 2 

Vilanova del Camí Nucli antic - Camp del Rei 7 3 2 4 3 5 5 3 
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20
08

Artesa de Segre Nucli antic 5 2 4 1 2 2 3 2
Barcelona Maresme - Besòs 7 2 4 3 3 2 7 4
Barcelona La Barceloneta 4 2 7 2 3 2 10 2
Caldes de Montbui Centre històric 9 1 3 1 4 5 4
Esparreguera El Mas d’en Gall 11 1 2 1 5 1 5 1
Esplugues de Llobregat Can Vidalet 8 3 4 3 3 6 14 1
Figueres Centre històric 2 4 1 2 1 8
La Pobla de Lillet Les Coromines 8 4 2 2 3 4 4 3
L’Espluga de Francolí Nucli històric 3 3 3 1 5 6 1
Mollet del Vallès La Plana Lledó 6 1 1 2 2 2
Montcada i Reixac Can Sant Joan 6 3 2 3 5 3 7 2
Òdena Nucli urbà 3 2 3 3 3 3 3 2
Olesa de Montserrat Nucli antic 4 2 3 3 6 3 8 5
Palafrugell La Sauleda - carrer Ample 8 2 2 2 7 3 12 2
Roses Nucli antic 4 1 1 3 1
Sant Cugat del Vallès Les Planes 1 1 1 1 1 2 8 1
Sant Feliu de Codines Nucli antic 8 4 4 3 5 5 6 3
Sant Joan Despí Les Planes 7 3 4 2 1 1 1 1
Santa Coloma de Gramenet Barris centrals 6 1 1 1 3 1 7 2
Terrassa La Maurina 5 3 3 1 3 1 16 2
Tremp Nucli antic i eixample 4 2 1 2 4 1 4 3
Vic Centre històric i la Calla 10 1 2 1 4 1 6 1

Font: Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, DPTOP

Taula 2. Percentatge d’intervencions segons camp d’actuació del Programa de barris 

Any
Camps d'actuació 

1. Espai públic 2. Rehabi litació 3. Equipa ments 4. Noves 
tecnologies 5. Sosteni bilitat 6. Equitat de 

gènere 
7. Progra mes 

socials 8. Accessi bilitat 

2004 100,0 92,3 100,0 53,8 100,0 84,6 100,0 84,6
2005 100,0 94,1 100,0 88,2 94,1 94,1 100,0 88,2
2006 100,0 100,0 100,0 82,4 94,1 88,2 100,0 88,2
2007 100,0 91,6 100,0 91,6 91,6 91,6 100,0 95,8
2008 100,0 95,5 95,5 95,5 95,5 86,4 100,0 90,9

Font: Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, DPTOP 

Tal com es pot veure a la taula 2, el nombre de camps en què efec-
tivament s’intervé és molt elevat i, a més, s’ha anat incrementant, 
de mitjana, en les successives convocatòries. Ara bé, la tranver-
salitat temàtica de les actuacions ha de tenir reflex, també, en les 
formes d’organització i gestió. En aquest sentit, a l’hora de reflexionar 
sobre el grau de transversalitat aconseguit durant aquest primer 
període del PII, podríem afirmar que, malgrat aconseguir avenços 
importants, aquest és un àmbit en el qual encara s’han de fer es-
forços importants, erigint-se com un dels elements clau a consoli-
dar per tal d’incrementar l’efectivitat del programa.

A més, cal tenir en compte que aconseguir el desenvolupament 
d’un treball tranversal per part dels diferents departaments del 
Govern de la Generalitat i dels serveis dels ajuntaments en els bar-
ris més desafavorits del territori català requereix un model de ges-
tió que respongui a aquest objectiu. Vegem com aquesta qüestió 
afecta l’Administració de la Generalitat i els ajuntaments.

3.2. L’impacte de la Llei en l’acció dels departaments 
de la Generalitat

La Llei de barris és una de les lleis amb major repercussió dels 
últims anys, no només des d’una perspectiva territorial, sinó també 
a l’interior de l’Administració de la Generalitat, ja que desenvolupa 

en barris i viles de tot el territori català diferents línies d’actuació 
relacionades amb quasi tots els departaments. 

Des d’aquest punt de vista, la valoració de la Llei és altament po-
sitiva, d’acord amb la informació obtinguda a diverses entrevistes 
realitzades a personal directiu i tècnic de diferents departaments 
de la Generalitat de Catalunya. Principalment, es valora la idoneïtat 
del PII com a eina efectiva de millora integral d’un barri, en espe-
cial, perquè combina la millora física amb la millora econòmica i 
social, fet que es considera un veritable encert. 

Com és sabut, la Llei determina que el departament impulsor del 
programa és el de Política Territorial i Obres Públiques. Així mateix, 
la Llei i el Reglament preveuen que un bon nombre de departa-
ments de la Generalitat s’incorporin en els comitès d’avaluació i 
seguiment de cada un dels projectes, en els quals participa també  
la respectiva delegació territorial del Govern.

Al llarg dels quatre primers anys d’aplicació de la Llei, aquesta vo-
luntat de transversalitat ha donat lloc que diversos departaments de 
la Generalitat hagin creat línies d’actuació específiques de caràcter 
complementari a la Llei de barris, per a ser aplicades en aquelles àrees 
acollides al programa. Entre aquestes destaquen les que a continua-
ció es detallen (vegeu, així mateix, la taula 3).
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“Treball als barris”. Es tracta d’un programa destinat a proveir instru-•	
ments de formació ocupacional, transició escola-treball i promoció 
de l’activitat econòmica. Es vehicula a través de convenis voluntaris 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya als que, fins fins a finals de 
2008, s’han acollit 81 barris de totes les convocatòries. L’import total 
compromès pel SOC en els exercicis 2007-2008 ha estat de 30 mili-
ons d’euros: 11,6 milions en l’exercici 2007 i 18,4 en el de 2008).

“Salut als barris”. És una actuació destinada a diagnosticar les •	
necessitats especials d’assistència sanitària i de salut pública en 
els barris del programa, per tal de preveure-hi, si s’escau, ac-
tuacions especials. En conjunt s’han desenvolupat exercicis de 
diagnosi d’aquest tipus en 30 barris acollits a les tres primeres 
convocatòries del programa.

Ajuts per a la rehabilitació d’habitatge. El Departament de Medi •	
Ambient i Habitatge ha establert ajuts especials per a la rehabili-
tació dels elements comuns de l’edificació residencial (ascensors 
i altres) que venen a sumar-se, en les àrees d’atenció especial, 
als ajuts derivats del Programa de barris. Es vehiculen a través 
de convenis amb els ajuntaments que s’han convingut per a 37 
dels barris participants al programa.

Participació ciutadana. La Direcció General de Participació •	
Ciutadana ha establert, així mateix, una línia específica d’ajuts 
per als barris acollits al programa que tinguin necessitats especí-
fiques per finançar processos de participació ciutadana. 24 dels 
barris integrats en el programa s’han acollit a aquests ajuts.

Projectes de remodelació. Finalment, l’Institut Català del Sòl •	
ha convingut acords per a processos de remodelació urbana, 
paral·lels a les actuacions previstes en el Programa de barris. 
Es tracta essencialment d’operacions d’enderroc i construcció 
d’habitatges que, per la seva naturalesa només podien acollir-se 
en una petita part al programa. Fins a la data, s’han establert 14 
convenis amb un import de 200 milions d’euros.

Veiem, doncs, que en els programes es troben implicats directa-
ment cinc departaments de la Generalitat i un Institut amb aporta-
cions pressupostàries pròpies. Això es reflecteix en l’actitud que, 
en termes generals, els diferents representats dels departaments 
entrevistats tenen predisposició en relació amb la participació en el 
PII. No obstant, es considera que el rol dels departaments i de les 
seves delegacions territorials s’hauria d’acabar de concretar i es 
podria encara ampliar notablement.

Com s’ha vist, fins al moment, la participació dels departaments 
s’ha centrat bàsicament en dues línies, per una banda l’assistència 
a la Comissió de Gestió del Fons i als comitès d’avaluació i segui-
ment dels projectes, tot i que aquesta participació no ha estat per-
manent per part de tots els departaments durant els quatre anys; 
per altra banda, d’altres departaments s’han involucrat en el treball 
als barris de manera més activa a través d’actuacions concretes. 
En aquest sentit, la participació dels departaments podria agrupar-
se d’acord amb la següent tipologia: 

En primer lloc, alguns departaments de la Generalitat han deci-
dit participar directament en la llei de manera coordinada amb 

el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), 
a través de programes específics per als barris participants, o a 
través dels seus programes habituals, donant, en alguns casos, 
certa preferència o major subvenció als barris amb projectes. Un 
exemple d’aquest tipus de participació és la del Servei d’Ocupació 
de Catalunya a través del Programa de treball als barris, o la del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través d’ajuts especí-
fics per a la rehabilitació, als quals s’acaba de fer menció. 

En segon lloc, altres departaments de la Generalitat han desen-•	
volupat accions o programes explícitament complementaris al 
PII però de manera independent (sense establir una coordinació 
formal amb DPTOP), atorgant ajuts i suport als barris per de-
senvolupar aquelles actuacions més properes a l’àmbit del seu 
departament. Aquest és el cas, dels exemples més amunt es-
mentats, del Departament de Salut a través del Programa de sa-
lut als barris, o de la Direcció General de Participació Ciutadana, 
que ha primat dins la seva convocatòria bianual de subvencions 
la participació ciutadana en aquells barris amb projecte.

En tercer lloc, hi ha departaments que ja venien desenvolupant •	
programes en el territori que d’alguna manera són potenci-
alment complementaris al PII, però, en alguns casos, amb un 
àmbit territorial diferent o amb un funcionament diferent (con-
tractes-programa, projectes concrets, etc.), i que no han de-
senvolupat, fins ara, mecanismes de coordinació amb el PII tot 
i ser-ne complementaris. Dins d’aquesta categoria trobem el 
Departament d’Educació que promou el Pla educatiu d’entorn, 
o el Departament de Governació i Administracions Públiques 
que està promovent els plans de desenvolupament comunitari.

Per últim, es detecten alguns departaments que no estan par-•	
ticipant desenvolupant actuacions en el PII i que tampoc estan 
desenvolupant projectes semblants o complementaris en el ter-
ritori, tot i comptar amb un àmbit competencial que coincideix 
amb algun dels que es desenvolupa en la Llei.

La relació amb el PII corresponent a cadascun dels departaments de 
la Generalitat que ha participat activament s’observa a la taula 3:

Taula 3. Programes departamentals relacionats amb els PII

Departament Relació

Departament de Treball SOC Coordinació

Departament de Medi Ambient i Habitatge Coordinació

Departament de Salut Explícitament 
complementaris

Departament d'Interior, Relacions 
Institucionals i Participació

DG Participació 
Ciutadana

Explícitament 
complementaris

Departament de Governació  
i Administracions Públiques

Potencialment 
complementaris

Departament d'Educació Potencialment 
complementaris

Departament d'Acció Social i Ciutadania Potencialment 
complementaris

Font: elaboració pròpia
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D’aquesta manera, és possible afirmar que el desplegament de la 
Llei, en els seus primers quatre anys, ha induït la participació d’una 
part important dels departaments de la Generalitat de Catalunya 

però que, a través d’una major coordinació i la incorporació de tots 
els departaments, es podria aconseguir enfortir àmpliament el PII. 

Taula 4. Programes i línies de subvenció explícitament complementàries  
als programes d’intervenció integral presents en cada barri.

Programes i línies de subvenció explícitament complementàries al PII

Fitxes 

ID Municipi Barri Any Incasòl DMAH Salut SOC DG Participació 
Ciutadana

01 Badalona Serra d’en Mena 2004
02 Balaguer Centre històric 2004
03 Barcelona Roquetes 2004
04 Barcelona Santa Caterina i Sant Pere 2004
05 L’Hospitalet de Llobregat Collblanc i la Torrassa 2004
06 Lleida La Mariola 2004
07 Manlleu L’Erm 2004
08 Manresa Nucli antic 2004
09 Olot Nucli històric 2004
10 Reus El Carme 2004
11 Salt Salt Setanta 2004
12 Santa Coloma de Gramenet Serra d’en Mena 2004
13 Terrassa Ca n’Anglada 2004
14 Barcelona Poble Sec 2005
15 Berga Nucli antic 2005
16 Canovelles Barriada nova 2005
17 Cornellà de Llobregat Sant Ildefons 2005
18 El Prat de Llobregat Sant Cosme 2005
19 Figueres Marca de l’Ham 2005
20 Girona Santa Eugènia i Can Gibert del Pla 2005
21 Mataró Cerdanyola 2005
22 Montcada i Reixac La Ribera 2005
23 Ripoll Barri vell 2005
24 Sabadell Parc flluvial del riu Ripoll 2005
25 Sant Boi de Llobregat Casablanca 2005
26 Santa Perpètua de Mogoda Can Folguera 2005/2006
27 Solsona Nucli antic 2005
28 Tarragona Campclar 2005
29 Tortosa Nucli antic 2005
30 Vic Barris del sud 2005
31 Banyoles La Farga 2006
32 Barcelona Torre Baró i Ciutat Meridiana 2006
33 Barcelona Trinitat Vella 2006
34 Cambrils Nucli antic 2006
35 Cardona Nucli antic 2006
36 Cervera Nucli històric 2006
37 Granollers El Congost 2006
38 Igualada Sant Agustí 2006
39 L’Hospitalet de Llobregat La Florida i Pubilla Cases 2006
40 Lleida Nucli antic 2006
41 Martorell La Vila Vella 2006
42 Rubí El Pinar 2006
43 Sant Feliu de Llobregat Can Calders i la Salut 2006
44 Santa Margarida de Montbui Sant Maure 2006
45 Valls Barri antic 2006
46 Vilanova i la Geltrú Nucli antic 2006
47 Arenys de Mar Sant Elm 2007
48 Argentona Sant Miquel del Cros 2007
49 Badalona Sant Roc, Artigues i el Remei 2007
50 Barberà del Vallès La Romànica 2007
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Programes i línies de subvenció explícitament complementàries al PII

Fitxes 

ID Municipi Barri Any Incasòl DMAH Salut SOC DG Participació 
Ciutadana

51 Barcelona El Coll 2007

52 Barcelona La Bordeta 2007

53 Besalú Centre històric 2007

54 El Vendrell Nucli antic 2007

55 Hostalric Nucli històric 2007

56 Malgrat de Mar El Castell 2007

57 Mataró Rocafonda i el Palau 2007

58 Montblanc Centre històric 2007

59 Móra d’Ebre Casc antic 2007

60 Palamós Millora 2007

61 Ponts Nucli antic 2007

62 Ripollet Can Mas 2007

63 Sant Adrià de Besòs Sant Adrià nord 2007

64 Sant Joan de les Abadesses Vila vella 2007

65 Sant Vicenç dels Horts La Guàrdia i la Font del Llargarut 2007

66 Súria Poble vell i Sant Jaume 2007

67 Tarragona Part Alta 2007

68 Viladecans Sector Ponent 2007

69 Vilafranca del Penedès L’Espirall 2007

70 Vilanova del Camí Nucli antic i Camp del Rei 2007

71 Artesa de Segre Nucli antic 2008

72 Barcelona La Barceloneta 2008

73 Barcelona Maresme-Besòs 2008

74 Caldes de Montbui Centre històric 2008

75 Esparreguera El Mas d’en Gall 2008

76 Esplugues de Llobregat Can Vidalet 2008

77 Figueres Centre històric 2008

78 La Pobla de Lillet Les Coromines 2008

79 L’Espluga de Francolí Nucli històric 2008

80 Mollet del Vallès La Plana de Lledó 2008

81 Montcada i Reixac Can Sant Joan 2008

82 Òdena Nucli urbà 2008

83 Olesa de Montserrat Nucli antic 2008

84 Palafrugell La Sauleda i el carrer Ample 2008

85 Roses Nucli antic 2008

86 Sant Cugat del Vallès Les Planes 2008

87 Sant Feliu de Codines Nucli antic 2008

88 Sant Joan Despí Les Planes 2008

89 Santa Coloma de Gramenet Barris centrals 2008

90 Terrassa La Maurina 2008

91 Tremp Nucli antic i eixample 2008

92 Vic Centre històric i la Calla 2008

Font: Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, DPTOP
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3.3. L’impacte dels programes d’intervenció integral en l’organit-
zació dels ajuntaments

Si l’efecte de la Llei en l’Administració de la Generalitat ha estat 
notable, encara ho ha estat més en l’organització de molts dels 
ajuntaments participants en el programa. El volum de finançament 
que representa el desenvolupament d’un PII (que sovint equival o 
supera el pressupost total d’inversió anual d’un municipi mitjà) i la 
seva voluntat de transversalitat representen un repte organitzatiu 
notabilíssim per a les administracions municipals.

En efecte, els ajuntaments són també hereus, en la seva estructura 
administrativa, d’un model organitzatiu basat en la sectorialització 
de les intervencions i la divisió de funcions. Els PII obliguen, doncs, 
a un replantejament administratiu notable: passar d’una organitza-
ció sectorialitzada a una altra que permeti l’aplicació d’un projecte 
transversal, per a una àrea concreta i amb un pressupost associat 
a un programa.

La forma com els ajuntaments han respost a aquest repte varia 
molt, és clar, segons la seva grandària i segons l’abast del PII a 
aplicar. En termes generals, tanmateix, pot afirmar-se que aquells 
ajuntaments que han creat un mecanisme de coordinació i gestió 
específica han tingut més èxit en la gestió que aquells que han 
volgut gestionar el programa a partir de les estructures administra-
tives preexistents.

Aquests instruments municipals de coordinació i gestió del PII han 
pres formes molt diverses (empresa municipal, agència, institut ur-
banístic, oficina...) i han tingut, de cara a la ciutadania del barri, el 
valor afegit d’unificar la interlocució dels aspectes relatius a la par-
ticipació i la gestió. D’altra banda, en molts casos els ajuntaments 
han volgut posar al davant de la gestió del PII un responsable con-
cret, que sovint ha vingut a actuar com a comissionat de l’alcalde. 
De nou, el tipus de persona seleccionada per aquesta tasca ha 
estat molt diversa segons els casos: tinent d’alcalde, regidor, tèc-
nic municipal, gerent d’empresa municipal, etc.

L’expressió més clara de l’esforç de transversalitat s’ha donat en 
la composició dels comitès d’avaluació i seguiment del Programa 
que han aplegat tant els diferents departaments de la Generalitat 
com els serveis municipals implicats. La potència d’aquesta taula, 
presidida per l’alcalde i el secretari per a la planificació territorial, 
que aplega tots els òrgans administratius de la Generalitat i l’ajun-
tament que tenen relació amb la vida dels barris és prou evident. 
Tanmateix, pel seu caràcter ampli, les reunions dels comitès han 
de ser necessàriament espaiades en el temps i això obliga als ajun-
taments i a la Generalitat a establir altres mecanismes paral·lels 
per tal d’assegurar la transversalitat. Vegem a continuació algunes 
consideracions respecte la forma com aquesta transversalitat po-
dria ser impulsada a l’interior de l’Administració autonòmica.

4. Algunes consideracions per impulsar la transversa-
litat en la gestió del PII

4.1. El necessari impuls de la transversalitat

Passada la primera etapa d’implantació de la normativa, en què els 
esforços s’han hagut de centrar en tirar endavant la Llei, sembla 
que ara és el moment d’aconseguir una major transversalitat dins 
del Govern, és a dir, és el moment d’incrementar la coordinació 
dels diferents programes relacionats amb la Llei de barris i de mo-
tivar la participació d’aquells departaments que, de moment, han 
tingut una participació limitada en el PII.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu és important tenir en compte 
les següents consideracions:

És necessari tenir una visió global i transversal de les diferents •	
actuacions de la Generalitat en el territori que, de moment, no 
sempre ha estat possible. Així doncs, s’observa que, per exem-
ple, pressupostàriament el fons de barris és transversal a tot el 
Govern, tot i que es gestiona des del DPTOP, no obstant, les 
actuacions complementàries d’altres departaments se subven-
cionen amb fons propis de cada departament, sense que exis-
teixi una visió global de la inversió de la Generalitat a cadascun 
dels barris amb projecte. Per tant, seria convenient disposar d’un 
inventari actualitzat de les actuacions que realitza la Generalitat 
als barris amb projecte, per tal de millorar-ne el seguiment i la 
gestió.

La dimensió actual del PII i la seva naturalesa requereixen pas-•	
sar d’una gestió bàsicament centralitzada en els serveis generals 
dels departaments, a una gestió dels projectes de caire més terri-
torial, que impliqui a tots els serveis territorials però, alhora, sense 
perdre una visió global del PII. D’altra banda, el protagonisme 
que ha tingut fins ara el DPTOP com a impulsor i gestor del PII, 
d’alguna manera ha pogut generar una certa passivitat per part 
d’altres departaments vers el programa. Així doncs, tot i que la 
focalització de la gestió del PII en el DPTOP ha estat i ha de con-
tinuar sent fonamental en el desplegament del programa, ara és 
necessari donar un paper més actiu a la resta de departaments.

Actualment existeixen programes molt importants, de caire terri-•	
torial, complementaris a la Llei, com ara el Pla educatiu d’entorn 
i els plans de desenvolupament comunitari, entre d’altres, que 
porten una trajectòria més llarga que els mateixos PII. En aquest 
sentit, és indispensable definir l’encaix amb aquests programes 
preexistents per tal d’aprofitar la seva experiència i desenvolupar 
actuacions de manera coordinada.

La gestió del coneixement és un factor molt important per als •	
projectes. Per tant, és d’extrema importància aprofitar i gestionar 
el coneixement especialitzat dels departaments que tracten temà-
tiques socials, ambientals i urbanístiques, així com el coneixement 
empíric dels municipis en la gestió de problemes en el territori.
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La gestió econòmica i administrativa tant dels PII com d’altres •	
programes que impliquen la subvenció d’actuacions als projec-
tes de barris, consumeix molts recursos tant per a l’administració 
autonòmica com per als municipis. En aquest sentit, la transver-
salitat del PII en cap cas hauria de generar una duplicitat en les 
tasques de justificació i tramitació de les subvencions i caldria, 
per tant, cercar fórmules que facilitin aquesta gestió integrada.

La transversalitat requereix un esforç important de coordina-
ció, lideratge i implicació, tant per part dels departaments de la 
Generalitat, com dels  ajuntaments i de les delegacions territorials 
del govern. Seran, per tant, aquests tres factors els que s’hauran 
d’abordar en el model de gestió del PII per a garantir un planteja-
ment i un treball conjunt.

4.2. Coordinació

En relació amb la coordinació, entenem que el PII requereix tres 
nivells principals de coordinació:

Una coordinació estratègica a nivell polític, en la qual es defi-•	
neixin les directrius generals, tant per part del Govern com de 
cadascun dels departaments, vers la Llei de barris. I des d’on 
s’integrin i encaixin les prioritats de govern en els diferents àm-
bits i territoris objecte del PII.

Una coordinació de gestió a nivell directiu, que permeti crear •	
punts de coordinació entre diferents programes complementa-
ris, així com establir els mecanismes d’avaluació i visió global 
dels diferents programes per tal de prendre decisions que faci-
litin el desenvolupament dels projectes, identificant necessitats, 
potencialitats, recursos, així com desenvolupar línies i mecanis-
mes de coordinació que ajudin a potenciar els resultats i facilitar 
la gestió.

Una coordinació tècnica dels projectes a nivell territorial, que per-•	
meti fer un seguiment més detallat i donar un suport més perso-
nalitzat als diferents projectes, tenint sempre en consideració les 
característiques del territori, els programes que es desenvolupen 
i el coneixement adquirit a través d’experiències similars.

Per portar a terme aquesta coordinació es considera convenient 
continuar amb la tasca que desenvolupen alguns mecanismes de 
coordinació ja existents, com ara la Comissió de Gestió del Fons, 
tot fent-la extensiva a tots els departaments, i reformular la tasca 
dels comitès d’avaluació i seguiment. Això es podria fer tot se-
parant en dos mecanismes diferents la direcció i l’operativa, és a 
dir, en una Comissió Operativa Interdepartamental de Seguiment i 
Gestió del Fons més dedicada a la direcció, i un Comitè d’Avalua-
ció i Seguiment dedicat a l’operativa de cada projecte.

Comissió de Gestió del Fons Comissió Operativa 
Interdepartamental de  
Seguiment i Gestió del Fons

Comitè d’Avaluació i Seguiment 
(per a cada projecte)

Les funcions i la composició de cadascun d’aquests mecanismes serien els següents:

Comissió de Gestió del Fons Comissió Operativa 
Interdepartamental de  
Seguiment i Gestió del Fons

Comitè d’Avaluació i Seguiment 
(per a cada projecte)

Funcions

E•	 xaminar les sol·licituds de participació en el Fons.

Elevar al conseller o consellera de Política Territorial i Obres •	
Públiques la proposta d’adjudicació del Fons.

Avaluar els informes dels comitès d’avaluació i seguiment de ca-•	
dascuna de les actuacions finançades i tots aquells que li siguin 
tramesos per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.

Composició:

E•	 l secretari o la secretària per a la Planificació Territorial del DPTOP.

El secretari o la secretària general del DPTOP.•	

El director o la directora general d’Arquitectura i Paisatge. •	

El director o la directora general d’Urbanisme. •	

El director o la directora general de l’Institut Català del Sòl.•	

Una persona en representació i designada per cadascun dels •	
departaments de la Generalitat.

Sis persones en representació de l’Associació Catalana de •	
Municipis i Comarques i sis en representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya.

Una persona en representació del Col·legi Oficial d’Arquitectes •	
de Catalunya i una en representació del Col·legi d’Arquitectes 
Tècnics.
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Comissió de Gestió del Fons Comissió Operativa 
Interdepartamental de  
Seguiment i Gestió del Fons

Comitè d’Avaluació i Seguiment 
(per a cada projecte)

Funcions

C•	 onèixer i transmetre el coneixement sobre la gestió dels dife-
rents projectes de barri als diferents departaments.

Proporcionar la informació i fer propostes de co-finançament •	
per actuacions complementàries a les subvencionades pels 
fons de barris a cada projecte.

Proporcionar la informació sobre la gestió dels programes i ac-•	
tuacions del diferents departaments perquè sigui transmesa als 
barris objecte de subvenció.

Fer propostes de millora i integració, sempre que sigui necessa-•	
ri, dels projectes de barri amb altres programes i actuacions de 
la Generalitat als barris.

Exposar canvis en els programes complementaris i/o que s’han •	
de coordinar o proposar-ne de nous. 

Composició

 Una persona en representació i designada per cadascun dels •	
departaments de la Generalitat.

 La direcció i tots els gestors de projectes de barris de l’OGB.•	

 Una persona en representació i designada per cada delegació •	
del Govern a cada territori.

 

Comissió de Gestió del Fons Comissió Operativa 
Interdepartamental de  
Seguiment i Gestió del Fons

Comitè d’Avaluació i Seguiment 
(per a cada projecte)

Funcions

Establir els mecanismes de coordinació i informació.•	

El seguiment de les actuacions del projecte.•	

Establir mecanismes de foment de la participació ciutadana en •	
el seguiment i control de les actuacions.

Indentificar els principals problemes i riscos dels projec-•	
tes, plantejar solucions i informar la Comissió Operativa 
Interdepartamental, així com la Comissió de Gestió del Fons, 
si escau.

Realitzar i elevar a la Comissió de Gestió del Fons de foment del •	
Programa de barris i àrees urbanes els informes de seguiment i 
l’informe d’avaluació final del projecte.

Composició:

El gestor del projecte de barri designat de l’OGB.•	

Una persona en representació i designada per la Delegació del •	
Govern del territori en el qual s’ubica el projecte.

Cinc membres en representació de l’ajuntament corresponent.•	

Dos membres en representació de les entitats veïnals més re-•	
presentatives de l’àmbit objecte de l’actuació.

Dos membres en representació de les associacions ciutadanes •	
amb més implantació en aquest àmbit objecte d’actuació.

Dos membres en representació dels agents econòmics i •	
socials. 

Correspon al Ple de l’Ajuntament la determinació de quines han •	
de ser les entitats que representin aquests col·lectius.
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4.3. Lideratge en la gestió

En relació amb el lideratge, resulta fàcil advertir que és indispensa-
ble un lideratge clar i únic del Programa. 

No obstant, durant aquesta primera etapa de la Llei s’ha anat con-
figurant un model de gestió en funció de les necessitats, i amb 
la implicació de diferents actors sense que cap d’ells assumís el 
lideratge únic del PII. 

El rol que ha desenvolupat, fins ara, cadascun d’aquests actors 
és el següent: 

La Secretaria per a la Planificació Territorial ha exercit la direcció •	
del desplegament de la Llei i de l’aplicació del Programa. Cal 
tenir en compte, a més, que el secretari per a la Planificació 
Territorial és el president de la Comissió de Gestió del Fons del 
Programa i el vicepresident de l’Institut Català del Sòl.

L’Oficina de Gestió de Barris (OGB), creada per a gestionar el •	
Programa, i que ha participat en la direcció i desenvolupament 
del Programa. L’OGB ha estat l’encarregada de fer l’avaluació 
tècnica dels projectes i portar a terme tant el seguiment global 
del Programa, com el seguiment econòmic i administratiu dels 
diferents projectes. 

L’Incasòl ha estat un actor important en el projecte tant des •	
d’una perspectiva estratègica, participant en la direcció del 
Programa, com des d’una perspectiva més operativa, aprofitant 
la seva capacitat tècnica i presència territorial per portar a terme 
el seguiment de la certificació de les obres, executant actuaci-
ons concretes, previ conveni amb els ajuntaments, i, en especial, 
donant suport tant a l’OGB com als propis ajuntaments en as-
pectes tècnics i de gestió dels projectes. 

La Subdirecció General de Gestió Econòmica del Departament •	
de Política Territorial i Obres Públiques, ha realitzat un segui-
ment exhaustiu de la justificació del Programa i el pagament als 
municipis.

El Gabinet Tècnic del Departament de Política Territorial i Obres •	
Públiques, ha participat en el desenvolupament de la Llei, el seu 
seguiment i l’avaluació de resultats político-estratègics aconse-
guits i, d’altra banda ha liderat la visualització i la comunicació del 
Programa a nivell autonòmic, estatal i europeu. Addicionalment el 
Gabinet s’ha encarregat de la justificació FEDER del fons de barris.

Amb la perspectiva dels anys passats i l’aprenentatge generat, ara 
és el moment d’aclarir i encaixar el rol de cadascun d’aquests ac-
tors, amb la finalitat d’assegurar un lideratge clar i un model de 
gestió que permeti donar un suport adequat als municipis, faci-
litar la participació transversal dels diferents departaments de la 
Generalitat i la gestió i avaluació dels projectes i el PII, en general.

4.4. Implicació

En relació amb la implicació dels departaments i dels municipis en 
el PII, el seu valor és especialment rellevant en la transferència del 
coneixement i en l’assessorament.

En aquest sentit, una part important de l’èxit del Programa rau en 
la capacitat d’aprofitar el coneixement i treball especialitzat dels 
departaments en aquells àmbits en que són especialistes, així com 
l’experiència de cadascun dels barris en resoldre problemes co-
muns amb d’altres barris. 

Així doncs, més enllà de la implicació dels departaments en la crea-
ció i/o coordinació de programes en relació amb la Llei de barris, és 
fonamental que tant des de la Comissió de Gestió dels fons (nivell 
polític), com des de l’OGB, es motivi als municipis i departaments 
per tal que participin en la Xarxa de Barris amb Projectes, que és 
l’eina creada per facilitar aquesta transferència de coneixement.

5. La gestió futura de la Llei de barris

L’aprovació de la Llei de barris es pot considerar un èxit en si ma-
teixa, però tal com s’ha vist existeixen oportunitats de millora que 
cal no desaprofitar. La millora de la coordinació interdepartamen-
tal a nivell governamental en l’aplicació de fons als barris objectiu 
hauria de permetre reforçar la integralitat dels projectes i simplificar 
els mecanismes de finançament, gestió i administració. Cal pen-
sar, igualment, la forma de dimensionar els projectes en funció de 
les necessitats relatives que presenten les diverses realitats locals. 
De la mateixa manera, cal millorar els mecanismes de selecció de 
projectes per tal de prioritzar aquelles àrees més necessitades, 
mantenint un pes important de la iniciativa local. Per últim, sembla 
necessari establir els mecanismes necessaris per reforçar la par-
ticipació en les fases inicials dels projectes, així com la integració 
transversal de la perspectiva de gènere.

L’increment de la transversalitat és clau per incrementar l’eficiència 
del PII i presenta, en aquests moments, un potencial de millora im-
portant, en tant aconsegueixi integrar l’acció de govern, optimitzar 
els recursos de tots els departaments i focalitzar-los, de manera 
coordinada, en els barris més desafavorits del territori català.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu es requereix un model de ges-
tió basat en el lideratge, la coordinació i la implicació que compti 
amb eines i mecanismes que permetin obtenir una visió integrada 
del Programa i de les actuacions de tots els departaments de la 
Generalitat, així com una actitud més proactiva per part dels depar-
taments de la Generalitat que impliqui més corresponsabilització en 
el desenvolupament del Programa.



Àmbit 7
Programes de millora social i econòmica / Joventut

·
Els programes amb la joventut són també un dels elements clau del Pla de barris. Implicar-los 

en la millora del seu entorn social i urbà és molt important per al futur dels barris. Els esports, les 
festes populars, però també els ajuts per trobar la primera feina o la formació en diversos àmbits 

són algunes de les línies d’actuació que han encetat els ajuntaments per incorporar-los.
·

A la imatge, centre d’informació per a joves al barri del Maresme, a Barcelona



Àmbit 7
Programes de millora social i econòmica / Gent gran

·
Les persones grans són uns dels usuaris principals de l’espai públic. Els parcs, les places o 
els jardins creats per la Llei de barris els permeten gaudir de l’aire lliure i els equipaments els 

han obert les portes a un munt d’activitats formatives, lúdiques, socials o esportives.
·

A les fotos, taller de memòria al centre cívic Frederica Montseny de Manlleu 
i curs de formació al barri del Maresme de Barcelona
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1. Introducció

El Programa de barris és, eminentment, una empresa col·lectiva 
que implica la cooperació d’actors molt diversos: la Generalitat, 
els ajuntaments, els veïns, els agents privats, les entitats, les as-
sociacions... En d’altres capítols d’aquest volum s’ha analitzat els 
mecanismes i el funcionament de la cooperació interadministra-
tiva, entre la Generalitat i els ajuntaments, i la coordinació intra-
administrativa, dels departaments de la Generalitat i dels serveis 
dels ajuntaments entre si.

Tanmateix, un dels camps on al llarg d’aquests quatre anys la col-
laboració ha resultat més fecunda ha estat entre ajuntaments i en-
tre regions europees. Així, arran del Programa de barris han nascut 
sengles xarxes de cooperació entre iguals, ja sigui a nivell local o a 
nivell regional. Aquest capítol està dedicat a descriure el funciona-
ment d’aquestes xarxes.

Així, en aquest capítol s’analitza en primer lloc l’evolució de la Xarxa 
de Barris amb Projectes, xarxa que respon a la voluntat de confi-
gurar un espai d’intercanvi permanent d’experiències, d’aprenen-
tatge i de suport entre els municipis que participen en el Programa 
de millora integral de barris. L’objectiu, com es veurà, és que els 
diversos actors implicats i equips de persones que gestionen els 
projectes puguin compartir els coneixements, experiències i pràc-
tiques que s’estan generant.

En la segona part del capítol s’exposa com aquesta voluntat de 
cooperació ha estat traslladada també a escala europea. Així, s’ex-
posen els fruits dels treballs de les dues xarxes de col·laboració 
entre regions europees en el camp de la rehabilitació urbana que 
han estat impulsats per la Generalitat en els darrers anys. Aquest 
apartat inclou també d’altres aspectes –relatius al finançament, la 
difusió i el reconeixement– que permeten avaluar quina ha estat la 
projecció internacional del programa.

2. La Xarxa de Barris amb Projectes

La Xarxa fou creada el mes de març de l’any 2007, quan ja s’ha-
vien realitzat tres convocatòries del projecte i estava en curs l’ad-
judicació de la quarta. Ara, després de la cinquena convocatòria 
està a disposició de tots els que prenen part en l’execució o estan 
interessats en conèixer qualsevol dels 92 programes d’intervenció 
integral acollits a la Llei.

Amb tot aquest potencial, la xarxa possibilita la generació de nous 
coneixements a partir de la reflexió, l’anàlisi crítica i l’intercanvi 
d’experiències entre els municipis que en formen part contrastant i 
comparant els problemes trobats, les solucions aplicades  i les me-
todologies utilitzades. Es tracta d’un “capital” posat a disposició de 
les futures intervencions als barris de Catalunya. Des d’aquest punt 
de vista, la xarxa esdevé un gran instrument de consulta i intercan-
vi entre els ajuntaments que hi participen i també la Generalitat. 
Aquest intercanvi, debat i aportació mútua, s’ha produït mitjançant 

les eines de dinamització de la pròpia xarxa  però en especial a tra-
vés de les jornades, els seminaris i tallers que s’organitzen entorn 
als quatre grups de treball existents.

Ara bé la xarxa té, a més d’aquesta vessant més institucional i de 
compliment del mandat legal, altres dimensions que la fan molt 
més àmplia i que impliquen l’existència d’una part més intangible 
o informal però real on hi trobem les relacions que s’han anat tei-
xint entre les persones gestores dels plans de regeneració urbana  
dels diversos ajuntaments, el personal del Departament de Politica 
Territorial i Obres Públiques, i la resta de tècnics que hi participen 
per part d’altres departaments de la Generalitat (com el de Medi 
Ambient i Habitatge i el de Treball), els tècnics d’altres adminis-
tracions com la Diputació, els responsables i treballadors de les 
consultores que hi col·laboren, els veïns i entitats ciutadanes, les 
persones del món acadèmic que estan centrant els seus doctorats 
o tesines en aspectes de la Llei de barris i que també nodreixen 
aquesta xarxa. Així mateix, aquesta experiència ha traspassat els 
nostres límits geogràfics per esdevenir objecte d’estudi per part 
d’altres comunitats autònomes i fins i tot de delegacions d’altres 
països. Es  tracta, per tant, d’una xarxa oberta i transparent que 
pretén posar a l’abast de tothom les complexitats i reptes i els 
possibles factors d’èxit d’una regeneració urbana que ha de ser 
integral i transversal en la seva aplicació. 

2.1. Els àmbits de treball

A nivell de treball, i a fi de dotar-la de l’agilitat necessària per apro-
fitar totes les sinergies que se’n deriven, la Xarxa s’ha estructurat 
en quatre àmbits de treball que recullen els vuit camps d’actuació 
on la pròpia Llei posa de manifest la seva voluntat d’intervenir-hi. 
Es tracta dels camps següents:

Àmbit 1. Espai públic, accessibilitat i sostenibilitat. Aquest 
àmbit recull totes les actuacions destinades a intervenir en la mi-
llora de l’espai públic i la dotació d’espais verds. També inclou 
aquelles actuacions destinades al foment de la sostenibilitat del 
desenvolupament urbà, a l’eficiència energètica, l’estalvi en el 
consum d’aigua i el reciclatge de residus així com totes aquelles 
destinades a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques.

Àmbit 2. Dotació d’equipaments i rehabilitació i millora dels ele-
ments comuns dels edificis. On es recullen totes les actuacions de 
rehabilitació i millora dels elements comuns dels edificis i la  provisió 
d’equipaments per a ús col·lectiu, ja es tracti d’edificis de nova planta 
o bé reforma i/o ampliació dels existents. També inclou aquelles actu-
acions destinades a la incorporació de les noves tecnologies de la in-
formació en els edificis, tendents a evitar una fractura social motivada 
per la manca d’accés d’alguns col·lectius a les noves tecnologies.

Àmbit 3. Programes socials, promoció econòmica i dinamit-
zació comercial i equitat de gènere. En aquest àmbit es tracta 
d’analitzar com es gestiona la diversitat social i cultural, la igualtat 
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d’oportunitats i l’enfocament de gènere en el conjunt d’actuacions 
del pla i com es poden traduir en actuacions que fomentin la co-
hesió social i econòmica i que apliquin la perspectiva de gènere al 
disseny de ciutats i pobles tot fent canvis en els plantejaments de 
l’urbanisme actual.  

Àmbit 4. Participació i cooperació ciutadana. Un element cab-
dal en el que s’entén per Projecte Integral és la participació i la co-
operació de tots aquells actors del projecte, i evidentment uns dels 
actors principals d’aquests projectes són les persones que viuen 
i conviuen al barri. Les relacions amb els veïns i els residents als 
barris han de ser un component transversal per al conjunt d’actu-
acions de regeneració urbana. El protagonisme dels veïns i de les 
entitats ciutadanes en les operacions de regeneració és clarament 
un repte clau de cara a l’eficàcia i l’impacte dels projectes.

Cada un d’aquests grups de treball és coordinat i rep el suport 
d’experts contractats a aquest efecte per la Generalitat.

A nivell d’estructura i organització, per aconseguir que tots els 
membres participin activament i que sigui un espai d’intercanvi 
d’experiències, d’aprenentatge i suport, la Xarxa s’articula a través 
d’una sèrie d’eines: el portal “Xarxa de Barris amb Projectes”, el 
butlletí digital d’informació, un catàleg de bones pràctiques, semi-
naris i tallers temàtics i una jornada anual. 

Cadascuna d’aquestes eines té per objectiu dinamitzar la xarxa 
des de diferents perspectives d’ús per tal que els equips de per-
sones que gestionen els projectes puguin compartir tots els co-
neixements, experiències i pràctiques que s’estan generant i estar 
informats en tot moment de qualsevol novetat relacionada amb el 
Programa de barris. Si les analitzem detingudament obtenim una 
visió de l’aprofitament de la Xarxa de Barris i de la seva dimensió.

2.2. El portal “Xarxa de Barris”

Aquest és un dels set portals d’accés públic que funcionen a tra-
vés de la plataforma telemàtica e-Catalunya que ha desenvolupat 
la Generalitat per tal que grups professionals i altres col·lectius pu-
guin intercanviar opinions i gestionar coneixement. 

Des del portal s’ofereixen i es gestionen els continguts següents:

Agenda: on s’anuncien els esdeveniments (seminaris, cursos, ta-
llers, jornades, etc.) que puguin ser d’interès per als membres de 
la Xarxa, tant els organitzats des de la mateixa xarxa de barris com 
des d’altres organismes. Al calendari de l’agenda podem veure les 
activitats que es realitzen diàriament durant el mes en curs. 

Bloc: es tracta d’un espai de difusió mitjançant el qual els ajuntaments 
poden explicar àmpliament una experiència determinada amb imatges, 
textos, enllaços i amb tota la documentació que els sembli convenient. 

Directori d’enllaços: amb enllaços a pàgines webs considerades 
d’interès. Els membres de la Xarxa poden afegir-ne de nous. 

Fòrum: es un espai de debat entre els participants de la xarxa or-
ganitzat en grups de treball temàtics. A més, aquest espai es dina-
mitza durant els 15-30 dies posteriors a les activitats programades 
com seminaris, jornades, etc., per tal de capitalitzar experiències i 
posar en comú dubtes i conclusions sobre un determinat tema.

Repositori: és un magatzem d’arxius on es pengen tots els fitxers 
relatius a les activitats realitzades com butlletins d’inscripció, pro-
grames i conclusions, així com manuals de procediment i altres 
documents d’interès.

2.3. El butlletí digital d’informació 

El butlletí és una publicació que informa sobre notícies, actualitat i 
novetats que es poden trobar al portal “Xarxa de Barris” i de tots 
els esdeveniments previstos a l’agenda. 

És la principal eina d’informació ja que arriba bimensualment per 
via de correu electrònic als membres de la Xarxa i ajuda a crear un 
dinamisme de consulta al portal de la Xarxa i assistència als dife-
rents esdeveniments programats a l’agenda.

El butlletí va començar a publicar-se al mes d’octubre de 2007 i 
des de llavors ençà n’han aparegut sis números. De la seva publi-
cació se n’ocupa l’Oficina de Gestió del Programa de Barris.

2.4. El catàleg de bones pràctiques 

El catàleg obeeix per un costat a la voluntat de recollir algunes de les 
experiències que s’han dut a terme que poden contenir instruments 
d’utilitat per al conjunt de membres de la xarxa. 

El catàleg de bones pràctiques conté fitxes de cas individual i els estu-
dis de cas de les fitxes més interessants i es troba penjat al repositori 
de la Xarxa. Hi ha una fitxa de cas per cadascun dels municipis del 
Programa de barris amb l’actuació que es considera més representa-
tiva o que per la seva peculiaritat es creu convenient la seva posada 
en comú i es pot prendre com a exemple de bona pràctica. 

Al costat de les fitxes de bones pràctiques figuren també una sèrie 
d’estudis de cas. Aquests estudis de cas són documents que tracten 
d’identificar exemples de referència de fitxes de cas per a l’aprenen-
tatge i capitalització de coneixements del Programa entre els diferents 
agents implicats. Avaluen com s’ha desenvolupat el projecte, les 
problemàtiques que s’han detectat per portar-lo a terme i com s’han 
abordat aquestes problemàtiques, les dificultats en l’execució i altres 
aspectes d’interpretació horitzontal del projecte que es considerin 
oportuns, així com la identificació dels elements de millora que per-
metin definir recomanacions de futur per a les entitats locals i també 
autonòmiques de cara a la posada en marxa de properes convocatò-
ries de la Llei de barris o de futurs projectes i plans. 
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2.5. Seminaris i tallers

Finalment, l’eina més eficaç i amb més poder de convocatòria ha 
estat els seminaris i tallers temàtics, que són una sèrie de jornades 
que es realitzen a algun municipi integrant del Pla de barris que 
compti amb una actuació destacable en l’àmbit de treball que es 
tracti i la jornada anual, que és una jornada general d’intercanvi 
d’experiències que abasta els quatre àmbits de treball.

Actualment es realitzen quatre seminaris anuals sobre cadascun 
dels quatre àmbits de treball en què s’organitza la Xarxa. Aquests 
seminaris s’acompanyen d’una visita posterior al barri de manera 
que s’exemplifiquin els temes tractats. 

Fins ara, s’han realitzat sis jornades tècniques o seminaris i una jor-
nada general d’intercanvi, reflexió i capitalització que va inaugurar 
la constitució de la xarxa de barris amb projectes. En les jornades 
tècniques realitzades fins ara s’han abordat els temes següents:

L’urbanisme sostenible: es varen donar pautes per al disseny 
urbà d’una mobilitat sostenible, per a l’establiment de camins es-
colars segurs a partir d’una experiència concreta a una escola de 
Banyoles i es va parlar del tema de l’accessibilitat i dels espais per 
a adults als parcs públics.

La participació ciutadana i la regeneració urbana: van exposar-se 
els ajuts a la participació en l’àmbit local en el cas de la Llei de barris. 
Els participants organitzats en tallers van treballar diferents aspectes 
com l’associacionisme, les relacions entre veïns i ajuntaments, etc.

L’enfocament transversal de gènere en els projectes de la Llei 
de barris: amb la presentació de les ponències “Ciutats per a les 
dones ciutats per a tots”, i “Mobilitat i temps a l’entorn urbà”, l’ex-
periència d’un consell municipal de dones a Cornellà de Llobregat 
i l’exposició de certs programes municipals, a Vic, d’atenció a les 
dones. 

La rehabilitació d’habitatge en els plans de barris: es va  fer 
una anàlisi crítica del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya  
i la seva compatibilitat amb els ajuts de la Llei de barris. També es 
va parlar de les experiències de mediació amb les comunitats de 
veïns.

La importància de la promoció de l’activitat comercial en la re-
generació urbana: on es va apuntar que la dinamització comercial 
hauria de consistir en donar suport a les associacions de comerci-
ants i als ajuntaments que promouen zones comercials d’atractivi-
tat. Amb aquesta finalitat, s’han desenvolupat actuacions per millo-
rar l’entorn urbà; fomentar l’associacionisme comercial per tal que 
s’assumeixin les tasques de gestió de l’espai urbà i formar, informar 
i sensibilitzar als comerciants per a la millora de l’oferta comercial.

La intervenció social amb la població nouvinguda en el marc 
de la Llei de barris: en la qual es va desenvolupar una reflexió 
sobre els temes relacionats amb el fenomen de la immigració i 
varen ser presentats alguns programes singulars d’acolliment a la 
població nouvinguda.

Aquestes trobades presencials han estat força participatives i han 
possibilitat la generació de nous coneixements a partir de l’anàlisi 
i la millora del coneixement recíproc sobre les pràctiques que es 
porten a terme dins els programes de cadascun dels municipis 
que en formen part. És a dir, contribueixen a la capitalització dels 
coneixements, experiències i pràctiques desenvolupades pels di-
ferents ajuntaments i altres agents que integren el Programa de 
barris.

2.6. Valoració de la Xarxa de Barris

La Xarxa de Barris amb projectes té una valoració positiva entre 
els diferents actors que d’una manera o altra formen part d’aquest 
projecte, ja sigui des de la perspectiva de gestor de projectes, com 
a executors, pels mateixos veïns i usuaris dels diferents serveis. 
També està tenint una notable acceptació per part de totes aque-
lles persones que, per diferents motius, estan interessades en la 
marxa del Programa de barris, ja sigui per ser potencials beneficià-
ries de la Llei, per interès personal o per interès acadèmic.

Menció a part mereix la valoració del funcionament del portal de 
la Xarxa de Barris: el grup compta en aquests moments amb 364 
membres, i de setembre de 2007 a setembre de 2008 ha tingut 
53.687 accessos. En el mateix període, el total d’accessos del 
portal e-Catalunya ha estat de 161.589, de manera que es pot dir 
que una part molt significativa de l’activitat del portal se centra en 
el grup Xarxa de Barris.

Aquestes dades poden considerar-se molt positives. El nombre 
absolut d’accessos és, en qualsevol cas, important, ja a primera 
vista, i en comparació amb el conjunt d’accessos del portal e-Ca-
talunya que, recordem, té altres sis portals lliures en funcionament, 
el resultat és també força positiu, amb percentatges que oscil·len 
en general entre el 30 i el 40% del total d’activitat d’e-Catalunya.

Figura 1. Els cinc grups més actius del portal

Font: DG d’Atenció Ciutadana, Departament de la Presidència
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La Xarxa de Barris és el grup més actiu del portal amb un 32,5% 
d’entrades, seguida del grup de treball de perfils Activitat Física i 
Salut a Gràcia amb un 5,6%, en tercer lloc Medi obert de justícia 
juvenil amb un 5,5%, i el grup de centres educatius, espais juvenils 
i professionals amb un 4%.

Per tipus d’eina utilitzada, l’agenda sembla ser l’eina preferida dels 
usuaris i usuàries, seguida de l’arxiu de documents o reposito-
ri i pel bloc. El fòrum ha tingut pocs accessos, però aquest fet 
no ha de ser vist necessàriament com un fracàs del projecte, ja 
que es tracta d’una eina extremadament difícil de dinamitzar, que 
requereix d’un grup d’usuaris cohesionat per una especialització 
molt clara (recordem la multidisciplinarietat dels projectes de bar-
ris), que identifiquin el fòrum com una eina de resolució ràpida de 
dubtes molt concrets, més que no pas per a la reflexió estratègica. 
Si no és així, la tendència en el marc d’una xarxa que permet un 
contacte personal a través d’altres activitats és a establir relacions 
informals un a un.

Figura 2. Accessos per tipus d’eina (setembre 2007-octubre 2008)

v

Font: DG d’Atenció Ciutadana, Departament de la Presidència 

En una anàlisi dinàmica, podem veure, però, com les eines que es 
consoliden entre els usuaris com a eines de referència són el bloc 
i l’agenda, probablement amb el suport dels butlletins de notícies, 
que sovint els adrecen directament a aquests dos apartats i també 
en relació amb la difusió i seguiment de les jornades presencials 
que articulen bona part de l’activitat de la Xarxa.

Figura 3. Percentatge d’accessos per tipus d’eina

Font: DG d’Atenció Ciutadana, Departament de la Presidència

 
D’entre les dades d’accés per dies i hores generades pel progra-
mari e-Catalunya, destaquen algunes dades relatives a les pautes 
d’ús que sembla important remarcar pel seu significat. Es trac-
ta, en primer lloc, de l’elevat nombre d’accessos que s’han pro-
duït en cap de setmana. El nombre d’accessos és molt menor 
per a 2007 a causa que coincideixen dos factors. D’una banda, 
la consideració de tan sols quatre mesos, de setembre a de-
sembre, i de l’altra, l’inici de les activitats. Per a l’any 2008, es 
constata la consolidació de l’activitat, a més que ja s’està consi-
derant un període més llarg, d’1 de gener a 13 d’octubre de 2008. 

Figura 4. Accessos per dia de la setmana

 
 

Font: DG d’Atenció Ciutadana, Departament de la Presidència 
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Si es pren tot el període considerat (de setembre de 2007 a oc-
tubre de 2008), els caps de setmana representen més d’un 21% 
dels accessos totals. Aquesta dada fa pensar que els continguts 
d’e-Catalunya han aconseguit captar de manera important l’aten-
ció dels usuaris, fins al punt de determinar-ne l’ús fora de la seva 
jornada laboral.

Figura 5. Accessos per dia de la setmana

Font: DG d’Atenció Ciutadana, Departament de la Presidència

3. La dimensió internacional del Programa de barris

3.1. L’experiència i el finançament europeu

La Llei de barris va néixer, en bona mesura, a partir de l’experiència 
europea del programa URBAN, la iniciativa europea que va per-
metre obrir camí cap a la definició de models innovadors de rege-
neració urbana de caràcter integral. De fet, algú l’ha volgut definir 
com un “Urban regional”, és a dir, un programa en el qual el paper 
de foment, selecció, finançament i avaluació, que en el marc euro-
peu correspondria a la Unió és exercit aquí per la Generalitat. Així, 
s’hauria pogut preveure que una part important dels recursos es-
merçats en el programa haurien pogut provenir de fonts europees. 
Tanmateix, no ha estat així. Acabat el programa URBAN els únics 
fons disponibles per aquest fi eren els procedents dels fons es-
tructurals (FEDER). La Generalitat ha destinat en els primers quatre 
anys d’aplicació del programa una petita quantitat d’aquests fons 
a subvenir la seva aportació: 6,5 MEUR.

Tanmateix, a l’hora d’avaluar el rendiment s’ha constatat que 
aquesta aportació havia estat escassament operativa. La presèn-
cia de fons europeus en el finançament del programa, tot i ser 

relativament petita, ha comportat un conjunt de complexitats de 
gestió per a les quals molts municipis, especialment petits i mit-
jans, no estaven preparats. 

3.2. Les xarxes de cooperació entre regions europees: 
URBACT, CIVITAS i NODUS

Veiem, doncs, que l’experiència europea ha resultat essencial, des 
del punt de vista conceptual, mentre, per contra, l’aportació finan-
cera ha estat escassament rellevant per a l’aplicació del primer 
quadrienni de la Llei de barris.

Un altre camp en el que el marc europeu ha estat present és el de 
la cooperació entre ciutats i regions. Així com es considera essen-
cial crear un marc de col·laboració entre els ajuntaments catalans 
participants en el programa, la Generalitat considerà, des del pri-
mer moment, que era convenient establir vincles a escala europea 
amb una triple finalitat: capitalitzar les experiències d’altres regions 
europees en aquest camp, difondre les actuacions de les instituci-
ons catalanes i promoure l’interès de les instàncies de la Unió cap 
a les polítiques de rehabilitació urbana. Així, es va decidir promoure 
un grup de regions i ciutats europees que treballen en temes de re-
habilitació urbana dins del marc del programa europeu URBACT.

URBACT 1 és un programa europeu adreçat a l’intercanvi d’experi-
ències entre ciutats europees i a la capitalització i difusió del conei-
xement en tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament 
urbà sostenible. D’ençà de la seva creació el programa ha conegut 
dues fases:

URBACT I (2002-2006) va ser una iniciativa comunitària creada •	
per afavorir la interrelació entre ciutats beneficiàries dels progra-
mes URBAN I i URBAN II. Per aquest motiu, URBACT I es va 
centrar en la cohesió social a l’interior d’àrees degradades.

URBACT II (per al període 2007-2013), per la seva banda, es •	
planteja la millora de l’efectivitat de polítiques integrals de de-
senvolupament urbà sostenible amb especial interès en la imple-
mentació de les estratègies de Lisboa i de Goteborg, és a dir, pri-
oritzant la competitivitat, el creixement i la creació d’ocupació.

És en el marc d’aquest programa que la Generalitat va liderar a 
partir de l’any 2005 el grup de treball CIVITAS, dedicat a l’anàlisi i 
la comparació de polítiques de regeneració urbana realitzades des 
de diverses administracions regionals europees, amb l’objectiu de 
comparar el seu Programa de barris i àrees urbanes d’atenció es-
pecial amb experiències similars realitzades arreu d’Europa, obtenir 
aquells aprenentatges que permetessin la seva millora i, finalment, 
donar una visibilitat del projecte a escala europea.

El Grup de Treball va ser liderat per la Generalitat de Catalunya 
mitjançant l’Institut d’Estudis Territorials i va comptar com a socis 
amb les regions d’Emilia Romagna (IT), Mazovia (PL), Glasgow and 
the Clyde Valley (Escòcia) i el govern nacional hongarès. Va iniciar 
les seves tasques el mes de setembre de 2005 i va celebrar la seva 

1 Per més informació sobre el programa URBACT podeu veure: http//urbact.eu/home.html
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conferència final a Barcelona el mes de maig de 2007. Els resultats 
del grup de treball foren recollits en un informe final: Civitas. A regi-
onal approach: An added value for urban regeneration2.

Una de les recomanacions elaborades per Civitas va ser la ne-
cessitat d’establir “relacions de coordinació en la planificació ur-
banística, sectorial, estratègica i del sòl. La inclusió de projectes 
de regeneració urbana en la planificació no solament garantirà que 
encaixin en un context espacial més ampli, sinó que també pro-
mourà determinades actuacions gràcies precisament a la coordi-
nació de mesures amb un objectiu comú.”

Aquesta recomanació va sorgir després de valorar l’èxit de mol-
tes de les polítiques de regeneració urbana a nivell regional, però 
també en identificar alguns dels elements que haurien de permetre 
incrementar la seva eficàcia. L’inici del Programa URBACT II (2007-
2013) va oferir l’oportunitat de continuar investigant en aquest sen-
tit, de manera que, vist l’èxit de l’experiència anterior, la Generalitat 
de Catalunya va creure convenient realitzar un segon projecte.

Així, NODUS3 neix com un Grup de Treball del Programa europeu 
URBACT II dedicat a l’estudi dels mecanismes de connexió en-
tre les polítiques de regeneració urbana i la planificació territorial 
a escala regional. L’interès per aquesta connexió és motivat per la 
seva capacitat per evitar que la regeneració urbana depengui úni-
cament en darrer terme de la capacitat o voluntat de les autoritats 
locals per dur-la a terme; per evitar que el tractament de les àrees 
degradades en resulti un desplaçament de la problemàtica i no en 
la seva resolució; o per utilitzar els projectes de regeneració urbana 
com a mecanisme per a la minimització de la dispersió urbana i el 
consum de sòl.

El Grup de Treball és liderat per la Generalitat de Catalunya mit-
jançant l’Institut d’Estudis Territorials i compta com a socis amb 
les regions d’Emilia Romagna (IT) i Mazovia (PL), així com amb les 
ciutats d’Alba Iulia (RO), Amsterdam (NL), Dobrich (BG) i Katowice 
(PL).

L’objectiu de la Generalitat de Catalunya en liderar aquest pro-
jecte és el d’identificar aquests mecanismes de connexió per tal 
d’incorporar-los a dues de les principals línies de treball que està 
duent a terme el seu Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques: el Programa de barris i àrees urbanes d’atenció especi-
al i el Programa de planejament territorial.

Per tal d’assolir aquest objectiu, el Grup de Treball NODUS ha 
identificat quatre grans àrees de treball:

La identificació dels nivells administratius d’escala supralocal •	
idonis per al tractament de les àrees degradades en cadascuna 
de les àrees de recerca.

La valoració dels elements que permeten identificar les àrees •	
degradades a l’interior d’aquests àmbits supralocals.

L’anàlisi dels continguts de les intervencions que es duen a ter-•	
me en aquestes àrees degradades.

La identificació dels elements que han de garantir l’equilibri soci-•	
al i funcional al conjunt de l’àmbit.

En compliment de les directrius establertes pel Secretariat del 
Programa URBACT, es crearan Grups de Suport Local i es desen-
voluparan Plans d’Acció Local a cada ciutat/regió participant amb 
el propòsit d’assegurar tant la utilitat com la utilització efectiva dels 
resultats assolits per NODUS per part de les administracions res-
ponsables de la implantació de les polítiques analitzades. El Grup 
de Treball NODUS finalitzarà les seves activitats al juny de 2010.

3.3. Difusió internacional del Programa de barris

Al llarg dels primers quatre anys d’aplicació, l’experiència del 
Programa de barris ha atret un cert interès internacional. En efec-
te, en tractar-se d’una de les iniciatives de rehabilitació urbana 
més ambicioses de les que en aquest període s’estan aplicant a 
Europa, ha estat objecte d’estudi i anàlisi en un bon nombre de 
fòrums i instàncies internacionals.

Així, l’existència de la Llei de barris va resultar determinant per tal que 
la Unió Europea decidís celebrar la seva conferència per preparar les 
accions urbanes associades als fons estructurals per al període 2007-
2013 a Barcelona. La conferència “Regions and Citites. Partners 
for Growth and Jobs”, coorganitzada per la Comissió Europea, el 
Govern espanyol i la Generalitat de Catalaunya tingué lloc al mes 
de juny de 2006. D’altra banda, l’experiència del Programa ha estat 
exposada i debatuda, de forma institucional, al llarg d’aquests anys, 
entre d’altres, en els fòrums internacionals següents:

Seminari “Transformaciones urbanas y ciudadanía”, organitzat •	
per l’Instituto de la Vivienda y Urbanismo de Chile i la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (Santiago de Chile, setembre de 
2004).

“Encuentro nacional de planeadores do territorio de Portugal”, •	
organitzat per l’Associaçao Portuguesa de Planeadores do 
Territorio (Aveiro, setembre de 2004).

Conferència internacional “Housing and urbanisation. Trends •	
and experiences”, organitzat per l’Urban Planning Institute de la 
República d’Eslovènia (Ljubljana, novembre de 2004).

Seminari “Transformaciones territoriales en Europa y en América •	
Latina”, organitzat per la xarxa RIDEAL a la Universitat de Toulouse 
– Le Mirail (Tolosa de Llenguadoc, desembre de 2005).

Seminari “Periferie come Banlieues?”, organitzat per l’Istituto •	
Universitario di Architettura di Venezia (Venècia, març de 2006).

Comitè de les Regions de la Unió Europea (Brussel·les, abril de •	
2006).

Conferència “Urban Futures”, organitzada per URBACT (Estocolm, •	
maig de 2006).

2 El document és consultable a: http://urbact.eu/projects/civitas/documents.html i els continguts del 
projecte poden ser consultats a: http://urbact.eu/projects/civitas/home.html

3 Els continguts del projecte poden ser consultats al website d’URBACT: http://urbact.eu/thematic-
poles/sustainable-urban-development/working-groups/nodus/presentation.html
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“Urban Conference”, organitzada per URBACT (Berlin, novem-•	
bre de 2007)

“El desarrollo urbano como factor de desarrollo económico local”, •	
organitzat pel Programa de Nacions Unides per a la Població i el 
Desenvolupament Urbà (Montevideo, maig de 2008).

“Forum des Villes”, organitzat per la presidència francesa de la •	
Unió Europea (Montpeller, desembre de 2008).

Aquestes invitacions internacionals per exposar l’experiència de la 
Llei de barris s’han vist acompanyades  per l’interès que nombro-
sos fòrums espanyols, que seria massa prolix detallar, han volgut 
prestar a la iniciativa.

Així mateix, a la vegada que la majoria de les universitats catalanes (UB, 
UAB, UPC, UOC) han inclòs l’exposició de l’experiència en diversos 
cursos i seminaris, la Universitat Internacional Menéndez Pelayo s’ha 
ocupat de la qüestió en diversos cursos celebrats a Santander (juliol 
de 2007), Barcelona (desembre de 2005) i El Escorial (juliol de 2008). 
De la mateixa manera, la Facultat d’Arquitectura de la Universitat de 
Sàssari, a l’Alguer, que manté un conveni amb el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, ha dedicat dos 
cursos a aplicar la metodologia catalana del Programa de barris a les 
ciutats de Sàsser (2007) i Càller (2008).

3.4. Premi de la Unió Internacional d’Arquitectes a la 
Generalitat de Catalunya

Finalment, cal fer esment a l’atenció que ha suscitat l’aplicació de 
la Llei de barris entre els professionals de l’arquitectura, l’urbanis-
me i l’estudi de les dinàmiques urbanes a escala internacional.

N’és bona mostra la menció especial que va rebre la Generalitat 
de Catalunya a l’edició 2008 dels premis que atorga la Unió 
Internacional d’Arquitectes, en la categoria de millora dels as-
sentaments humans, distinció que fou atorgada a proposta del 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. El jurat de la UIA en 
ocasió del XXIII Congrés Mundial de l’Organització celebrat a Torí 
el mes de juliol de 2008 acordà concedir la distinció al Govern de 
la Generalitat pel seu enfocament pragmàtic de la rehabilitació ur-
bana i el desenvolupament urbà dels espais ja construïts.

4. Conclusions

La iniciativa de la Llei de barris és essencialment un esforç col-
lectiu en el qual intervenen agents i instàncies institucionals molt 
diverses. Per això l’organització de la cooperació entre aquells que 
hi intervenen en resulta essencial, tant a escala catalana com a 
nivell internacional.

Aquesta cooperació ha permès assolir quatre objectius essencials:

Capitalitzar les experiències ja realitzades i efectuar una reflexió •	
col·lectiva sobre els seus èxits i les seves dificultats.

Identificar les bones pràctiques i promoure-les, per tal d’aconse-•	
guir millorar el conjunt de les institucions.

Difondre l’experiència del Programa de rehabilitació urbana i •	
mostrar que aquestes actuacions, tot i les lògiques dificultats, 
són possibles i desitjables.

Crear entre els que hi participen una dinàmica col·lectiva de coo-•	
peració i sentiment de prendre part en una iniciativa comuna.



Àmbit 8
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

·
S’han fet 108 accions de millora de l’accessibilitat a places i carrers amb una inversió de més de 66 MEUR.

·
A la imatge, el barri de la Barceloneta, a Barcelona, on es desenvolupa 

un projecte d’eliminació de les barreres arquitectòniques



Àmbit 8
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques / Escales mecàniques

·
S’han construït 10 passeres i 5 ponts per unir barris que estaven separats, 

12 escales mecàniques i 5 ascensors per salvar pendents. 
·

A la fotografia, escales mecàniques a Torre-romeu, Sabadell


