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L’objecte del present estudi és la caracterització i prediagnosi del teixit socioresidencial vulnerable 
a la ciutat de Barcelona, des d’un punt de vista arquitectònic i social. S’emmarca en la recerca de 
metodologies que permetin orientar les polítiques públiques de rehabilitació urbana a la ciutat de 
Barcelona des d’una perspectiva integral. 
 
L’objectiu principal d’aquesta recerca és traslladar a escala d’edifici una mesura de la vulnerabilitat 
urbana, i omplir de contingut el concepte de “Finques d’Alta Complexitat” que defineix el programa 
de rehabilitació en curs de l’Ajuntament de Barcelona. Radiografiar, quantificar, localitzar i avaluar 
els fenòmens que descriuen la vulnerabilitat socioresidencial amb l’objectiu de conèixer-ne la 
intensitat i la repercussió tant pel que fa a la seva mesura quantitativa com escalar en el territori. 
 
Els dos estudis previs “Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona d’àmbits de vulnerabilitat 
residencial” i “Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial en els àmbits de més acusada 
vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona” constitueixen les dues fonts d’informació a partir de les 
quals s’elabora una base de dades per una mostra de 3633 edificis localitzats en 16 barris. 
 
Una primera caracterització en funció de les deficiències físiques i socials aporta una base de 
coneixement sobre el tipus de mancances, la seva repercussió per àmbits i localització en el 
territori. L’avaluació de casos d’acord amb l’estat de conservació de l’edificació confirma que bona 
part de les lesions físiques observades es relacionen amb una falta de manteniment i no amb 
processos de degradació globals de l’edifici. Així mateix, els edificis en pitjor estat de conservació 
suposen un baix percentatge que es localitza en el territori de forma molt aïllada i dispersa. Per 
contra, els resultats de l’avaluació integral, que contemplen la gran repercussió dels aspectes 
socials, fan palesa l’existència d’un percentatge molt més elevat de casos en risc, localitzats en el 
territori conformant àrees força més àmplies o sectors. L’avaluació integral aporta, doncs, una 
mesura de la degradació física actual i del risc existent, tenint en compte processos de degradació 
latents en zones que van més enllà d’edificis aïllats o petits conjunts.   
 
L’elaboració de perfils consisteix en una classificació de la totalitat de casos segons la 
combinatòria de mancances per edifici. En resulten 15 perfils que conformen 5 grups de perfils 
similars. Perfils de casos on gairebé no s’observen mancances, perfils amb problemàtiques 
majoritàriament socials, perfils amb deficiències majoritàriament físiques o bé perfils amb 
combinacions de gairebé totes les mancances estudiades. Per mitjà del creuament de resultats de 
l’avaluació i la caracterització espacial dels perfils, es confirma que l’existència de determinades 
combinacions de mancances està molt relacionada amb l’estat de conservació de l’edifici així com 
el seu procés de degradació integral. Quelcom que es dóna en edificis molt diferents (antiguitat, 
nombre d’habitatges, etc.) i en diferents contextos (barris i àrees) geogràficament allunyats. 
 
En conclusió, la caracterització i avaluació de l’estat actual del teixit socioresdiencial en setze 
barris de la ciutat de Barcelona fa palesa l’existència d’una gran complexitat urbana i mixticitat de 
situacions en els barris i sectors urbans d’una certa escala, amb un pes molt rellevant de les 
mancances de caire social. El fet que no s’observin grans conjunts urbans on les problemàtiques 
són uniformes permet afirmar que els reptes actuals de les polítiques de rehabilitació urbana a la 
ciutat de Barcelona no rauen en la resolució homogènia de sectors de gran escala sinó en la seva 
capacitat de donar una resposta integral que incorpori aspectes de caire social i es dirigeixi de 
manera específica a les diferents necessitats existents que conviuen en un mateix barri, carrer, illa 
o fins i tot en edificis tocants. Així doncs, s’evidencia la necessitat de mantenir l’enfoc sobre la 
totalitat del teixit socioresidencial vulnerable a escala de ciutat, i de diagnosticar en més 
profunditat aquells sectors dispersos en el territori i de molt petita escala que requereixen de la 
implementació d’accions estratègiques i prioritàries. 
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