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Relació existent entre la qualitat de l'hàbitat urbà i la consecució del dret a 
l’habitatge 

   

Operacionalitzar els conceptes en entitats mesurables per tal de definir un 
sistema d’indicadors  

 

Creació d'un Índex de qualitat de l'hàbitat Urbà  

 

Implementació dels indicadors i de l’índex a diferents zones de la regió 
metropolitana de Barcelona  

 

Conclusions i les propostes d'actuació que es derivin dels resultats 
obtinguts. 

OBJECTIUS 
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ESTAT DE L’ART: DECLARACIÓ UNIVERSAL DE DRETS HUMANS 

La Declaració Universal de Drets Humans fou proclamada per 
l'Assemblea General de les Nacions Unides a París, el 10 de desembre 

de 1948 com a ideal comú a tots els pobles i nacions.  
 
 

Artículo 25   
 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos 

de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.   
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ESTAT DE L’ART: LA NOVA AGENDA URBANA 

CONFERÈNCIA DE LAS NACIONS UNIDES SOBRE L’HABITATGE I EL DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE 

(1) FNUHAH es la Fundació de les Nacions Unides per l’Hàbitat i els assentaments humans. 
(2) Celebrada a Vancouver, Canadà. 
(3) Creació del Centre de Nacions Unides pels assentaments humans (Habitat) 
(4) Celebrada a Istanbul, Turquia. D’aquesta conferència es genera el document "Agenda Hàbitat". 
(5) S’eleva la condició a Programa dintre del sistema de les Nacions Unides, ONU-Habitat. 
(6) Celebrada a Quito, Equador. D’aquesta conferència es genera el document de "La Nova Agenda Urbana". 
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CONFERÈNCIA DE LAS NACIONS UNIDES SOBRE L’HABITATGE I EL DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE 

Contribueix a l’aplicació de l’Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible i per la consecució dels objectius 

de desenvolupament sostenible (ODS num. 11) d’aconseguir que 
les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 

resilients i sostenibles.  

ESTAT DE L’ART: LA NOVA AGENDA URBANA 
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CONFERÈNCIA DE LAS NACIONS UNIDES SOBRE L’HABITATGE I EL DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE 

Marc orientador en el desenvolupament de les 
ciutats i de les polítiques urbanes que hauran de ser 

implementades pels estats, regions, províncies i 
governs locals per a garantir un desenvolupament 

sostenible de les ciutats; per a la consecució en 
darrer terme del dret a la ciutat i a l’habitatge.  

ESTAT DE L’ART: LA NOVA AGENDA URBANA 
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CONFERÈNCIA DE LAS NACIONS UNIDES SOBRE L’HABITATGE I EL DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE 

32) …políticas y enfoques que incorporen la asignación 
de viviendas asequibles, accesibles, eficientes, seguras, 
resilientes, bien conectadas y bien ubicadas, prestando 

especial atención al factor de proximidad y al 
fortalecimiento de la relación espacial con el resto del 
entramado urbano y las esferas funcionales cercanas. 

ESTAT DE L’ART: LA NOVA AGENDA URBANA 
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ESTAT DE L’ART: ONU HABITAT 

The UN wants to highlight the relevance of decent 
housing for the urban quality of life. Because let's not 

forget it: adequate housing is an universal human right 
and should be at the center of the urban policy 
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ESTAT DE L’ART: CARTA D’ATENES 

IV congrés d'Arquitectura Moderna (CIAM) de l'any 1933. 
 

79. El ciclo de las funciones cotidianas, habitar, trabajar y recrearse 
(recuperación), será regulado por el urbanismo dentro de la más 
estricta economía de tiempo. La vivienda será considerada como el 
centro mismo de las preocupaciones urbanísticas y como el punto de 
unión de todas las medidas. 
 

88. El núcleo inicial del urbanismo es una célula de habitación (una 
vivienda) y su inserción en un grupo que forme una unidad de 
habitación de tamaño eficaz. 
 

89. A partir de esta unidad-vivienda se establecerán en el espacio 
urbano las relaciones entre la habitación, los lugares de trabajo y las 
instalaciones consagradas a las horas libres. 
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LLEI DEL DRET A L’HABITATGE 

Es pretén garantir el dret a l'habitatge amb el benentès que aquest 
dret inclou l'entorn urbà en què s'integra 

n) Cohesió social, des de la perspectiva de l'habitatge: ... comporta la 
barreja de l'ús residencial amb altres usos urbanístics i la barreja dels 
habitatges amb protecció oficial amb els altres habitatges, tant en els 
nous desenvolupaments urbanístics com en els processos de renovació 
urbana... que tingui un entorn urbanitzat, accessible per a tothom, ... i 
equipat, en els termes i amb les condicions que estableixen la legislació 
i la planificació territorials i urbanístiques. Aquest entorn ha de fer 
possible la mobilitat, les relacions socials i laborals i l'accés als serveis 
bàsics per a garantir l'efectivitat dels drets i deures constitucionals i 
estatutaris. 

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 
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PLA D’HABITATGE A CATALUNYA 

Les àrees de risc d’exclusió social o amb degradació urbana són 
aquelles que es configuren en determinades poblacions amb una 
elevada problemàtica social i econòmica de les persones que hi 
resideixen, que comporten dificultats en les relacions veïnals i per a 
la cohesió dels barris. 

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 
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TEXT REFÓS DE LA LLEI DEL SÒL ESTATAL 

actuaciones que conducen a la rehabilitación de los 
edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos 

urbanos existentes, cuando sean necesarias para 
asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de 
vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y adecuada 

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 
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TEXT REFÓS DE LA LLEI DEL SÒL ESTATAL 

Estandarització dels paràmetres:  

- Sòls destinats a vials. 
- Sòls destinats a espais lliures. 
- Sòls de zones verdes. 
- Les dotacions públiques incloses a l’àmbit d’actuació 
- Reserves de sòl per habitatges protegits de lloguer. 
- Cessions del percentatge corresponent de l’aprofitament 
urbanístic. 
- Executar les obres d’urbanització. 
 
Altres estàndards lligats a les actuacions de dotació: 
- Sòls lliures de carregues corresponents al percentatge 
d’increment d’edificabilitat. 
- Sòl per a dotacions públiques. 

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 
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LLEI D’URBANISME 

Estandarització dels paràmetres:  

- Cessió de part de l’aprofitament. 
- Sòl destinat a sistemes urbanístics. 

- Equipaments 
- Zones verdes 
- Vials 

- Costejar, executar i cedir les obres d’urbanització. 
- Edificar els solares en el termini indicat. 
- Sòl destinat a habitatge protegit 
- Conservar les obres d’urbanització. 
- Llicències d’edificació. 
- Conservació i rehabilitació. 
- Declaracions de ruïna. 

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 
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LLEI D’URBANISME 

Estandarització dels 
paràmetres:  

M2 d’equipament per habitant 

(1)  http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/ 
consulta realitzada el 13/04/2017  

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/
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LLEI D’URBANISME 

Estandarització dels 
paràmetres:  

M2 de zones verdes per habitant 

(1)  http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/ 
consulta realitzada el 13/04/2017  

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/
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LLEI D’URBANISME 

Estandarització dels 
paràmetres:  

M2 residencial per habitant 

(1)  http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/ 
consulta realitzada el 13/04/2017  

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/indicadors/
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LLEI 2/2014, DE MILLORA DE BARRIS, ÀREES URBANES I 
VIL·LES QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ ESPECIAL 

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 

Actuació en àrees urbanes d’atenció especial on  
es concentren: 

 

1. Processos de regressió urbanística 
 Degradació progressiva de l’edificació 

 Dèficits d’equipaments 
 Deficiència de la urbanització, a les xarxes viaries i de serveis 

 Deficiència als espais públics 
 

2. Problemes demogràfics  
per l’envelliment, la pèrdua o pel creixement excessiu de la població 

 

3. Problemes econòmics, socials o ambientals 
 

4. Dèficits socials i urbans importants 
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LLEI 2/2014, DE MILLORA DE BARRIS, ÀREES URBANES I 
VIL·LES QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ ESPECIAL 

Estandarització dels paràmetres (1):  

Procés de regressió urbanística i dèficits d’equipaments i serveis 
- Valor cadastral 
- Dèficit de l’estat de conservació de las edificacions 
- Edificis sense aigua corrent o sense evacuació de aigües residuals 
- Edificis de quatre o més plantes, destinats principalment a habitatge, sense ascensor. 

 
Problemàtica demogràfica 

- Densitat de població 
- Descens o creixement massa accelerat  de població 
- Població dependent 
- Alt percentatge d’immigració 

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 
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LLEI 2/2014, DE MILLORA DE BARRIS, ÀREES URBANES I 
VIL·LES QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ ESPECIAL 

Estandarització dels paràmetres (2):  

Problemes econòmics, socials o ambientals 
- Número de persones que perceben pensions assistencials i pensions no 
contributives 
- Elevada tassa d’atur 
- Dèficit de zones verdes 
- Baix nivell educatiu 

 
Dèficits socials i urbans importants 

- Dèficit de transport públic 
- Dèficit de places d’aparcament 
- Baixa activitat econòmica 
- Percentatge de població en risc d’exclusió social 

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 
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LLEI 2/2014, DE MILLORA DE BARRIS, ÀREES URBANES I 
VIL·LES QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ ESPECIAL 

Tipus d’actuacions que s’inclouen en 8 camps:  

1) Millora espai públic i dotació de zones verdes. 
2) La rehabilitació i l’equipament dels elements col·lectius o comuns dels edificis. 
3) La provisió d’ equipament per a ús col·lectiu. 
4) La incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis. 
5) El foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, especialment en relació a 
l’eficiència energètica, a l’estalvi en el consumo d’aigua i al reciclatge de residus. 
6) Equitat de gènere en l’ús de l’espai públic urbà i dels equipaments.  
7) El desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i 
econòmica pel barri. 
8) L’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. 

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 
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LLEI 2/2014, DE MILLORA DE BARRIS, ÀREES URBANES I 
VIL·LES QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ ESPECIAL 

Nel·lo, Oriol (2009) La Llei de barris, una aposta col·lectiva per la cohesió social. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Barcelona  

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 
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LLEI 2/2014, DE MILLORA DE BARRIS, ÀREES URBANES I 
VIL·LES QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ ESPECIAL 

Nel·lo, Oriol (2009) La Llei de barris, una aposta col·lectiva per la cohesió social. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Barcelona  

ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 
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ESTAT DE L’ART: POLÍTIQUES (URBANES) D’HABITATGE A CATALUNYA 

LLEI 2/2014, DE MILLORA DE BARRIS, ÀREES URBANES I 
VIL·LES QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ ESPECIAL 

Nel·lo, Oriol (2009) La Llei de barris, una aposta col·lectiva per la cohesió social. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Barcelona  
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CONCLUSIONS TEMPTATIVES 

Relació del dret a l’habitatge i el dret a la ciutat 
 

L’habitatge al centre 
 

 Les polítiques de sòl i les urbanístiques són necessàries però no suficients 
 

L’escala d’estudi i d’intervenció 
 

Fenòmens a valorar / pràctica social 
 

Visió de conjunt 
 

Participació ciutadana 
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METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 

Mètode mixt: Qualitatiu + Quantitatiu 

Hernández Sampieri  2014 

El disseny d’investigació proposat és el seqüencial, en el que a la primera fase 
qualitativa s’explorarà el problema mitjançant la metodologia de la teoria 
fonamentada per a entendre el problema en profunditat; en la segona fase 
quantitativa es pretén expandir la comprensió del problema a una mostra més gran 
per a poder generalitzar el coneixement obtingut. 
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METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 

Fases de la investigació: 

Fase 1: recollir dades qualitatives i analitzar-les, obtenint categories i temes generals o 
conceptes, així com els segments específics que els recolzin. 
 
Fase 2: utilitzar els resultats per a construir un instrument quantitatiu a partir de la 
transformació dels conceptes generals en conceptes específics (indicadors), els quals a la 
seva vegada seran definits a partir de la seva operacionalització en variables mesurables 
empíricament.  
 
Fase 3: administrar l’instrument a una mostra probabilística d’una població per a validar-lo, 
això és implementa-ho al territori. En el context de la present proposta de tesi es proposa la 
implementació a tres zones determinades de la regió metropolitana de Barcelona a 
determinar per a estudiar-ne els diferents temes o categories sorgides a través dels 
indicadors i les variables resultants. 
 
Fase 4: redacció de conclusions i elaboració de propostes 
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METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 

Fases de la investigació: 

FASE QUAL
Recol·lecció de 

dades
Anàlisi

Resultats: 

conceptes generals

FASE QUAN

Divisió del 

concepte en 

dimensions

elecció 

d'indicadors de 

les dimensions

Operacionalització 

dels indicadors

Definició de 

variables

Construcció 

índex

Implementació 

de resultats al 

territori

Detecció 

possibles àrees 

urbanes de risc
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METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 

Fase 1 qualitativa: 

Nota: Es desenvoluparà dins del marc de la teoria fonamentada segons les especificacions 
d’Hernández Sampieri 2014 

1. Recol·lecció de dades mitjançant entrevistes: 

Hernández Sampieri  2014 
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Fase 1 qualitativa: 

2. Anàlisi de dades (Hernández Sampieri 2014): 

- Explorar les dades. 
 

- Imposar-les una estructura (organitzant-les en unitats i categories). 
 

- Descriure les experiències dels participants 
 

- Descobrir els conceptes, categories temes i patrons presents a les 
dades, així com els seus vincles, a fi d'atorgar-los sentit, interpretar-los i 
explicar-los en funció del plantejament del problema. 

 
- Comprendre en profunditat el context que rodeja les dades. 

 
- Vincular els resultats amb el coneixement disponible. 

 
- Generar una teoria fonamentada en les dades. 
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Fase 1 qualitativa: 

2. Anàlisi de dades (Hernández Sampieri 2014): 
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METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 

Fase 1 qualitativa: 

2. Anàlisi de dades; codificació oberta  (Hernández Sampieri 2014): 

Segments que comparteixen naturalesa, significat i característiques, se’ls assigna la mateixa 
categoria i codi, els que són diferents s’ubiquen en diferents categories i se’ls proporciona altres 
codis. La tasca consisteix en identificar i etiquetar categories rellevants de les dades. 
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METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 

Fase 1 qualitativa: 

2. Anàlisi de dades; codificació selectiva  (Hernández Sampieri 2014): 

Integrar les categories en temes més generals i centrals (categories amb major amplitud 
conceptual que agrupin categories que hagin sorgit del primer pla de codificació) amb base 
a les seves propietats 
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Fase 2 quantitativa: 

1. Operacionalització dels conceptes (Corbetta 2007) 

- La divisió del concepte en dimensions.  
 

- Elecció dels indicadors. Identificació dels indicadors corresponents a cada 
dimensió.  
 

- Operacionalització dels indicadors, la seva transformació en variables. 
 

- Formulació, construcció dels índex. Aquesta operació només intervé en 
conceptes complexes que requereixen més d’un indicador i no es 
planteja per a conceptes senzills traduïbles en una sola variable. 
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METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 

Fase 2 quantitativa: 

Esquema per passar de les propietats dels conceptes a les variables segons Corbetta 2007: 
  

Concepte Propietat Variable

Mitjançant l'operacionalització:

medició

ordenació

còmput

classificació
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Fase 2 quantitativa: 
FASE QUAL

Variable 1

Indicador 1 Variable 2

Variable 3

Variable 1

Dimensió 1 Indicador 2 Variable 2

Variable 3

Variable 1

Indicador 3 Variable 2

Variable 3

Variable 1

Indicador 1 Variable 2

Variable 3

Variable 1

CONCEPTE Dimensió 2 Indicador 2 Variable 2 INDEX

Variable 3

Variable 1

Indicador 3 Variable 2

Variable 3

Variable 1

Indicador 1 Variable 2

Variable 3

Variable 1

Dimensió 3 Indicador 2 Variable 2

Variable 3

Variable 1

Indicador 3 Variable 2

Variable 3

FASE QUAN

L'elaboració de l'índex 
respondrà a la ponderació dels 
diferents indicadors creats, 
recolzats per un anàlisi de 
cadascun d'ells mitjançant la 
realització d'enquestes a 
persones que intervinguin en el 
disseny i la implementació de 
les polítiques urbanes i 
d'habitatge, tant de 
l'administració autonòmica o 
local, com de professionals, 
associacions o comunitats. Un 
cop realitzada l'enquesta 
mitjançant la qual s'obtindrà 
una primera proposta de pesos 
dels diferents indicadors, a 
través de l'anàlisi multicriteria 
s'obtindran els valors relatius 
(els pesos) definitius. 
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Fase 3 implementació: 

Es pretén implementar l'índex de qualitat urbana així com els diferents indicadors que el 
composen a diferents parts del territori de la regió metropolitana de Barcelona 
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METODOLOGIA I PLA DE TREBALL 

Fase 4 conclusions i propostes 
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Calendari previst 

TR1 TR2 TR3 TR4 TR1 TR2 TR3 TR4 TR1 TR2 TR3 TR4 TR1 TR2 TR3 TR4 TR1 TR2 TR3 TR4

Bibliografia

metodologia

Estat de l'Art

Disseny entrevistes

Realització entrevistes

Definició Conceptes clau

Operacionalització conceptes

Disseny i realització enquestes

Definició índex

Implementació al territori

Conclusions i propostes

Tancament document

Fase preliminar

1a fase qualitativa

2a fase quantitativa

3a fase d'implementació, conclusions i propostes

2017 2018 2019 2020 2021
Cronograma per trimestres
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