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L’accessibilitat a l’habitatge fa referència a l’esforç econòmic que han de fer les llars, per afrontar les
despeses associades a l’habitatge. L’estudi de l’accessibilitat a l’habitatge és una qüestió que ha
guanyant protagonisme en els últims anys, des que a finals de la dècada de 1980, ha emergit com un
problema que afecta, de manera directa, a un gruix important de la població en nombrosos països del 
món. L’estudi de l’accessibilitat és fonamental pel disseny i aplicació de les polítiques d’habitatge.  
 
En un estat espanyol caracteritzat per tenir un sistema d’habitatge dualista, en que la planificació de 
l’accessibilitat es dirigeix fonamentalment a l’adequació dels preus de l’habitatge protegit, l’increment 
dels preus en els últims anys, conjugat amb l’escassa intervenció directa en el preu de l’habitatge
lliure per part de les administracions públiques, ha portat a que, molt sovint, l’esforç que han de 
realitzar les llars per accedir a l’habitatge superi el llindar òptim, fixat en el 35% de la renda de la llar.
Per altra banda, a Barcelona, aquesta situació de precarització de l’accés a l’habitatge, s’hi afegeixen
els efectes de la crisi econòmica que està repercutint en un augment de les desigualtats a causa d’un 
increment de les rendes baixes i molt baixes en detriment de les rendes mitjanes. Enfront aquest 
escenari, es constata que el mercat no ha sigut capaç d’oferir habitatge assequible a àmplies capes 
de la població i es planteja com a necessari i urgent, un reflexió sobre quin ha de ser la relació entre
mercat i política d’habitatge. 
 
Amb aquest escenari de sobre esforç econòmic per accedir a l’habitatge i increment de les dificultats 
econòmiques en el sí de moltes llars barcelonines, l’Ajuntament de Barcelona impulsa el 2011, el Pla 
Empenta per a la regeneració de sòl, integrat en el marc estratègic de el Pla d’Habitatge de Barcelona 
2008-2016, que ha dinamitzar l’economia i suposar “una millora en l’oferta d’habitatge assequible per 
tots els barcelonins”. El pla preveu la inversió de fons públics per dinamitzar la transformació d’onze
grans àmbits de la ciutat, amb planejament aprovat, que es troben en un procés de gestió alentit o 
paralitzat a causa de la crisi immobiliària. Entre aquests, s’hi inclou l’àmbit de Batlló-Magòria que 
permet, segons el planejament, la creació de 1.455 habitatges nous dels quals, 985 de règim lliure i
470 de règim protegit.  
 
Aquest treball porta a terme un anàlisi sectorial de la transformació de l’àmbit Batlló-Magòria, 
consistent en estudiar l’accessibilitat a l’oferta d’habitatge estimada, pels diferents nivells de renda de 
les llars barcelonines, segons grups socials i àmbits territorials de la ciutat. L’objectiu principal és 
avaluar en quina mesura l’oferta d’habitatge prevista a l’àmbit Batlló-Magòria  inclou o exclou la 
diversitat de llars barcelonines, i per tant, de quina manera integra la realitat econòmica i social de les
llars del municipi on es porta a terme. Una oferta més inclusiva, augmentarà l’oferta d’habitatge
assequible per un major nombre de llars que una oferta més exclusiva. Per fer-ho s’implementaran 
els indicadors de preu assequible i lloguer assequible per les diferents llars de referència i es proposa 
i s’implementa l’indicador grau de inclusivitat el valor del qual s’obtindrà de la mitjana ponderada del 
conjunt de percentatges d’oferta accessible per les diferents llars de referència (dada) en relació al
percentatge llars que representa cada llar de referència (pes).  
 
Es planteja un tipus d’anàlisi, que es podria fer per qualsevol transformació urbana que suposés
augmentar l’oferta d’habitatge a la ciutat. Es considera oportú fer aquest anàlisi per aquest cas i en
aquest moment concret, ja que la crisi econòmica està obrint la porta a “replanejar” els escenaris que 
s’han definit els últims anys. Escenaris planejats en moments en que el sector immobiliari tenia més
expectatives de negoci. La situació actual, deixa la porta oberta al sector públic per intentar que 
l’oferta prevista a Batlló-Magòria, així com altres ofertes dels altres àmbits de la ciutat, sigui més 
inclusiva i assequible per les llars barcelonines i que, en tot cas, les llars que quedin excloses no
siguin les que tenen major necessitat o major dificultat de disposar d’un habitatge. 
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