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El municipi

14,11% 12,11% 12,67% 12,36% 13,46% 11,88% 10,73%
TOTAL 

CIUTAT 120135 6944 6069 51710 3878 1069 1118 63,90 81,51 60,95

Superfície 7,0 km2
Sòl urbà consolidat 4,5 km2
Sòl No urbanitzable 2,5 km2

Santa Coloma de Gramenet: una ciutat de 120.000 habitants sense possibilitats de créixer i amb un parc edificatori envellit

Llicències per obres de rehabilitació 2015

A iniciativa comunitat
(49%)
Expedient d'ofici (28%)
Expedient per denúncia
(23%)

Les comunitats rehabiliten majoritàriament 
a instàncies de l’administració, sigui per 

ofici o per denúncia

• A les zones que més ho necessiten és on menys subvencions es demanen
• En comunitats desestructurades no s’aconsegueix tirar endavant la rehabilitació  
• Als barris amb dèficits moltes comunitats es troben en situació de debilitat i desestructuració
• El resultat és que en les zones que més ho necessiten, perquè el parc residencial està més antiquat i és 

de pitjor qualitat, és on menys es rehabilita  

Limitacions:
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El coneixement del parc residencial
1. Edificis obligats a fer la ITE 2. Edificis amb aïllament tèrmic 3. Ascensor
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El Pla de Rehabilitació Municipal: Santa Coloma renovem els barris
1. Sectors de rehabilitació prioritària 2. Trets principals
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Àrea de rehabilitació del Sector SudBarris de Fondo, Santa Rosa, Raval i Can Mariner
Vulnerabilitat alta: barris amb més dèficits i rendes més baixes.

L’Ajuntament intervé com a ADMINISTRACIÓ ACTUANT en la rehabilitació

L'administració determina l'interès públic de la rehabilitació mitjançant laDECLARACIÓ D’UN AREA DE CONSERVACIÓ i REHABILITACIÓ (ACR)

L’Ajuntament CONTRACTA PROJECTES TÈCNICS, OBRES i ASSISTÈNCIA TÈCNICA ennom de les comunitats de propietaris i propietàries

Sistema de col·laboració amb les comunitats de propietaris i propietàries mitjançantla signatura d’un CONVENI

L’Ajuntament REPERCUTEIX EL COST INDIVIDUALMENT A CADA PROPIETARI IPROPIETÀRIA mitjançant quotes proporcionals als coeficients de propietat(equivalents a les quotes d'urbanització)

L’Ajuntament SOL·LICITA i GESTIONA LES SUBVENCIONS en nom de les comunitats depropietaris i propietàries

• no es finança mitjançant el retorn de l'estalvi energètic
• no es finança mitjançant crèdits als propietaris
• es finança mitjançant quotes individuals i sense interessos
• l'administració local és activador i agregador de demanda

TEXT REFÒS DE LA LLEI D’URBANISME
LLEI DEL DRET A L’HABITATGE
LLEI DE REHABILITACIÓ REGENERACIÓ iRENOVACIÓ URBANES (LLEI DEL SÒL)



La prova pilot: L’ACR Pirineus
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32 finques a rehabilitar / 386 habitatges i locals / 639 propietaris



La gestió de les ACR
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• 60 quotes:  pagaments mensuals en cinc anys / persones físiques / cal domiciliació
• 50/50: 50% al principi de les obres de l'àmbit i el 50% al final / persones jurídiques i propietaris que ho escullin o no s'han adherit a altres fórmules.
• Inscripció al registre: ajuts destinat a propietaris residents / ingressos anuals inferiors a 20.000 €

Com s’està desenvolupant?
• 78% quotes liquidades i pagades en termini
• 15% impagaments quotes liquidades
• 7% quotes anticipades (transmissió, execució hipotecària o voluntàriament)

1. La gestió del cobrament 3. La gestió comunitària

2. La gestió d’obres

• REUNIONS AMB LES COMUNITATS
• Identificació de l’interlocutor vàlid per tirar endavant la rehabilitació
• Coneixement de la situació dels ocupants i els problemes de convivència
• Coneixement de les condicions socials, culturals i econòmiques de les famílies
• Situacions de pobresa energètica i possible millora del confort tèrmic.
• Transmissions per execucions hipotecàries, compra-venda, herència, etc
• Incidències en la titularitat (immigrants que han marxat, domicili fiscal fals...)
• Prioritats en les actuacions de rehabilitació de l’edifici: Què podem i què nopodrem fer?

...En tot cas sempre trobarem un percentatge de gent «invisible»
La gestió de les obres combina els trets d’una contractació pública amb la gestió d’un administrador de finques i el dia a dia de la comunitat. 



Aspectes tècnics
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1. Millora de l'eficiència energètica
2. Ascensors

3. Volums disconformes
Edifici IDAE Comunitat de 

veïns
CE 

Actual
KgCO2/m2any

Actual
CE 

Final
KgCO2/m2any

Final % Millora SISTEMA

Pirineus 63 no no G 66 E 31,2 52,73% SATE
Pirineus 86 no si G 49 F 45,41 7,33% SATE+INJ
Pirineus 108 si si G 51 F 44,1 13,53% SATE
St. Pasqual 22 si si G 58 F 43,58 24,86% SATE
Pirineus 53 no no F 45 E 39,64 11,91% SATE 

(parcial)
Pirineus 55 no no F 41 E 31,17 23,98% SATE
Pirineus 80 si si F 41 E 34,83 15,05% SATE+INJ
Pirineus 90 si si F 44 E 40,37 8,25% SATE+INJ
St. Pasqual 18-20 si si F 42 E 27,71 34,02% SATE
Dr. Pagès 95 si si E 37 D 17,92 51,57% SATE
Pirineus 79-81 si si E 28 D 17,15 38,75% SATE
Pirineus 83 no no E 34 D 19,92 41,41% SATE
Pirineus 94-96 si si E 27 D 16,77 37,89% SATE
Pirineus 104 si si E 25 D 16,29 34,84% SATE
Pirineus 106 si si E 26 D 17,41 33,04% SATE
Dr. Pagès 126 - Pirineus 75 no si E 32,71 E 24,79 24,21% SATE+INJ
Pirineus 77 no si E 37,42 E 25,65 31,45% SATE
Pirineus 85-87 no si E 38,72 E 23,11 40,32% SATE
Pirineus 88 no si E 36,52 E 26,81 26,59% SATE+INJ
Pirineus 102 no si E 33,04 E 23,25 29,63% SATE

Les possibilitats reals de millora de l'eficiència energètica no
satisfan els requisits exigits per les subvencions: canvi de
lletra, 30% de millora...
Per poder assolir aquests requisits cal fer una inversió molt
superior que les comunitats no poden assolir: calderes,
finestres...
Cal flexibilitzar el compliment del CTE i millorar els sistemes.

Les condicions exigides pel CTE-SUA o les
permeses pel Codi d’Accessibilitat no
s’adapten a la realitat dels edificis existents.
Les Administracions han de fer normes i
ordenances més flexibles que permetin
col·locar ascensors de petites dimensions
ajustats a l’espai disponible.

Si es rehabiliten aquests cossos, qui ha
d’assumir els costos? El propietari o la
comunitat?
Les administracions haurien de regular
aquests cossos a partir d’ordenances pròpies
per poder actuar, sobretot si s’estan produint
lesions o problemàtiques a l’edifici.
Difícil resolució jurídica



Resum i conclusions
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• S’estima que cada ACR requereix un període d’implantació de 6 anys des dels estudis inicials fins a la liquidació de les obres i entre 8 i 12 anys si considerem el final del pagament de les quotes (5 anys / 10 anys). 
• Caldria avançar en la simplificació d’alguns procediments administratius perquè són llargs i burocràtics. L’administració digital pot ajudar però en aquests barris no està molt assentada.
• La gestió administrativa i econòmica del cobrament de les quotes requereix un gran esforç per part de l’administració local i la creació d’aplicatius específics. 
• Cal un perfil tècnics amb capacitats per a la gestió comunitària, que s’ha de distingir dels administradors de finques.
• La majoria de subvencions no contemplen l'agregació de la demanda o que l’administració actuï en nom dels propietaris
• La Llei de l’IVA no contempla aquest tipus d’actuacions amb IVA reduït, la qual cosa penalitza precisament els col·lectius vulnerables.
• L’esforç financer de l’administració local és força gran, per això caldria que altres administracions supramunicipals amb més recursos puguin assumir aquest esforç.
• Les subvencions per millora de l’eficiència energètica  demanen requisits que suposen uns costos difícilment assumibles per col·lectius desafavorits.
• Cal promoure subvencions i plans que contemplin actuacions integrals de regeneració urbana (ARRU, Plans de Millora de Barris) amb calendaris reals.



www.habitatge.barcelona


