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ANNEX 1. Quadre d'indicadors del barri de Vista Alegre 

 Indicadors Barri Municipi Catalunya Diferencial Puntuació Font 

A. Processos de 
regressió 

urbanística i 
dèficits 

d'equipaments 
i serveis 

A1. Mitjana del valor cadastral de l’àrea. Comparació amb la mitjana del municipi 70.402 € 
(66,33%) 

106.144 € 
(100%)  - - 33,67% 5,00 Ajuntament (cadastre) 

A2. % Edificis en mal estat i ruïnós / total edificis. Comparació amb la mitjana de Catalunya 9,07% 3,86% 2,60% 6,47% 5,00 Cens població/habitatges 2001 

A3. % Edificis sense aigua corrent  / total edificis. Comparació amb la mitjana de Catalunya 0,28% 0,18% 0,77% - 0,49% 0,00 Cens població/habitatges 2001 

A4. % Edificis sense evacuació d'aigües residuals / total edificis. Comparació amb la mitjana de Catalunya 0,28% 4,35% 1,47% - 1,19% 0,00 Cens població/habitatges 2001 

A5. % Edificis de 4 plantes o més sense ascensor / total edificis de 4 plantes o més. Comparació amb la mitjana de Catalunya 83,87% 62,33% 54,90% 28,97% 5,00 Cens població/habitatges 2001 

      15,00  

                

B. Problemes 
demogràfics 

B1. Densitat en habitatges / hectàrea 1027 hab./14,57 ha. 
70,48 hab/ha - -  - 0,00 Ajuntament (cadastre) 

B2. Variació relativa de la població: [(població 2009 – població 2004) / població 2004] x 100. Comparació amb la mitjana del municipi 0,77% 15,03% 9,72% 14,26 5,00 Padró Ajuntament 2004 i 2009 

B3. % Dependència global: [(població<15 anys+població>64 anys) / població 15 a 64 anys]. Comparació amb la mitjana de Catalunya 45,12% 38,54% 47,33% - 2,21% 0,00 Padró IDESCAT 2009 

B4. % Població estrangera extracomunitària / total població. Comparació amb la mitjana de Catalunya 11,87% 11,73% 11,75% 0,12% 0,12 Padró IDESCAT 2009 

      5,12  

           

C. Problemes 
econòmics, 
socials i de 

desenvolupament 
local 

C1. % Persones que reben pensions assistencials i no contributives / total població. Comparació amb la mitjana de Catalunya  1,40% 0,56% 0,80% 0,60% 3,00 ICASS/IDESCAT 

C2. Taxa d'atur (% aturats / actius). Comparació amb la mitjana de Catalunya 13,58% 10,62% 10,20% 3,41% 3,41 Cens població/habitatges 2001 

C3. Dèficit de zones verdes (% de superfície de zones verdes previstes en el planejament general que no s'han executat) 96,79% - - - 4,84 Ajuntament 

C4. Baix nivell educatiu (% població de més de 10 anys sense títol batxillerat o cicles de FP. Comparació amb la mitjana de Catalunya 84,44% 56,33% 65,50% 18,94% 5,00 Cens població/habitatges 2001 

      16,25  

         

D. Dèficits urbans i 
mediambientals  

D1. Baixa activitat econòmica (% locals inactius / total locals). Comparació amb la mitjana del municipi 30,00% 17,31% 24,23% 12,69% 2,54 Cens població/habitatges 2001 

D2. % Persones en risc d'exclusió social. Comparació amb la mitjana del municipi 20,95% 13,48%  - 7,47% 5,00 Ajuntament (Serveis Socials) 

D3. Dèficit de transport públic (existència de transport públic  / Freqüència mitjana de pas en horari laboral > 30 min.) Es disposa de transport públic col·lectiu. Freqüència inferior a 30 min. 0,00 Ajuntament 

D4. Dèficit de places d’aparcament (existència d’aparcament públic / Habitatges que disposen d'aparcament privat<50%) No es disposa d'aparcament públic. Habitatges amb aparcament privat: 15,5% 5,00 Ajuntament 

      12,54  

        

 Estimació Puntuació Total         48,91  

 
Seccions censals utilitzades per al càlcul dels indicadors de l’àrea: 0805601001 i 0805601002 
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ANNEX 1.2. Informes d’Inspeccions Tècniques realitzats 

per l’Ajuntament de Castelldefels als edificis

del barri de Vista Alegre
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ANNEX 1.3. Llistat de pensions assistencials i no contributives al  

barri de Vista Alegre i al municipi de Castelldefels 

a 31 de desembre de 2009 



Prestació Adreça sexe data naixement Localització

PNC - Invalidesa Av VISTAMAR,3 H 22/10/1973 Vista Alegre (sec. 3003)
PNC - Jubilació C. MANSIO,28 D 18/10/1928 Vista Alegre (sec. 1003)
PNC - Invalidesa C. MANSIO,13 D 10/07/1940 Vista Alegre (sec. 1003)
PNC - Jubilació C. ANDALUSIA,4 D 13/08/1930 Vista Alegre (sec. 1003)
PNC - Jubilació C. ANDALUSIA,28 H 18/05/1929 Vista Alegre (sec. 1003)
PNC - Invalidesa C. ANDALUSIA,26 D 19/10/1952 Vista Alegre (sec. 1003)
PNC - Invalidesa C. AGUSTINA D'ARAGÓ,83 H 19/09/1969 Vista Alegre (sec. 1003)
PNC - Jubilació C. AGUSTINA D'ARAGÓ,81 D 28/04/1928 Vista Alegre (sec. 1003)
PNC - Invalidesa C. AGUSTINA D'ARAGÓ,117 H 03/06/1964 Vista Alegre (sec. 1003)
PNC - Jubilació C. AGUSTINA D'ARAGÓ,109, H 21/01/1936 Vista Alegre (sec. 1003)
PNC - Jubilació C. AGUSTINA D'ARAGÓ,109 D 22/06/1938 Vista Alegre (sec. 1003)
PNC - Jubilació C. AGUSTINA D'ARAGÓ,101 H 01/01/1932 Vista Alegre (sec. 1003)
PNC - Jubilació Pg LLIRI,8, D 13/07/1932 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació Pg LLIRI,18 D 16/03/1937 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Invalidesa Pg LLIRI,15 D 18/02/1978 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació Pg LLIRI,14 D 09/07/1936 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació Pg GENERALIFE,4, D 20/11/1923 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Invalidesa Pg GENERALIFE,4, H 19/07/1956 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Invalidesa Pg GENERALIFE,4 D 09/01/1954 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació C. PABLO PICASSO,6 D 22/08/1940 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Invalidesa C. MANUEL DE FALLA,3 H 09/05/1971 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Invalidesa C. GIRALDA,42 D 12/11/1939 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació C. GIRALDA,26 D 26/04/1926 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Invalidesa C. GIRALDA,24 H 03/03/1986 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació C. GARCÍA LORCA,15 H 01/01/1937 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació C. CERVANTES,9 D 04/05/1933 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació C. CERVANTES,56 H 13/05/1935 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Invalidesa C. CERVANTES,43 D 10/10/1959 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació C. CERVANTES,41 D 07/04/1929 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Invalidesa C. CERVANTES,41 D 18/08/1934 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Invalidesa C. CERVANTES,26 H 26/04/1972 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació C. CERVANTES, 41 D 20/04/1923 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació C. AGUSTINA D'ARAGÓ,55 D 14/03/1937 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Invalidesa C. AGUSTINA D'ARAGÓ,53 H 18/11/1955 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació C. AGUSTINA D'ARAGÓ,35 H 24/11/1921 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Invalidesa C. AGUSTINA D'ARAGÓ,35 D 07/02/1932 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació C. AGUSTINA D'ARAGÓ,29 H 01/01/1942 Vista Alegre (sec. 1002)
PNC - Jubilació C. RAMÓN Y CAJAL,41 D 28/07/1940 Vista Alegre (sec. 1001)
PNC - Jubilació C. MESQUITA DE CORDOVA,17 D 20/02/1935 Vista Alegre (sec. 1001)
PNC - Invalidesa C. MESQUITA DE CORDOVA,13 H 29/09/1972 Vista Alegre (sec. 1001)
PNC - Invalidesa C. MAGALLANES,8 D 14/10/1962 Vista Alegre (sec. 1001)
PNC - Jubilació C. GIRALDA,41 D 03/08/1938 Vista Alegre (sec. 1001)
PNC - Invalidesa C. CORTS DE CADIS,31 D 18/11/1973 Vista Alegre (sec. 1001)
PNC - Jubilació C. ALHAMBRA,2 D 14/03/1940 Vista Alegre (sec. 1001)
PNC - Invalidesa C. ALHAMBRA,2 D 17/01/1970 Vista Alegre (sec. 1001)
PNC - Jubilació C. ALHAMBRA,15 D 06/02/1937 Vista Alegre (sec. 1001)
PNC - Jubilació Rd RAMÓN OTERO PEDRAYO,21 D 29/07/1936 resta municipi
PNC - Jubilació Rd RAMÓN OTERO PEDRAYO,17 D 25/12/1934 resta municipi
PNC - Jubilació Rb MARISOL,27 H 11/02/1937 resta municipi
PNC - Jubilació Rb MARISOL,19 D 17/03/1918 resta municipi
PNC - Jubilació Rb JOSEP TARRADELLAS,5 D 04/10/1928 resta municipi
PNC - Jubilació Rb JOSEP TARRADELLAS,1 D 02/02/1928 resta municipi
PNC - Jubilació Rb BLAS INFANTE,15 D 30/09/1937 resta municipi
PNC - Jubilació Rb BLAS INFANTE,13 D 17/08/1927 resta municipi
PNC - Jubilació Pl PAU CASALS, 2 D 02/08/1935 resta municipi
PNC - Jubilació Pl LLUNA,3 D 27/12/1926 resta municipi
PNC - Jubilació Pl JOAN XXIII,8 H 06/09/1939 resta municipi
PNC - Invalidesa Pl JOAN XXIII,8 H 09/04/1962 resta municipi
PNC - Jubilació Pl JOAN XXIII,2 D 12/04/1927 resta municipi
PNC - Jubilació Pl JOAN XXIII,2 D 05/02/1940 resta municipi
PNC - Jubilació Pl JOAN XXIII,2 D 09/12/1942 resta municipi
PNC - Invalidesa Pg TRAMUNTANA,36 D 26/09/1983 resta municipi

Prestació Adreça sexe data naixement Localització

PNC - Invalidesa Pg TRAMUNTANA,121 H 10/04/1970 resta municipi
PNC - Jubilació Pg TRAMUNTANA, 67 H 26/12/1922 resta municipi
PNC - Jubilació Pg TIMÓ,36 H 10/12/1921 resta municipi
PNC - Invalidesa Pg TIL·LERS,15 H 08/07/1946 resta municipi
PNC - Jubilació Pg TARONGERS,45 D 26/05/1933 resta municipi
PNC - Invalidesa Pg TARONGERS,45 D 31/12/1958 resta municipi
PNC - Jubilació Pg TARONGERS,40 H 18/02/1933 resta municipi
PNC - Invalidesa Pg TARONGERS,27 H 04/12/1957 resta municipi
PNC - Invalidesa Pg TARONGERS, 25 H 21/10/1951 resta municipi
PNC - Jubilació Pg PI TORT,186, D 12/07/1940 resta municipi
PNC - Jubilació Pg PI TORT,138 D 17/05/1936 resta municipi
PNC - Jubilació Pg PI TORT,10 D 04/01/1929 resta municipi
PNC - Jubilació Pg MARÍTIM,68 H 23/06/1940 resta municipi
PNC - Jubilació Pg MARÍTIM,268 D 16/08/1942 resta municipi
PNC - Jubilació Pg MARÍTIM,240 D 29/11/1921 resta municipi
PNC - Invalidesa Pg MARÍTIM,222 H 19/12/1964 resta municipi
PNC - Invalidesa Pg MARÍTIM,222 H 11/06/1958 resta municipi
PNC - Invalidesa Pg MARÍTIM,170 D 11/03/1959 resta municipi
PNC - Jubilació Pg MARÍTIM,146 H 09/01/1931 resta municipi
PNC - Jubilació Pg MARÍTIM, 249 D 05/07/1921 resta municipi
PNC - Jubilació Pg MARINA,300 H 05/07/1944 resta municipi
PNC - Jubilació Pg MARINA,274 D 17/06/1932 resta municipi
PNC - Jubilació Pg MARINA,168 D 02/12/1937 resta municipi
PNC - Jubilació Pg MARINA,141 D 21/02/1935 resta municipi
PNC - Jubilació Pg GARBÍ,72 D 08/11/1925 resta municipi
PNC - Jubilació Pg GARBÍ,161 H 18/07/1941 resta municipi
PNC - Jubilació Pg GARBÍ, 74 H 18/01/1920 resta municipi
PNC - Jubilació Pg FERROCARRIL,98 H 10/05/1941 resta municipi
PNC - Invalidesa Pg FERROCARRIL,78 H 19/10/1959 resta municipi
PNC - Jubilació Pg FERROCARRIL,56 D 31/03/1936 resta municipi
PNC - Jubilació Pg FERROCARRIL,176 D 18/12/1919 resta municipi
PNC - Jubilació Pg FERROCARRIL,176 D 16/07/1934 resta municipi
PNC - Invalidesa Pg CREU,9 D 10/11/1970 resta municipi
PNC - Jubilació Pg BELLAVISTA,160 - 166 D 31/01/1918 resta municipi
PNC - Jubilació Pg BELLAVISTA,160 D 25/07/1928 resta municipi
PNC - Jubilació Pg BELLAVISTA,160 D 22/11/1917 resta municipi
PNC - Invalidesa Cr C- 31,KM 16700 D 15/07/1960 resta municipi
PNC - Jubilació Cr C- 31, KM 16,7 D 10/12/1928 resta municipi
PNC - Jubilació C. VUIT,5 D 09/06/1940 resta municipi
PNC - Jubilació C. VIRIAT,8 D 23/07/1935 resta municipi
PNC - Invalidesa C. VIRIAT,6 H 15/07/1972 resta municipi
PNC - Invalidesa C. VINT-I-TRES,13 D 24/04/1969 resta municipi
PNC - Invalidesa C. VALLE INCLAN,5 H 08/04/1945 resta municipi
PNC - Jubilació C. VALLE INCLAN, 5 D 28/09/1938 resta municipi
PNC - Jubilació C. TRETZE,1 H 05/07/1935 resta municipi
PNC - Jubilació C. TRES,19 H 01/01/1943 resta municipi
PNC - Invalidesa C. TORRAS I BAGES,12 D 07/08/1962 resta municipi
PNC - Invalidesa C. TORRAS I BAGES,10 D 15/05/1959 resta municipi
PNC - Invalidesa C. TORRAS I BAGES,10 H 27/03/1968 resta municipi
PNC - Invalidesa C. TORRAS I BAGES,10 H 29/10/1978 resta municipi
PNC - Jubilació C. TEROL,8 H 03/01/1930 resta municipi
PNC - Invalidesa C. SIS, 6 H 22/10/1953 resta municipi
PNC - Invalidesa C. SIS, 6 H 25/05/1953 resta municipi
PNC - Jubilació C. SARAGOSSA,1 D 27/12/1943 resta municipi
PNC - Jubilació C. SANTA MARTA,9 D 18/02/1942 resta municipi
PNC - Jubilació C. SANTA MARTA,21 D 04/09/1942 resta municipi
PNC - Jubilació C. SALZE,18 D 24/08/1924 resta municipi
PNC - Jubilació C. SABADELL,2 D 17/07/1934 resta municipi
PNC - Jubilació C. SABADELL,2 H 24/03/1937 resta municipi
PNC - Invalidesa C. SABADELL,1 D 03/02/1973 resta municipi
PNC - Invalidesa C. RITORT,21 D 07/04/1953 resta municipi
PNC - Jubilació C. RAMÓN Y CAJAL,8 D 22/07/1926 resta municipi



Prestació Adreça sexe data naixement Localització

PNC - Jubilació C. RAFAEL CASANOVA I COMAS,13 D 23/04/1938 resta municipi
PNC - Invalidesa C. POMPEU FABRA,7 D 13/06/1946 resta municipi
PNC - Jubilació C. POMPEU FABRA,39 D 12/03/1922 resta municipi
PNC - Invalidesa C. POMPEU FABRA,3 H 07/12/1942 resta municipi
PNC - Invalidesa C. POMPEU FABRA,26 D 01/05/1959 resta municipi
PNC - Invalidesa C. POMPEU FABRA,21 H 23/08/1959 resta municipi
PNC - Jubilació C. POMPEU FABRA,10 D 24/01/1939 resta municipi
PNC - Jubilació C. POMPEU FABRA,1 D 01/10/1932 resta municipi
PNC - Jubilació C. PI TORT,91, D 08/07/1932 resta municipi
PNC - Invalidesa C. PELAI,8 D 08/12/1939 resta municipi
PNC - Jubilació C. PELAI,30 D 13/03/1938 resta municipi
PNC - Invalidesa C. PELAI, 8 D 15/11/1962 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ONZE,9 H 05/09/1955 resta municipi
PNC - Jubilació C. ONZE DE SETEMBRE,15, H 04/06/1929 resta municipi
PNC - Jubilació C. ONZE DE SETEMBRE,15 D 07/02/1935 resta municipi
PNC - Jubilació C. ONZE DE SETEMBRE,15 D 24/11/1921 resta municipi
PNC - Jubilació C. ONZE DE SETEMBRE,15 D 19/02/1923 resta municipi
PNC - Jubilació C. NARCÍS MONTURIOL,37 D 26/05/1922 resta municipi
PNC - Invalidesa C. NARCÍS MONTURIOL,37 H 02/04/1977 resta municipi
PNC - Invalidesa C. NARCÍS MONTURIOL,35 H 21/07/1971 resta municipi
PNC - Invalidesa C. NARCÍS MONTURIOL,35 H 08/03/1972 resta municipi
PNC - Jubilació C. NARCÍS MONTURIOL,3 D 09/04/1918 resta municipi
PNC - Jubilació C. NARCÍS MONTURIOL,3 D 27/06/1944 resta municipi
PNC - Jubilació C. NARCÍS MONTURIOL,3 H 01/06/1935 resta municipi
PNC - Invalidesa C. NARCÍS MONTURIOL,3 D 04/06/1942 resta municipi
PNC - Invalidesa C. NARCÍS MONTURIOL,3 D 08/11/1965 resta municipi
PNC - Jubilació C. MOLINOT,9 D 28/04/1932 resta municipi
PNC - Jubilació C. MÈXIC,9 D 01/01/1939 resta municipi
PNC - Jubilació C. MAJOR,94 D 21/09/1927 resta municipi
PNC - Invalidesa C. MAJOR,94 D 20/02/1932 resta municipi
PNC - Jubilació C. MAJOR,90 H 19/12/1934 resta municipi
PNC - Jubilació C. MAJOR,85 D 12/05/1942 resta municipi
PNC - Jubilació C. MAJOR,83 H 01/01/1939 resta municipi
PNC - Invalidesa C. MAJOR,83 D 13/01/1951 resta municipi
PNC - Invalidesa C. MAJOR,82 D 07/07/1948 resta municipi
PNC - Jubilació C. MAJOR,81 D 25/06/1936 resta municipi
PNC - Invalidesa C. MAJOR,75 D 01/11/1953 resta municipi
PNC - Jubilació C. MAJOR,63 D 29/01/1937 resta municipi
PNC - Jubilació C. MAJOR,57 D 16/09/1929 resta municipi
PNC - Invalidesa C. MAJOR,57 D 30/08/1963 resta municipi
PNC - Invalidesa C. MAJOR,53 H 22/07/1965 resta municipi
PNC - Jubilació C. MAJOR,53 D 25/12/1941 resta municipi
PNC - Jubilació C. MAJOR,53 H 01/01/1940 resta municipi
PNC - Jubilació C. MAJOR,42 D 17/01/1943 resta municipi
PNC - Invalidesa C. MAJOR,10 D 25/05/1949 resta municipi
PNC - Invalidesa C. MAJOR, 61 D 21/05/1933 resta municipi
PNC - Jubilació C. LLIBERTAT,5 D 06/10/1941 resta municipi
PNC - Invalidesa C. LLIBERTAT,32 D 15/05/1964 resta municipi
PNC - Invalidesa C. LLIBERTAT,32 H 29/06/1954 resta municipi
PNC - Jubilació C. LLIBERTAT,21 D 09/09/1936 resta municipi
PNC - Jubilació C. LLIBERTAT,21 D 16/04/1932 resta municipi
PNC - Jubilació C. LLIBERTAT,21 H 02/03/1933 resta municipi
PNC - Jubilació C. LLIBERTAT,13 D 26/09/1927 resta municipi
PNC - Jubilació C. LLIBERTAT, 32 H 03/05/1926 resta municipi
PNC - Jubilació C. LLEIDA,3 D 06/10/1935 resta municipi
PNC - Jubilació C. L ESGLESIA,2 D 01/05/1944 resta municipi
PNC - Jubilació C. JUAN DE LA CIERVA,50 D 19/09/1943 resta municipi
PNC - Jubilació C. JUAN DE LA CIERVA,50 H 15/02/1943 resta municipi
PNC - Invalidesa C. JUAN DE LA CIERVA,50 D 23/04/1947 resta municipi
PNC - Invalidesa C. JUAN DE LA CIERVA,32 D 30/11/1945 resta municipi
PNC - Invalidesa C. JUAN DE LA CIERVA,32 H 13/02/1978 resta municipi
PNC - Jubilació C. JUAN DE LA CIERVA,28 D 07/09/1928 resta municipi

Prestació Adreça sexe data naixement Localització

PNC - Invalidesa C. JUAN DE LA CIERVA,18 H 23/09/1961 resta municipi
PNC - Jubilació C. JUAN DE LA CIERVA,1 D 04/02/1930 resta municipi
PNC - Jubilació C. JUAN DE LA CIERVA, 15 D 19/01/1916 resta municipi
PNC - Jubilació C. JOAN MARAGALL,13 D 24/12/1930 resta municipi
PNC - Invalidesa C. JAUME I,24 D 02/02/1957 resta municipi
PNC - Invalidesa C. JAUME I,21 D 04/06/1965 resta municipi
PNC - Jubilació C. ISAAC PERAL,22 D 14/02/1940 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ISAAC PERAL,22 D 17/06/1938 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ISAAC PERAL,21 D 23/10/1981 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ISAAC PERAL,18 D 07/07/1970 resta municipi
PNC - Jubilació C. ISAAC PERAL,14 D 22/03/1920 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ISAAC PAL,18 D 13/11/1965 resta municipi
PNC - Invalidesa C. IGLESIA,5 H 30/06/1942 resta municipi
PNC - Jubilació C. GUILLERMO MARCONI,2 D 12/08/1927 resta municipi
PNC - Invalidesa C. GINESTA,6 H 05/09/1940 resta municipi
PNC - Invalidesa C. GENERAL PALAFOX,26 D 11/04/1967 resta municipi
PNC - Jubilació C. GENERAL PALAFOX,14 D 09/02/1936 resta municipi
PNC - Jubilació C. GENERAL PALAFOX, 6 D 10/12/1923 resta municipi
PNC - Invalidesa C. FREIXE,7 D 15/10/1959 resta municipi
PNC - Jubilació C. FAIGS,41 H 24/12/1933 resta municipi
PNC - Invalidesa C. FAIGS,41 H 12/08/1964 resta municipi
PNC - Invalidesa C. FAIGS,41 H 12/02/1969 resta municipi
PNC - Invalidesa C. FAIGS,33 D 23/03/1944 resta municipi
PNC - Jubilació C. ESGLÉSIA,96 D 13/02/1944 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ESGLÉSIA,96 D 06/09/1946 resta municipi
PNC - Jubilació C. ESGLÉSIA,86 D 31/08/1937 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ESGLÉSIA,86 D 06/08/1962 resta municipi
PNC - Jubilació C. ESGLÉSIA,83 D 17/04/1938 resta municipi
PNC - Jubilació C. ESGLÉSIA,82 D 18/09/1935 resta municipi
PNC - Jubilació C. ESGLÉSIA,82 D 04/11/1932 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ESGLÉSIA,81 H 12/02/1964 resta municipi
PNC - Jubilació C. ESGLÉSIA,64, D 01/03/1936 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ESGLÉSIA,5 D 17/12/1959 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ESGLÉSIA,48 D 23/03/1965 resta municipi
PNC - Jubilació C. ESGLÉSIA,39 D 05/03/1935 resta municipi
PNC - Jubilació C. ESGLÉSIA,37 D 12/04/1938 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ESGLÉSIA,33 H 25/03/1975 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ESGLÉSIA,24 D 05/04/1953 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ESGLÉSIA,24 D 20/09/1959 resta municipi
PNC - Jubilació C. ESGLÉSIA,154 D 21/02/1935 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ESGLÉSIA, 73 D 26/01/1937 resta municipi
PNC - Jubilació C. DOTZE,16 D 27/02/1937 resta municipi
PNC - Jubilació C. DOCTOR TRUETA,45 D 30/09/1922 resta municipi
PNC - Jubilació C. DOCTOR FLEMING,83 D 12/10/1940 resta municipi
PNC - Jubilació C. DOCTOR FLEMING,13 H 06/11/1930 resta municipi
PNC - Jubilació C. DOCTOR FERRAN,49 H 14/09/1927 resta municipi
PNC - Invalidesa C. DOCTOR FERRAN,39 H 03/11/1967 resta municipi
PNC - Jubilació C. DOCTOR FERRAN,37 D 06/06/1937 resta municipi
PNC - Jubilació C. DOCTOR FERRAN,25 D 20/01/1933 resta municipi
PNC - Invalidesa C. DOCTOR FERRAN, 37 D 01/11/1936 resta municipi
PNC - Jubilació C. DOCTOR BARRAQUER,20 D 28/01/1935 resta municipi
PNC - Invalidesa C. DOCTOR BARRAQUER,19 D 10/01/1948 resta municipi
PNC - Jubilació C. DIAGONAL ORIENT,12 D 22/12/1934 resta municipi
PNC - Jubilació C. DEU,9 D 14/11/1932 resta municipi
PNC - Jubilació C. DEU,9 D 19/10/1938 resta municipi
PNC - Jubilació C. DEU,28 D 11/01/1938 resta municipi
PNC - Jubilació C. DEU,11 D 14/08/1940 resta municipi
PNC - Invalidesa C. DEU,11 D 09/06/1942 resta municipi
PNC - Jubilació C. CARRETERA,17 H 27/02/1934 resta municipi
PNC - Invalidesa C. CARME,5 D 08/10/1946 resta municipi
PNC - Invalidesa C. CARLES RIBA,10 H 27/06/1960 resta municipi
PNC - Jubilació C. CAN VINADER,4 D 30/11/1935 resta municipi



Prestació Adreça sexe data naixement Localització

PNC - Invalidesa C. CAN ROCA,3 D 25/12/1941 resta municipi
PNC - Jubilació C. CÁDIZ,8 D 18/02/1941 resta municipi
PNC - Jubilació C. BÉCQUER,9 H 16/09/1942 resta municipi
PNC - Jubilació C. BÉCQUER,21 D 26/02/1931 resta municipi
PNC - Invalidesa C. AVENIDA,336 D 30/06/1956 resta municipi
PNC - Jubilació C. AVENIDA,310 H 06/11/1939 resta municipi
PNC - Jubilació C. AVENIDA,301 D 29/11/1931 resta municipi
PNC - Jubilació C. AVENIDA,300 D 07/01/1937 resta municipi
PNC - Invalidesa C. AVENIDA,300 H 17/05/1969 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ARENYS,28 D 16/06/1974 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ARCADI BALAGUER,87 D 06/07/1931 resta municipi
PNC - Jubilació C. ARCADI BALAGUER,86 D 28/03/1923 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ARCADI BALAGUER,85 D 29/10/1956 resta municipi
PNC - Jubilació C. ARCADI BALAGUER,77 D 08/09/1923 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ARCADI BALAGUER,73 H 08/09/1967 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ARCADI BALAGUER,69 H 03/02/1981 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ARCADI BALAGUER,64 D 26/08/1968 resta municipi
PNC - Jubilació C. ARCADI BALAGUER,53 H 11/01/1923 resta municipi
PNC - Jubilació C. ARCADI BALAGUER,51 D 28/01/1927 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ARCADI BALAGUER,41 D 03/03/1963 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ARCADI BALAGUER,32 H 31/10/1967 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ARCADI BALAGUER,2 D 23/07/1952 resta municipi
PNC - Jubilació C. ARCADI BALAGUER, 53 D 07/08/1924 resta municipi
PNC - Jubilació C. ARAGÓ,61 H 17/05/1932 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ARAGÓ,61 D 28/03/1943 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ARAGÓ,61 H 12/03/1963 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ANTONIO MACHADO,71 D 25/08/1966 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ANTONIO MACHADO,4 D 28/12/1938 resta municipi
PNC - Invalidesa C. ANTONIO MACHADO,4 D 05/10/1948 resta municipi
PNC - Jubilació C. ANTONIO MACHADO,37 D 07/10/1943 resta municipi
PNC - Jubilació C. ALACANT,2 H 29/09/1928 resta municipi
PNC - Jubilació C. AGUSTINA D'ARAGÓ,58 D 27/01/1938 resta municipi
PNC - Invalidesa C. AGUSTINA D'ARAGÓ,58 D 14/09/1939 resta municipi
PNC - Jubilació C. AGUSTINA D'ARAGÓ,30 D 28/09/1936 resta municipi
PNC - Invalidesa C. AGUSTINA D'ARAGÓ,147 D 04/04/1957 resta municipi
PNC - Invalidesa Av TRES-CENTS,24 D 16/01/1948 resta municipi
PNC - Invalidesa Av TRES-CENTS,24 H 03/11/1949 resta municipi
PNC - Jubilació Av TRES-CENTS, 28 D 16/10/1928 resta municipi
PNC - Invalidesa Av TRES-CENTS, 16 H 10/03/1964 resta municipi
PNC - Jubilació Av TRES-CENTS U,22 D 23/07/1930 resta municipi
PNC - Invalidesa Av TRES-CENTS TRENTA-SET,19 D 27/10/1944 resta municipi
PNC - Invalidesa Av TRES-CENTS SIS,11 D 20/02/1964 resta municipi
PNC - Jubilació Av TRES-CENTS SETZE,66 D 31/01/1914 resta municipi
PNC - Jubilació Av TRES-CENTS SETZE,25 D 30/03/1940 resta municipi
PNC - Jubilació Av TRES-CENTS SETZE,25 D 29/04/1944 resta municipi
PNC - Jubilació Av TRES-CENTS SET,32 D 10/09/1929 resta municipi
PNC - Jubilació Av TRES-CENTS QUARANTA-VUIT,34 D 19/09/1927 resta municipi
PNC - Invalidesa Av TRES-CENTS ONZE,11 D 12/03/1966 resta municipi
PNC - Invalidesa Av TRES-CENTS DOTZE, 24 H 12/02/1969 resta municipi
PNC - Invalidesa Av TRES-CENTS DEU, 9 H 12/03/1962 resta municipi
PNC - Jubilació Av TRES-CENTS CINC,47 D 31/07/1936 resta municipi
PNC - Invalidesa Av SANTA MARÍA,26 D 11/05/1969 resta municipi
PNC - Invalidesa Av SANTA MARÍA,17 D 25/12/1935 resta municipi
PNC - Jubilació Av PINEDA,49 H 03/03/1940 resta municipi
PNC - Invalidesa Av PINEDA,49 D 20/10/1943 resta municipi
PNC - Jubilació Av PINEDA,22 D 14/02/1935 resta municipi
PNC - Invalidesa Av PINEDA,100 D 15/10/1958 resta municipi
PNC - Invalidesa Av PINEDA,100 D 15/11/1962 resta municipi
PNC - Jubilació Av MAR,13, D 14/01/1931 resta municipi
PNC - Invalidesa Av MANUEL GIRONA,58 H 04/02/1947 resta municipi
PNC - Jubilació Av MANUEL GIRONA,53 D 17/02/1937 resta municipi
PNC - Jubilació Av MANUEL GIRONA,53 H 12/03/1937 resta municipi

Prestació Adreça sexe data naixement Localització

PNC - Invalidesa Av MANUEL GIRONA,50 D 18/02/1947 resta municipi
PNC - Jubilació Av MANUEL GIRONA,45 D 30/08/1935 resta municipi
PNC - Jubilació Av MANUEL GIRONA,45 D 15/01/1932 resta municipi
PNC - Jubilació Av MANUEL GIRONA,34 D 06/06/1930 resta municipi
PNC - Jubilació Av MANUEL GIRONA,32 H 20/10/1934 resta municipi
PNC - Jubilació Av MANUEL GIRONA,30 D 28/09/1928 resta municipi
PNC - Jubilació Av MANUEL GIRONA,30 H 31/03/1926 resta municipi
PNC - Jubilació Av MANUEL GIRONA,28 H 18/07/1932 resta municipi
PNC - Jubilació Av MANUEL GIRONA,26 D 13/10/1936 resta municipi
PNC - Invalidesa Av MANUEL GIRONA,25 D 11/07/1972 resta municipi
PNC - Jubilació Av MANUEL GIRONA,14 D 19/04/1929 resta municipi
PNC - Invalidesa Av MANUEL GIRONA, 72 D 20/01/1961 resta municipi
PNC - Jubilació Av LLUÍS COMPANYS,27 D 28/12/1927 resta municipi
PNC - Jubilació Av DIAGONAL,17 D 15/09/1932 resta municipi
PNC - Jubilació Av DIAGONAL,17 D 27/04/1942 resta municipi
PNC - Jubilació Av DIAGONAL,11 D 16/06/1916 resta municipi
PNC - Jubilació Av CONSTITUCIÓ,64 D 15/12/1942 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CONSTITUCIÓ,350 D 29/07/1980 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CONSTITUCIÓ,344 D 08/06/1948 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CONSTITUCIÓ,340 D 06/02/1941 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CONSTITUCIÓ,340 H 23/02/1941 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CONSTITUCIÓ,220 D 11/02/1939 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CONSTITUCIÓ,216 D 08/09/1951 resta municipi
PNC - Jubilació Av CONSTITUCIÓ,212 D 22/03/1936 resta municipi
PNC - Jubilació Av CONSTITUCIÓ,212 D 07/05/1942 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CONSTITUCIÓ,212 D 08/07/1949 resta municipi
PNC - Jubilació Av CONSTITUCIÓ,203 D 19/02/1940 resta municipi
PNC - Jubilació Av CONSTITUCIÓ,180 D 13/09/1905 resta municipi
PNC - Jubilació Av CONSTITUCIÓ,179 D 03/01/1926 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CONSTITUCIÓ,177 D 31/12/1944 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CONSTITUCIÓ,155 D 30/03/1963 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CONSTITUCIÓ,134 D 16/06/1957 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CONSTITUCIÓ, 52 H 15/11/1968 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CONSTITUCIÓ, 179 D 19/12/1936 resta municipi
PNC - Jubilació Av CASTELLDEFELS,84 D 20/02/1941 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CASTELLDEFELS,24 D 04/06/1950 resta municipi
PNC - Invalidesa Av CASTELLDEFELS,146 D 24/02/1949 resta municipi
PNC - Jubilació Av CASTELLDEFELS, 301 D 26/05/1929 resta municipi
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núm. total pensions

Vista Alegre 46

Castelldefels 348
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Immaculada Palet (Responsable de nòmines i suport informàtic)
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1 INTRODUCCIÓ. 

El barri de Vista Alegre presenta unes condicions de deteriorament físic de l’edificació i problemes d’accessibilitat 

que han fet qualificar per l’ajuntament com barri de atenció especial i aplicar als fons de la llei de barri en la 

setena convocatòria feta per la DTOP de la Generalitat de Catalunya. 

Amb la voluntat de fer coincidir sinergies i obtenir el màxim de recursos per a escometre les obres de millora de 

l’accessibilitat, es planteja coordinar els ajuts regulades per el Decret 455/2004 de 14 de desembre, i les ajudes 

que l’ajuntament pretén sol·licitar mediant el programa de millorament de barris regulat pel Decret 69/2004, de 

7 de setembre i d’aquesta manera reduir els costos als propietaris. 

Aquet estudi es una eina que complementa els càlculs necessaris per desenvolupar el Projecte d’Intervenció 

Integral en el seu Camp 2 de Rehabilitació d’edificis i millora de l’accessibilitat així com un avanç important per la 

redacció del document de Delimitació de conjunt d’especial interès al barri de Vista Alegre i d’aquesta forma optar a 

una subvenció addicional del 10% a les subvencions previstes per el Decret 455/2004. 

L’estudi te com objecte l’anàlisi dels edificis plurifamiliars al barri de Vista Alegre per valorar les seves patologies 

i de aquesta forma donar una proposta d’intervenció en un cert nombre d’edificis i la confecció d’un pressupost 

orientatiu. 

 

En Castelldefels des dels anys 50 del segle XX, s’han consolidat nous barris a l’entorn del nucli central històric 

del poble i fins a la platja (Vista Alegre, Lluminetes, la Pineda de la Marina, les Botigues, entre d’altres), de manera 

que una gran part del terme es troba actualment urbanitzat. Aquest fenomen d’ocupació intensiva del territori 

produït en els darrers anys s’ha aguditzat atès el creixement demogràfic causat per l’expulsió de la població 

resident de Barcelona. Molts d’aquests barris s’han convertit així en nuclis urbans de primera residència, tot i que 

les tipologies edificatòries van ser projectades per a un altre ús. 

Entre 1950 i 1975 Castelldefels va passar de poc més de 2.000 habitants empadronats a excedir els 20.000. 

Aquest increment exponencial va tenir com a resultat la taxa de creixement més alta dels municipis de la zona. A 

la xifra de persones empadronades calia sumar en èpoques d’estiu les nombroses famílies que ocupaven cases de 

segona residència i també aquelles que anaven a la platja a passar el cap de setmana. 

La major part de la població nouvinguda provenia del sud d’Espanya, principalment d’Andalusia, Extremadura i 

Múrcia, i una minoria de la resta de Catalunya, a més de quantitats inferiors de persones d’altres regions i de 

països europeus. Tots ells però eren atrets per la platja i la proximitat a l’aeroport.  

En la dècada dels 70 i principis del 80 del segle XX aquest creixement de la població va fer incrementar la 

demanda i, com a resposta, la producció d'habitatges, especialment en tipologies d’habitatges plurifamiliars. En 

aquesta situació els barris que més van créixer van ser els perifèrics, on es van construir també apartaments 

d’estiueig que de mica en mica van ser ocupats per residents permanents. 

El barri de Vista Alegre, no és fins la segona meitat dels anys 50 que s’inicia un primer procés d’ocupació dispersa 

o constitució pròpiament dita del barri. Aquest ocupa el vessant de migdia d’un petit turó, bastant separat 

inicialment del nucli urbà existent. El primer assentament es va produir sobre un parell de finques rústiques 

ocupades en principi per les granges que les atenien. El creixement inicial es produeix amb una distribució 

relativament homogènia del sòl parcel·lat, amb una ocupació escassa i dispersa. Les primeres parcel·lacions per a 

construcció d’habitatges se situen al costat de les primitives parcel·les rústiques. El procés de divisió parcel·lària i 

d’ocupació es va fer seguint el camí d’accés fins a la cota superior de la finca originària (que correspon amb el 

actuals carrers d’Andalusia i de la Giralda), ja que aquest és el traçat que disposa de les condicions topogràfiques 

més favorables. 

En el període de 1961 a 1965 es produeix una compactació del sector anteriorment ocupat de manera dispersa, 

alhora que es parcel·len i s’ocupen porcions de sòl contigües que corresponen als que ara són els carrers de 

Mansió i d’Agustina d’Aragó. Tot això suposa un increment notable de l’edificació, que en un curt període de 

quatre anys comporta la parcel·lació, venda i construcció d’una bona quantitat dels nous habitatges. 

Al llarg del període 1965-1969, tot i que Vista Alegre havia arribat ja a un grau d’ocupació molt elevat, es dóna 

una major densificació del barri. La gran majoria de les noves edificacions es produeixen sobre parcel·les que per 

la seva major dificultat d’ocupació (cantonades, terrenys amb pendents excessius, etc.) havien quedat buides fins 

al moment. També es produeixen els primers fenòmens de densificació de l’interior de les parcel·les ja ocupades 

mitjançant l’alçament d’un pis més (“llevant” o “remunti”) o per la venda i/o lloguer de porcions d’habitatges o 

parcel·les. En aquesta fase de creixement es defineix amb major claredat el domini privat al davant a l’espai 

públic, amb l’establiment d’un sistema d’accés segregat per a cada propietat. Alhora que es produeix aquest 

procés de densificació del barri, els interessos immobiliaris i de propietaris del sòl promouen el Pla Parcial “El 

Castillo” (juny del 1965), que incorpora com a sòl urbà l’àrea intermèdia situada entre Vista Alegre i el nucli de 

Castelldefels.  

Els primers anys de la dècada dels 70 marquen el fi dels processos d’autoconstrucció que havien donat origen al 

barri i donen pas a les primeres intervencions immobiliàries de promocions d’habitatge per a la seva venda. Així 

mateix s’inicien els primers treballs d’urbanització i de construcció d’equipaments, amb la pavimentació de 

carrers i la construcció de la corresponent xarxa de clavegueram i les primeres dotacions escolars. 
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Imatge 1. Fotoplans de Castelldefels sector barri Vista Alegre any 1947 (Font: ICC) 

 

 

Imatge 2. Fotoplans barri de Vista Alegre any 1967 (Font: ICC) 

 

Imatge 3. Fotoplans barri de Vista Alegre any 1988 (Font: ICC) 

 

Vista Alegre, igual que altres urbanitzacions marginals de la perifèria metropolitana producte d’un primer procés 

de creixement il·legal, apareix coincidint amb la primera onada de flux migratori més intens, en un moment en el 

qual la demanda de residència era primordial. Amb la justificació de proporcionar habitatges a preus assequibles, 

es va donar una ocupació del territori indiscriminada, que va tenir com a resultat la provisió d’un sostre precari a 

preu moderat, a costa d’oferir una reduïda superfície, amb manca d’equipament i dins d’un conjunt urbà de molt 

deficient urbanització. Amb l’exhauriment dels terrenys edificables i la qualificació urbanística d’aquells 

disponibles es veu bloquejat el creixement natural del barri, alhora que es fa impossible la localització de nous 

equipaments i dotacions. 

Imatge 4. Situació del barri 
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2 DESCRIPCIÓ DEL BARRI DE VISTA ALEGRE. 

El barri de Vista Alegre està situat en l’extrem nord del municipi de Castelldefels. Els fronts oriental i meridional 

del barri ofereixen una continuïtat urbana amb la resta del nucli actual del municipi, mentre que els fronts 

occidental i septentrional limiten amb una extensa àrea qualificada de parcs i jardins urbans, de nova creació de 

caràcter local, segons indica el Pla General Metropolità.  

Els límits de l’àrea d’estudi són els següents: 

 al nord: el confí de la delimitació de sòl urbà, 

 a l’est: la vorera est del carrer de Ramon i Cajal fins al carrer d’Agustina d’Aragó, 

 al sud: la vorera sud del carrer d’Agustina d’Aragó, entre els carrers de Ramon i Cajal i de Lola Anglada, i el 

carrer de Lola Anglada fins al límit de la delimitació de sòl urbà, 

 a l’oest: el carrer d’Agustina d’Aragó entre el carrer de Lola Anglada fins al límit de la delimitació de sòl urbà. 

El barri de Vista Alegre engloba una superfície de 124.113,72 m2, que representa el 2,48% del sòl ocupat 

residencial de Castelldefels. La seva població és de 4.770 habitants (segons el padró a data d’1 de gener de 

2010), que suposen el 7.79% de la població total del municipi (62.623 habitants). 

Taula 1. Població per barris i sexe de Castelldefels (Font: Padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2010. Observatori de la Ciutat) 

Barri Homes Dones % Total 

Baixador 1.407 1.349 4,49% 2.756 

Bellamar 1.407 1.438 4,49% 2.845 

Les Botigues 413 433 1,32% 846 

Camí Ral 8 6 0,03% 14 

Can Bou 1.557 1.544 4,97% 3.101 

Can Roca 390 384 1,25% 774 

Els Canyars 1.672 1.657 5,34% 3.329 

El Castell - Poble Vell 6.452 6.462 20,6% 12.914 

Centre 5.267 5.622 16,82% 10.889 

Granvia Mar 600 566 1,92% 1.166 

Lluminetes 1.508 1.355 4,82% 2.863 

Mar-I-Sol 400 406 1,28% 791 

Montmar 2.579 2.705 8,24% 5.284 

Muntanyeta 1.949 1.977 6,22% 3.926 

La Pineda 2.013 1.918 6,43% 3.931 

El Poal 1.244 1.148 3,97% 2.392 

Vista Alegre 2.438 2.332 7,79% 4.770 

Zona Universitària 9 8 0,03% 17 

Total 31.313 31.310 100% 62.623 

 

Imatge 5. Àmbit d'estudi 

 

El nombre total d’habitatges existents és de 1.027 (segons dades del cadastre), que equivalen al 3,98% del parc 

municipal d’habitatges (25.814 habitatges). 

El barri de Vista Alegre se situa completament dins de sòl urbà, és geogràficament diferenciable, totalment 

residencial (majoritàriament amb habitatges de primera residència) i té continuïtat geogràfica i un caràcter 

homogeni, tant a nivell urbanístic com a nivell social. Tot i això, a causa dels diferents i consecutius processos de 

consolidació que s’han donat dins del barri, es detecten diferents tipologies edificatòries, les quals van des dels 

habitatges unifamiliars entre mitgeres i les cases unifamiliars amb pas lateral, fins als habitatges plurifamiliars tant 

entre mitgeres, com aïllats com amb pas lateral. En la major part de la seva superfície, el barri respon a una 

tipologia d’obra de molt baixa qualitat residencial i marginalitat urbana, conseqüència de la seva gènesi, que es va 

produir al marge d’un procés regulat pel planejament. 

A nivell censal, l’àrea de Vista Alegre delimitada en aquest estudi s’inclou dins de les tres seccions censals 

següents: 0805601001, 0805601002 i 0805601003. 

Vista Alegre es un sector característic, envoltat de nous sectors de desenvolupament residencial. Les diferències 

que es donen entre aquests nous sectors i el barri, tant a nivell de qualitat dels habitatges i de la urbanització, 

com de les característiques de la població resident, són singulars i molt evidents. 

2.1 Característiques dels edificis residencials del barri de Vista Alegre. 

L’estat de les edificacions es resultat de la forma que va ser construït el barri. Cal recordar que, en un principi, 

molts dels edificis eren de planta baixa i, amb el temps, s’han anat realitzat remuntes que han comportat 

l’augment d’un o més pisos a la construcció original. Aquest procés ha provocat que molts dels edificis conservin 

encara les plantes baixes amb les construccions originals, que en molts casos eren d’autoconstrucció. 

A causa de la topografia accidentada de la zona i de la profunditat que tenen les parcel·les, una gran part dels 

edificis construïts sobre parcel·les en pendent, presenten cap al front del carrer dos o tres nivells però, a mesura 

que baixa la cota en relació a la vorera i el pendent canvia, l’edifici guanya entre un i dos nivells més. En alguns 

edificis es pot observar que per sota de la rasant del carrer s’han construït un o dos pisos, la majoria amb accés 

directe des del carrer per mitjà de reculades laterals existents, que al seu torn permeten que els habitatges 

tinguin il·luminació i ventilació directa. 

Una altra característica de les edificacions del barri és la reduïda quantitat d’habitatges per edifici, ja que molts 

d’ells disposen d’un sol habitatge per planta. Aquest fet incrementa el cost d’execució de la rehabilitació per a 

cada propietari, ja que l’import de la restauració haurà de repartir-se entre un nombre reduït de propietaris. 
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En les dades del Cens de 2001 per a les seccions 1001 i 1002 es pot apreciar que l’inici de la construcció del 

barri es produeix a la dècada 1951-60, quan van ser construïts el 7,37% del nombre total d’edificis destinats 

principalment a habitatge. La major part dels immobles van ser construïts entre els anys 1961 i 1970 (72,80%). 

Aquest creixement va seguir en una proporció molt menor en el període 1971-1980 (13,31%). Per tant, entre els 

anys 1951 i 1980 van ser construïts el 93,48% del total dels edificis residencials de Vista Alegre. 

Les zones que destaquen més per la seva antiguitat són les àrees centrals del barri, que comprenen les illes de 

cases situades entre el carrer de la Giralda i el carrer d’Andalusia. A causa de la seva l’antiguitat, entre aquests 

dos carrers, és a on les construccions presenten problemes constructius més evidents. 

Un altre sector que també mostra un envelliment notable, és el que es troba al nord del barri, entre els carrers 

de l’Alhambra, de Magallanes i de la Mesquita de Còrdova. En aquesta zona els edificis daten majoritàriament de 

la dècada dels seixanta, però molt pocs dels habitatges han estat rehabilitats i comporten un elevat nivell de 

deteriorament. És també en aquesta zona on s’ha produït un major nombre de promocions noves en els darrers 

anys, fet que genera un contrast que fa més evident el deteriorament i/o abandonament de determinats edificis 

d’aquest sector. 

Taula 2. Número i any de construcció dels edificis destinats principalment a habitatge (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 Vista Alegre (sec. 1001 i 1002) 

 núm. % 

anteriors a 1900 0 0,00 

1900-1950 1 0,28 

1951-1960 26 7,37 

1961-1970 257 72,80 

1971-1980 47 13,31 

1981-1990 7 1,98 

1991-2001 15 4,25 

TOTAL 353 100 

En el cas d’efectuar una distinció tipològica elemental, des de la casa unifamiliar en parcel·la estreta i allargada, 

que és l’origen de la formació del barri, fins a les darreres construccions de cases plurifamiliars de renda, a la 

manera del mercat immobiliari mes convencional, es poden distingir les següents tipologies edificatòries: 

1. Habitatges unifamiliars entre mitgeres amb alineació regulada: Aquest tipus reserva davant de la 

construcció un pati que dóna al carrer, de manera que permet la privatització de l’ús de les reculades que donen 

a la façana. Aquests patis d’entrada són molt petits i no sobrepassen els 3 m. de profunditat. En molts casos s’han 

ocupat com a galeria coberta o com a porxo per a l’aparcament del vehicle propi. Aquests espais van aparèixer 

com a l’element que permetria unir l’accés de la casa amb el futur carrer, que no es trobava urbanitzat en el 

moment de l’edificació i del qual no es podia conèixer ni l’alineació ni la rasant. Quan la rasant resultant de la 

posterior urbanització del carrer no coincidia amb l’edificació ja existent, el pati va servir per a col·locar les 

escales d’accés des del carrer. Posteriorment ha permès la ubicació de les escales d’accés als pisos superiors 

aixecats més tard. En els casos en els quals el desnivell entre el carrer i la planta baixa ha resultat superior als 2 

m. han aparegut cossos construïts que s’utilitzen com a magatzems, garatges o locals comercials. 

2. Cases amb pas lateral i alineació regulada: Aquesta tipologia és similar a l’anterior, però l’ample de façana 

permet deixar un corredor d’entre 90 i 180 cm. que facilita l’accés en tota la profunditat de la parcel·la. De 

vegades aquest pas lateral es comparteix amb la parcel·la veïna, sent menys habitual la presencia d’edificacions 

amb passos laterals als dos costats de la parcel·la. Els corredors laterals s’utilitzen per donar accés a habitatges 

situats a l’interior de la parcel·la i que no donen al carrer, o bé a les plantes situades a un nivell diferent del propi 

del carrer (tant en un nivell inferior en el cas de parcel·les situades pendent avall o en un nivell superior en el cas 

de plantes de nova ampliació). 

3. Habitatges plurifamiliars: Dins aquest grup es poden distingir, d’acord amb les seves característiques 

físiques i de procés de formació, els subtipus següents: 

Habitatge plurifamiliar desenvolupat sobre una parcel·la de fins a 9 m. de façana: correspon a l’habitatge més 

convencional de 45 a 90 m2. Les agregacions són d’un habitatge per planta. L’accés pot ser amb escala exterior 

(el cas més habitual) o bé amb un bloc d’escales incorporat a l’edifici. L’accés a l’escala es fa normalment per una 

pas lateral. 

Habitatge plurifamiliar desenvolupat sobre una parcel·la de més de 9 m. de façana: correspon a habitatges amb 

mesures similars al cas anterior, de 45 a 90 m2, amb agregacions de dos habitatges per planta. L’accés també 

s’efectua amb un bloc d’escales incorporat a l’edifici, amb ingrés frontal o per pas lateral. Els promotors 

d’aquestes construccions solien ser similars als del mercat immobiliari convencional. Aquest tipus d’habitatges, 

construïts per a la seva venda, van aparèixer a Vista Alegre en la darrera fase de compactació del barri, és a dir 

dins de la primera meitat de la dècada dels anys 70 del segle passat. 

Classificant i agrupant les tipologies edificatòries en los dos grups principals es te el següent plànol: 

Imatge 6. Tipologies edificatòries en dos grups principals al barri de Vista Alegre. 

 

Les edificacions aïllades es troben ubicades majoritàriament sobre el carrer de la Giralda, el carrer de Agustina 

d’Aragó i un tram del carrer de Cervantes, els edificis que tenen aquesta tipologia son principalment 

construccions fetes una vegada aprovada la normativa urbanística metropolitana amb el pla general de 

Castelldefels, on es classifica al sòl com 20a/8 – Ordenació en edificació aïllada (Subzona VII). La resta 

d’edificacions corresponen principalment a edificis aparionats, aquesta es la tipologia predominant degut a fer la 

tipologia utilitzada inicialment al barri, on desprès els edificis van realitzar ampliacions i modificacions per 

incrementar el nombre de habitatges, construint una o dues plantes més. 
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El planejament vigent sobre el àmbit es el següent: 

Imatge 7. Planejament vigent, barri de Vista Alegre. 

 

 

3 ANÀLISI SOCIOECONÒMIC. 

3.1 Descripció de la població. 

El barri de Vista Alegre té una població de 4.770 habitants segons el Padró municipal a data de 1 de gener de 

2010, que representen el 7,79% dels 62.623 habitants empadronats a Castelldefels en la mateixa data. En l’anàlisi 

s’utilitzen dades procedents tant del Padró facilitat per l’Ajuntament (referides estrictament a l’àmbit del barri de 

Vista Alegre delimitat en l’estudi), com del Padró aprovat per l’INE (que es refereixen en tots els casos a la 

totalitat de les seccions 1001 i 1002). Cal tenir en compte doncs que les dades procedents d’aquestes dues fonts 

d’informació presenten diferències ja que es refereixen a àmbits diferents. 

3.1.1 Evolució de la població. 

El any 2003 la població del barri era de 3.216 habitants, per l’any 2008 la població augmento un 0.12% a 3.220 

habitants, en aquets dos últims anys hi ha un increment con respecte al 2008 del 48%, arribant als 4.770 

habitants.(segons el Padró de l’Ajuntament a 1 de gener de 2010). La població resident al conjunt de 

Castelldefels, ha tingut un increment del 15,58% en el període 2003-2008 i un increment del 3.38% pel període 

2008-2010. 

És d’esmentar, però, que si es consideren les dades de població de l’INE referides a la totalitat de les seccions 

censals 1001 i 1002, la població del barri hauria crescut en un 21,38% en el període 2003-2008. Això és provocat 

per l’intens creixement demogràfic que s’ha donat en els darrers anys en la zona de recent desenvolupament 

situada dins de la secció 1002 però fora de l’àrea estudi (entre el carrer de Ramon i Cajal, carrer de Mansió, pl. 

de l’Amistat, carrer d’Agustina d’Aragó i passeig de Lormont). El nous blocs d’habitatges que s’han construït en 

aquest sector han comportat l’empadronament d’unes 550 persones, que representen més del 25% del total de 

residents a la secció 1002. De fet, mentre que l’any 2003 el 93% de les persones empadronades en aquesta 

secció el localitzaven al barri de Vista Alegre, aquesta proporció s’ha reduït al 68,7% l’any 2008. 

El fort augment de la població que s’ha donat darrerament en els sectors propers al barri també es fa palès en 

observar l’evolució demogràfica de la secció 1003, que ha vist créixer en un 61,3% el seu nombre d’habitants en 

el període 2003-2008 gràcies als nous desenvolupaments residencials situats a l’est de la ronda d’Otero Pedrayo. 

El mateix ha succeït amb els blocs d’habitatges situats a la vorera sud del carrer d’Agustina d’Aragó, entre el 

carrer de Lola Anglada i el carrer del Doctor Marañón. En aquesta darrera àrea s’ha donat un creixement de 

quasi 200 persones des de l’any 2001. 

Vista Alegre apareix doncs com un sector aïllat, en el qual la població a crescut, envoltat de nous sectors de 

desenvolupament residencial. Les diferències que es donen entre aquests nous sectors i el barri, tant a nivell de 

qualitat dels habitatges i de la urbanització com de les característiques de la població resident, fan molt necessari 

la millora del barri i del seu parc immobiliari. 
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Taula 3. Variació de la població en el període 2003-2008 (Font: Padró de l’Ajuntament i Padró de l’INE a 1 de gener de cada any) 

 Vista Alegre Castelldefels 

 
Ajuntament 
(àmbit barri) 

INE 
(secc. 1001 i 1002) 

INE 

població 2003 3.216 2.563 52.405 

població 2008 3.220 3.111 60.572 

Població 2010 4.770  62.623 

3.1.2 Densitat de població. 

Vista Alegre concentra, a 1 de gener de 2010, el 7.79% de la població total del municipi i el 3,98% del parc 

municipal d’habitatges, mentre que la seva superfície representa només el 2,48% del sòl ocupat residencial de 

Castelldefels. Això provoca que la densitat de l’àrea delimitada sigui aproximadament el doble de la que 

correspon al municipi, tant si es té en compte la densitat en habitants per hectàrea (384 habitants/ha a Vista 

Alegre per 107 a Castelldefels) com en habitatges per hectàrea (83 al barri per 44 al municipi). 

Taula 4. Densitat de població (Font habitants: Padró a 1 de gener de 2008; Font habitatges: Cadastre; Font superfície: àmbit d’intervenció 
per a Vista Alegre i AMB, sòl ocupat residencial any 2006 per al municipi) 

 
Habitants 

(1 gener 2008) 
Habitatges 

Superfície 
(ha) 

Densitat 
(habitants/ha) 

Densitat 
(habitatges/ha) 

Vista Alegre 4.770 1.027 12.41 384,36 82,75 

Castelldefels 60.572 25.814 586,7 106,7 43,99 

3.1.3 Estructura per edats i gèneres. 

Quant a l’estructura per edats, s’aprecia un pes relatiu molt elevat de la població major de 64 anys, que suposa el 

14,36% de la població total del barri a data d’1 de gener de 2010. 

Aquestes dades posen de manifest que la població de Vista Alegre està força més envellida que la del conjunt de 

Castelldefels. L’estructura per edats de la població menor de 65 anys està molt condicionada per l’elevat 

percentatge de població immigrant que resideix al barri, ja que aquest col·lectiu és majoritàriament d’edat 

laboral, seguint els paràmetres típics de la immigració. Les persones que emigren a un altre país ho fan 

principalment per raons de treball i tenen majoritàriament, en un primer moment, de 15 a 45 anys. 

Posteriorment la piràmide d’edats es reequilibra parcialment gràcies als processos de reagrupament familiar. 

La població de 18 a 64 anys resident a Vista Alegre suposa el 65,09% de la població total del barri, un pes relatiu 

força inferior al del conjunt de Castelldefels (68,66%). 

La població infantil (de 0 a 17 anys) representa el 20,55% de la població total del barri, un percentatge que se 

situa entre el que correspon al conjunt de Castelldefels (19,91%). 

La població estrangera representa el 20,96% de la població total resident a Vista Alegre, en els trams de menor 

edat aquesta proporció augmenta significativament (els estrangers suposen el 24,14% de la població de 0 a 14 

anys, el 31,68% del grup de 15 a 29 anys i el 27,90% del grup de 30 a 44 anys). 

Taula 5. Població dels barris per edats de Castelldefels (Font: Padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2010. Observatori de Ciutat) 

Barri   Mitjana d'edat   0-17 anys   18-64 anys   > 65 anys 

Baixador  38,92 15,97% 72,61% 11,43% 

Bellamar  39,32 20,67% 64,82% 14,52% 

Les Botigues  39,38 19,62% 67,14% 13,24% 

Camí Ral  43,21 14,29% 64,29% 21,43% 

Can Bou  35,62 24,90% 68,07% 7,03% 

Can Roca  40,4 18,73% 68,60% 12,66% 

Els Canyars  30,12 27,70% 69,48% 2,82% 

El Castell - Poble Vell  37,47 18,85% 69,85% 11,30% 

Centre  39,47 16,35% 68,97% 14,21% 

Granvia Mar  37,22 18,35% 70,07% 11,58% 

Lluminetes  37,84 17,32% 71,32% 11,35% 

Mar-i-sol  42,44 15,63% 65,76% 18,61% 

Montmar  38,99 20,57% 67,05% 12,38% 

Muntanyeta  35,23 26,31% 65,33% 8,35% 

La Pineda  37,67 19,51% 69,73% 10,76% 

El Poal  35,79 19,36% 72,32% 8,32% 

Vista Alegre  37,95 20,55% 65,09% 14,36% 

Zona Universitària  42,12 5,88% 88,24% 5,88% 

Castelldefels  37,6 19,91% 68,66% 11,43% 

La intensa arribada d’immigrants pot propiciar a més, per les condicions legals, econòmiques i socials d’aquests 

col·lectius, que en força habitatges hi convisqui un nombre de persones sovint superior a la seva capacitat. 

Aquestes situacions provoquen un augment de la densitat poblacional, una tendència a la congestió la degradació 

del parc immobiliari. 

És necessari tenir en compte, en interpretar les dades disponibles, que es desconeix quin és el nombre de 

persones estrangeres, especialment de nacionalitats extracomunitàries, en situació legal irregular que viuen a 

Vista Alegre i que no consten al padró d’habitants. Es pot suposar però que el pes relatiu d’aquest col·lectiu és 

superior al que es reflecteix en les dades analitzades. 

Pel que fa a la distribució per gèneres, el barri de Vista Alegre destaca per l’elevada proporció de població 

masculina, ja que els homes suposen el 51,11% de la població total, una proporció superior en més d’1 punt a la 

que es dóna al municipi (50,00%). Això és provocat especialment per la distribució entre gèneres de la població 

nouvinguda de nacionalitat estrangera, ja que la immigració sol ser en els moments inicials predominantment 

masculina, sobretot entre el col·lectiu més nombrós al barri (els marroquins), tot i que posteriorment els dos 

gèneres es reequilibren gràcies als processos de reagrupament familiar. 

És de destacar que la major proporció de població masculina es dóna a Vista Alegre en tots els grups d’edat, tret 

de la població major de 64 anys, col·lectiu en el qual les dones representen el 55,70%. Les problemàtiques que 

s’han esmentat doncs en relació a la gent gran afecten especialment el col·lectiu femení. 

Taula 6. Població per gèneres (Font: Padró de l’Ajuntament per a Vista Alegre i Padró de l’INE per al municipi i Catalunya a 1 de gener de 
2010) 

 
Vista Alegre 
(àmbit barri) 

Castelldefels 

 núm. % núm. % 

homes 2.438 51,11% 31.313 50,00% 

dones 2.332 48.89% 31.310 50.00% 

població total 4.770 100% 62.623 100% 

3.2 Descripció de la situació econòmica. 

El sector serveis és la branca econòmica que genera la major part dels llocs de treball tant a Castelldefels com al 

barri de Vista Alegre. De tota manera, el diferencial que es dóna entre aquests dos àmbits territorials és molt 

significatiu. Mentre que els serveis ocupaven l’any 2001 el 70,06% de la població ocupada del conjunt del 

municipi, a Vista Alegre treballava en aquest sector el 53,15% de la població ocupada. 

Per contra, en el sector de la construcció es dóna un nivell d’ocupació molt superior al barri. El 31,02% de la 

població ocupada de Vista Alegre treballava en aquest sector, un percentatge que supera en uns 20 punts tant el 

que correspon a Castelldefels (11,52%). 

La indústria és el segon sector quant a nombre de llocs de treball generats a Castelldefels (17,80% dels ocupats 

treballen en el sector al municipi), però passa a ser el tercer sector al barri de Vista Alegre (14,79%), en veure’s 

superat per la construcció. Val a dir que el nivell d’ocupació de la indústria és molt inferior, tant al conjunt del 

municipi com al barri, que el que es dóna a Catalunya (25,18%). 

El sector agrícola té un pes molt marginal pel que fa a la població ocupada. L’any 2001 només l’1,03% dels 

treballadors ocupats de Vista Alegre treballaven en aquest sector. És d’esmentar però que aquesta proporció se 

situa entre la que correspon al conjunt del municipi (0,62%) i la de Catalunya (2,46%). 

Es pot concloure per tant que l’ocupació a Vista Alegre està molt relacionada amb l’evolució del sector de la 

construcció. 
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Taula 7. Població ocupada de 16 anys i més per grans sectors d’activitat (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(secc. 1001 i 1002) 
Castelldefels Catalunya 

 núm. % núm. % núm. % 

Agricultura 10 1,03 138 0,62 69.287 2,46 

Indústria 143 14,79 3.992 17,80 708.921 25,18 

Construcció 300 31,02 2.584 11,52 291.482 10,35 

Serveis 514 53,15 15.711 70,06 1.745.436 62,00 

Població ocupada de 16 anys i més 967 100,00 22.425 100,00 2.815.126 100,00 

 

D’entre les característiques de la població del barri de Vista Alegre en relació amb el mercat de treball, destaca 

l’elevada taxa d’atur registrada segons el Cens de Població de l’any 2001. Aquesta taxa (13,58%) supera en quasi 

3 punts percentuals la mitjana de Castelldefels (10,62%). Aquest és un dels principals factors que posen en perill 

el nivell de convivència i la qualitat de vida dels habitants del barri. 

Les dades de atur al municipi de Castelldefels actualitzades a 2009 son les següents: 

Taula 8. Atur registrat segons grans sectors d'activitat Castelldefels. Sèrie temporal (Font: IDESCAT) 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Sense ocupació 

anterior Total 

2009 9 377 568 2.457 104 3.515 

2008 11 269 212 1.362 58 1.912 

2007 6 252 165 1.318 58 1.799 

2006 9 250 162 1.312 84 1.817 

2005 4 250 204 1.374 178 2.010 

2004 4 197 114 811 115 1.241 

 

Taula 9. Taxa d’atur de l’any 2001 (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(secc. 1001 i 1002) 
Castelldefels 

Nombre de persones actives (16 anys i més) 1.119 25.090 

Nombre de persones aturades 152 2.665 

Taxa d’atur 13,58% 10,62% 

Si es consideren les dades d’atur registrat al mes de febrer de 2009, s’aprecia que mentre que l’atur ha 

augmentat a Catalunya respecte a l’any 2001 fins a assolir el 12,44% de la població activa, a Castelldefels (no es 

disposa de dades desagregades a nivell de seccions censals) ha disminuït i és actualment del 9,63%. Aquest fet és 

conseqüència del fort creixement econòmic que s’ha donat en el període 2001-2007 a Castelldefels, quan 

l’activitat i l’ocupació van augmentar considerablement (el nombre d’empreses va créixer un 30,5% i els llocs de 

treball un 33,9%). Malgrat això, les condicions específiques del barri de Vista Alegre, tant pel que fa a les 

característiques de la seva població com les dels llocs de treball en els quals s’ocupa la població activa, fan pensar 

que la taxa d’atur pot haver-se incrementat significativament al barri respecte a l’any 2001. 

Durant l’any 2008 l’evolució de l’ocupació a Castelldefels ha estat negativa, amb un decreixement del 2,4% en el 

nombre de llocs de treball. Aquest decreixement ha estat de major magnitud que l’experimentat en el conjunt de 

la zona del Delta del Llobregat i de Catalunya. La destrucció d’ocupació a nivell municipal, tot i que s’ha donat en 

tots els sectors econòmics, respon sobretot a la pèrdua de llocs de treball en la construcció i segueix la tònica 

que ha caracteritzat el context català en el seu conjunt. Així mateix, val a dir que ja durant l’any 2007 es va 

registrar un lleu decreixement en el nombre d’empreses, que s’ha vist accentuat al llarg del 2009. 

Durant el darrer any (de febrer de 2008 a febrer de 2009) l’atur s’ha incrementat en major proporció a 

Castelldefels (augment anual del 74,34%) que a Catalunya (64,82%). El sector econòmic que més s’ha vist afectat 

per aquest increment de l’atur ha estat la construcció, amb una variació interanual del 128,10% al municipi i del 

128,32% a Catalunya. Si es té en compte que el percentatge de població ocupada que treballa en aquest sector és 

molt més elevat a Vista Alegre que al conjunt del municipi i a Catalunya, i que totes les previsions econòmiques 

coincideixen en que l’evolució de la construcció serà negativa a curt termini, el risc que l’atur augmenti de forma 

accelerada al barri en els propers mesos és molt elevat. 

Addicionalment, és d’esmentar que en el sector de serveis l’augment de l’atur en el darrer any ha estat força més 

elevat a Castelldefels que a Catalunya (variacions interanuals del 68,39% per 56,54% respectivament). En ser 

aquest sector el que genera un major nombre de llocs de treball a Vista Alegre i tenint en compte que, com es 

veurà més endavant, el barri està patint un accelerat procés de tancament d’establiments comercials, és 

previsible que l’augment de l’atur en aquest sector sigui més intens al barri que al conjunt del municipi i a 

Catalunya. 

En el darrer any s’ha donat un major increment de l’atur entre els homes, el barri de Vista Alegre destaca per 

l’elevada proporció de població masculina. Aquesta tendència de major afectació de les situacions d’atur entre la 

població masculina pot mantenir-se i fins i tot accentuar-se a curt termini, ja que els treballadors del sector de la 

construcció, que com s’ha vist és el principal sector afectat, són molt majoritàriament homes. També és de 

destacar el risc que l’actual crisi econòmica afecti especialment el col·lectiu d’immigrants estrangers, que 

treballen molt majoritàriament en el sector de la construcció. 

De tota manera, és de destacar que la problemàtica de l’atur és major entre les dones tant a Castelldefels com a 

Catalunya. La taxa d’atur que correspon al col·lectiu femení del municipi (10,55%) supera en 1,66 punts la dels 

homes (8,89%). Aquest diferencial és superior al que es dóna a Catalunya, on la taxa d’atur femenina supera en 

1,42 punts la taxa masculina. 

Taula 10. Taxa d’atur al febrer de 2009 per gènere (Font: programa HERMES de la Diputació de Barcelona per a Castelldefels, i 

Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya per a Catalunya) 

 Castelldefels Catalunya (1) 

 Total homes dones Total homes dones 

Total aturats febrer 2009 3.323 1.710 1.613 479.487 253.934 225.553 

Variació interanual (%) 74,34% 93,88% 57,52% 64,82% 94,51% 40,65 

Taxa d’atur (%) 9,63% 8,89% 10,55% 12,44% 11,81% 13,23% 

(1) La taxa d’atur per a Catalunya, que no consta en les dades del l’Observatori del Treball, s’ha calculat a partir del nombre d’aturats 

existents al febrer de 2009 sobre el total de població activa existent segons l’Enquesta de Població Activa del 4t trimestre de 2008 (Font: 
IDESCAT) 

 

Taula 11. Nombre d’aturats al febrer de 2009 i variació interanual per sectors d’activitat (Font: programa HERMES de la Diputació de 
Barcelona per a Castelldefels, i Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya per a Catalunya) 

  Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense 

ocupació 

anterior 

Total 

Castelldefels 

aturats febrer 

2009 
16 414 479 2.285 129 3.323 

variació 
interanual (%) 

45,45% 57,41% 128,10% 68,39% 98,46% 74,34% 

Catalunya 

aturats febrer 

2009 
7.710 97.575 72.223 281.313 20.666 479.487 

variació 
interanual (%) 

60,26% 57,32% 128,32% 56,54% 62,25% 64,82% 

A la problemàtica provocada per l’atur s’afegeix el baix nivell de qualificació professional de bona part dels llocs 

de treball de la població ocupada del barri. 

3.3 Descripció de la situació social. 

3.3.1 Nivell adquisitiu de la població 

La població inactiva del barri de Vista Alegre suposa el 52,60% de la població resident, un percentatge que supera 

al conjunt del municipi (45,61%). Aquesta situació és provocada especialment per l’elevada inactivitat de la 

població femenina. El diferencial entre la taxa d’inactivitat dels homes i de les dones és de més 23 punts a Vista 

Alegre, mentre que al conjunt del municipi i a Catalunya aquesta diferència es redueix a uns 17 punts, sempre 

amb una menor activitat entre el col·lectiu femení. Al barri es detecten per tant unes marcades desigualtats de 

gènere que tenen una repercussió directa en l’accés a la renda. 
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La principal causa de l’elevada inactivitat laboral entre la població femenina de Vista Alegre és l’elevada incidència 

del col·lectiu conformat per dones que es dediquen a les feines de la llar sense tenir una ocupació laboral 

remunerada. Així mateix, també és molt elevada la proporció de dones pensionistes per viduïtat o orfandat. 

Entre els homes, els col·lectius que més fan augmentar la taxa d’inactivitat al barri són els pensionistes per 

jubilació i per invalidesa. El principal col·lectiu afectat (és a dir, on poden donar-se un major nombre de 

problemàtiques socials causades per un baix nivell de renda) és el de les dones, i especialment el de dones grans. 

El percentatge d’escolars i estudiants residents a Vista Alegre (17,67%) se situa més de 2 punts per sota del que 

es dóna al conjunt del municipi (19,70%) i també és inferior al de Catalunya (18,03%). Com es comprovarà més 

endavant, i tenint en compte que al barri hi ha una elevada proporció de població infantil i juvenil, aquest fet pot 

ser reflex de la menor taxa d’escolarització d’aquests col·lectius de Vista Alegre. 

Taula 12. Població inactiva i situació per gènere (en percentatges sobre total de població de cada gènere) (Font: INE, Cens de Població i 
Habitatges 2001) 

  
Vista Alegre 

(secc. 1001 i 1002) 
Castelldefels 

  núm. % núm. % 

Escolars i estudiants 

homes 216 17,66 4.553 19,75 

dones 202 17,69 4.538 19,65 

Total 418 17,67 9.091 19,70 

Pensionistes per jubilació 

homes 159 13,00 2.009 8,71 

dones 33 2,89 840 3,64 

Total 192 8,12 2.849 6,17 

Pensionistes per invalidesa 

homes 45 3,68 464 2,01 

dones 13 1,14 282 1,22 

Total 58 2,45 746 1,62 

Pensionistes per  viduïtat o 
orfandat 

homes 5 0,41 63 0,27 

dones 90 7,88 1.074 4,65 

Total 95 4,02 1.137 2,46 

Feines de la llar 

homes 13 1,06 97 0,42 

dones 359 31,44 4.447 19,39 

Total 372 15,73 4.574 9,91 

Altres situacions 

homes 66 5,40 1.379 5,98 

dones 43 3,77 1.271 5,50 

Total 109 4,61 2.650 5,74 

Total població inactiva 

homes 504 41,21 8.565 37,15 

dones 740 64,80 12.482 54,06 

Total 1.244 52,60 21.047 45,61 

Total població 

homes 1.223 100 23.058 100 

dones 1.420 100 23.090 100 

Total 2.365 100 46.148 100 

3.3.2 Nivell educatiu 

Una de les principals característiques diferencials del barri de Vista Alegre amb relació al conjunt del municipi de 

Castelldefels és el baix nivell d’instrucció dels seus habitants. El 84,44% dels veïns i veïnes de 10 anys i més que 

viuen al barri no té títol de batxillerat ni ha cursat cicles de formació professional. És important destacar 

aquestes dades, ja que el nivell educatiu és un factor clau per a permetre la reinserció en el món laboral i el 

desenvolupament de les capacitats d’adaptació dels ciutadans i ciutadanes. 

Taula 13. Població de 10 anys i més sense títol de batxillerat o sense cicles de formació professional (Font: IDESCAT, Cens de Població i 
Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(sec. 1001 i 1002) 
Castelldefels 

 núm. % núm. % 

Població de 10 anys i més amb baix nivell 
educatiu 

1.774 84,44 23.040 56,33 

Total població de 10 anys i més 2.101 100,00 40.904 100,00 

El major diferencial amb relació al conjunt del municipi i de Catalunya es dóna en el col·lectiu de persones sense 

estudis (persones que saben llegir i escriure però que han anat menys de 5 anys a l’escola), ja que mentre a Vista 

Alegre un 25,65% de la població major de 9 anys no té estudis, a Castelldefels el 10,72%. També són molt elevats 

els diferencials en el col·lectiu de persones que tenen només estudis de primer grau (han anat a l’escola 5 anys o 

més sense completar EGB, ESO o batxillerat elemental). En aquesta situació es troba el 30,60% de la població de 

10 anys i més del barri, un percentatge que supera en quasi 10 punts el que es dóna al conjunt del municipi. Així 

mateix, és de destacar l’elevada incidència al barri de les persones que no saben llegir o escriure, que 

representen el 6,33% de la població de 10 anys i més, quan a Castelldefels aquest percentatge és del 2,28%. 

Aquests tres grups de persones del barri amb els més baixos nivells educatius (es tracta del habitants que no han 

finalitzat l’ensenyament obligatori) representaven, l’any 2001, el 9,52% dels habitants de 10 anys i més del 

municipi que no han finalitzat l’ensenyament obligatori. Aquest percentatge assoleix una gran importància si es 

compara amb la proporció que suposa la població de 10 anys i més del barri sobre la de Castelldefels (5,32%). 

Taula 14. Nivell d’instrucció de la població de 10 anys i més per gènere (Font: IDESCAT, Cens de Població i Habitatges 2001) 

  
Vista Alegre 

(sec. 1001 i 1002) 
Castelldefels 

  núm. % núm. % 

No sap llegir o escriure 

homes 45 4,16 293 1,44 

dones 88 8,64 640 3,11 

Total 133 6,33 933 2,28 

Sense estudis 

homes 271 25,02 1.953 9,60 

dones 268 26,33 2.432 11,83 

Total 539 25,65 4.385 10,72 

Primer grau 

homes 343 31,67 4.168 20,49 

dones 300 29,47 4.329 21,06 

Total 643 30,60 8.497 20,77 

ESO, EGB o batxillerat 
elemental 

homes 261 24,10 4.613 22,67 

dones 198 19,45 4.612 22,43 

Total 459 21,85 9.225 22,55 

FP de grau mitjà 

homes 52 4,80 1.274 6,26 

dones 43 4,22 1.167 5,68 

Total 95 4,52 2.441 5,97 

FP de grau superior 

homes 25 2,31 1.537 7,55 

dones 33 3,24 1.135 5,52 

Total 58 2,76 2.672 6,53 

Batxillerat superior 

homes 61 5,63 3.004 14,77 

dones 60 5,89 2.834 13,78 

Total 121 5,76 5.838 14,27 

Diplomatura, llicenciatura o 

doctorat 

homes 25 2,31 3.503 17,22 

dones 28 2,75 3.410 16,59 

Total 53 2,52 6.913 16,90 

Total població de 10 anys i 
més 

homes 1.083 100,00 20.345 100,00 

dones 1.018 100,00 20.559 100,00 

Total 2.101 100,00 40.904 100,00 

En la resta dels nivells educatius, fins i tot en el grup de persones que han finalitzat l’ESO, la incidència que es 

dóna a Vista Alegre és inferior tant a la del conjunt del municipi com a la de Catalunya. En aquests col·lectius les 

diferències més significatives es donen en els nivells més alts d’instrucció. A Vista Alegre només han finalitzat el 

batxillerat superior el 5,76% dels majors de 9 anys, mentre que a Castelldefels ho han fet el 14,27%. De la 

mateixa manera, el nombre de diplomats, llicenciats i doctorats representa el 2,52% de la població del barri de 

10 anys i més, una proporció inferior en més de 14 punts a la que correspon al municipi (16,90%). 

3.3.3 Persones en risc d’exclusió social 

De l’anàlisi de les dades que des dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Castelldefels s’han pogut comptabilitzar 

per a l’àmbit de Vista Alegre, queda patent un major risc de vulnerabilitat i d’exclusió social al barri en 

comparació amb el conjunt de Castelldefels, especialment entre les persones amb problemàtiques econòmiques i 

el col·lectiu de nouvinguts. 

Pel que fa a la incidència de les diferents problemàtiques econòmiques, és de destacar que a Vista Alegre es dóna 

un major percentatge d’habitants que reben ajuts per a pagar el lloguer de l’habitatge o altres deutes 

(principalment rebuts de subministraments), així com ajuts per a cobrir les necessitats bàsiques (vals d’aliments). 

També és major la proporció d’infants que reben ajudes a l’escolarització. Aquesta situació és provocada pel 

menor nivell de renda de la població de Vista Alegre en comparació amb la del conjunt del municipi, com també 

s’ha posat de manifest en analitzar la major proporció de població inactiva i de persones que cobren pensions 

assistencials i no contributives al barri. 

Des de l’Àrea de Serveis Socials i Dependència de l’Ajuntament es creu que la difícil situació econòmica i 

sociolaboral que pateixen alguns segments de la població del barri pot agreujar-se a curt termini, i per tant les 
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problemàtiques detectades aniran en augment, a causa de l’actual crisi econòmica que està vivint al país. Aquesta 

perspectiva es pot veure agreujada per l’elevat índex de població immigrant resident al barri, ja que sovint aquest 

col·lectiu és el primer en rebre els efectes de la crisi econòmica. En aquest sentit, és necessari tenir en compte 

que un nombre indeterminat d’immigrants residents a Vista Alegre es troba en situació legal irregular, amb la 

dificultat per a treballar, les precàries condicions de vida i la limitació dels drets que aquesta situació comporta. 

Malgrat que des dels serveis municipals no es disposa de dades que permetin avaluar els nombre d’habitants 

afectats a Vista Alegre per problemàtiques d’infrahabitatge, sobreocupació dels habitatges o d’altres relacionades 

amb les condicions d’habitabilitat dels habitatges, la seva incidència al barri és de ben segur superior a la del 

conjunt de Castelldefels. En aquest sentit, Vista Alegre pateix un procés de degradació progressiva de l’edificació 

i, especialment, del seu parc residencial. Un nombre significatiu dels habitatges del barri es caracteritza per uns 

nivells d’habitabilitat i de seguretat més baixos que els del conjunt del municipi i de Catalunya, així com per una 

falta d’adequació a les necessitats actuals de la població, especialment de la gent gran a causa dels greus 

problemes d’accessibilitat. 

De les dades analitzades es deriva l’existència de greus problemes i dèficits socials entre la població de Vista 

Alegre. Amb l’objectiu de disposar d’un únic indicador que reflecteixi el percentatge d’habitants que es troben en 

aquesta situació, s’han comptabilitzat les persones en seguiment des dels Serveis Socials de l’Ajuntament, que 

representen el 2,33% de la població del barri, mentre que al conjunt del municipi aquest percentatge es redueix 

al 0,96%. Es dóna per tant un diferencial d’1,37 punts percentuals, que reflecteix la pitjor situació social i 

econòmica d’un col·lectiu força important de la població de Vista Alegre. 

3.3.4 Percepció de seguretat ciutadana 

A fi d’analitzar la sensació de seguretat ciutadana a Vista Alegre, s’analitzen els resultats obtinguts a la pregunta 

sobre l’existència de problemes a la zona amb relació a la delinqüència i el vandalisme, que s’adreça a les 

persones de referència de cada llar en el Cens de Població i Habitatges de l’any 2001. 

Al barri es respon afirmativament en el 13,49% de les llars, un percentatge inferior en més de 8 punts a la 

proporció que es dóna al conjunt del municipi (22,15%). Malgrat l’antiguitat d’aquestes dades, es pot afirmar 

doncs que no hi ha una elevada sensació d’inseguretat ciutadana a Vista Alegre. 

De tota manera, és d’esmentar que al barri, com succeeix a Catalunya però a l’inrevés de la situació que es dóna 

al conjunt de Castelldefels, la percepció de delinqüència i vandalisme és lleugerament més elevada en les llars en 

les quals la persona de referència és una dona (14,34% perceben aquesta problemàtica) que en les llars on el cap 

és un home (13,08%). 

Taula 15. Percepció de les llars quant a l’existència de problemes de delinqüència o vandalisme a la zona (en percentatge sobre el nombre 
de llars existent per a cada col•lectiu) (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(sec. 1001 i 1002) 
Castelldefels 

 núm. % núm. % 

Llars que perceben delinqüència o 

vandalisme 

cap de llar dona 36 14,34 1.392 22,02 

cap de llar home 68 13,08 2.282 22,24 

Total llars que perceben delinqüència o vandalisme 104 13,49 3.674 22,15 

Total llars 771 100,0 16.585 100,0 

Com a conclusió, es pot afirmar que les característiques de la població de Vista Alegre comporten l’existència de 

greus problemes i dèficits socials. 

3.4 Associacionisme i participació ciutadana. 

A nivell del teixit associatiu, al barri de Vista Alegre destaca pel seu caràcter històric i reivindicatiu l’Associació 

de veïns i propietaris del barri de Vista Alegre, creada l’any 1968. Aquesta associació impregna de dinamisme el 

barri, amb les activitats i serveis que presta a la gent del barri, destacant una guarderia i un servei 

d’assessorament jurídic. La seva tasca ha estat fonamental per al desenvolupament, millora i dinamització del 

barri. A títol d’exemple organitza, juntament amb l’Associació de Veïns de El Castell - Poble Vell i amb el suport 

de l’Ajuntament, les festes del barri des de fa més de 20  anys. 

A més, el barri compta amb tot un ventall d’entitats que ajuden a la seva configuració i que mostren la seva 

diversitat cultural. D’aquesta manera, a nivell esportiu es troba la Unió Deportiva Vista Alegre, amb més de 300 

socis, el Club de Petanca Vista Alegre, el Club de Bàsquet Castelldefels, la Peña Bética i l’Associació Mediterrània 

blanc i blava de Castelldefels. 

A nivell educatiu trobem dues associacions de mares i pares, com l’AMPA del CEIP Margalló i l’AMPA del CEIP 

Els Pins (antic CEIP Vista Alegre) 

Les entitats de caire més social existents són l’Asociación de Voluntariado Social de Castelldefels, l’Asociación de 

Alcohólicos rehabilitados, Càrites Parroquial o l’associació Delta Col·lectiu de professionals del 

desenvolupament infantil. 

Les associacions culturals, que esdevenen una petita mostra de la diversitat i origen de les persones que viuen al 

barri, són l’Hermandad del Cristo de la Paz, el Coro Rociero Blanca Paloma, l’Associació Cultural Sueño 

Andaluz, l’Associació Cultural Islàmica de Castelldefels i l’Asociación de Rumanos y Rumanas de Castelldefels. 

A més, al barri es troba un equipament municipal, el Centre Municipal Sociocultural Vista Alegre, en el qual es 

porten a terme una sèrie d’iniciatives locals. Una d’elles és el Cibercast, que s’entén com un espai destinat a la 

divulgació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Disposa d’espais amb sala de 

navegació, sala de formació i aules d’estudi, amb punt gratuïts d’accés a internet.  El Cibercast és un servei dirigit 

principalment a la joventut, però també resta obert a la resta de la ciutadania, sobretot en l’organització de 

cursos de formació (com per exemple el projecte Dones en Xarxa, desenvolupat en col·laboració amb l’àrea 

municipal de Polítiques d’Igualtat, a través del qual es treballa per incorporar les dones a les tecnologies de la 

informació i la comunicació, com a oportunitat de relació, de recerca de feina, de creació d’espais de debat i 

discussió a la xarxa, etc.). 

A més, al Cibercast es duen a terme cursos d’autoaprenentatge d’informàtica, de formació i d’alfabetització 

digital, així com d’aprenentatge de català de manera virtual, principalment de nivells bàsics (especialment adreçats 

als joves del barri, tot i que es tracta d’un servei obert a tota la ciutadania que tingui dificultats d’assistir a classes 

presencials de català). 

En el Centre Municipal Sociocultural Vista Alegre també es troba el Centre de Mediació i Convivència Ciutadana 

de Castelldefels, posat en marxa el gener de 2009, l’espai cedit a l’associació Delta  professionals pel 

desenvolupament infantil i les aules del pla de garantia social. 

3.5 Conclusions anàlisi socioeconòmic. 

El barri va néixer, en les dècades dels anys 50 i 60 del segle passat, a partir d’una urbanització en absència de 

planejament i no incontrolada pels agents públics i amb una construcció d’edificis de molt baixa qualitat 

(majoritàriament els edificis són producte de l’autoconstrucció). La major part de les carències originals es 

mantenen en l’actualitat. 

La major part dels edificis d’habitatge es caracteritza per uns nivells d’habitabilitat, d’accessibilitat i de seguretat 

significativament més baixos que els que es donen en el conjunt de Castelldefels i de Catalunya, així com per una 

falta d’adequació a les necessitats actuals de la població. Aquesta situació reflecteix el procés de degradació 

progressiva de l’edificació que pateix el barri. En aquest sentit són de destacar els següents aspectes: 

 molt elevat percentatge d’edificis en estat de conservació ruïnós, dolent o deficient i manca de 

manteniment de l’edificació 

 existència de possibles problemes d’aluminosi en alguns edificis 

 instal·lacions comunitàries de serveis amb irregularitats 

 problemes d’accessibilitat als edificis residencials, tant per la manca d’ascensor en edificis de 4 plantes o 

més com per l’existència d’obstacles (principalment graons i trams d’escala) a l’entrada dels edificis 

 elevat percentatge d’edificis que disposen d’escales d’accés per l’exterior de l’edifici als habitatges situats 

en plantes superiors 

 dèficits en matèria de seguretat i de protecció contra incendis en els edificis 

 reduïda nombre d’habitatges per edifici, fet que incrementa el cost de la rehabilitació unitari per a cada 

propietari 

 molt reduït valor cadastral dels habitatges en comparació amb el conjunt del municipi 

 elevades diferències en matèria de qualitat dels edificis i habitatges amb els nous sectors de 

desenvolupament que envolten en gran part el barri (Vista Alegre disposa d’uns nivells de qualitat molt 

menors) 

 elevada incidència de la propietat horitzontal 

 reduït percentatge d’habitatges en règim de lloguer 
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De les característiques de la població del barri són de destacar els següents aspectes: 

 estancament demogràfic del barri en els darrers anys, que ha coincidit amb un fort increment de la 

població del conjunt de Castelldefels, especialment en els nous sectors residencials desenvolupats en 

l’entorn de Vista Alegre 

 elevada ocupació dels habitatges i densitat de població (més del doble de la densitat mitjana del municipi) 

 pes relatiu molt elevat de la població major de 64 anys 

 menor pes relatiu de la població en edat laboral que al conjunt del municipi i a Catalunya 

 elevada proporció de població dependent (menors de 15 anys i majors de 64 anys) 

 elevada proporció de població masculina 

 elevat nombre de processos de reagrupament de persones immigrades 

 elevada proporció i creixement molt accelerat de població estrangera, tant d’origen extracomunitari 

(principalment marroquins i sud-americans) com comunitari (especialment romanesos) 

 diferències molt significatives a nivell de les característiques de la població resident entre Vista Alegre i 

els nous sectors de desenvolupament residencial que envolten el barri (major envelliment de la població, 

menor proporció de població infantil i major proporció de població estrangera a Vista Alegre) 

Es pot concloure que la població d’origen autòcton i en edat laboral (principalment les parelles amb fills), està 

marxant del barri i és substituïda per població nouvinguda de països extracomunitaris, majoritàriament homes en 

edat laboral. Aquesta tendència pot repercutir negativament en la situació de molta gent gran (que continua 

residint majoritàriament al barri), ja que aquest col·lectiu veu com s’allunya la seva xarxa social més propera de 

la qual depèn en gran mesura. És de preveure que la tendència actual continuï a mig termini, i fins i tot que 

s’acceleri. Aquesta situació es veu agreujada per l’absència d’ascensor en molts edificis, fet que genera dificultats 

de mobilitat i impedeix que la gent gran, a més de les famílies amb infants menors i les persones amb mobilitat 

reduïda, pugui accedir amb facilitat al carrer. 

El barri de Vista Alegre, a nivell econòmic, es caracteritza pels següents aspectes: 

 ocupació de la població del barri molt relacionada amb el sector de la construcció 

 menor incidència del sector de serveis en l’ocupació de la població del barri en comparació amb 

Castelldefels i Catalunya 

 elevada taxa d’atur, especialment en els habitants majors de 44 anys 

 risc molt elevat que l’atur augmenti de forma accelerada a curt termini, especialment entre els joves, els 

homes i la població immigrant 

 baix nivell de qualificació professional de bona part dels llocs de treball de la població ocupada 

 existència de diferències de gènere que provoquen que el col·lectiu de dones sigui el més desfavorit a 

nivell ocupacional 

 increment de la taxa de població activa en el darrer any 

 elevat nivell de recursos i infraestructures de polítiques de promoció econòmica, formació i ocupació 

per part de l’Ajuntament de Castelldefels, però molt baixa localització de la prestació de serveis al barri 

 ús principalment residencial dels edificis del barri, amb una dedicació mínima de locals per a activitats 

comercials o productives 

 intensa disminució de les activitats ciutadanes i de la vida social del barri des del tancament del CEIP 

Vista Alegre l’any 2007, que era un dels principals focus d’atracció del barri 

 baix nivell d’activitat econòmica al barri i elevat percentatge de locals tancats, problemàtica que s’ha 

agreujat intensament en els darrers anys 

 molt reduïda oferta comercial i quasi nul·la oferta complementària 

 elevat component de proximitat de l’oferta comercial existent i inexistència de locals que comportin un 

atractiu per als habitants de la resta del municipi 

 inexistència d’elements d’urbanisme comercial 

 important oportunitat de potenciació comercial i de serveis en un futur a mig termini gràcies a 

l’existència de locals susceptibles de ser ocupats per noves activitats terciàries 

 la diversitat actual de la població resident a Vista Alegre ha d’afavorir la renovació dels establiments 

existents i la creació de noves empreses, especialment en el sector de serveis i restauració, que 

reflecteixin la diversitat cultural del barri i donin servei també a la població de zones properes 

 elevada proporció d’ocupats del barri que estan obligats a efectuar desplaçaments laborals a diversos 

municipis 

Els elevats percentatges de gent gran i de població nouvinguda d’origen extracomunitari i el baix nivell de renda 

de molts dels habitants de Vista Alegre, suposen elements addicionals de risc per al desenvolupament de 

l’activitat econòmica del barri. És necessari endegar doncs polítiques que aturin el tancament de comerços, donin 

suport a la iniciativa d’obertura de nous operadors, promoguin l’augment de l’oferta comercial al barri i 

afavoreixin la redefinició i/o rehabilitació dels establiments actualment existents. 

D’entre les característiques socials de la població del barri són de destacar els següents aspectes: 

 elevada taxa de població inactiva, especialment entre les dones 

 elevat percentatge de persones beneficiàries de pensions assistencials i no contributives, especialment 

entre el col·lectiu femení i la gent gran 

 molt baix nivell d’instrucció de la població de 10 anys i més, especialment entre les dones i la gent gran, 

fet que condiciona les possibilitats d’inserció laboral i de millora professional, així com el 

desenvolupament de les capacitats d’adaptació dels col·lectius afectats 

 existència d’un col·lectiu important de població que no sap llegir o escriure, grup es troba en risc 

d’exclusió social 

 baix nivell educatiu de la major part de joves immigrants que arriben al barri i manca d’accés al sistema 

educatiu de part d’aquest col·lectiu 

 baixa taxa d’escolarització de la població infantil i juvenil i elevada incidència de l’abandonament d’estudis 

a partir dels 15 anys, especialment entre la població masculina 

 elevat percentatge de població en situació de risc d’exclusió social, especialment entre les persones amb 

problemàtiques econòmiques i el col·lectiu de nouvinguts 

 risc elevat que la situació econòmica i sociolaboral que pateixen alguns segments de la població del barri 

s’agreugi a curt termini 

 elevada percepció de seguretat ciutadana 

Les diferències de gènere que es detecten en les característiques socioeconòmiques de la població del barri 

generen una desigualtat d’oportunitats en l’accés al món laboral i tenen una repercussió directa en l’accés a la 

renda. Així mateix, les dones constitueixen majoria entre la població dependent, en ser més nombroses entre el 

col·lectiu de persones d’edat avançada, a la vegada que són les principals responsables de la cura de la família i de 

les tasques domèstiques, fet que provoca que tinguin moltes més dificultats per a conciliar la vida laboral, familiar 

i personal i, per tant, per assolir la seva independència econòmica i la seva autonomia. La problemàtica de la 

igualtat de gènere, juntament amb la dependència de la gent gran, és doncs una de les més sensibles al barri de 

Vista Alegre. 

A nivell d’associacionisme i participació ciutadana són de destacar els següents aspectes: 

 existència d’un ric i actiu teixit associatiu 

 Vista Alegre és un barri amb una llarga trajectòria d’acollida de nouvinguts i un clar exponent de la 

diversitat cultural i la cohesió social 

 l’Ajuntament de Castelldefels compta amb un reglament de participació ciutadana des de l’any 2003 

(actualment en procés de revisió mitjançant un procés participatiu) i hi ha diferents instruments i 

mecanismes de participació (entre els quals destaquen els consells sectorials, els consells territorials i el 

consell de ciutat) 

 l’Ajuntament de Castelldefels té una llarga tradició en el desenvolupament de trobades amb la ciutadania, 

les entitats i els agents socials de la ciutat 

 la ciutadania i les entitats del barri, juntament amb les de la resta del municipi, han participat en o estan 

desenvolupant diversos processos participatius, molt d’ells de caràcter transversal (Pla local de Joventut, 

Pacte pel Civisme, Portal de les Entitats, Pla Municipal per la Igualtat) 

 existència d’una voluntat municipal de treballar el Projecte d’Intervenció Integral amb els agents socials i 

les entitats del barri 

 les entitats més significatives del barri han posat de manifest el seu compromís de participar activament 

en el desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral i han expressat de forma explícita el seu 

recolzament unànime i exprés a la totalitat del mateix 

El teixit associatiu de Vista Alegre és un dels principals punts forts del barri, en el qual s’han de recolzar totes les 

propostes d’actuació. 
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Quant a la situació mediambiental, els principals aspectes a destacar són els següents: 

 existència d’un teixit edificatori molt compacte que provoca que la disponibilitat i l’accessibilitat dels 

espais públics sigui molt limitada 

 greu dèficit de zones verdes d’ús quotidià per als veïns i veïnes 

 manca d’execució com a espai de lleure per als ciutadans de quasi la totalitat de la superfície de zona 

verda prevista en el planejament vigent 

Pel que fa a la situació urbanística el barri de Vista Alegre presenta dèficits importants: 

 immensa majoria dels carrers amb voreres molt estretes, en mal estat de conservació i amb obstacles 

que dificulten el pas dels vianants 

 paviment de les calçades en general molt deteriorat 

 important dèficit d’espais públics d’ús quotidià per als veïns; manca d’adequació a les necessitats de la 

ciutadania i estat de conservació deficient de les poques zones d’esbarjo existents (només hi ha una zona 

de jocs infantils i cap zona equipada per a la gent gran) 

 dèficit de guals per a vianants i manca d’adaptació dels existents per a persones amb mobilitat reduïda 

 manca de mobiliari urbà i d’arbrat viari i senyalització viària i informativa deficient 

 deficient qualitat de l’enllumenat públic en determinats sectors 

 dificultats topogràfiques, amb forts pendents als carrers, que generen problemes de mobilitat mal resolts 

 existència de molts carrers estrets i sinuosos 

 inexistència de carrers per a vianants, vials de prioritat invertida o de velocitat limitada i de carrils per a 

bicicletes 

 inexistència d’aparcaments col·lectius públics i insuficiència de places d’aparcament privat que provoquen 

una elevada ocupació de l’espai públic per part dels vehicles privats, fet que dificulta en gran mesura la 

mobilitat dels vianants i l’efectivitat dels serveis públics de neteja i manteniment 

 els dèficits quantitatius i qualitatius que es donen a l’espai públic impedeixen un major dinamisme 

comercial  

 existència de dificultats en les comunicacions del barri amb la resta del municipi a causa de l’estretor dels 

carrers i dels forts pendents existents, aquesta característica agreuja la situació perifèrica de Vista Alegre 

en relació amb la resta del municipi 

 existència de dèficits en el transport públic per la reducció de servei en dies festius, la quasi inexistència 

de servei en horari nocturn i la poca adaptació dels recorreguts a les necessitats quotidianes dels veïns i 

veïnes del barri. A més, la difícil accessibilitat que es dóna als carrers del barri dificulta l’accés a les 

parades d’autobús des dels sectors més allunyats de les mateixes 

 la totalitat de la xarxa elèctrica i de telefonia discorre de forma aèria i es troba en un estat de 

conservació dolent, fet que provoca deficiències en els serveis subministrats 

 inexistència de xarxa de cable i de fibra òptica 

 la majoria dels edificis d’habitatge no han integrat cap tipus d’infrastructura de telecomunicacions de 

banda ampla en la seva estructura 

 existència de dèficits puntuals en la xarxa de clavegueram i inexistència en gran part del barri 

d’embornals i xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials, fet que provoca inundacions i riuades en dies 

de pluja 

 dependència funcional del barri respecte dels sector adjacents i del centre de Castelldefels pel que fa a 

serveis i espais lliures 

 les diferències que es donen entre Vista Alegre i els nous sectors de desenvolupament residencial que 

envolten el barri a nivell de qualitat de la urbanització i dotació d’equipaments són molt elevades i 

generen entre els veïns del barri una certa sensació de marginalitat i una percepció de greuge 

comparatiu, així com una mala imatge urbana del barri 

Vista Alegre es caracteritza per una fragmentació i segregació de l’espai disponible, l’existència de grans barreres 

arquitectòniques i un ús social força residual de l’espai públic. Els col·lectius més afectats per aquesta situació són 

la gent gran, les dones, els infants i les persones amb problemes de mobilitat reduïda. 

La dotació d’equipaments existents al Vista Alegre presenta dèficits quantitatius i qualitatius importants: 

 inexistència d’equipaments específics per a la gent gran, les persones discapacitades o els nouvinguts 

 inexistència d’equipaments educatiu, sanitari, esportiu, ambiental, d’abastament local o de seguretat 

ciutadana 

 dèficits dels serveis per a les dones, els serveis de promoció econòmica i foment de la formació i 

l’ocupació, els serveis d’atenció social i els serveis administratius i d’atenció a la ciutadania 

 existència d’una superfície de sòl de 3.967,47 m2, qualificada com a equipament pel planejament vigent, 

que actualment es troba sense ús, fet que permet la planificació i execució de diferents dotacions. 

En resum, en els darrers anys el barri de Vista Alegre ha viscut un procés de degradació habitacional i del perfil 

socioeconòmic de la població que ha repercutit en un descens de l’activitat comercial i econòmica del barri, 

mentre que les noves realitats socials, en forma d’arribada de la immigració i d’envelliment de la població 

multipliquen les necessitats d’espais d’integració i de serveis d’atenció i assistència personal que garanteixin la 

cohesió social i els mínims nivells de qualitat de vida que la societat ha d’assegurar. A això cal afegir que la 

propietat immobiliària ha sofert una progressiva degradació, sense que s’hagi donat una acció decidida de 

rehabilitació per part de la iniciativa privada. Aquesta nova situació requereix d’una intervenció resolta per part 

de l’Administració, amb un projecte de suficient impacte com per a capgirar la realitat física, social i econòmica 

que actualment pateix el barri. És urgent doncs la posada en marxa d’un programa integral que doni resposta a 

aquests nous reptes i que millori les condicions de vida, d’integració social, de l’ús de l’espai públic i de la qualitat 

de l’espai privat, evitant que els actuals dèficits puguin conduir el barri a una situació de marginalitat. 



Estudi de patologies als edificis plurifamiliars del barri de Vista Alegre en el municipi de Castelldefels. 

14 

Fotografies dels edificis del barri. 

 

 

 

Imatge 8. Registre fotogràfic d’algunes patologies en els edificis del barri de Vista Alegre. 

 

4 ANÀLISI DE L’ESTAT DE L’EDIFICACIÓ AL BARRI DE VISTA ALEGRE. 

La majoria dels edificis van ser realitzats per un sistema d’autoconstrucció, i per tant, els sistemes constructius 

utilitzats no s'ajusten a les actuals exigències de la normativa d'edificació i del codi tècnic de la construcció vigent. 

Aquesta baixa qualitat constructiva sumada a l'antiguitat dels edificis (40 anys de mitjana) es reflecteix en el seu 

estat, majoritàriament defectuós, i en alguns casos suficientment deficient com per presentar situacions de risc. 

Bona part dels actuals edificis es van construir inicialment com habitatges unifamiliars i van anar incorporant un o 

més nivells per sobre de la construcció inicial, per acabar com habitatges plurifamiliars. Aquesta situació va fer 

prendre mesures funcionals i constructives poc curoses amb resultats compositius dubtosos. Visualment es 

poden diferenciar dins del barri aquests edificis que han patit l’esmentada transfiguració, començant per una 

planta baixa i aixecant nivells per acabar sent un immoble de veïns en règim de propietat horitzontal. En aquests 

casos, les obres d'ampliació, van comportar l’ús de diferents sistemes constructius i/o solucions formals sovint no 

del tot correctes, principalment aquelles que fan referència a resoldre el problema de l'accessibilitat. 

Edifici carrer d’Agustina d’Aragó 129 

 

Imatge 9. Exemples d’edificis amb plata baixa inicial i creixement 
posterior amb dues plantes o més. 

Edifici carrer del Lliri 15 

 

El barri no compta amb edificis que superin la PB+4, per ser aquest el limiti permès per la normativa, tanmateix 

són molt pocs els edificis que tenen aquest nombre de plantes. La situació més freqüent que es dona és la de 

construccions que no superen la PB+2 i solament alguns edificis (els construïts en els anys 70’s i 80’s) 

sobrepassen aquesta alçada. Tot i això la percepció d’una realitat de PB+2 no es correspon amb la realitat, atès 

que el fort desnivell d’alguns sectors del barri, permet accedir des del carrer a plantes situades per sota de la 

seva rasant, ventilant d’aquesta manera per una única façana, oposada a la principal que dona al carrer. 
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4.1 Descripció de l’estat de conservació dels edificis. 

Com s’ha dit l’estat de conservació de l’edificació es majoritàriament deficient, amb alguns edificis a on es 

detecten problemes d’aluminosi. Les patologies mes recurrents son a les façanes, a les zones comunes i a les 

instal·lacions de sanejament i també d’electricitat. 

Degut al fet que la tipologia dels edificis més habitual és l’aïllada o adossada, són molts pocs els edificis que tenen 

patis de llums, garantint-se la ventilació de tots els ambients de l’habitatge per les façanes. Tot i així, en els casos 

a on trobem patis de llum el seu estat és molt deficient, en part, a causa de les instal·lacions que hi son 

subjectades a les parets i que les deterioren i també per la manca de manteniment de les fusteries antigues que 

provoquen humitats que s’evidencien a través de regalims produïts per goterons i trencaaigües en mal estat. 

Generalment la instal·lació amb millor estat de conservació es la de l’aigua potable, on molts dels comptadors 

estan instal·lats al carrer i tenen armaris propis. Les instal·lacions d’electricitat tenen l’escomesa aèria i a la 

majoria dels casos els comptadors no es troben centralitzats, mentre que en els casos on comptadors son 

centralitzats aquests estan en bon estat de conservació. 

4.1.1 Informes tècnics i TEDIS existents. 

Informes registrats a l’ajuntament. 

L'ajuntament va facilitar-nos per a la realització d’aquest estudi, alguns dels informes tècnics portats a cap fins a la 

data. Les patologies més recurrents en aquests informes fan referència a problemes estructurals, com ara 

esquerdes en forjats i balconades, mentre que alguns dels informes ressalten la possibilitat de presència 

d’aluminosi en alguns dels elements portants. 

 Adreça Patologia 

1 C. Giralda 22 Esquerdes i desnivell del forjat 

2 C. Alhambra 22 Estat perillós de l’estructura de l’edifici. 

3 C. Giralda 40 Aluminosi 

4 C. Giralda 45 Aluminosi 

5 C. Giralda 64 Esquerdes i fissures 

6 C. Cadis 6 Esquerdes i una fletxa del forjat a la terrassa de la planta primera. 

7 C. Alhambra 13 Caiguda imminent del sostre  

8 C. Alhambra 2 Aluminosi 

9 C. Magallanes 18-20 Biguetes ceràmiques deteriorades que formen el forjat sostre 

10 Passatge Generalife 4 Aluminosi 

11 C. Chotis 15 Esquerdes en forjat 

12 C. Cervantes 33 Biguetes deteriorats (aluminosi) 

13 Passatge del Lliri 17 Aluminosi 

Expedients TEDI per edificis del barri de Vista Alegre. 

Els TEDI’s realitzats en certs dels edificis del barri mostren deficiències constructives a les façanes i balconades, 

en alguns casos s'esmenten armadures de formigó oxidat al estar descobertes i debilitació dels forjats. 

 Codi TEDI Adreça 

1 TB-0001390-08 C. Agustina d’Aragó, 119 

2 TB-0001204-05 C. Andalusia, 24 

3 TB-0000755-06 C. Cervantes, 54 

4 TB-0001922-05 C. Cervantes, 69 

5 TB-0002091-06 C. Giralda, 14 

6 TB-0002141-06 C. Giralda, 15 

4.1.2 Patologies en els edificis residencials del barri. 

Les dades aportades per l’Institut Nacional d’Estadística fan referència a l’any 2001 per les zones censals 1001, 

1002 i 1003 que agafen tot el barri i una part de les illes veïnes. El 39% dels edificis del barri presenten algú 

problema constructiu, tot i que es necessari fer un ajust per actualitzar aquestes dades, prou antigues i que no 

contemplen els any de major activitat del sector de la construcció. 

Així s’ha fet un treball de camp per determinar l’estat actual dels edificis a partir d’una mostra representativa, on 

també s’han determinat, per una banda les particularitats de les patologies més recurrents i el seu cost de 

reparació. 

Segon les dades de l’INE (cens 2001) l’estat dels edificis residencial al barri de Vista Alegre era el següent: 

Taula 16. Classificació dels edificis residencials i estat de l’edificació (Patologies) per tipologia. (font: INE, Cens de població i habitatge 
2001, seccions censals 1001 i 1002) 

Edifici només amb un habitatge familiar 

(unifamiliars) 

Perillós 3 

Dolent 15 

Deficient 43 

Bo 91 

TOTAL 152 

Edifici amb més d’un habitatges familiars 

(plurifamiliars) 

Perillós 1 

Dolent 12 

Deficient 53 

Bo 110 

TOTAL 176 

Edificis amb majoria d’habitatges familiars i 

també amb locals comercials (plurifamiliars 
d’ús mixt) 

Perillós 1 

Deficient 9 

Bo 15 

TOTAL 25 

TOTAL 

Perillós 5 

Dolent 27 

Deficient 105 

Bo 216 

TOTAL 353 

 

 

Les dades de l’estat dels edificis segon el cens 2001 senyala un 39% del total dels edificis amb algú tipus de 

patologia. L’estudi es centra en els edificis plurifamiliars que hi ha, on segons les dades de l’INE arriben a 201, 

dels quals 2 tenen un estat Perillós (1%), 12 un estat Dolent (6%), 62 un estat Deficient (31%) i 125 es troben en 

bon estat (62%), aquetes dades daten de l’any 2001 i com abans s’ha referit, s’ha realitzat l’actualització per 

determinar una valoració representativa de l’estat actual (2010). 

Per a l’acompliment d’aquesta actualització, ha estat necessari fer un mostreig d’edificis plurifamiliars, per després 

poder extrapolar els resultats d’aquesta mostra a la resta d'edificis. La selecció d’immobles s’ha fet a partir d’un 

estudi de les característiques predominants dels edificis, per a això s’ha realitzat una primera classificació del 

barri per zones homogènies, per a tot seguit poder definir on prendre els edificis mostra del barri.  

1%8%

30%

61% 39%

Perillós

Dolent

Deficient

Bo
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Imatge 10. Plànol de zones homogènies al barri de Vista Alegre. 

 

La tipologia d’edificis més nombrosa es la corresponent a les cases adossades, per aquest motiu s’ha donat una 

major repercussió a aquests grup d’immobles. 

Un altre criteri que s’ha fet servir per a poder seleccionar un grup característic d’edificis ha estat el 

corresponent al registre d’alçades, considerant únicament aquells més alts de PB+1. 

Imatge 11. Plànol d'alçada dels edificis al barri de Vista Alegre. 

 

4.2 Anàlisi tècnic i econòmic dels projectes de rehabilitació dels edificis. 

Per a realitzar aquest tipus d'anàlisi es van realitzar inspeccions a un numero determinat d'edificis del barri, amb 

els quals es van poder determinar les deficiències constructives existents, les possibles reparacions d'elements 

puntuals a realitzar, la necessitat de millora de les instal·lacions (electricitat, aigua potable, sanejament i gas) i per 

últim de les condicions d'aïllament tèrmic i de les telecomunicacions. 

A partir d’aquesta informació de base s’han avaluat les obres necessàries per assolir un grau de rehabilitació 

suficient, assignant el cost d’obres estàndard per cadascun dels elements comuns de l'edifici i determinant 

d'aquesta forma el pressupost de restitució de les condicions d’habitabilitat. 

4.2.1 Descripció del treballs per a la rehabilitació dels edificis 

Façanes.  

Façana Principal de composició mixta (composta de més d’un material de revestiment)  

S’ha establert tres formes d’abordar aquesta partida segons la tipologia de l’edifici: 

 Edifici entre mitgeres: Per definir l’existència d’una façana principal i un altre posterior habitualment 

tractada de forma més precària. 

 Edifici aparionat: En els casos a on les edificacions estan ajuntades per una paret comuna i mostren 

dos façanes o més principals, amb una façana posterior tractada com les altres dues o no 

 Edifici aïllat: Quan l’immoble té un mínim de tres façanes que considerem principals, podent arribar a 

considerar les quatre façanes principals si la quarta, atenent al seu tractament, pot ser o no considera 

com façana posterior. 

Els elements bàsics de la façana estan constituïts per: revestiments de gresite i arrebossat, baranes de passamà 

metàl·lic, persianes enrotllables de PVC i balcons estructuralment constituïts com a perllongament del forjat 

interior. Les principals partides d’obra considerades han estat: 

 Bastida i elements auxiliars: Muntatge, desmuntatges i lloguer de bastida, lones i visera de protecció, 

lona de recollida i contenidors o sacs per a runa. 

 Neteja i pintura: Solució mes simple per a la rehabilitació de la façana, consistent en una neteja de la 

façana amb aigua a pressió i donar fins a dues capes de pintura (una de preparació i un altre d’acabat). 

 Elements voladissos: Sanejament i restitució d’elements de revestiment dels sostres dels balcons i dels 

cantells de forjat. Impermeabilització i substitució del paviment de les terrasses. 

 Coronament de façanes i elements decoratius: Aquesta partida al no ser significativa en els edificis del 

barri, ha estat inclosa dins d’altres partides. 

 Parament: Refer paraments de gresite, arrebossats, trencaaigües i pintura. 

 Elements metàl·lics: Sanejament i pintat d’elements diversos, porta d’entrada, baranes de terrasses i 

pescant, etc. 

Façana Posterior (Arrebossat)  

Els elements de façana posterior estan majoritàriament constituïts per: paraments arrebossats, persianes 

enrotllables de fusta i/o PVC, baranes de passamà metàl·lic i trencaaigües de ceràmica. Les principals partides 

d’obra considerades han etat: 

 Bastida i elements auxiliars: Muntatge, desmuntatges i lloguer de bastida, lones i visera de protecció, 

lona de recollida i contenidors o sacs per a runa. 

 Neteja i pintura: Solució mes simple per a la rehabilitació de la façana, consistent en una neteja de la 

façana amb aigua a pressió i donar fins a dues capes de pintura (una de preparació i un altre d’acabat) 

 Elements voladissos: Aquesta feina no és significativa i ha estat inclosa en altres partides. 

 Coronament de façanes i elements decoratius: Aquesta feina no es significativa i ha estat inclosa en 

altres partides. 

 Parament verticals: Sanejament de murs, reparació dels elements deslligats de la façana i pintat 

posterior. 

 Elements metàl·lics: Sanejament i pintat d’elements diversos. 

 Fusteria1: Sanejament i repintat d’elements de fusteria. Repassos d’elements de fusteria i persianes 

enrotllables. 

 

 

                                                

1 Aquesta partida pot estar inclosa també com part de l’aïllament tèrmic, en el cas de que s’opti pel canvi de la fusteria amb trencament del pont tèrmic. Si 

és el cas tan sols caldria comptabilitzar-la una vegada 
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Pati de llums (arrebossat).  

Els elements de pati de llums estan majoritàriament constituïts per: paraments arrebossats, persianes enrotllables 

de fusta i/o PVC, baranes de passamà metàl·lic i trencaaigües de ceràmica. 

 Bastida i elements auxiliars: Muntatge, desmuntatges i lloguer de bastida, lones i visera de protecció, 

lona de recollida i contenidors o sacs per a runa. 

 Neteja i pintura: Solució mes simple per a la rehabilitació de la façana, consistent en una neteja de la 

façana amb aigua a pressió i fins a dues capes de pintura (una de preparació i un altre d’acabat) 

 Elements voladissos com safareigs: Aquesta feina no és significativa i està inclosa en altres partides. 

 Coronament de façanes i elements decoratius: Aquesta feina no es significativa. 

 Paraments verticals: Sanejament dels elements deslligats i pintat posterior. 

 Elements metàl·lics: Sanejament i pintat d’elements diversos. 

 Fusteria: Sanejament i repintat d’elements de fusteria. Repassos d’elements de fusteria i si s’escau de 

les persianes enrotllables. 

Coberta. 

En el barri es troben els dos tipus genèrics de coberta: plana o inclinada. 

Coberta inclinada 

Es tindrà en compte els dos tipus de materials més freqüents per a la seva reparació i valoració conseqüent: 

coberta inclinada feta amb plaques de fibrociment i coberta inclinada feta amb peces ceràmiques. 

 Reparació de la totalitat de la coberta, substituint totes les plaques de fibrociment: Retirada del 

conjunt de les plaques de fibrociment, reparació puntual d’eventuals deficiències que puguin haver en 

el forjat de coberta i col·locació de noves plaques metàl·liques (zinc) que incorporin qualitats 

d’aïllament tèrmic. 

 Reparació del conjunt de la coberta, substituint la totalitat de les peces ceràmiques, reparació puntual 

de l’estructura de la coberta i col·locació de noves peces ceràmiques. 

 Reparació puntual 20% de coberta, substituint les peces ceràmiques: Reparació puntual en un 20% del 

total de la coberta, treballs puntuals de canvi de peces ceràmiques. 

Coberta Plana 

La coberta plana considerada com transitable es valora de la següent manera: 

 Impermeabilització de la coberta: Neteja i reparació del suport, aplicació de la primera capa de 

revestiment, col·locació de l’armadura, aplicació de les capes posteriors del revestiment i formació de 

noves pendents. 

 Millora de parets: neteja de la totalitat de la superfície, repicat parcial dels paraments verticals en mal 

estat, aplicació de la primera capa de morter armat amb fibra de vidre i aplicació de la segona capa de 

morter, aplicació de una mà de preparació de material acrílic i posterior aplicació de dues mans 

d’acabat. 

 Pintat de coberta amb pintura asfàltica: Aplicació d’un sistema de neteja a pressió de la coberta i 

pintat de tota la coberta amb pintura asfàltica. 

 Reparacions puntuals aïllament (20% de la superfície): Impermeabilització i posterior recobriment amb 

rasilla ceràmica de 14 x 28 amb formació de noves pendents.  

Zones comuns.  

 Pintat de caixa de escala: Preparació i pintat dels paraments horitzontals i verticals interiors de guix o 

estuc mitjançant pintura plàstica llisa. Inclou p/p d’escatat i neteja del suport, massillat i dos mans 

d’acabat, fins i tot compren el canvi de polsador de timbre i el llum d’escala. 

 Reparacions puntuals: Millora d’elements puntuals, enrajolats, fals sostres, etc. 

 Neteja, poliment i abrillantat del paviment: Treballs puntuals per anivellar els paviments antics.  

 Canvi de paviment: Sanejament i restitució del paviment. 

 

 

 

Instal·lacions.  

Electricitat 

Ampliació si s’escau de la potència de l'edifici i augment de la potència mínima per habitatge, adequació a la nova 

normativa de la instal·lació elèctrica general de l'edifici. Localització en planta baixa de comptadors. Substitució 

dels elements que no compleixin amb el reglament de baixa tensió, caixa general d'alimentació, escomesa, xarxa 

a terra, fusibles de seguretat, dispositius generals de comandament i protecció, etc. 

 Instal·lació de caixa general alimentació. 

 Col·locació de escomesa 120mm² X10 metres. 

 Centralització dels quadres de comptadors. 

 Instal·lació de línies individuals 12habitatges X 30mts. 

 Instal·lació xarxa de terra. 

 Instal·lació quadres de comandament i protecció 12 usuaris. 

 Instal·lació. quadre de comandament i protecció escala. 

 Instal·lació il·luminació de l’escala. 

Aigua potable 

Adequació de la sala de comptadors, substituint la bateria de comptadors i l’escomesa principal. També les 

individuals en cas de ser de plom o quan el seu estat sigui deficient. 

 Escomesa nova o aïllament de bateria. 

 Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris. 

 Línies individuals coure 12mts 1" i claus de pas a cada habitatge. 

 Adequar la sala de comptadors. 

Sanejament 

Reparació dels conductes de sanejament als patis interiors, molts d'ells en mal estat a causa de les nombroses 

pèrdues en els baixants majoritàriament de fibrociment. Canvi dels elements en mal estat per conductes nous de 

PVC. En cas necessari també reparació o substitució del conducte general subterrani i les corresponents 

arquetes situades sota del vestíbul. 

 Neteja sistema de sanejament. 

 Tub de sanejament patis interiors per edifici de 5 plantes x 4 mts/planta x 4 baixants per edifici. 

 Obrir una rasa a PB i col·locar un nou conducte d’aigües servides amb més pendent. 

Gas  

Adequar les instal·lacions de gas equipant-les de les mesures de ventilació apropiades. 

Millora dels sistemes de telecomunicació  

La millora de les telecomunicacions en els edificis està dirigida principalment a la agrupació de les antenes de TV 

o principalment a la substitució de les antenes de TV per un nou sistema centralitzat d'antenes i adaptat a la 

TDT, per altra banda la partida considera el canvi i ampliació dels sistemes de veu i dades com són la telefonia i 

el ADSL per altres, amb tecnologies noves i de millors prestacions. 

 Instal·lació d’antenes i sistema de TDT. 

 Millora de d'instal·lació de veu i dades. 

Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic  

Aplicat a les façanes, on també estan inclosos els tancaments exteriors practicables, aquests treballs consisteixen 

principalment, en muntar una façana ventilada que aconsegueixi un aïllament tèrmic i acústic dels habitatges, a 

més de canviar tots aquells tancaments practicables que generin un pont tèrmic desfavorable, per uns tancaments 

que garanteixin un suficient aïllament tèrmic i acústic. 

 Bastida i elements auxiliars: Muntatge, desmuntatges i lloguer de bastida, lones i visera de protecció, 

lona de recollida i contenidors o sacs per a l’emmagatzematge de la runa. 

 Paraments: Reparació puntuals de sectors en estat deficient, col·locació de l’estructura per a la 

formació de la façana ventilada, col·locació d’una llana aïllant i substitució dels trencaaigües per altres, 

de material i forma adient amb la composició de la nova façana. 
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 Fusteria (1,2X0,8): Canvi de l’antiga fusteria per un altra més adaptada i de material que faci millorar 

les prestacions tèrmiques i acústiques dels estatges, de dimensions aproximades de 1.2m x 0.8m. 

 Fusteria practicable (2,1X0,8): Canvi de l’antiga fusteria practicable per un altra més adaptada i de 

material que faci millorar les prestacions tèrmiques i acústiques dels estatges, de dimensions 

aproximades 2.1m x 0.8m. 

4.2.2 Valoració de l’estat dels edificis. 

Per a la valoració tant tècnica com econòmica dels edificis plurifamiliars (residencials) s’ha treballat a partir d’una 

mostra representativa. Aquesta mostra ha estat realitzada cercant en les zones homogènies que agrupen una 

major quantitat d'edificis d'habitatges plurifamiliars, i confeccionada, tenint en compte el grau de deterioració dels 

seus elements comuns, tot i recollint la major diversitat de casos que es podien presentar en el barri. 

Per a l’anàlisi de les patologies més freqüents detectades en el barri, s’han inspeccionat un total de 18 edificis 

d’habitatges, xifra que correspon a aproximadament el 10% de la totalitat dels edificis plurifamiliars existents en 

el barri (201). Les dades cadastrals dels immobles que composen la mostra son les següents: 

Taula 17. Mostres preses per l’anàlisi de l'estat dels edificis residencial plurifamiliars, 

Mostra Adreça Núm. porta 

Codi 

Cadastral 

Tipologia 

edifici Any Antiguitat 

1 Carrer Agustina d'Aragó 103 4715826DF1741F Aparionat 1967 43 

2 Carrer Agustina d'Aragó 115 4715819DF1741F Aparionat 1967 43 

3 Carrer Agustina d'Aragó 129 4715812DF1741F Aparionat 1969 41 

4 Carrer Agustina d'Aragó 121 4715816DF1741F Aparionat 1967 43 

5 Carrer Cervantes 41 4515915DF1741F Aïllat 1969 41 

6 Carrer Cervantes 47 4515913DF1741F Aparionat 1963 47 

7 Carrer Cervantes 50 4615614DF1741F Aïllat 1975 35 

8 Carrer Cervantes 61 4616817DF1741F Aparionat 1967 43 

9 Carrer Corts de Cadis 21 4517705DF1741F Aparionat 1965 45 

10 Carrer de Magallanes 15 4316603DF1741E Aparionat 1984 26 

11 Carrer Mansió 30 4715850DF1741F Aparionat 1971 39 

12 Carrer de la Mesquita de Còrdova 2 4416701DF1741E Aparionat 1974 36 

13 Carrer de la Mesquita de Còrdova 9 4416519DF1741E Aïllat 1983 27 

14 Carrer de la Mesquita de Còrdova 26 4416711DF1741E Aparionat 1966 44 

15 Carrer de la Mesquita de Còrdova 28 4416712DF1741E Aparionat 1967 43 

16 Passatge del Lliri 15 4415311DF1741E Aparionat 1966 44 

17 Passatge del Lliri 3 4415809DF1741E Aparionat 1975 35 

18 Carrer Ramon i Cajal 1 4715804DF1741F Aparionat 1973 37 

 

Mostra Adreça Núm. porta 

Sup. 

construïda 

Sup. 

solar 

Núm. 

registres 

Núm. 

plantes 

Nivell accés 

edifici 

1 Carrer Agustina d'Aragó 103 215 218 1 2 1 

2 Carrer Agustina d'Aragó 115 526 232 6 4 2 

3 Carrer Agustina d'Aragó 129 285 174 3 3 1 

4 Carrer Agustina d'Aragó 121 337 178 3 3 2 

5 Carrer Cervantes 41 1363 532 8 4 1 

6 Carrer Cervantes 47 203 116 1 3 1 

7 Carrer Cervantes 50 646 309 8 4 1 

8 Carrer Cervantes 61 944 248 12 4 2 

9 Carrer Corts de Cadis 21 224 122 4 3 1 

10 Carrer de Magallanes 15 267 163 3 3 1 

11 Carrer Mansió 30 527 164 9 4 2 

12 Carrer de la Mesquita de Còrdova 2 830 347 12 4 2 

13 Carrer de la Mesquita de Còrdova 9 935 506 8 4 1 

14 Carrer de la Mesquita de Còrdova 26 368 122 8 4 2 

15 Carrer de la Mesquita de Còrdova 28 297 132 4 4 2 

16 Passatge del Lliri 15 339 163 4 4 2 

17 Passatge del Lliri 3 313 121 4 4 1 

18 Carrer Ramon i Cajal 1 338 208 3 3 1 

El conjunt de la mostra té un 83% d'edificis aparionats i un 17% d'edificis aïllats. Aquesta dada es rellevant ja que 

s’incrementa la superfície de façana a rehabilitar quan es tracte d’una tipologia d’edifici aïllat, mentre que quan es 

parla d’immobles entre mitgeres o aparionats, normalment trobarem elements propis, com ara els celoberts o 

els patis de llums, a més de tenir un tractament diferenciat de les instal·lacions de sanejament. L'altura mitjana 

dels edificis de la mostra és de 3,5 plantes (immobles entre PB+2 o PB+3) sense cap edifici de mes de 4 plantes i 

la antiguitat mitjana dels edificis de la mostra es de 40 anys (1970). 

El sistema constructiu mes comú és el de, planta baixa amb murs de càrrega fets de fàbrica ceràmica de totxo 

massís i forjats de semibiguetes pretensades de formigó armat. En aquest cas, les plantes superiors són també de 

murs de càrrega, de fàbrica ceràmica de totxana de 14 x 28 x 10 cm , amb forjats de ceràmica armada. Finalment 

les cobertes són terrats a la catalana formats per bigues de formigó armat, revoltons ceràmics, reblerts de 

formigó hidràulic, amb làmina asfàltica i acabat amb rajola ceràmica. Aquesta descripció es fonamenta en la anàlisi 

dels informes tècnics, TEDI’s i la inspecció feta directament en els edificis de la tria que ha constituït la mostra. 

Alguns edificis encara conserven la anotació primitiva al Registre de la Propietat i no s’han constituit en 

comunitat de veïns en règim de propietat en divisió horitzontal, fet que els obliga a ser considerats com entitat 

registral única composta per tot l’edifici, i no com entitats independents per cada un dels habitatges com 

legalment haurien de estar constituïts. 

Tot i això, la mostra representa en bona part, a la majoria de les tipologies existents en el barri de Vista Alegre i 

considera les patologies més recurrents, permetent establir un anàlisi estadístic relativament pròxim de la realitat 

en la que es troben els elements comuns i les instal·lacions del conjunt del parc construït. 

Imatge 12. Plànol de la mostra d'edificis pressa per l’anàlisi 

 

L'anàlisi de les patologies es farà sobre la base dels criteris tècnics esmentats anteriorment i classificant-los 

segons els programes que la Generalitat de Catalunya té assignats per a atorgar les ajudes a la rehabilitació 

(Decret 455/2004 de 14 de desembre) amb el fi de calcular les aportacions dels propietaris, tant individuals com 

col·lectius, necessàries per a la rehabilitació, a més de les aportacions que l'ajuntament pot arribar a fer 

mitjançant els fons del PII per incentivar la rehabilitació. 

Taula 18. Els programes i actuacions per rehabilitar els edificis definit pel Decret 455/2004. 

Programa 1 REHABILITACIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 
Reparació d'elements puntuals 

 

Deficiències constructives 

Programa 3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

 
Millora d'instal·lacions existents 

Programa 4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 
Millora d'aïllament tèrmic 

Programa 5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 

 
Millora d'instal·lacions existents 

Les actuacions incloses dins del programa 4 i 5 del quadre, tindran una consideració especial al tractar-se de 

situacions a on la majoria dels casos inspeccionats no haurien de comportar una intervenció prioritària pels 
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propietaris i la seva no realització no suposaria la reducció del nivell de seguretat dels edificis. En aquest marc, es 

proposa incloure ambdós programes tan sols en els casos d’edificis a on segui una solució obligada (millora de les 

condicions d’aïllament de façana per exemple) o el conjunt de propietaris demanis aquest tipus d’actuació. 

En cada edifici s'ha avaluat els elements comuns, façanes, cobertes, nucli d'escales, patis de llums i instal·lacions 

d'aigua, sanejament, electricitat i gas. En funció de les patologies existents s'ha elaborat un pressupost orientatiu 

per a cada una de les obres majors a realitzar. Els resultats d'aquest exercici, ha donat un cost de rehabilitació 

dels edificis que composen la mostra el qual ha estat extrapolat a la resta del barri. Feta aquesta operació s’ha 

elaborat una proposta d’intervenció tenint en compte el cost de rehabilitació dels immobles en els que es 

considera viable intervenir, atès en el temps de durada del programa i el muntant total que el Pla reserva per 

aquesta partida de rehabilitació. 

A cada edifici de la mostra es fa un anàlisi tècnic i econòmic per solucionar les mancances detectades en la 

inspecció. Cal esmentar que aquesta valoració ha estat feta a partir d’un estudi no aprofundit de l’edifici i que 

aquest en cap cas pot substituir a l’estudi previ i rigorós que ha de fonamentar el projecte de rehabilitació de 

l’immoble. En aquest context el càlcul econòmic de les feines de rehabilitació son obligatòriament orientatius i 

solament considera les reparacions tipus amb solucions habituals d’obra per aquells elements que son més 

evidents. 

Així l’estudi del cost de la rehabilitació s’ha fet tenint en compte un seguit de elements d’una tipologia d’edifici de 

les característiques següents: edificació contemporània, de façana mixta (gresite i arrebossat) de PB+ 6, i set 

metres d’amplada, façana posterior amb murs arrebossats, amb pati de llums de 3X3 metres, coberta (plana o 

inclinada) de 150 m2, instal·lacions elèctriques i d’aigua potable per a 12 habitatges i sanejament amb una baixant 

ancorat a cada una de les façanes o al pati de llums. Aplicant preus seguint aquest principi s’aconsegueix la 

següent taula de preus: 

Taula 19. Taula de preus per el càlcul dels costs de rehabilitació. 

FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 
  NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 1 (núm. façanes) % REPARACIÓ 

Bastida i elements auxiliars * 7.737,47 100% 

Neteja i Pintura * 3.000,00 100% 

Elements voladissos  10.564,86 100% 

Paraments * 11.147,34 100% 

Elements metàl·lics 2.225,23 100% 

* No cal considerar si es realitza treballs d’aïllament tèrmic 34.674,91   

 
FAÇANA POSTERIOR (arrebossat)   % REPARACIÓ 

Bastida i elements auxiliars 5.808,51 100% 

Neteja i Pintura 3.000,00 100% 

Paraments 9.643,72 100% 

Elements metàl·lics 3.082,94 100% 

  21.535,17   

 
PATI DE LLUM     

NUMERO DE PATIS 1 (núm. Patis) % REPARACIÓ 

Bastida i elements auxiliars 2.613,38 100% 

Neteja i Pintura 3.000,00 100% 

Paraments 3.492,67 100% 

Elements metàl·lics 1.081,42 100% 

Fusteria 1.434,69 100% 

  11.622,16   

 
COBERTA 

  Coberta inclinada 
 

% REPARACIÓ 

Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 26.300,00 100% 

Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 1.940,00 100% 

Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 530,00 100% 

   Coberta Plana 
  Impermeabilització de la coberta 28.200,00 100% 

Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 1.500,00 100% 

Pintat de coberta amb pintura asfàltica 5.300,00 100% 

Reparacions puntuals aïllament (20% sup) 4.480,00 100% 

  39.480,00   

 
ZONES COMUNES 

  Escala comunitària 
 

% REPARACIÓ 

Pintat de caixa d’escala 6.600,00 100% 

Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) 3.360,00 100% 

Rebaix i poliment de paviment 6.000,00 100% 

Canvi de paviment 4.080,00 100% 

  20.040,00   

 
INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT.   % REPARACIÓ 

Instal·lació de caixa general Alimentació 810,00 100% 

Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres 945,00 100% 

Centralització dels quadres de comptadors 8.100,00 100% 

Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 9.720,00 100% 

Instal·lació xarxa de terra 1.620,00 100% 

Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 3.240,00 100% 

Inst. quadre de comandament i protecció escala 270,00 100% 

Inst. il·luminació de l’escala 2.700,00 100% 

  27.405,00   

 
INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE   % REPARACIÓ 

Escomesa nova o aïllament de bateria 1.080,00 100% 

Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 810,00 100% 

Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 1.941,00 100% 

Adequar la sala de comptadors 850,00 100% 

  4.681,00   

 
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT   % REPARACIÓ 

Neteja 1.080,00 100% 

Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici 3.240,00 100% 

Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent 6.075,00 100% 

  10.395,00   

 
INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI   % REPARACIÓ 

L'edifici no compta amb instal·lació de gas 6.650,00 100% 

Preguntes de control per l’estat de l’instal·lació: 
  L'instal·lació te alguna deficiència SI NO 

Qualificació dels defectes 
  

 
Crítics 

 
 

Majors 
 Comptadors centralitzats 

  Comptador individual a cada entitat 

  
 
INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS % REPARACIÓ 

Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 10.620,00 100% 

Millora de d'instal·lació de veu i dades 33.678,00 100% 

  44.298,00   

 
AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)   

 NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 1 (núm. Façanes) % REPARACIÓ 

Bastida i elements auxiliars 7.737,47 100% 

Paraments 31.000,00 100% 

Fusteria (1,2X0,8) 580,00 10 

Fusteria practicable (2,1X0,8) 1.721,00 11 

  39.317,47   

Atès que l’estudi del cost de reparació es fonamenta en una solució de base que consta d’una única façana i un 

pati de llums o celobert, en la fitxa d’anàlisi de cada un dels edificis que composen la mostra, s'incorpora un valor 

que agrega la quantitat precisa d’aquest dos elements, en funció de les diferents tipologies d'edificis (aïllats, 

aparionats o entre mitgeres) D'aquesta manera per exemple, a un edifici aïllat se li assigna més d'una façana 

principal en el cas de tenir quatre façanes de disseny similar, o be s’incrementa el nombre de patis de llums en 

més d’un en funció del nombre real de celoberts que tingui l’immoble.  
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També i degut a que no tots els edificis del barri compleixen exactament amb la descripció de les 

característiques morfològiques empleades en l'elaboració de la base de pressupost, s’inclou també un coeficient 

corrector fonamentat en la grandària (major o menor) de les partides principals de l'edifici o de l’amplitud (major 

o menor) de la reparació objecte de la intervenció. 

Totes aquestes dades fan referència a valors de PEM (Preus d’execució material) per tant no inclou el cost dels 

diferents projectes tècnics, les despeses generals, el benefici industrial ni el corresponen IVA, tanmateix tots 

aquets valors han estat incorporats en les taules d’anàlisi econòmic. 

Imatge 13. Estat dels edificis de la mostra 

 

En la mostra es fa constar que el 17% dels edificis son en bon estat, presentant problemes lleus en alguns 

elements puntuals, un 45% dels edificis presenten problemes que els fa considerar com d’estat deficient amb 

mancances constructives en algun dels elements comuns conseqüència de la manca de manteniment, 

principalment façanes, i per últim hi ha un 38% dels edificis amb un estat qualificat de dolent, amb greus 

deficiències constructives en parts importants de l’edifici. Aquesta situació manifesta l’alt grau de deteriorament 

del parc construït existent en el barri. Val a dir que de l’estudi de la mostra es desprèn l’absència d’edificis que 

representin un perill d’estabilitat o amb patologies molt greus. Malgrat això, hi han informes tècnics municipals 

que constaten l’existència en el barri d’immobles en un estat prou insegur com per aconsellar el seu 

enderrocament, aquestos casos han estat exclosos del repertori de la mostra, primerament per defugir de 

l’objecte d’anàlisi que és el de la rehabilitació i seguidament per no distorsionar el resultat final de la mostra en 

quan a costos i gestió dels treballs a realitzar. 

Si extrapolem aquestes dades a la totalitat dels edificis plurifamiliars existents en el barri, s’obté com a resultat 

que, del conjunt dels 201 edificis, 34 estan en bon estat, valor bastant baix pel que fa als indicats per l'INE (cens 

2001), 91 edificis tindrien un estat deficient, necessitant realitzar millores en alguns elements puntuals, i 74 

edificis estarien amb un estat dolent, precisant d’una atenció urgent en algun dels seus elements comuns. Fora 

d’aquest recull caldria afegir aquells edificis que considerant les dades del cens 2001 de l'INE i els informes 

tècnics municipals, manifesten un nivell de perillositat suficient com per aconsellar la seva demolició i posterior 

construcció de nova planta, almenys 2 edificis plurifamiliars estarien en aquesta situació. 

4.3 Estat general de l’edificació segon dades obtingudes de la mostra. 

L'estudi estableix un pressupost estimat que té un estricte valor d'aproximació atès l’estat actual dels edificis 

plurifamiliars, en l'entesa que el pressupost detallat per a cada una de les intervencions es farà en el moment de 

realitzar el projecte de rehabilitació de l’edifici en el què s'intervingui.  

S'ha realitzat un anàlisi de l'estat de l'edificació en tot el barri, que presenta distintes situacions segons la 

localització, l'antiguitat, els sistemes constructius, així com el manteniment realitzat en cada cas pels seus 

habitants. Respecte al nivell de deteriorament de l'edificació s'han definit tres categories (Bo, Regular i Dolent) i 

després d'un reconeixement visual de tot el barri s'han delimitat sectors on predominen edificis en bon estat 

(verd), edificis susceptibles de rebre algunes millores (groc) i zones on es concentren un elevat nombre d'edificis 

en mal estat i que necessiten una intervenció integral (vermell). Aquesta delimitació no implica que tots els 

edificis marcats de color vermell hagin de ser intervinguts, sinó que són illes o trams de carrer on predominen 

els edificis en mal estat. 

Imatge 14. Plànol de l’estat dels edificis del barri, agrupats per sectors. 

 

El plànol assenyala, a causa de l'alta concentració d'edificis en mal estat, un sector continu que hom denomina 

zona de rehabilitació principal. Aquesta delimitació pot servir com una possible àrea d'intervenció inicial per a 

encarar la rehabilitació dels edificis (dintre aquesta zona cal descomptar els habitatges unifamiliars). 

L'anàlisi qualitatiu dels edificis de la mostra reflecteix que els edificis en un estat deficient representen el 44%, un 

nivell dolent el 39% i un nivell bo el 17%, com s'ha esmentat anteriorment la mostra no recull cap cas d'edificis 

en un estat perillós, la qual cosa no vol dir que no es trobin immobles en aquest estat, edificis que segons ha 

estat dit suposarien un percentatge que estaria al voltant de l’1% o 2% de tot el parc construït. 

L’estat dels elements comuns es el següent: 

Element Comú 
Estat general 

de l’element  
Problemes freqüents 

Estructures 

Perillós 

Valoració sense 
el  treball de 

camp 

En els informes d’inspeccions tècniques realitzats per l’Ajuntament de Castelldefels als edificis 

del barri de Vista Alegre, s’ha verificat que alguns edificis presentaven problemes estructurals. 
En alguns casos s’han detectat possibles problemes d’aluminosi. També s’han detectat 

deficiències en el comportament de l’estructura, que en alguns casos presenta fletxa dels 
forjats, sobretot els balcons, i algunes armadures de ferro que, a causa del deteriorament, es 

troben a la vista i tenen un nivell d’oxidació important. 
La mostra no recull ningú edifici amb aquestes característiques. 

Façanes principals Deficients  

Aquest element és un dels més deteriorats o el que comporta majors problemes en el conjunt 
dels edificis del barri. Les façanes en general presenten un estat deficient dolents i en alguns 

cas fins i tot perillós. Les principals patologies detectades són les relacionades amb 
problemàtiques greus de despreniments i l’existència de fissures en l’arrebossat. elements 

sortints de la façana, com balcons, cornises i tribunes, generen en molts casos una situació de 
risc tant per als ocupants de l’edifici com per als vianants, perquè hi ha despreniments de 

materials. Les baranes, que majoritàriament són metàl·liques, presenten un nivell molt alt de 
corrosió i els seus punts d’ancoratge estan deteriorats. 

Façanes posteriors Deficients  
Problemes de fissures. 
Deterioració a causa de les instal·lacions de sanejament que transcorren sobre ella. 

Pati de llums Deficients  No és un element present en la majoria dels edificis.  
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(Celobert) En els casos on es va trobar pati de llums (celobert), aquests presentaven un nivell de 

manteniment molt baix. 

Coberta Bona 

L’estat de les cobertes és bona. El principal problema detectat en els edificis amb algú 

problema es el deteriorament dels paviments i dels paraments verticals. Els edificis del barri 
compten en bona part amb cobertes planes transitables 

També s’han detectat algunes cobertes inclinades que encara conserven les plaques de 
fibrociment sobre tot en les construccions auxiliars sobre coberta. Aquests elements haurien 

de ser substituïts per un altre tipus de plaques que no comportin un risc per a la salut. Així 
mateix, és d’esmentar que molts dels baixants de pluvials no estan connectats al sistema de 

clavegueram i descarreguen directament a les voreres del carrer. 

Zones Comunes Deficients 

No tots els edificis plurifamiliars compten amb espais comuns definits (espai de circulació), ja 

que com s’ha esmentat anteriorment en molts edificis es va optar per instal·lar les escales 
d’accés als habitatges en plantes superiors per fora de l’edifici. Això va ser possible gràcies a 

l’existència d’espais exteriors que permetien instal·lar aquestes escales i, a més, que aquests 
edificis comptaven amb un habitatge per planta. En els edificis on no es donen aquestes 

característiques, que en general van ser promocions d’empreses que comercialitzaven 
habitatges en diversos llocs de la comarca i adoptaven tipologies d’edificis amb solucions 

estàndards, es localitza el nucli d’escales a l’interior de l’edifici i, per tant, existeix un espai 
comú interior. En aquests elements els principals problemes detectats són generalment 

fissures i deteriorament dels materials per l’ús i la qualitat original. Els edificis que tenen els 
espais comuns a l’exterior, com són les escales, presenten freqüentment problemes d’oxidació 
de l’estructura i deteriorament dels graons de l’escala. 

En la majoria dels casos el espai comú no compta amb un manteniment adequat i es veuen 
deteriorats per la seva exposició a la intempèrie i les humitats, ja que moltes de les 

instal·lacions de sanejament pluvial desguassen a aquests espais. 

Instal·lació Elèctrica Bona 

Les instal·lacions elèctriques dels edificis plurifamiliars estan majoritàriament centralitzades 
però no compten amb uns equips correctament instal·lats, com estableix l’actual normativa, 
de totes maneres presenten un nivell de deteriorament baix. 

Com el barri no disposa de xarxa de mitja i baixa tensió soterrada, les escomeses als edificis 
són aèries i, a causa de les modificacions que s’han realitzat per ampliacions o derivacions del 

servei, les escomeses presenten un estat dolent. 
Al tractar-se d'edificis amb molt pocs habitatges les instal·lacions elèctriques tenen els seus 

comptadors en armaris exteriors i amb accés i control per part de la companyia que dóna el 
servei.  

Podria valorar-se com deficient si es prengués com un problema que totes les escomeses són 
aèries. 

Instal·lació d'aigua 

potable 
Bona 

La distribució d’aigua potable als habitatges segueix realitzant-se en alguns casos amb muntants 
de plom o de ferro. Així mateix, les escomeses i els comptadors tenen un estat bastant bo. 

La majoria estan fora dels edificis i conten amb armaris controlats per la companyia que dóna 
el servei 

Instal·lació de 
sanejament 

Deficient 

Les instal·lacions de sanejament, que en molts dels casos transcorren per la façana, no 
compleixen amb les dimensions mínimes necessàries i tampoc tenen una execució d’obra 

correcta i en alguns casos presenten fugides d'aigua. Els materials en molts dels casos estan 
obsolets i no estan permesos per l’actual normativa. Aquestes baixants hauran de ser 

substituïts per uns altres que s’adaptin a la normativa i, d’aquesta manera, aconseguir que 
siguin mes segurs i higiènics. Les instal·lacions d’evacuació d’aigües pluvials descarreguen 

directament a la vorera i no estan connectades a xarxa general. 

Instal·lacions de Gas Bona 
No tots els edificis conten amb instal·lació de gas, el servei ho tenen instal·lat molt pocs 

habitatges 

Instal·lació de 

Telecomunicacions 
Sense valorar 

Les instal·lacions de telecomunicacions segons el consultat als propietaris no presenten una 
necessitat, aquesta instal·lació aquesta subjecta a l'exigència dels propietaris i no a un 

requeriment obligatori o prioritari per al bon funcionament de l'edifici. 

Aïllament Tèrmic Sense Valorar 

A causa del sistema constructiu utilitzat per la majoria dels edificis, aquests no conten amb un 

òptim aïllament tèrmic i les façanes tenen un alt pont tèrmic ja sigui pel seu grossor o per que 
les fusteries no conten amb sistemes de doble acristalament com ho exigeix el codi tècnic de 

l'edificació, de totes maneres la rehabilitació de la façana en la majoria dels casos consultats als 
propietaris no veu com necessitat la rehabilitació i implementació d'un sistema que millori 

l'aïllament tèrmic. 
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Taula 20. Quadre resum de valoració qualitativa de l'estat dels elements comuns de l'edifici i el seu estat general 

MOSTRA 
FAÇANA PRINCIPAL o 

LATERALS 
FAÇANA POSTERIOR PATI DE LLUM COBERTA ZONES COMUNES 

INSTAL. 

D’ELECTRICITAT 

INSTAL. D’AIGUA 

POTABLE 
INSTAL. SANEJAMENT MILLORA TELECOM. INSTAL. DE GAS AÏLLAMENT TÈRMIC ELEMENTS VALORATS 

VALORACIÓ GENERAL 

DE L'EDIFICI 

1 Deficient Bo - Deficient Deficient Bo Bo Deficient - - - 7 Deficient 
2 Deficient Bo - Bo Deficient Bo Bo Deficient - - - 8 Deficient 
3 Deficient Deficient - Deficient Bo Bo Bo Bo - - - 8 Deficient 
4 Dolent Deficient - Bo Dolent Bo Bo Deficient - - - 7 Dolent 
5 Deficient Deficient Deficient Bo Bo Bo Bo Bo - - - 8 Deficient 
6 Deficient Deficient - Bo Bo Bo Bo Dolent - - - 7 Deficient 
7 Dolent Dolent - Bo Deficient Bo Deficient Bo - - - 7 Dolent 
8 Dolent Deficient Deficient Bo Deficient Deficient Bo Deficient - - - 8 Dolent 
9 Deficient Deficient Bo Bo Deficient Bo Bo Deficient - - - 8 Deficient 
10 Bo Bo - - Deficient Bo Bo Bo - - Deficient 7 Bo 
11 Deficient Deficient - Deficient Deficient Bo Bo Deficient - - - 7 Deficient 
12 Dolent Bo Deficient Bo Deficient Bo Bo Deficient - - - 8 Dolent 
13 Deficient Bo - Bo Bo Bo Bo Bo - - - 7 Bo 
14 Deficient Deficient Dolent Bo Deficient Deficient Bo Dolent - - - 8 Dolent 
15 Deficient Deficient Dolent Bo Deficient Deficient Bo Deficient - - - 8 Dolent 
16 Deficient - - Deficient Dolent Dolent Bo Deficient - - - 6 Dolent 
17 Deficient - - Bo Deficient Deficient Bo Deficient - - - 6 Deficient 
18 Deficient Deficient - Bo Bo Bo Bo Deficient - - - 7 Bo 

 

 

FAÇANA PRINCIPAL o 

LATERALS 
FAÇANA POSTERIOR PATI DE LLUM COBERTA ZONES COMUNES INSTAL. D’ELECTRICITAT. INSTAL. D’AIGUA POTABLE INSTAL. SANEJAMENT INSTAL. DE GAS 

VALORACIÓ GENERAL DE 

L'EDIFICI 

Bo 1 5 1 13 5 13 17 5 0 3 

Deficient 13 10 3 4 11 4 1 11 0 8 

Dolent 4 1 2 0 2 1 0 2 0 7 

Perillós 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

s/d 0 2 12 1 0 0 0 0 18 0 

 

Bo 6% 28% 6% 72% 28% 72% 94% 28% 0% 17% 

Deficient 72% 56% 17% 22% 61% 22% 6% 61% 0% 44% 

Dolent 22% 6% 11% 0% 11% 6% 0% 11% 0% 39% 

Perillós 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

s/d 0% 11% 67% 6% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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4.4 Quadres d’anàlisi econòmic de la mostra i exemple d’aplicació de les subvencions segon el Decret 455/2004 

Taula 21. Quadre del pressupost per mostra i per programa d'ajuda 

MOSTRA PROGRAMES SUBVENCIONATS COST TOTAL PEM REHABILITACIÓ EDIFICI COST PROJECTE IVA TOTAL PRESSUPOST 

1 Reparació d'elements puntuals 5.282,43 € 369,77 € 428,93 € 6.081,13 € 

1 Deficiències constructives 8.382,08 € 586,75 € 680,63 € 9.649,46 € 

1 Millora d'instal·lacions existents 2.274,75 € 159,23 € 184,71 € 2.618,69 € 

1 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Reparació d'elements puntuals 1.162,49 € 81,37 € 94,39 € 1.338,25 € 

2 Deficiències constructives 11.450,08 € 801,51 € 929,75 € 13.181,34 € 

2 Millora d'instal·lacions existents 2.133,00 € 149,31 € 173,20 € 2.455,51 € 

2 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Reparació d'elements puntuals 1.056,49 € 73,95 € 85,79 € 1.216,23 € 

3 Deficiències constructives 9.560,11 € 669,21 € 776,28 € 11.005,60 € 

3 Millora d'instal·lacions existents 486,00 € 34,02 € 39,46 € 559,48 € 

3 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Reparació d'elements puntuals 10.564,86 € 739,54 € 857,87 € 12.162,26 € 

4 Deficiències constructives 26.060,60 € 1.824,24 € 2.116,12 € 30.000,96 € 

4 Millora d'instal·lacions existents 7.982,50 € 558,78 € 648,18 € 9.189,45 € 

4 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 Reparació d'elements puntuals 3.169,46 € 221,86 € 257,36 € 3.648,68 € 

5 Deficiències constructives 23.505,94 € 1.645,42 € 1.908,68 € 27.060,04 € 

5 Millora d'instal·lacions existents 1.269,00 € 88,83 € 103,04 € 1.460,87 € 

5 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 Reparació d'elements puntuals 2.112,97 € 147,91 € 171,57 € 2.432,45 € 

6 Deficiències constructives 14.318,73 € 1.002,31 € 1.162,68 € 16.483,72 € 

6 Millora d'instal·lacions existents 5.923,75 € 414,66 € 481,01 € 6.819,42 € 

6 Millora d'aïllament tèrmic 47.968,47 € 3.357,79 € 3.895,04 € 55.221,31 € 

7 Reparació d'elements puntuals 7.923,64 € 554,65 € 643,40 € 9.121,70 € 

7 Deficiències constructives 43.199,65 € 3.023,98 € 3.507,81 € 49.731,44 € 

7 Millora d'instal·lacions existents 3.950,00 € 276,50 € 320,74 € 4.547,24 € 

7 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 Reparació d'elements puntuals 10.564,86 € 739,54 € 857,87 € 12.162,26 € 

8 Deficiències constructives 27.232,81 € 1.906,30 € 2.211,30 € 31.350,41 € 

8 Millora d'instal·lacions existents 13.883,75 € 971,86 € 1.127,36 € 15.982,97 € 

8 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 Reparació d'elements puntuals 5.282,43 € 369,77 € 428,93 € 6.081,13 € 

9 Deficiències constructives 16.790,34 € 1.175,32 € 1.363,38 € 19.329,04 € 

9 Millora d'instal·lacions existents 810,00 € 56,70 € 65,77 € 932,47 € 

9 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 Reparació d'elements puntuals 1.056,49 € 73,95 € 85,79 € 1.216,23 € 

10 Deficiències constructives 2.298,52 € 160,90 € 186,64 € 2.646,06 € 

10 Millora d'instal·lacions existents 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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MOSTRA PROGRAMES SUBVENCIONATS COST TOTAL PEM REHABILITACIÓ EDIFICI COST PROJECTE IVA TOTAL PRESSUPOST 

10 Millora d'aïllament tèrmic 35.360,47 € 2.475,23 € 2.871,27 € 40.706,98 € 

11 Reparació d'elements puntuals 265,00 € 18,55 € 21,52 € 305,07 € 

11 Deficiències constructives 18.692,57 € 1.308,48 € 1.517,84 € 21.518,88 € 

11 Millora d'instal·lacions existents 911,25 € 63,79 € 73,99 € 1.049,03 € 

11 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12 Reparació d'elements puntuals 9.508,37 € 665,59 € 772,08 € 10.946,04 € 

12 Deficiències constructives 28.604,78 € 2.002,33 € 2.322,71 € 32.929,83 € 

12 Millora d'instal·lacions existents 324,00 € 22,68 € 26,31 € 372,99 € 

12 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

13 Reparació d'elements puntuals 8.451,89 € 591,63 € 686,29 € 9.729,81 € 

13 Deficiències constructives 7.598,79 € 531,92 € 617,02 € 8.747,73 € 

13 Millora d'instal·lacions existents 911,25 € 63,79 € 73,99 € 1.049,03 € 

13 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

14 Reparació d'elements puntuals 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

14 Deficiències constructives 17.657,25 € 1.236,01 € 1.433,77 € 20.327,02 € 

14 Millora d'instal·lacions existents 10.550,25 € 738,52 € 856,68 € 12.145,45 € 

14 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15 Reparació d'elements puntuals 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15 Deficiències constructives 26.069,81 € 1.824,89 € 2.116,87 € 30.011,56 € 

15 Millora d'instal·lacions existents 9.180,00 € 642,60 € 745,42 € 10.568,02 € 

15 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

16 Reparació d'elements puntuals 4.754,19 € 332,79 € 386,04 € 5.473,02 € 

16 Deficiències constructives 16.191,62 € 1.133,41 € 1.314,76 € 18.639,79 € 

16 Millora d'instal·lacions existents 11.542,50 € 807,98 € 937,25 € 13.287,73 € 

16 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

17 Reparació d'elements puntuals 2.112,97 € 147,91 € 171,57 € 2.432,45 € 

17 Deficiències constructives 17.453,08 € 1.221,72 € 1.417,19 € 20.091,98 € 

17 Millora d'instal·lacions existents 4.306,50 € 301,46 € 349,69 € 4.957,64 € 

17 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

18 Reparació d'elements puntuals 10.564,86 € 739,54 € 857,87 € 12.162,26 € 

18 Deficiències constructives 27.760,67 € 1.943,25 € 2.254,17 € 31.958,09 € 

18 Millora d'instal·lacions existents 1.620,00 € 113,40 € 131,54 € 1.864,94 € 

18 Millora d'aïllament tèrmic 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
588.048,25 € 

  
676.961,15 € 

 

Aquest quadre reflexa el valor total de la partida, inclòs el muntant de la subvenció per a la rehabilitació que es podria assolir segons el que s’estableix en el Decret 455/2004, de 14 de desembre. Els càlculs s’han fet de forma separada en 4 

grups, el primer y segon per aplicar les subvencions a obres de rehabilitació, el tercer per obres d’adequació de les instal·lacions comunitàries i el quart per obres que milloren l’aïllament tèrmic. 
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Taula 22. Quadre de distribució de la subvenció (decret 455 + 10% per conjunt d’especial interès) per edifici i per habitatge 

MOSTRA 
PROGRAMES 

SUBVENCIONATS 

NÚM. HABITATGES I 

LOCALS 

PRESSUPOST PER 

HABITATGE 

% PRESSUPOST 

PROTEGIT 
+10% ADDICIONAL 

VALOR MÀXIM 

SUBVENCIÓ 

SUBVENCIÓ TOTAL 

PER HABITATGE 

NO SUBVENCIONAT 

PER HABITATGE 

SUBVENCIONAT 

EDIFICI 

NO SUBVENCIONAT 

EDIFICI 

1 RE 3 2.027,04 € 25% 27,5% 880,00 € 557,44 € 1.469,61 € 1.672,31 € 4.408,82 € 

1 DC 3 3.216,49 € 25% 27,5% 2.200,00 € 884,53 € 2.331,95 € 2.653,60 € 6.995,85 € 

1 MI 3 872,90 € 40% 44,0% 2.860,00 € 384,07 € 488,82 € 1.152,22 € 1.466,47 € 

1 MA 3 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 RE 5 267,65 € 25% 27,5% 880,00 € 73,60 € 194,05 € 368,02 € 970,23 € 

2 DC 5 2.636,27 € 25% 27,5% 2.200,00 € 724,97 € 1.911,29 € 3.624,87 € 9.556,47 € 

2 MI 5 491,10 € 40% 44,0% 2.860,00 € 216,08 € 275,02 € 1.080,42 € 1.375,09 € 

2 MA 5 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 RE 3 405,41 € 25% 27,5% 880,00 € 111,49 € 293,92 € 334,46 € 881,76 € 

3 DC 3 3.668,53 € 25% 27,5% 2.200,00 € 1.008,85 € 2.659,69 € 3.026,54 € 7.979,06 € 

3 MI 3 186,49 € 40% 44,0% 2.860,00 € 82,06 € 104,44 € 246,17 € 313,31 € 

3 MA 3 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 RE 3 4.054,09 € 25% 27,5% 880,00 € 880,00 € 3.174,09 € 2.640,00 € 9.522,26 € 

4 DC 3 10.000,32 € 25% 27,5% 2.200,00 € 2.200,00 € 7.800,32 € 6.600,00 € 23.400,96 € 

4 MI 3 3.063,15 € 40% 44,0% 2.860,00 € 1.347,79 € 1.715,36 € 4.043,36 € 5.146,09 € 

4 MA 3 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 RE 8 456,08 € 25% 27,5% 880,00 € 125,42 € 330,66 € 1.003,39 € 2.645,29 € 

5 DC 8 3.382,50 € 25% 27,5% 2.200,00 € 930,19 € 2.452,32 € 7.441,51 € 19.618,53 € 

5 MI 8 182,61 € 40% 44,0% 2.860,00 € 80,35 € 102,26 € 642,78 € 818,09 € 

5 MA 8 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 RE 3 810,82 € 25% 27,5% 880,00 € 222,97 € 587,84 € 668,92 € 1.763,53 € 

6 DC 3 5.494,57 € 25% 27,5% 2.200,00 € 1.511,01 € 3.983,57 € 4.533,02 € 11.950,70 € 

6 MI 3 2.273,14 € 40% 44,0% 2.860,00 € 1.000,18 € 1.272,96 € 3.000,55 € 3.818,88 € 

6 MA 3 18.407,10 € 35% 38,5% 2.200,00 € 2.200,00 € 16.207,10 € 6.600,00 € 48.621,31 € 

7 RE 8 1.140,21 € 25% 27,5% 880,00 € 313,56 € 826,65 € 2.508,47 € 6.613,23 € 

7 DC 8 6.216,43 € 25% 27,5% 2.200,00 € 1.709,52 € 4.506,91 € 13.676,15 € 36.055,29 € 

7 MI 8 568,41 € 40% 44,0% 2.860,00 € 250,10 € 318,31 € 2.000,79 € 2.546,45 € 

7 MA 8 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 RE 8 1.520,28 € 25% 27,5% 880,00 € 418,08 € 1.102,21 € 3.344,62 € 8.817,64 € 

8 DC 8 3.918,80 € 25% 27,5% 2.200,00 € 1.077,67 € 2.841,13 € 8.621,36 € 22.729,05 € 

8 MI 8 1.997,87 € 40% 44,0% 2.860,00 € 879,06 € 1.118,81 € 7.032,51 € 8.950,46 € 

8 MA 8 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 RE 4 1.520,28 € 25% 27,5% 880,00 € 418,08 € 1.102,21 € 1.672,31 € 4.408,82 € 

9 DC 4 4.832,26 € 25% 27,5% 2.200,00 € 1.328,87 € 3.503,39 € 5.315,49 € 14.013,55 € 

9 MI 4 233,12 € 40% 44,0% 2.860,00 € 102,57 € 130,55 € 410,29 € 522,18 € 

9 MA 4 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 RE 4 304,06 € 25% 27,5% 880,00 € 83,62 € 220,44 € 334,46 € 881,76 € 

10 DC 4 661,51 € 25% 27,5% 2.200,00 € 181,92 € 479,60 € 727,67 € 1.918,39 € 

10 MI 4 0,00 € 40% 44,0% 2.860,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 MA 4 10.176,74 € 35% 38,5% 2.200,00 € 2.200,00 € 7.976,74 € 8.800,00 € 31.906,98 € 

11 RE 8 38,13 € 25% 27,5% 880,00 € 10,49 € 27,65 € 83,89 € 221,17 € 

11 DC 8 2.689,86 € 25% 27,5% 2.200,00 € 739,71 € 1.950,15 € 5.917,69 € 15.601,19 € 

11 MI 8 131,13 € 40% 44,0% 2.860,00 € 57,70 € 73,43 € 461,57 € 587,46 € 

11 MA 8 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12 RE 10 1.094,60 € 25% 27,5% 880,00 € 301,02 € 793,59 € 3.010,16 € 7.935,88 € 

12 DC 10 3.292,98 € 25% 27,5% 2.200,00 € 905,57 € 2.387,41 € 9.055,70 € 23.874,12 € 

12 MI 10 37,30 € 40% 44,0% 2.860,00 € 16,41 € 20,89 € 164,12 € 208,87 € 

12 MA 10 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

13 RE 8 1.216,23 € 25% 27,5% 880,00 € 334,46 € 881,76 € 2.675,70 € 7.054,11 € 

13 DC 8 1.093,47 € 25% 27,5% 2.200,00 € 300,70 € 792,76 € 2.405,63 € 6.342,10 € 

13 MI 8 131,13 € 40% 44,0% 2.860,00 € 57,70 € 73,43 € 461,57 € 587,46 € 

13 MA 8 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

14 RE 8 0,00 € 25% 27,5% 880,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

14 DC 8 2.540,88 € 25% 27,5% 2.200,00 € 698,74 € 1.842,14 € 5.589,93 € 14.737,09 € 

14 MI 8 1.518,18 € 40% 44,0% 2.860,00 € 668,00 € 850,18 € 5.344,00 € 6.801,45 € 

14 MA 8 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15 RE 4 0,00 € 25% 27,5% 880,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15 DC 4 7.502,89 € 25% 27,5% 2.200,00 € 2.063,30 € 5.439,60 € 8.253,18 € 21.758,38 € 

15 MI 4 2.642,00 € 40% 44,0% 2.860,00 € 1.162,48 € 1.479,52 € 4.649,93 € 5.918,09 € 

15 MA 4 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

16 RE 4 1.368,25 € 25% 27,5% 880,00 € 376,27 € 991,98 € 1.505,08 € 3.967,94 € 

16 DC 4 4.659,95 € 25% 27,5% 2.200,00 € 1.281,49 € 3.378,46 € 5.125,94 € 13.513,85 € 

16 MI 4 3.321,93 € 40% 44,0% 2.860,00 € 1.461,65 € 1.860,28 € 5.846,60 € 7.441,13 € 
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MOSTRA 
PROGRAMES 

SUBVENCIONATS 

NÚM. HABITATGES I 

LOCALS 

PRESSUPOST PER 

HABITATGE 

% PRESSUPOST 

PROTEGIT 
+10% ADDICIONAL 

VALOR MÀXIM 

SUBVENCIÓ 

SUBVENCIÓ TOTAL 

PER HABITATGE 

NO SUBVENCIONAT 

PER HABITATGE 

SUBVENCIONAT 

EDIFICI 

NO SUBVENCIONAT 

EDIFICI 

16 MA 4 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

17 RE 4 608,11 € 25% 27,5% 880,00 € 167,23 € 440,88 € 668,92 € 1.763,53 € 

17 DC 4 5.023,00 € 25% 27,5% 2.200,00 € 1.381,32 € 3.641,67 € 5.525,29 € 14.566,69 € 

17 MI 4 1.239,41 € 40% 44,0% 2.860,00 € 545,34 € 694,07 € 2.181,36 € 2.776,28 € 

17 MA 4 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

18 RE 3 4.054,09 € 25% 27,5% 880,00 € 880,00 € 3.174,09 € 2.640,00 € 9.522,26 € 

18 DC 3 10.652,70 € 25% 27,5% 2.200,00 € 2.200,00 € 8.452,70 € 6.600,00 € 25.358,09 € 

18 MI 3 621,65 € 40% 44,0% 2.860,00 € 273,53 € 348,12 € 820,58 € 1.044,37 € 

18 MA 3 0,00 € 35% 38,5% 2.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 

 
150.464,12 € 

   
39.387,15 € 111.076,97 € 184.763,11 € 492.198,04 € 

RE – Reparació d’elements puntuals 
DC – Deficiències constructives 

MI – Millora d’instal·lacions existents 
MA – Millora d’aïllament tèrmic 

 

 

Taula 23. Quadre de les subvencions possibles aplicat al pressupost de les mostres per edifici i per habitatge. 

MOSTRA TOTAL PRESSUPOST 
NÚM. HABITATGES I 

LOCALS 

PRESSUPOST PER 

HABITATGE 

30% AJUTS AJUNTAMENT PER 

EDIFICI 

30% AJUTS AJUNTAMENT PER 

HABITATGES 

SUBVENCIONAT 

GENERALITAT PER EDIFICI 

SUBVENCIÓ GENERALITAT 

PER HABITATGE 
NO SUBVENCIONAT EDIFICI 

NO SUBVENCIONAT PER 

HABITATGE 

1 18.349,28 € 3 6.116,43 € 5.504,78 € 1.834,93 € 5.478,14 € 1.826,05 € 7.366,36 € 2.455,45 € 

2 16.975,10 € 5 3.395,02 € 5.092,53 € 1.018,51 € 5.073,31 € 1.014,66 € 6.809,26 € 1.361,85 € 

3 12.781,31 € 3 4.260,44 € 3.834,39 € 1.278,13 € 3.607,18 € 1.202,39 € 5.339,74 € 1.779,91 € 

4 51.352,68 € 3 17.117,56 € 15.405,80 € 5.135,27 € 13.283,36 € 4.427,79 € 22.663,51 € 7.554,50 € 

5 32.169,59 € 8 4.021,20 € 9.650,88 € 1.206,36 € 9.087,68 € 1.135,96 € 13.431,03 € 1.678,88 € 

6 80.956,90 € 3 26.985,63 € 24.287,07 € 8.095,69 € 14.802,49 € 4.934,16 € 41.867,34 € 13.955,78 € 

7 63.400,37 € 8 7.925,05 € 19.020,11 € 2.377,51 € 18.185,40 € 2.273,17 € 26.194,86 € 3.274,36 € 

8 59.495,65 € 8 7.436,96 € 17.848,69 € 2.231,09 € 18.998,49 € 2.374,81 € 22.648,46 € 2.831,06 € 

9 26.342,64 € 4 6.585,66 € 7.902,79 € 1.975,70 € 7.398,08 € 1.849,52 € 11.041,76 € 2.760,44 € 

10 44.569,26 € 4 11.142,32 € 13.370,78 € 3.342,69 € 9.862,13 € 2.465,53 € 21.336,36 € 5.334,09 € 

11 22.872,98 € 8 2.859,12 € 6.861,89 € 857,74 € 6.463,16 € 807,90 € 9.547,93 € 1.193,49 € 

12 44.248,85 € 10 4.424,89 € 13.274,66 € 1.327,47 € 12.229,98 € 1.223,00 € 18.744,22 € 1.874,42 € 

13 19.526,57 € 8 2.440,82 € 5.857,97 € 732,25 € 5.542,90 € 692,86 € 8.125,70 € 1.015,71 € 

14 32.472,47 € 8 4.059,06 € 9.741,74 € 1.217,72 € 10.933,93 € 1.366,74 € 11.796,80 € 1.474,60 € 

15 40.579,58 € 4 10.144,90 € 12.173,87 € 3.043,47 € 12.903,11 € 3.225,78 € 15.502,60 € 3.875,65 € 

16 37.400,53 € 4 9.350,13 € 11.220,16 € 2.805,04 € 12.477,62 € 3.119,41 € 13.702,75 € 3.425,69 € 

17 27.482,08 € 4 6.870,52 € 8.244,62 € 2.061,16 € 8.375,58 € 2.093,90 € 10.861,87 € 2.715,47 € 

18 45.985,29 € 3 15.328,43 € 13.795,59 € 4.598,53 € 10.060,58 € 3.353,53 € 22.129,13 € 7.376,38 € 

 
676.961,15 € 

  
203.088,34 € 

 
184.763,11 € 

 
289.109,69 € 
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5 CONCLUSIONS 

Dins l’àmbit n’hi han 201 edificis plurifamiliars, els quals acullen un total de 1.027 habitatges. En aquest context, 

l’edifici tipus a rehabilitar seria, un edifici d’entre 2 i 3 plantes, construït entre 1950 i 1980, amb una mitja de 

cinc habitatges per immoble, i que presentaria possibles deficiències a les façanes, zones comuns i algun 

problema en les instal·lacions.  

De l’estudi de la mostra deduïm que les façanes exteriors i la façana posterior són els elements més 

deteriorats, seguit de les deficiències a les zones comuns. Les instal·lacions que produeixen més problemes de 

fuites i humitats són els conductes de sanejament, ja que el seu deteriorament repercuteix molt sovint en 

patologies a les façanes exteriors i als interiors dels patis de llum. La instal·lació elèctrica té escomesa aèria al 

carrer i incompleix la normativa en gairebé tots els edificis, tanmateix aquesta circumstància però, no suposa un 

perill. D’aquesta manera en les partides d'obra ressenyades per aquest treball no consta la seva reparació, atès 

que incrementava considerablement el pressupost i a més es tracta d’una condició que per a la Generalitat no 

es imprescindible per a la concessió dels ajuts. 

Sobre la base de les 18 mostres, la repercussió per habitatge del pressupost d’obres de rehabilitació depèn del 

nombre d’habitatges per edifici. El valor mig del pressupost de rehabilitació per habitatge s’estableix en 

8.359,12€. Aplicant les reduccions per les ajudes de la Generalitat de Catalunya descrites, obtenim un valor 

d’aportació mig per veïn de 6.170,94€. La inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya seria de 

184.763,11€ i pels veïns de 492.198,04€. D’aquest últim valor, podria descomptar-se els possibles muntants 

aconseguits, amb la qualificació del barri com Projecte d’Intervenció Integral, que es té previst presentar a 

concurs aquest any 2010. Aquest nou context reduiria els valors d’aportació per part dels veïns, amb la qual 

cosa el valor mig de la contribució de la propietari baixaria dels 6.170,94€ fins als 3.663,21€, sent 13.955,78€ el 

valor màxim. 

Per la intervenció en l’àmbit de les telecomunicacions i aïllament tèrmic (tan sols els veïns d’un edifici dels que 

composen la mostra va sol·licitar aquesta millora) s’aplicaria els següents criteris de proporcionalitat: 

 En les obres de telecomunicacions s’aplicarà a 5 edificis, la mateixa quantitat que en edificis amb 

problemes en les instal·lacions elèctriques. 

 La millora de l’aïllament tèrmic es realitzarà a 14 edificis seguint la relació de la mostra. 

Per a definir la suma que haurà de destinar-se per a la rehabilitació dels edificis del barri es podria prendre com 

referència els edificis que es troben dintre de l'àrea de rehabilitació principal, que ha estat fixada anteriorment, 

dintre d'aquesta àrea es tenen aproximadament uns 198 edificis entre unifamiliars i plurifamiliars, a partir d’una 

relació de 43% unifamiliars i 57% plurifamiliars (proporció extreta de les dades del cens 2001 per a tot el barri) 

Així resultaria que en el sector hi haurien uns 109 edificis plurifamiliars dels quals segon la mostra es deduiria 

que: 

 

 

Estat Percentatge Núm. Edificis Percentatge a rehabilitar Núm. total a rehabilitar 

Bo 17% 19 0% 0 

Deficient 44% 48 50% 24 

Dolent 37% 40 50% 20 

Perillós 2% 2 100% 2 

 

100% 109  46 

Es tindria un total de 46 edificis per a rehabilitar, ara bé, el mostreig ens indica que de tots els edificis 

seleccionats el 100% (46) tenen algun problema ja sigui en un element puntual o per una deficiència 

constructiva, és per això que en a aquests dos camps es considerés la rehabilitació de 46 edificis, per altra 

banda les millores d'instal·lacions no són un problema en el cent per cent dels edificis ocupant solament el 30% 

del total de la mostra amb la qual cosa podrem suposar que dels 46 edificis possibles de rehabilitació sol 14 

d'ells sol·licitessin millores en les seves instal·lacions. Referent a l'aïllament tèrmic la mateixa relació indica que 

solament 6 edificis podrien sol·licitar una intervenció en aquest camp. 

En resum el càlcul per la rehabilitació als edificis del barri tindria les següents característiques: 

 Núm. edificis 

Patologies estructurals 2 

Deficiències constructives 26 

Reparacions d’elements puntuals 20 

Instal·lacions comunitàries 14 

Aïllament tèrmic  6 

Telecomunicació i TDT 5 

El cost de les obres de rehabilitació per edifici varia entre reparacions bàsiques de manteniment amb uns valors 

de 12.781,31€ a rehabilitacions integrals de fins a 80.956,90€. Un cop descomptats els ajuts de la Generalitat, 

l’aportació mitja per veí tindria que ser d’uns 6.170,94€. No obstant això, les quantitats varien molt d’un edifici 

a l’altre, sempre en funció de les obres que siguin necessàries i també del nombre de veïns que tingui cada 

immoble. Per això calculem que les quantitats podrien situar-se entre els 1.500€ i els 22.000€. 

Respecte a la dotació i el nombre d'ajuts a atorgar, s'establirien en funció del percentatge d’ajuda a la 

rehabilitació, que es del 30% i de les necessitats detectades.  

Els criteris de distribució serien: 

Facilitar la rehabilitació del major nombre d'edificis sense importar la seva grandària. Per a això el límit de l'ajut 

s'establiria per edifici, no per habitatge, el que a més facilitaria el càlcul de les subvencions.  

No es prioritzaria especialment cap intervenció, és a dir, s’hauria de considerar d’igual importància la façana que 

les cobertes i les instal·lacions. Per això es proposa que el percentatge d'ajut destinat a cadascuna de les accions 

sigui el mateix. En rigor, l'estabilitat estructural és el paràmetre mes important, i en el cas d’estudi no s'ha 

detectat problemes estructurals de consideració en cap dels edifici de la mostra.  

Els valors pressupostats en les 18 mostres i les ajudes possibles prestades per l’ajuntament (amb futurs fons del 

PII) i els programes d’ajudes de la Generalitat (Decret 455/2004) son els següents: 

PROGRAMES PRESSUPOST 
30% SUBVENCIÓ 
AJUNTAMENT 

SUBVENCIONAT 
PER LA 

GENERALITAT 

NO 
SUBVENCIONAT 

EDIFICI 

% NO 
SUBVENCIONAT 

Deficiències constructives 394.662,95 € 118.398,88€ 104.693,57 € 171.570,50 € 43% 

Reparació d'elements puntuals 96.508,97 € 28.952,69€ 25.130,72 € 42.425,56 € 44% 

Millora d'instal·lacions existents 89.860,95 € 26.958,28€ 39.538,82 € 23.363,85 € 26% 

Millora d'aïllament tèrmic 95.928,29 € 28.778,49€ 15.400,00 € 51.749,80 € 54% 

Totals 676.961,15 € 203.088,34€ 184.763,11 € 289.109,70 €  
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El mateix quadre aplicat als 46 edificis: 

PROGRAMES PRESSUPOST 
30% SUBVENCIÓ 

AJUNTAMENT 

SUBVENCIONAT 

PER LA 

GENERALITAT 

NO 

SUBVENCIONAT 

EDIFICI 

% NO 

SUBVENCIONAT 

Deficiències constructives (26) 570.068,71 € 171.020,61 € 151.224,05 € 247.824,05 € 43% 

Reparació d'elements puntuals (20) 120.636,21 € 36.190,86 € 31.413,40 € 53.031,95 € 44% 

Millora d'instal·lacions existents (14) 74.003,14 € 22.200,94 € 32.561,38 € 19.240,81 € 26% 

Millora d'aïllament tèrmic (6) 287.784,87 € 86.335,46 € 46.200,00 € 155.249,41 € 54% 

Totals 1.052.492,92 € 315.747,88 € 261.398,83 € 475.346,22 € 
 

A aquests valors, s'hauria d'augmentar un pressupost addicional per a ajudar als edificis que es troben amb 

problemes estructurals amb un fons de 40.000€ i els ajuts a la millora de les instal·lacions per a l’adequació de 

les telecomunicacions amb un fons de 35.000€. 

Quantia dels ajuts en edificis d’ús residencial 

Per a obres de rehabilitació de patologies: 

a) En el cas de patologies estructurals, el 50% del pressupost protegible, amb un màxim de 40.000 euros, per 

edifici. 

b) En el cas de deficiències constructives dels edificis el 30% del pressupost protegible, amb un màxim de 

15.000 euros, per edifici. 

b) En el cas de reparació d'elements puntuals en situació de risc, un 30% del pressupost protegible, amb un 

màxim de 4.000 euros, per edifici. 

Per a obres d’adequació de les instal·lacions dels edificis el 30% del pressupost protegible, amb un màxim de 

6000 euros, per edifici. 

Per a obres per la millora de la sostenibilitat i l'eficiència energètica: 

a) Obres per la millora de la sostenibilitat i l'eficiència energètica: aïllament tèrmic i acústic de les parts 

massisses i parts buides envidriades un 30% del pressupost protegible, amb un màxim de 15.000 euros, per 

edifici.  

b) Instal·lació de sistemes d'obtenció d'energies alternatives, com plaques d'energia solar, tèrmica i/o 

fotovoltaica per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària i energia elèctrica, que fomentin l'estalvi energètic i 

redueixin l'emissió del CO2 en els edificis. Un 30 % del pressupost protegible, amb un màxim de 3.000 

euros, per edifici.  

Instal·lació de noves tecnologies, televisió, agrupació d'antenes i instal·lació de xarxes de telecomunicació 

comunitàries. Un 30 % del pressupost protegible, amb un màxim de 6.000 euros, per edifici.  

Assignació de fons a la rehabilitació dels edificis: 

Programa 1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 

Quantitat Pressupost 
per els fons 

d’ajuda 

 

Edificis en estat perillós 2 40.000€ 

 
Reparació d'elements puntuals 20 40.000€ 

 

Deficiències constructives 26 170.000€ 

Programa 3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS   

 
Millora d'instal·lacions existents 14 22.000€ 

Programa 4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA   

 
Millora d'aïllament tèrmic 6 85.000€ 

Programa 5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS   

 
Millora d'instal·lacions existents 5 35.000€ 

 

TOTAL  392.000€ 

 

 

 

Es considera rehabilitar uns 46 edificis. Aquesta estimació podrà variar molt en funció de la demanda que es 

generi i del tipus d'obres que s'abordin. Les darreres mesures proposades pel Govern de l’Estat dirigides a 

aconseguir una economia més sostenible també poden influir en un major desenvolupament del programa 

d’intervencions en el Barri. 

Els fons sol·licitats a la Generalitat dintre el PII podrien ser de 392.000€ per a rehabilitació i millora de les 

instal·lacions. Amb aquests valors es cobriria el 50% del cost de les obres i els veïns tindrien que aportar 50% 

més. 
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7 ANNEX – FITXES MOSTRES EDIFICIS  
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FITXA 01. 

EDIFICI:  CARRER AGUSTINA D'ARAGÓ, 103

Núm. habitatges i locals 3

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 54,11% 8.624,51 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 1 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 9,41% 1.500,00 €

G Bastida i elements auxiliars * 0,00 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura * 0,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 0,00% 0,00 €

RE Elements voladissos X 5.282,43 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 22,21% 3.540,00 €

DC Paraments * X 2.229,47 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 5,51% 877,50 €

DC Elements metàl·lics X 1.112,62 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

8.624,51 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 8,77% 1.397,25 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 486,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura X 1.500,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent X 911,25 € 12 ACCESSIBILITAT 0,00% 0,00 €

DC Paraments 0,00 € 1.397,25 € 15.939,26 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

1.500,00 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Deficient

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Bo

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM -

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA Deficient

DC Neteja i Pintura 0,00 € 5 ZONES COMUNES Deficient

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Bo

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) 0,00 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Deficient

0,00 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat Elements valorats 7

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Deficient

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 13.664,51 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 5.282,43 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 8.382,08 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) 0,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 0,00 €

0,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 0,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 2.274,75 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor Millora d'instal·lacions existents MI 2.274,75 €

DC Pintat de caixa d’escala 0,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) 0,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment X 1.500,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment X 2.040,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

3.540,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 15.939,26 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació X 405,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. 0,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres X 472,50 € Cost Ascensor i itinerari practicable 0,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala 0,00 €

877,50 €  
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ARXIU FOTOGRÀFIC. ELEMENTS DE L’EDIFICI 
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FITXA 02. 

EDIFICI:  CARRER AGUSTINA D'ARAGÓ, 115

Núm. habitatges i locals 5

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 24,88% 3.669,10 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 1 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 20,63% 3.041,47 €

G Bastida i elements auxiliars * 0,00 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura * X 1.500,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 0,72% 106,00 €

RE Elements voladissos X 1.056,49 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 39,31% 5.796,00 €

DC Paraments * 0,00 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 10,07% 1.485,00 €

DC Elements metàl·lics X 1.112,62 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

3.669,10 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 4,39% 648,00 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 648,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura X 1.500,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent 0,00 € 12 ACCESSIBILITAT 0,00% 0,00 €

DC Paraments 0,00 € 648,00 € 14.745,57 €

DC Elements metàl·lics X 1.541,47 €

3.041,47 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Deficient

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Bo

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM -

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA Bo

DC Neteja i Pintura 0,00 € 5 ZONES COMUNES Deficient

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Bo

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) 0,00 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Deficient

0,00 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT Deficient

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat X Elements valorats 8

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Deficient

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) X 106,00 €

106,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 12.612,57 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 1.162,49 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 11.450,08 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) 0,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 0,00 €

0,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 0,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 2.133,00 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor Millora d'instal·lacions existents MI 2.133,00 €

DC Pintat de caixa d’escala X 3.300,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) X 1.680,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment X 816,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

5.796,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 14.745,57 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació 0,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. 0,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres 0,00 € Cost Ascensor i itinerari practicable 0,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala X 135,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala X 1.350,00 €

1.485,00 €  
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FITXA 03. 

EDIFICI:  CARRER AGUSTINA D'ARAGÓ, 121

Núm. habitatges i locals 3

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 18,08% 2.967,11 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 1 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 15,19% 2.492,55 €

G Bastida i elements auxiliars * X 1.160,62 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 1,75% 286,94 €

DC Neteja i Pintura * X 750,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 29,67% 4.870,00 €

RE Elements voladissos X 1.056,49 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 0,00% 0,00 €

DC Paraments * 0,00 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 0,00% 0,00 €

DC Elements metàl·lics 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

2.967,11 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 2,96% 486,00 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 32,35% 5.310,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars X 1.742,55 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 486,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura X 750,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent 0,00 € 12 ACCESSIBILITAT 0,00% 0,00 €

DC Paraments 0,00 € 486,00 € 16.412,60 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

2.492,55 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Deficient

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT X 5.310,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Deficient

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM -

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 5.310,00 € 4 COBERTA Deficient

DC Neteja i Pintura 0,00 € 5 ZONES COMUNES Bo

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Bo

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) X 286,94 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Bo

286,94 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT Deficient

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) X 2.630,00 € Comptador individual a cada entitat Elements valorats 8

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Deficient

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

2.630,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 10.616,60 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 1.056,49 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 9.560,11 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) X 2.240,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 0,00 €

2.240,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 0,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 486,00 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor Millora d'instal·lacions existents MI 486,00 €

DC Pintat de caixa d’escala 0,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) 0,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 5.310,00 €

DC Canvi de paviment 0,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 5.310,00 €

0,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 16.412,60 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació 0,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. 0,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres 0,00 € Cost Ascensor i itinerari practicable 0,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala 0,00 €

0,00 €  
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FITXA 04. 

EDIFICI:  CARRER AGUSTINA D'ARAGÓ, 129

Núm. habitatges i locals 3

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 54,02% 24.098,53 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 2 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 8,19% 3.654,25 €

G Bastida i elements auxiliars * X 7.737,47 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 0,80% 358,67 €

DC Neteja i Pintura * 0,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 3,35% 1.494,00 €

RE Elements voladissos X 10.564,86 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 15,74% 7.020,00 €

DC Paraments * X 5.573,67 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 0,00% 0,00 €

DC Elements metàl·lics X 222,52 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

24.098,53 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 10,44% 4.657,50 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 7,45% 3.325,00 €

G Bastida i elements auxiliars X 2.904,25 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 1.620,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura X 750,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent X 3.037,50 € 12 ACCESSIBILITAT 0,00% 0,00 €

DC Paraments 0,00 € 4.657,50 € 44.607,95 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

3.654,25 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Dolent

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Deficient

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM -

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA Bo

DC Neteja i Pintura 0,00 € 5 ZONES COMUNES Dolent

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Bo

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas X 3.325,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) X 358,67 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Deficient

358,67 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat Elements valorats 7

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 3.325,00 € Valoració general de l'edifici Dolent

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 36.625,45 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) X 150,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 10.564,86 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 26.060,60 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) X 1.344,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 0,00 €

1.494,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 0,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 7.982,50 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor Millora d'instal·lacions existents MI 7.982,50 €

DC Pintat de caixa d’escala X 3.300,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) X 1.680,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment X 2.040,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

7.020,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 44.607,95 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació 0,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. 0,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres 0,00 € Cost Ascensor i itinerari practicable 0,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala 0,00 €

0,00 €  



Estudi de patologies als edificis plurifamiliars del barri de Vista Alegre en el municipi de Castelldefels. 

38 

 

ARXIU FOTOGRÀFIC. ELEMENTS DE L’EDIFICI 

1 

 

1 

 

4 

 

6 

7 

8 

 

5 

 

5 

 

 

 



Estudi de patologies als edificis plurifamiliars del barri de Vista Alegre en el municipi de Castelldefels. 

39 

FITXA 05. 

EDIFICI:  CARRER DE CERVANTES, 41

Núm. habitatges i locals 8

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 48,20% 13.470,18 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 2 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 21,52% 6.013,25 €

G Bastida i elements auxiliars * X 7.737,47 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 11,52% 3.219,96 €

DC Neteja i Pintura * 0,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 0,00% 0,00 €

RE Elements voladissos X 3.169,46 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 14,21% 3.972,00 €

DC Paraments * X 2.229,47 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 3,38% 945,00 €

DC Elements metàl·lics X 333,78 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

13.470,18 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 1,16% 324,00 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars X 2.904,25 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 324,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura X 1.200,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent 0,00 € 12 ACCESSIBILITAT 0,00% 0,00 €

DC Paraments X 1.446,56 € 324,00 € 27.944,40 €

DC Elements metàl·lics X 462,44 €

6.013,25 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Deficient

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Deficient

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM Deficient

G Bastida i elements auxiliars X 653,34 € 0,00 € 4 COBERTA Bo

DC Neteja i Pintura X 1.500,00 € 5 ZONES COMUNES Bo

DC Paraments X 349,27 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Bo

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) X 717,35 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Bo

3.219,96 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat X Elements valorats 8

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Deficient

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 26.675,40 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 3.169,46 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 23.505,94 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) 0,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 0,00 €

0,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 0,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 1.269,00 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor Millora d'instal·lacions existents MI 1.269,00 €

DC Pintat de caixa d’escala X 3.300,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) X 672,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment 0,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

3.972,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 27.944,40 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació X 405,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. 0,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres 0,00 € Cost Ascensor i itinerari practicable 0,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala X 540,00 €

945,00 €  
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FITXA 06. 

EDIFICI:  CARRER DE CERVANTES, 47

Núm. habitatges i locals 3

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 4,59% 3.225,59 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 2 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 10,99% 7.726,11 €

G Bastida i elements auxiliars * 0,00 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura * 0,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 4,25% 2.990,00 €

RE Elements voladissos X 2.112,97 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 3,54% 2.490,00 €

DC Paraments * 0,00 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 0,00% 0,00 €

DC Elements metàl·lics X 1.112,62 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

3.225,59 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 3,70% 2.598,75 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja X 270,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 4,73% 3.325,00 €

G Bastida i elements auxiliars X 2.904,25 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 810,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 68,21% 47.968,47 €

DC Neteja i Pintura 0,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent X 1.518,75 € 12 ACCESSIBILITAT 0,00% 0,00 €

DC Paraments X 4.821,86 € 2.598,75 € 70.323,93 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

7.726,11 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Deficient

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Deficient

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM -

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA Bo

DC Neteja i Pintura 0,00 € 5 ZONES COMUNES Bo

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Bo

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas X 3.325,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) 0,00 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Dolent

0,00 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat Elements valorats 7

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 3.325,00 € Valoració general de l'edifici Deficient

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 2 COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars X 7.737,47 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 16.431,70 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) X 750,00 € MA Paraments X 15.500,00 € Reparació d'elements puntuals RE 2.112,97 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) X 5.800,00 € Deficiències constructives DC 14.318,73 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) X 2.240,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) X 18.931,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 0,00 €

2.990,00 € 47.968,47 € Ascensor i itinerari practicable AC 0,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 5.923,75 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor Millora d'instal·lacions existents MI 5.923,75 €

DC Pintat de caixa d’escala X 1.650,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 47.968,47 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) X 840,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor Millora d'aïllament tèrmic MA 47.968,47 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment 0,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

2.490,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 70.323,93 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació 0,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. 0,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres 0,00 € Cost Ascensor i itinerari practicable 0,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala 0,00 €

0,00 €  
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FITXA 07. 

EDIFICI:  CARRER DE CERVANTES, 50

Núm. habitatges i locals 8

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 25,13% 36.807,18 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 3 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 5,27% 7.726,11 €

G Bastida i elements auxiliars * X 11.606,21 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura * 0,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 1,53% 2.240,00 €

RE Elements voladissos X 7.923,64 € MI Adequar la sala de comptadors X 85,00 € 5 ZONES COMUNES 2,97% 4.350,00 €

DC Paraments * X 16.721,02 € 85,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 0,00% 0,00 €

DC Elements metàl·lics X 556,31 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,06% 85,00 €

36.807,18 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 0,37% 540,00 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja X 540,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 2,27% 3.325,00 €

G Bastida i elements auxiliars X 2.904,25 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici 0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura 0,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent 0,00 € 12 ACCESSIBILITAT 62,40% 91.400,00 €

DC Paraments X 4.821,86 € 540,00 € 146.473,29 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

7.726,11 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Dolent

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Dolent

NUMERO DE PATIS 0 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM -

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA Bo

DC Neteja i Pintura 0,00 € 5 ZONES COMUNES Deficient

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Bo

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas X 3.325,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Deficient

DC Fusteria (ESCALES) 0,00 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Bo

0,00 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat Elements valorats 7

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 3.325,00 € Valoració general de l'edifici Dolent

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 2 COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 51.123,29 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 7.923,64 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 43.199,65 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) X 2.240,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 91.400,00 €

2.240,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 91.400,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 3.950,00 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor X Millora d'instal·lacions existents MI 3.950,00 €

DC Pintat de caixa d’escala X 1.650,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) X 1.680,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor X Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment X 1.020,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

4.350,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 146.473,29 €

AC Per façana exterior X 78.900,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. X 10.000,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació 0,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. X 2.500,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres 0,00 € Cost Ascensor i itinerari practicable 91.400,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala 0,00 €

0,00 €  
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FITXA 08. 

EDIFICI:  CARRER DE CERVANTES, 61

Núm. habitatges i locals 8

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 36,05% 18.629,20 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 1 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 14,95% 7.726,11 €

G Bastida i elements auxiliars * X 1.934,37 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 4,29% 2.217,35 €

DC Neteja i Pintura * 0,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. X 485,25 € 4 COBERTA 8,21% 4.245,00 €

RE Elements voladissos  i cossos coberta X 10.564,86 € MI Adequar la sala de comptadors X 425,00 € 5 ZONES COMUNES 9,64% 4.980,00 €

DC Paraments * X 5.573,67 € 910,25 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 24,16% 12.487,50 €

DC Elements metàl·lics X 556,31 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 1,76% 910,25 €

18.629,20 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 0,94% 486,00 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars X 2.904,25 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 486,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura 0,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent 0,00 € 12 ACCESSIBILITAT 0,00% 0,00 €

DC Paraments X 4.821,86 € 486,00 € 51.681,42 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

7.726,11 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Dolent

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Deficient

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM Deficient

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA Bo

DC Neteja i Pintura X 1.500,00 € 5 ZONES COMUNES Deficient

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Deficient

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) X 717,35 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Deficient

2.217,35 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) X 3.945,00 € Comptador individual a cada entitat X Elements valorats 8

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Dolent

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

3.945,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 0 COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 37.797,67 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) X 300,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 10.564,86 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 27.232,81 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) 0,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 0,00 €

300,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 0,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 13.883,75 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor Millora d'instal·lacions existents MI 13.883,75 €

DC Pintat de caixa d’escala X 3.300,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) X 1.680,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment 0,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

4.980,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 51.681,42 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació 0,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. 0,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres X 472,50 € Cost Ascensor i itinerari practicable 0,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors X 4.050,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts X 4.860,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra X 810,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris X 1.620,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala X 675,00 €

12.487,50 €  
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FITXA 09. 

EDIFICI:  CARRER DE LES CORTS DE CADIS, 21

Núm. habitatges i locals 4

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 53,10% 12.151,17 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 2 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 19,25% 4.404,25 €

G Bastida i elements auxiliars * X 3.868,74 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 9,69% 2.217,35 €

DC Neteja i Pintura * X 3.000,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 0,00% 0,00 €

RE Elements voladissos  i cossos coberta X 5.282,43 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 14,42% 3.300,00 €

DC Paraments * 0,00 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 0,00% 0,00 €

DC Elements metàl·lics 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

12.151,17 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 3,54% 810,00 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars X 2.904,25 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 810,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura X 1.500,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent 0,00 € 12 ACCESSIBILITAT 0,00% 0,00 €

DC Paraments 0,00 € 810,00 € 22.882,77 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

4.404,25 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Deficient

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Deficient

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM Bo

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA Bo

DC Neteja i Pintura X 1.500,00 € 5 ZONES COMUNES Deficient

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Bo

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) X 717,35 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Deficient

2.217,35 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat X Elements valorats 8

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Deficient

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 0 COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 22.072,77 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 5.282,43 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 16.790,34 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) 0,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 0,00 €

0,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 0,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 810,00 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor Millora d'instal·lacions existents MI 810,00 €

DC Pintat de caixa d’escala X 3.300,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) 0,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment 0,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

3.300,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 22.882,77 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació 0,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. 0,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres 0,00 € Cost Ascensor i itinerari practicable 0,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala 0,00 €

0,00 €  
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FITXA 10. 

EDIFICI:  CARRER DE MAGALLANES, 15

Núm. habitatges i locals 4

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 3,30% 1.279,01 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 1 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 1,94% 750,00 €

G Bastida i elements auxiliars * 0,00 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura * 0,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 0,00% 0,00 €

RE Elements voladissos  i cossos coberta X 1.056,49 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 3,42% 1.326,00 €

DC Paraments * 0,00 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 0,00% 0,00 €

DC Elements metàl·lics X 222,52 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

1.279,01 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 0,00% 0,00 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici 0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 91,33% 35.360,47 €

DC Neteja i Pintura X 750,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent 0,00 € 12 ACCESSIBILITAT 0,00% 0,00 €

DC Paraments 0,00 € 0,00 € 38.715,48 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

750,00 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Bo

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Bo

NUMERO DE PATIS 0 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM -

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA -

DC Neteja i Pintura 0,00 € 5 ZONES COMUNES Deficient

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Bo

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) 0,00 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Bo

0,00 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) Deficient

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat X Elements valorats 7

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Bo

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 2 COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars X 7.737,47 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 3.355,01 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments X 15.500,00 € Reparació d'elements puntuals RE 1.056,49 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) X 6.960,00 € Deficiències constructives DC 2.298,52 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) 0,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) X 5.163,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 0,00 €

0,00 € 35.360,47 € Ascensor i itinerari practicable AC 0,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 0,00 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

DC Pintat de caixa d’escala X 990,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 35.360,47 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) X 336,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor Millora d'aïllament tèrmic MA 35.360,47 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment 0,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

1.326,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 38.715,48 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació 0,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. 0,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres 0,00 € Cost Ascensor i itinerari practicable 0,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala 0,00 €

0,00 €  
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FITXA 11. 

EDIFICI:  CARRER MANSIÓ, 30

Núm. habitatges i locals 8

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 5,45% 5.276,45 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 1 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 7,98% 7.726,11 €

G Bastida i elements auxiliars * X 1.934,37 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura * 0,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 3,36% 3.255,00 €

RE Elements voladissos  i cossos coberta 0,00 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 2,79% 2.700,00 €

DC Paraments * X 2.229,47 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 0,00% 0,00 €

DC Elements metàl·lics X 1.112,62 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

5.276,45 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 0,94% 911,25 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars X 2.904,25 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici 0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura 0,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent X 911,25 € 12 ACCESSIBILITAT 79,49% 77.000,00 €

DC Paraments X 4.821,86 € 911,25 € 96.868,82 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

7.726,11 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Deficient

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Deficient

NUMERO DE PATIS 0 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM -

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA Deficient

DC Neteja i Pintura 0,00 € 5 ZONES COMUNES Deficient

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Bo

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) 0,00 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Deficient

0,00 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat Elements valorats 7

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Deficient

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) X 265,00 €

265,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 2 COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 18.957,57 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) X 750,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 265,00 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 18.692,57 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) X 2.240,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 77.000,00 €

2.990,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 77.000,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 911,25 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor X Millora d'instal·lacions existents MI 911,25 €

DC Pintat de caixa d’escala 0,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable X P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) X 1.680,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor X Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment X 1.020,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

2.700,00 € AC Per forat de l'escala X 74.500,00 € 96.868,82 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació 0,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. X 2.500,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres 0,00 € Cost Ascensor i itinerari practicable 77.000,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala 0,00 €

0,00 €  
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FITXA 12. 

EDIFICI:  CARRER DE LA MESQUITA DE CORDOVA, 2-4

Núm. habitatges i locals 10

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 83,93% 32.259,81 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 3 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars * X 11.606,21 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 5,77% 2.217,35 €

DC Neteja i Pintura * 0,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 0,00% 0,00 €

RE Elements voladissos  i cossos coberta X 9.508,37 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 9,46% 3.636,00 €

DC Paraments * X 10.032,61 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 0,00% 0,00 €

DC Elements metàl·lics X 1.112,62 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

32.259,81 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 0,84% 324,00 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 324,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura 0,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent 0,00 € 12 ACCESSIBILITAT 0,00% 0,00 €

DC Paraments 0,00 € 324,00 € 38.437,15 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

0,00 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Dolent

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Bo

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM Deficient

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA Bo

DC Neteja i Pintura X 1.500,00 € 5 ZONES COMUNES Deficient

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Bo

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) X 717,35 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Deficient

2.217,35 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat X Elements valorats 8

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Dolent

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 0 COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 38.113,15 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 9.508,37 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 28.604,78 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) 0,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 0,00 €

0,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 0,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 324,00 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor Millora d'instal·lacions existents MI 324,00 €

DC Pintat de caixa d’escala X 3.300,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) X 336,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment 0,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

3.636,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 38.437,15 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació 0,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. 0,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres 0,00 € Cost Ascensor i itinerari practicable 0,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala 0,00 €

0,00 €  



Estudi de patologies als edificis plurifamiliars del barri de Vista Alegre en el municipi de Castelldefels. 

54 

 

ARXIU FOTOGRÀFIC. ELEMENTS DE L’EDIFICI 

1 

 

1 

2  

 

1 

  

3 

5 

 

6 

 

7 

8  

 

 

 



Estudi de patologies als edificis plurifamiliars del barri de Vista Alegre en el municipi de Castelldefels. 

55 

FITXA 13. 

EDIFICI:  CARRER DE LA MESQUITA DE CORDOVA, 9

Núm. habitatges i locals 8

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 17,08% 16.050,68 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 4 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars * X 4.642,48 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura * X 2.400,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 0,00% 0,00 €

RE Elements voladissos  i cossos coberta X 8.451,89 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 0,00% 0,00 €

DC Paraments * 0,00 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 0,00% 0,00 €

DC Elements metàl·lics X 556,31 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

16.050,68 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 0,97% 911,25 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici 0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura 0,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent X 911,25 € 12 ACCESSIBILITAT 81,95% 77.000,00 €

DC Paraments 0,00 € 911,25 € 93.961,93 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

0,00 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Deficient

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Bo

NUMERO DE PATIS 0 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM -

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA Bo

DC Neteja i Pintura 0,00 € 5 ZONES COMUNES Bo

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Bo

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) 0,00 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Bo

0,00 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat Elements valorats 7

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Bo

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 0 COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 16.050,68 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 8.451,89 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 7.598,79 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) 0,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 77.000,00 €

0,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 77.000,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 911,25 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor X Millora d'instal·lacions existents MI 911,25 €

DC Pintat de caixa d’escala 0,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) 0,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor X Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment 0,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

0,00 € AC Per forat de l'escala X 74.500,00 € 93.961,93 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació 0,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. X 2.500,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres 0,00 € Cost Ascensor i itinerari practicable 77.000,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala 0,00 €

0,00 €  
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EDIFICI:  CARRER DE LA MESQUITA DE CORDOVA, 26

Núm. habitatges i locals 8

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 25,14% 7.091,26 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 2 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 10,47% 2.952,13 €

G Bastida i elements auxiliars * X 3.868,74 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 7,95% 2.243,86 €

DC Neteja i Pintura * X 3.000,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 0,00% 0,00 €

RE Elements voladissos  i cossos coberta 0,00 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 19,04% 5.370,00 €

DC Paraments * 0,00 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 29,15% 8.221,50 €

DC Elements metàl·lics X 222,52 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

7.091,26 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 8,26% 2.328,75 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars X 1.452,13 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 810,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura X 1.500,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent X 1.518,75 € 12 ACCESSIBILITAT 0,00% 0,00 €

DC Paraments 0,00 € 2.328,75 € 28.207,50 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

2.952,13 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Deficient

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Deficient

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM Dolent

G Bastida i elements auxiliars X 653,34 € 0,00 € 4 COBERTA Bo

DC Neteja i Pintura 0,00 € 5 ZONES COMUNES Deficient

DC Paraments X 873,17 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Deficient

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) X 717,35 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Dolent

2.243,86 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat X Elements valorats 8

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Dolent

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 0 COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 17.657,25 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 0,00 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 17.657,25 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) 0,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 0,00 €

0,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 0,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 10.550,25 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor Millora d'instal·lacions existents MI 10.550,25 €

DC Pintat de caixa d’escala X 1.650,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) X 1.680,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment X 2.040,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

5.370,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 28.207,50 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació X 243,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. 0,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres X 283,50 € Cost Ascensor i itinerari practicable 0,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors X 2.430,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts X 2.916,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra X 486,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris X 972,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala X 81,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala X 810,00 €

8.221,50 €  
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FITXA 15. 

EDIFICI:  CARRER DE LA MESQUITA DE CORDOVA, 28

Núm. habitatges i locals 4

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 37,42% 13.189,47 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 2 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 12,49% 4.404,25 €

G Bastida i elements auxiliars * X 7.737,47 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 12,28% 4.330,09 €

DC Neteja i Pintura * X 3.000,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 0,00% 0,00 €

RE Elements voladissos  i cossos coberta 0,00 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 11,76% 4.146,00 €

DC Paraments * X 2.229,47 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 19,44% 6.851,25 €

DC Elements metàl·lics X 222,52 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

13.189,47 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 6,61% 2.328,75 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars X 2.904,25 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 810,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura X 1.500,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent X 1.518,75 € 12 ACCESSIBILITAT 0,00% 0,00 €

DC Paraments 0,00 € 2.328,75 € 35.249,81 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

4.404,25 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Deficient

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Deficient

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM Dolent

G Bastida i elements auxiliars X 653,34 € 0,00 € 4 COBERTA Bo

DC Neteja i Pintura X 1.500,00 € 5 ZONES COMUNES Deficient

DC Paraments X 1.746,34 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Deficient

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) X 430,41 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Deficient

4.330,09 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat X Elements valorats 8

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Dolent

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 0 COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 26.069,81 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 0,00 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 26.069,81 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) 0,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 0,00 €

0,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 0,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 9.180,00 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor Millora d'instal·lacions existents MI 9.180,00 €

DC Pintat de caixa d’escala X 1.650,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) X 1.680,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment X 816,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

4.146,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 35.249,81 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació X 202,50 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. 0,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres X 236,25 € Cost Ascensor i itinerari practicable 0,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors X 2.025,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts X 2.430,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra X 405,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris X 810,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala X 67,50 €

MI Inst. il·luminació de l’escala X 675,00 €

6.851,25 €  
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FITXA 16. 

EDIFICI:  PASSATGE DEL LLIRI, 15

Núm. habitatges i locals 4

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 11,44% 14.457,80 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 3 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars * X 5.803,11 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura * 0,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 1,77% 2.240,00 €

RE Elements voladissos  i cossos coberta X 4.754,19 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 3,36% 4.248,00 €

DC Paraments * X 3.344,20 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 8,49% 10.732,50 €

DC Elements metàl·lics X 556,31 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

14.457,80 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 0,64% 810,00 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 810,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura 0,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent 0,00 € 12 ACCESSIBILITAT 74,29% 93.900,00 €

DC Paraments 0,00 € 810,00 € 126.388,30 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

0,00 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Deficient

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) -

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM -

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA Deficient

DC Neteja i Pintura 0,00 € 5 ZONES COMUNES Dolent

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Dolent

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) 0,00 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Deficient

0,00 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat X Elements valorats 6

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Dolent

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 0 COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 20.945,80 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 4.754,19 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 16.191,62 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) X 2.240,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 93.900,00 €

2.240,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 93.900,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 11.542,50 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor X Millora d'instal·lacions existents MI 11.542,50 €

DC Pintat de caixa d’escala X 3.300,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) X 336,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor X Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment X 612,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

4.248,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 126.388,30 €

AC Per façana exterior X 78.900,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. X 10.000,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació 0,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. X 5.000,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres X 472,50 € Cost Ascensor i itinerari practicable 93.900,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors X 4.050,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts X 4.860,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala X 1.350,00 €

10.732,50 €  
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FITXA 17. 

EDIFICI:  PASSATGE DEL LLIRI, 3

Núm. habitatges i locals 4

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 11,06% 11.433,70 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 2 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars * X 3.868,74 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 0,69% 717,35 €

DC Neteja i Pintura * X 3.000,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 2,36% 2.435,00 €

RE Elements voladissos  i cossos coberta X 2.112,97 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 4,82% 4.980,00 €

DC Paraments * X 2.229,47 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 3,85% 3.982,50 €

DC Elements metàl·lics X 222,52 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

11.433,70 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 0,31% 324,00 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 324,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura 0,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent 0,00 € 12 ACCESSIBILITAT 76,91% 79.500,00 €

DC Paraments 0,00 € 324,00 € 103.372,55 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

0,00 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Deficient

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) -

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM -

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA Bo

DC Neteja i Pintura 0,00 € 5 ZONES COMUNES Deficient

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Deficient

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) X 717,35 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Deficient

717,35 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) X 1.315,00 € Comptador individual a cada entitat X Elements valorats 6

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Deficient

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

1.315,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 0 COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 19.566,05 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 2.112,97 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 17.453,08 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) X 1.120,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 79.500,00 €

1.120,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 79.500,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 4.306,50 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor X Millora d'instal·lacions existents MI 4.306,50 €

DC Pintat de caixa d’escala X 3.300,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) X 1.680,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor X Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment 0,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment 0,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

4.980,00 € AC Per forat de l'escala X 74.500,00 € 103.372,55 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació X 405,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. X 5.000,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres X 472,50 € Cost Ascensor i itinerari practicable 79.500,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris X 1.620,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala X 135,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala X 1.350,00 €

3.982,50 €  
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FITXA 18. 

EDIFICI:  CARRER AGUSTINA D'ARAGÓ, 103

Núm. habitatges i locals 3

VALORACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS 54,11% 8.624,51 €

NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) 1 COST REHABILITACIÓ MI Escomesa nova o aïllament de bateria 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) 9,41% 1.500,00 €

G Bastida i elements auxiliars * 0,00 € MI Bateria de comptadors d'acer galvanitzat 12 usuaris 0,00 € 3 PATI DE LLUM 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura * 0,00 € MI Línies individuals coure 12mts 1" i aixetes a cada hab. 0,00 € 4 COBERTA 0,00% 0,00 €

RE Elements voladissos X 5.282,43 € MI Adequar la sala de comptadors 0,00 € 5 ZONES COMUNES 22,21% 3.540,00 €

DC Paraments * X 2.229,47 € 0,00 € 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. 5,51% 877,50 €

DC Elements metàl·lics X 1.112,62 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 0,00% 0,00 €

8.624,51 € 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 8,77% 1.397,25 €

8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT COST REHABILITACIÓ 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS 0,00% 0,00 €

2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) COST REHABILITACIÓ MI Neteja 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI 0,00% 0,00 €

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € MI Tub sanej. patis int. 5PlantX4mtsX4 baixants per edifici X 486,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) 0,00% 0,00 €

DC Neteja i Pintura X 1.500,00 € MI Foradar PB i col·locar nou desaigua amb més pendent X 911,25 € 12 ACCESSIBILITAT 0,00% 0,00 €

DC Paraments 0,00 € 1.397,25 € 15.939,26 €

DC Elements metàl·lics 0,00 €

1.500,00 € ESTAT QUALITATIU DELS ELEMENTS DE L'EDIFICI

9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS COST REHABILITACIÓ 1 FAÇANA PRINCIPAL o LATERALS Deficient

3 PATI DE LLUM MI Instal·lació d’antenes i sistema de TDT 0,00 € 2 FAÇANA POSTERIOR (arrebossat) Bo

NUMERO DE PATIS 1 COST REHABILITACIÓ MI Millora de d'instal·lació de veu i dades 0,00 € 3 PATI DE LLUM -

G Bastida i elements auxiliars 0,00 € 0,00 € 4 COBERTA Deficient

DC Neteja i Pintura 0,00 € 5 ZONES COMUNES Deficient

DC Paraments 0,00 € 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI COST REHABILITACIÓ 6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. Bo

DC Elements metàl·lics 0,00 € MI Instal·lar Gas 0,00 € 7 INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE Bo

DC Fusteria (ESCALES) 0,00 € L'instal·lació te alguna deficiència 8 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT Deficient

0,00 € Qualificació dels defectes 9 INSTAL·LACIONS PER MILLORA DE LES TELECOMUNICACIONS -

Crítics 10 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL DOMICILIARI -

4 COBERTA Majors 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes) -

4a Coberta inclinada COST REHABILITACIÓ Comptadors centralitzats 12 ACCESSIBILITAT -

DC Reparació de coberta 100% (sub. plaques de fibrociment) 0,00 € Comptador individual a cada entitat Elements valorats 7

DC Reparació de coberta 100% (teules ceràmiques) 0,00 € 0,00 € Valoració general de l'edifici Deficient

RE Reparació puntual 20% (teules ceràmiques) 0,00 €

0,00 € 11 AÏLLAMENT TÈRMIC (Façanes)

4b Coberta Plana COST REHABILITACIÓ NUMERO DE FAÇANES (Max. 4 - min. 1) COST REHABILITACIÓ PRESSUPOST SEGON PROGRAMES D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS (GENERALITAT DE CATALUNYA)

DC Impermeabilització de la coberta 0,00 € G Bastida i elements auxiliars 0,00 € P1 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES 13.664,51 €

DC Millora parets (picat, arrebossat i pintat) 0,00 € MA Paraments 0,00 € Reparació d'elements puntuals RE 5.282,43 €

DC Pintat de coberta amb pintura asfàltica 0,00 € MA Fusteria finestra (1,2X0,8) 0,00 € Deficiències constructives DC 8.382,08 €

DC Reparacions puntuals aïllament (20% sup) 0,00 € MA Fusteria porta (2,1X0,8) 0,00 € P2 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 0,00 €

0,00 € 0,00 € Ascensor i itinerari practicable AC 0,00 €

Itinerari practicable AC 0,00 €

5 ZONES COMUNES 12 ACCESSIBILITAT P3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 2.274,75 €

Escala comunitària COST REHABILITACIÓ L'edifici necessita ascensor Millora d'instal·lacions existents MI 2.274,75 €

DC Pintat de caixa d’escala 0,00 € L'edifici compta amb itinerari practicable P4 MILLORES DE LA SOSTENIBILITAT I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 0,00 €

DC Reparacions puntuals (enrajolats, fals sostres etc…) 0,00 € Es possible l'instal·lació d'ascensor Millora d'aïllament tèrmic MA 0,00 €

DC Rebaix i poliment de paviment X 1.500,00 € Espais on es considera a priori possible la seva ubicació COST REHABILITACIÓ P5 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 0,00 €

DC Canvi de paviment X 2.040,00 € AC Per el pati de llum 0,00 € Millora d'instal·lacions existents MI 0,00 €

3.540,00 € AC Per forat de l'escala 0,00 € 15.939,26 €

AC Per façana exterior 0,00 €

6 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT. COST REHABILITACIÓ AC Treballs addicionals per la bona instal·lació. 0,00 €

MI Instal·lació de caixa general Alimentació X 405,00 € AC Millora accessibilitat - itinerari practicable. 0,00 €

MI Col·locació de escomesa 120mm² * 10 metres X 472,50 € Cost Ascensor i itinerari practicable 0,00 €

MI Centralització dels quadres de comptadors 0,00 € Cost itinerari practicable 0,00 €

MI Instal·lació de línies individuals 12habitatges*30mts 0,00 €

MI Instal·lació xarxa de terra 0,00 €

MI Inst. quadres de comandament i protecció 12 usuaris 0,00 €

MI Inst. quadre de comandament i protecció escala 0,00 €

MI Inst. il·luminació de l’escala 0,00 €

877,50 €  
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1 INTRODUCCIÓ. 

El barri de Vista Alegre presenta unes condicions de deteriorament físic de l’edificació i problemes d’accessibilitat 

que l’han fet qualificar per l’ajuntament com a barri d’atenció especial i aplicar-li els fons de la llei de millora barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, en la seva setena convocatòria feta per la DTOP. 

Amb la voluntat de fer coincidir sinergies i obtenir el màxim de recursos per a escometre les obres de millora de 

l’accessibilitat, es planteja coordinar els ajuts regulats pel Decret 455/2004 de 14 de desembre, i les ajudes que 

l’ajuntament pretén sol·licitar, a través del programa de millorament de barris regulat pel Decret 69/2004, de 7 de 

setembre, per a d’aquesta manera, reduir l’esforç que els residents del barri hauran de fer per adaptar el seu edifici, 

fent-lo accessibles a qualsevol tipus de persona de reduïda mobilitat. 

Aquest estudi es una eina que complementa els càlculs necessaris per desenvolupar el Projecte d’Intervenció 

Integral en el seu Camp 2 de Rehabilitació d’edificis i millora de l’accessibilitat, així com un instrument que faciliti la 

redacció del document de Delimitació de conjunt d’especial interès al barri de Vista Alegre i d’aquesta forma optar 
a una subvenció addicional del 10% de les subvencions previstes en el Decret 455/2004. 

Ultra això el present estudi te com objecte concret l’anàlisi dels edificis plurifamiliars del barri de Vista Alegre, per 

valorar les seves condicions d’accessibilitat i d’aquesta manera plantejar una proposta d’intervenció en un cert 
nombre d’edificis i la confecció d’un pressupost orientatiu. 

 

En Castelldefels des dels anys 50 del segle XX, s’han consolidat nous barris a l’entorn del nucli central històric del 

poble i fins a la platja (Vista Alegre, Lluminetes, la Pineda de la Marina, les Botigues, entre d’altres), de manera que 

una gran part del terme es troba actualment urbanitzat. Aquest fenomen d’ocupació intensiva del territori produït 

en els darrers anys s’ha aguditzat atès el creixement demogràfic causat per l’evacuació de la població resident de 

Barcelona. Molts d’aquests barris s’han convertit així en nuclis urbans de primera residència, tot i que les tipologies 
edificatòries van ser projectades per a un altre ús. 

Entre 1950 i 1975 Castelldefels va passar de poc més de 2.000 habitants empadronats a excedir els 20.000. Aquest 

increment exponencial va tenir com a resultat la taxa de creixement més alta dels municipis de la zona. A la xifra de 

persones empadronades calia sumar en èpoques d’estiu les nombroses famílies que ocupaven cases de segona 

residència i també aquelles que anaven a la platja a passar el cap de setmana. La major part de la població 

nouvinguda provenia del sud d’Espanya, principalment d’Andalusia, Extremadura i Múrcia, i una minoria de la resta 

de Catalunya, a més de quantitats inferiors de persones d’altres regions i de països europeus. Tots ells però eren 
atrets per la platja i la proximitat a l’aeroport.  

En la dècada dels 70 i principis del 80 del segle XX aquest creixement de la població va fer incrementar la demanda 

i, com a resposta, la producció d'habitatges, especialment en tipologies d’habitatges plurifamiliars. En aquesta 

situació els barris que més van créixer van ser els perifèrics, on es van construir també apartaments d’estiueig que 
de mica en mica van ser ocupats per residents permanents. 

El barri de Vista Alegre, no és fins la segona meitat dels anys 50 que s’inicia un primer procés d’ocupació dispersa o 

constitució pròpiament dita del barri. Aquest ocupa el vessant de migdia d’un petit turó, bastant separat inicialment 

del nucli urbà existent. El primer assentament es va produir sobre un parell de finques rústiques ocupades en 

principi per les granges que les atenien. El creixement inicial es produeix amb una distribució relativament 

homogènia del sòl parcel·lat, amb una ocupació escassa i dispersa. Les primeres parcel·lacions per a construcció 

d’habitatges se situen al costat de les primitives parcel·les rústiques. El procés de divisió parcel·lària i d’ocupació es 

va fer seguint el camí d’accés fins a la cota superior de la finca originària (que correspon amb el actuals carrers 

d’Andalusia i de la Giralda), ja que aquest és el traçat que disposa de les condicions topogràfiques més favorables. 

En el període de 1961 a 1965 es produeix una compactació del sector anteriorment ocupat de manera dispersa, 

alhora que es parcel·len i s’ocupen porcions de sòl contigües que corresponen als que ara són els carrers de 

Mansió i d’Agustina d’Aragó. Tot això suposa un increment notable de l’edificació, que en un curt període de quatre 
anys comporta la parcel·lació, venda i construcció d’una bona quantitat dels nous habitatges. 

Al llarg del període 1965-1969, tot i que Vista Alegre havia arribat ja a un grau d’ocupació molt elevat, es dóna una 

major densificació del barri. La gran majoria de les noves edificacions es produeixen sobre parcel·les que per la seva 

major dificultat d’ocupació (cantonades, terrenys amb pendents excessius, etc.) havien quedat buides fins al 

moment. També es produeixen els primers fenòmens de densificació de l’interior de les parcel·les ja ocupades 

mitjançant l’alçament d’un pis més (“llevant” o “remunti”) o per la venda i/o lloguer de porcions d’habitatges o 

parcel·les. En aquesta fase de creixement es defineix amb major claredat el domini privat al davant a l’espai públic, 

amb l’establiment d’un sistema d’accés segregat per a cada propietat. Alhora que es produeix aquest procés de 

densificació del barri, els interessos immobiliaris i de propietaris del sòl promouen el Pla Parcial “El Castillo” (juny 
del 1965), que incorpora com a sòl urbà l’àrea intermèdia situada entre Vista Alegre i el nucli de Castelldefels.  

Els primers anys de la dècada dels 70 marquen el fi dels processos d’autoconstrucció que havien donat origen al 

barri i donen pas a les primeres intervencions immobiliàries de promocions d’habitatge per a la seva venda. Així 

mateix s’inicien els primers treballs d’urbanització i de construcció d’equipaments, amb la pavimentació de carrers i 
la construcció de la corresponent xarxa de clavegueram i les primeres dotacions escolars. 
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Imatge 1. Fotoplans de Castelldefels sector barri Vista Alegre any 1947 (Font: ICC) 

 

Imatge 2. Fotoplans barri de Vista Alegre any 1967 (Font: ICC) 

 

Imatge 3. Fotoplans barri de Vista Alegre any 1988 (Font: ICC) 

 

Vista Alegre, igual que altres urbanitzacions marginals de la perifèria metropolitana producte d’un primer procés de 

creixement il·legal, apareix coincidint amb la primera onada de flux migratori més intens en un moment en el qual 

la demanda de residència era primordial. Amb la justificació de proporcionar habitatges a preus assequibles es va 

donar una ocupació del territori indiscriminada, que va tenir com a resultat la provisió d’un sostre precari a preu 

moderat a costa d’oferir una reduïda superfície amb manca d’equipament i dins un conjunt de molt deficient 

urbanització. Amb l’esgotament dels terrenys edificables i la qualificació urbanística dels disponibles es veu bloquejat 
el creixement natural del barri, alhora que es fa impossible la localització de nous equipaments i dotacions. 

Imatge 4. Situació del barri 
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2 DESCRIPCIÓ DEL BARRI DE VISTA ALEGRE. 

El barri de Vista Alegre està situat en l’extrem nord del municipi de Castelldefels. Els fronts oriental i meridional del 

barri ofereixen una continuïtat urbana amb la resta del casc urbà actual del municipi, mentre que els fronts 

occidental i septentrional limiten amb una extensa àrea qualificada de parcs i jardins urbans de nova creació de 
caràcter local segons el Pla General Metropolità.  

Els límits de l’àrea d’estudi són els següents: 

 al nord: el límit de la delimitació de sòl urbà, 

 a l’est: la vorera est del carrer de Ramon i Cajal fins al carrer d’Agustina d’Aragó, 

 al sud: la vorera sud del carrer d’Agustina d’Aragó, entre els carrers de Ramon i Cajal i de Lola Anglada, i el 

carrer de Lola Anglada fins al límit de la delimitació de sòl urbà, 

 a l’oest: el carrer d’Agustina d’Aragó entre el carrer de Lola Anglada fins al límit de la delimitació de sòl urbà. 

Imatge 5. Vista aèria del barri. 

 

El barri de Vista Alegre engloba una superfície de 124.113,72 m2, que representa el 2,48% del sòl ocupat 

residencial de Castelldefels. La seva població és de 4.770 habitants (segons el padró a data d’1 de gener de 2010), 
que suposen el 7.79% de la població total del municipi (62.623 habitants). 

Taula 1. Població per barris i sexe de Castelldefels (Font: Padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2010. Observatori de la Ciutat) 

Barri Homes Dones % Total 

Baixador 1.407 1.349 4,49% 2.756 

Bellamar 1.407 1.438 4,49% 2.845 

Les Botigues 413 433 1,32% 846 

Camí Ral 8 6 0,03% 14 

Can Bou 1.557 1.544 4,97% 3.101 

Can Roca 390 384 1,25% 774 

Els Canyars 1.672 1.657 5,34% 3.329 

El Castell - Poble Vell 6.452 6.462 20,6% 12.914 

Centre 5.267 5.622 16,82% 10.889 

Granvia Mar 600 566 1,92% 1.166 

Lluminetes 1.508 1.355 4,82% 2.863 

Mar-I-Sol 400 406 1,28% 791 

Montmar 2.579 2.705 8,24% 5.284 

Muntanyeta 1.949 1.977 6,22% 3.926 

La Pineda 2.013 1.918 6,43% 3.931 

El Poal 1.244 1.148 3,97% 2.392 

Vista Alegre 2.438 2.332 7,79% 4.770 

Zona Universitària 9 8 0,03% 17 

Total 31.313 31.310 100% 62.623 

 

Imatge 6. Àmbit d'estudi 
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El nombre total d’habitatges existents és de 1.027 (segons dades del cadastre), que equivalen al 3,98% del parc 
municipal d’habitatges (25.814 habitatges). 

El barri de Vista Alegre se situa completament dins de sòl urbà, és geogràficament diferenciable, totalment 

residencial (majoritàriament amb habitatges de primera residència) i té continuïtat geogràfica i un caràcter 

homogeni, tant a nivell urbanístic com a nivell social. Tot i això, a causa dels diferents i consecutius processos de 

consolidació que s’han donat en aquest territori, es detecten diferents tipologies edificatòries, que van des dels 

habitatges unifamiliars entre mitgeres i les cases unifamiliars amb pas lateral, fins als habitatges plurifamiliars tant 

entre mitgeres, aïllats com amb pas lateral. En la major part de la seva superfície, el barri respon a una tipologia 

d’obra de molt baixa qualitat residencial i marginalitat urbana, conseqüència de la seva gènesi, que es va donar en 
absència de planejament. 

A nivell censal, l’àrea de Vista Alegre delimitada en aquest estudi s’inclou dins de les tres seccions censals següents: 
0805601001, 0805601002 i 0805601003. 

Vista Alegre es un sector aïllat, envoltat de nous sectors de desenvolupament residencial. Les diferències que es 

donen entre aquests nous sectors i el barri, tant a nivell de qualitat dels habitatges i de la urbanització com de les 
característiques de la població resident són molt evidents. 

2.1 Característiques dels edificis residencials al barri de Vista Alegre. 

L’accessibilitat es resultat de la forma que va ser construït el barri, cal recordar que en un principi, molts dels 

edificis eren de planta baixa i, amb el temps, s’han anat realitzat ampliacions en la majoria d’ells que han comportat 

l’augment d’un o més pisos a la construcció original. Aquest procés ha provocat que molts dels edificis conservin 

encara les plantes baixes amb les construccions originals, que en molts casos eren d’autoconstrucció. Així mateix, 

les solucions emprades per a l’ampliació en alçada dels edificis no han comportat una millora de l’accessibilitat, ja 

que a causa de la maca d’espai es va optar molts ubicar escales a l’exterior de l’edifici, ocupant els passos laterals o 
espais buits que en el seu moment es van deixar. 

A causa de la topografia accidentada de la zona i de la profunditat que tenen les parcel·les, molts edificis construïts 

en parcel·les en pendent presenten cap al carrer dos o tres nivells però, a mesura que el pendent canvia, l’edifici 

guanya entre un i dos nivells més. En alguns edificis es pot observar que per sota de la rasant del carrer existeix un 

o dos pisos, la majoria amb accés directe des del carrer per mitjà de reculades laterals existents, que al seu torn 
permeten que els habitatges tinguin il·luminació i ventilació directa. 

Una altra característica de les edificacions del barri és la reduïda quantitat d’habitatges per edifici, ja que molts d’ells 

disposen d’un sol habitatge per planta. Aquest fet incrementa el cost en la millora de l’accessibilitat per a cada 
propietari, ja que el total del cost haurà de ser dividit entre un menor nombre de propietaris. 

En les dades del Cens de 2001 per a les seccions 1001 i 1002 es pot apreciar que l’inici de la construcció del barri 

es dóna a la dècada 1951-60, quan van ser construïts el 7,37% del nombre total d’edificis destinats principalment a 

habitatge. La major part dels edificis van ser construïts entre els anys 1961 i 1970 (72,80%). Aquest creixement va 

seguir en una proporció molt menor en el període 1971-1980 (13,31%). Per tant, entre els anys 1951 i 1980 van ser 
construïts el 93,48% del total dels edificis residencials de Vista Alegre. 

Les zones que destaquen més per la seva antiguitat són les centrals al barri, que comprenen les illes de cases 

situades entre el carrer de la Giralda i el carrer d’Andalusia. A causa de l’antiguitat de l’edificació, entre aquests dos 
carrers les construccions presenten problemes constructius més evidents. 

Un altre sector que presenta també un envelliment notable és el que es troba al nord del barri, entre els carrers de 

l’Alhambra, de Magallanes i de la Mesquita de Còrdova. En aquesta zona els edificis daten majoritàriament del 

període 1961-1970, però molt pocs dels habitatges han estat rehabilitats i presenten un elevat nivell de 

deteriorament. És també en aquesta zona on s’ha produït un major nombre de promocions noves en els darrers 

anys, fet que genera un contrast que fa més evident el deteriorament i/o abandonament de determinats edificis 
d’aquest sector. 

 

Taula 2. Número i any de construcció dels edificis destinats principalment a habitatge (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 Vista Alegre (sec. 1001 i 1002) 

 núm. % 

anteriors a 1900 0 0,00 

1900-1950 1 0,28 

1951-1960 26 7,37 

1961-1970 257 72,80 

1971-1980 47 13,31 

1981-1990 7 1,98 

1991-2001 15 4,25 

TOTAL 353 100 

 

Si s’efectua una distinció tipològica elemental, des de la casa unifamiliar en parcel·la estreta i allargada, que és 

l’origen de la formació del barri, fins a les darreres construccions de cases plurifamiliars de renda, a la manera del 

mercat immobiliari mes convencional, es poden distingir les següents tipologies edificatòries: 

1. Habitatges unifamiliars entre mitgeres amb alineació regulada: Aquest tipus reserva davant de la construcció 

un pati que dóna al carrer, de manera que permet la privatització de l’ús de les estades que donen a la façana. 

Aquests patis d’entrada són molt petits i no sobrepassen els 3 m. de profunditat. En molts casos s’han ocupat com a 

galeria coberta o com a porxo per a l’aparcament del vehicle propi. Aquests espais van aparèixer com a l’element 

que permetria unir l’accés de la casa amb el futur carrer, que no es trobava urbanitzat en el moment de l’edificació i 

del qual no es podia conèixer ni l’alineació ni la rasant. Quan la rasant resultant de la posterior urbanització del 

carrer no coincidia amb l’edificació ja existent, el pati va servir per a col·locar les escales d’accés des del carrer. 

Posteriorment ha permès la ubicació de les escales d’accés als pisos superiors aixecats més tard. En els casos en els 

quals el desnivell entre el carrer i la planta baixa ha resultat superior als 2 m. han aparegut cossos construïts que 
s’utilitzen com a magatzems, garatges o locals comercials. 

2. Cases amb pas lateral i alineació regulada: Aquesta tipologia és similar a l’anterior, però l’ample de façana 

permet deixar un corredor d’entre 90 i 180 cm. que facilita l’accés en tota la profunditat de la parcel·la. De vegades 

aquest pas lateral es comparteix amb la parcel·la veïna, sent menys habitual la presencia d’edificacions amb passos 

laterals als dos costats de la parcel·la. Els corredors laterals s’utilitzen per donar accés a habitatges situats a 

l’interior de la parcel·la i que no donen al carrer, o bé a les plantes situades a un nivell diferent del propi del carrer 

(tant en un nivell inferior en el cas de parcel·les situades pendent avall o en un nivell superior en el cas de plantes 
de nova ampliació). 

3. Habitatges plurifamiliars: Dins aquest grup es poden distingir, d’acord amb les seves característiques físiques 
i de procés de formació, els subtipus següents: 

 Habitatge plurifamiliar desenvolupat sobre una parcel·la de fins a 9 m. de façana: correspon a l’habitatge més 

convencional de 45 a 90 m2. Les agregacions són d’un habitatge per planta. L’accés pot ser amb escala 

exterior (el cas més habitual) o bé amb un bloc d’escales incorporat a l’edifici. L’accés a l’escala es fa 

normalment per una pas lateral. 

 Habitatge plurifamiliar desenvolupat sobre una parcel·la de més de 9 m. de façana: correspon a habitatges 

amb mesures similars al cas anterior, de 45 a 90 m2, amb agregacions de dos habitatges per planta. L’accés 

també s’efectua amb un bloc d’escales incorporat a l’edifici, amb ingrés frontal o per pas lateral. Els 

promotors d’aquestes construccions solien ser similars als del mercat immobiliari convencional. Aquest tipus 

d’habitatges, construïts per a la seva venda, van aparèixer a Vista Alegre en la darrera fase de compactació 

del barri, és a dir dins de la primera meitat de la dècada dels anys 70 del segle passat. 
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Classificant i agrupant les tipologies edificatòries en los dos grups principals es te el següent plànol: 

 

Les edificacions aïllades es troben ubicades majoritàriament sobre el carrer de la Giralda, el carrer de Agustina 

d’Aragó i un tram del carrer de Cervantes, els edificis que tenen aquesta tipologia son principalment construccions 

fetes una vegada aprovada la normativa urbanística metropolitana amb el pla general de Castelldefels, on es classifica 

al sòl com 20a/8 – Ordenació en edificació aïllada (Subzona VII). La resta d’edificacions corresponen principalment a 

edificis adossats, aquesta es la tipologia predominant degut a fer la tipologia utilitzada inicialment al barri, on 

desprès els edificis van realitzar ampliacions i modificacions per incrementar el nombre de habitatges, construint 
una o dues plantes més. El planejament vigent sobre el àmbit es el següent: 

 

 

3 ANÀLISI SOCIOECONÒMIC. 

3.1 Descripció de la població. 

El barri de Vista Alegre té una població de 4.770 habitants segons el Padró municipal a data de 1 de gener de 2010, 

que representen el 7,79% dels 62.623 habitants empadronats a Castelldefels en la mateixa data. En l’anàlisi s’utilitzen 

dades procedents tant del Padró facilitat per l’Ajuntament (referides estrictament a l’àmbit del barri de Vista Alegre 

delimitat en l’estudi), com del Padró aprovat per l’INE (que es refereixen en tots els casos a la totalitat de les 

seccions 1001 i 1002). Cal tenir en compte doncs que les dades procedents d’aquestes dues fonts d’informació 
presenten diferències ja que es refereixen a àmbits diferents. 

3.1.1 Evolució de la població. 

El any 2003 la població del barri era de 3.216 habitants, per l’any 2008 la població augmento un 0.12% a 3.220 

habitants, en aquets dos últims anys hi ha un increment con respecte al 2008 del 48%, arribant als 4.770 

habitants.(segons el Padró de l’Ajuntament a 1 de gener de 2010). La població resident al conjunt de Castelldefels, 

ha tingut un increment del 15,58% en el període 2003-2008 i un increment del 3.38% pel període 2008-2010. 

És d’esmentar, però, que si es consideren les dades de població de l’INE referides a la totalitat de les seccions 

censals 1001 i 1002, la població del barri hauria crescut en un 21,38% en el període 2003-2008. Això és provocat 

per l’intens creixement demogràfic que s’ha donat en els darrers anys en la zona de recent desenvolupament 

situada dins de la secció 1002 però fora de l’àrea estudi (entre el carrer de Ramon i Cajal, carrer de Mansió, pl. de 

l’Amistat, carrer d’Agustina d’Aragó i passeig de Lormont). El nous blocs d’habitatges que s’han construït en aquest 

sector han comportat l’empadronament d’unes 550 persones, que representen més del 25% del total de residents a 

la secció 1002. De fet, mentre que l’any 2003 el 93% de les persones empadronades en aquesta secció el 

localitzaven al barri de Vista Alegre, aquesta proporció s’ha reduït al 68,7% l’any 2008. 

El fort augment de la població que s’ha donat darrerament en els sectors propers al barri també es fa palès en 

observar l’evolució demogràfica de la secció 1003, que ha vist créixer en un 61,3% el seu nombre d’habitants en el 

període 2003-2008 gràcies als nous desenvolupaments residencials situats a l’est de la ronda d’Otero Pedrayo. El 

mateix ha succeït amb els blocs d’habitatges situats a la vorera sud del carrer d’Agustina d’Aragó, entre el carrer de 

Lola Anglada i el carrer del Doctor Marañón. En aquesta darrera àrea s’ha donat un creixement de quasi 200 
persones des de l’any 2001. 

Vista Alegre apareix doncs com un sector aïllat, en el qual la població a crescut, envoltat de nous sectors de 

desenvolupament residencial. Les diferències que es donen entre aquests nous sectors i el barri, tant a nivell de 

qualitat dels habitatges i de la urbanització com de les característiques de la població resident, fan molt necessari la 
millora del barri i del seu parc immobiliari. 
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Taula 3. Variació de la població en el període 2003-2008 (Font: Padró de l’Ajuntament i Padró de l’INE a 1 de gener de cada any) 

 Vista Alegre Castelldefels 

 
Ajuntament 
(àmbit barri) 

INE 
(secc. 1001 i 1002) 

INE 

població 2003 3.216 2.563 52.405 

població 2008 3.220 3.111 60.572 

Població 2010 4.770  62.623 

3.1.2 Densitat de població. 

Vista Alegre concentra, a 1 de gener de 2010, el 7.79% de la població total del municipi i el 3,98% del parc 

municipal d’habitatges, mentre que la seva superfície representa només el 2,48% del sòl ocupat residencial de 

Castelldefels. Això provoca que la densitat de l’àrea delimitada sigui aproximadament el doble de la que correspon 

al municipi, tant si es té en compte la densitat en habitants per hectàrea (384 habitants/ha a Vista Alegre per 107 a 
Castelldefels) com en habitatges per hectàrea (83 al barri per 44 al municipi). 

Taula 4. Densitat de població (Font habitants: Padró a 1 de gener de 2008; Font habitatges: Cadastre; Font superfície: àmbit d’intervenció per 

a Vista Alegre i AMB, sòl ocupat residencial any 2006 per al municipi) 

 
Habitants 

(1 gener 2008) 
Habitatges 

Superfície 

(ha) 

Densitat 

(habitants/ha) 

Densitat 

(habitatges/ha) 

Vista Alegre 4.770 1.027 12.41 384,36 82,75 

Castelldefels 60.572 25.814 586,7 106,7 43,99 

 

3.1.3 Estructura per edats i gèneres. 

Quant a l’estructura per edats, s’aprecia un pes relatiu molt elevat de la població major de 64 anys, que suposa el 

14,36% de la població total del barri a data d’1 de gener de 2010. 

Aquestes dades posen de manifest que la població de Vista Alegre està força més envellida que la del conjunt de 

Castelldefels. L’estructura per edats de la població menor de 65 anys està molt condicionada per l’elevat 

percentatge de població immigrant que resideix al barri, ja que aquest col·lectiu és majoritàriament d’edat laboral, 

seguint els paràmetres típics de la immigració. Les persones que emigren a un altre país ho fan principalment per 

raons de treball i tenen majoritàriament, en un primer moment, de 15 a 45 anys. Posteriorment la piràmide d’edats 
es reequilibra parcialment gràcies als processos de reagrupament familiar. 

La població de 18 a 64 anys resident a Vista Alegre suposa el 65,09% de la població total del barri, un pes relatiu 
força inferior al del conjunt de Castelldefels (68,66%). 

La població infantil (de 0 a 17 anys) representa el 20,55% de la població total del barri, un percentatge que se situa 
entre el que correspon al conjunt de Castelldefels (19,91%). 

La població estrangera representa el 20,96% de la població total resident a Vista Alegre, en els trams de menor 

edat aquesta proporció augmenta significativament (els estrangers suposen el 24,14% de la població de 0 a 14 anys, 
el 31,68% del grup de 15 a 29 anys i el 27,90% del grup de 30 a 44 anys). 

Taula 5. Població dels barris per edats de Castelldefels (Font: Padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2010. Observatori de Ciutat) 

Barri   Mitjana d'edat   0-17 anys   18-64 anys   > 65 anys 

Baixador  38,92 15,97% 72,61% 11,43% 

Bellamar  39,32 20,67% 64,82% 14,52% 

Les Botigues  39,38 19,62% 67,14% 13,24% 

Camí Ral  43,21 14,29% 64,29% 21,43% 

Can Bou  35,62 24,90% 68,07% 7,03% 

Can Roca  40,4 18,73% 68,60% 12,66% 

Els Canyars  30,12 27,70% 69,48% 2,82% 

El Castell - Poble Vell  37,47 18,85% 69,85% 11,30% 

Centre  39,47 16,35% 68,97% 14,21% 

Granvia Mar  37,22 18,35% 70,07% 11,58% 

Lluminetes  37,84 17,32% 71,32% 11,35% 

Mar-i-sol  42,44 15,63% 65,76% 18,61% 

Montmar  38,99 20,57% 67,05% 12,38% 

Muntanyeta  35,23 26,31% 65,33% 8,35% 

La Pineda  37,67 19,51% 69,73% 10,76% 

El Poal  35,79 19,36% 72,32% 8,32% 

Vista Alegre  37,95 20,55% 65,09% 14,36% 

Zona Universitària  42,12 5,88% 88,24% 5,88% 

Castelldefels  37,6 19,91% 68,66% 11,43% 

La intensa arribada d’immigrants pot propiciar a més, per les condicions legals, econòmiques i socials d’aquests 

col·lectius, que en força habitatges hi convisqui un nombre de persones sovint superior a la seva capacitat. 

Aquestes situacions provoquen un augment de la densitat poblacional, una tendència a la congestió la degradació 
del parc immobiliari. 

És necessari tenir en compte, en interpretar les dades disponibles, que es desconeix quin és el nombre de persones 

estrangeres, especialment de nacionalitats extracomunitàries, en situació legal irregular que viuen a Vista Alegre i 

que no consten al padró d’habitants. Es pot suposar però que el pes relatiu d’aquest col·lectiu és superior al que es 

reflecteix en les dades analitzades. 

Pel que fa a la distribució per gèneres, el barri de Vista Alegre destaca per l’elevada proporció de població 

masculina, ja que els homes suposen el 51,11% de la població total, una proporció superior en més d’1 punt a la 

que es dóna al municipi (50,00%). Això és provocat especialment per la distribució entre gèneres de la població 

nouvinguda de nacionalitat estrangera, ja que la immigració sol ser en els moments inicials predominantment 

masculina, sobretot entre el col·lectiu més nombrós al barri (els marroquins), tot i que posteriorment els dos 
gèneres es reequilibren gràcies als processos de reagrupament familiar. 

És de destacar que la major proporció de població masculina es dóna a Vista Alegre en tots els grups d’edat, tret de 

la població major de 64 anys, col·lectiu en el qual les dones representen el 55,70%. Les problemàtiques que s’han 
esmentat doncs en relació a la gent gran afecten especialment el col·lectiu femení. 

Taula 6. Població per gèneres (Font: Padró de l’Ajuntament per a Vista Alegre i Padró de l’INE per al municipi i Catalunya a 1 de gener de 

2010) 

 
Vista Alegre 
(àmbit barri) 

Castelldefels 

 núm. % núm. % 

homes 2.438 51,11% 31.313 50,00% 

dones 2.332 48.89% 31.310 50.00% 

població total 4.770 100% 62.623 100% 

3.2 Descripció de la situació econòmica. 

El sector serveis és la branca econòmica que genera la major part dels llocs de treball tant a Castelldefels com al 

barri de Vista Alegre. De tota manera, el diferencial que es dóna entre aquests dos àmbits territorials és molt 

significatiu. Mentre que els serveis ocupaven l’any 2001 el 70,06% de la població ocupada del conjunt del municipi, a 
Vista Alegre treballava en aquest sector el 53,15% de la població ocupada. 

Per contra, en el sector de la construcció es dóna un nivell d’ocupació molt superior al barri. El 31,02% de la 

població ocupada de Vista Alegre treballava en aquest sector, un percentatge que supera en uns 20 punts tant el 
que correspon a Castelldefels (11,52%). 

La indústria és el segon sector quant a nombre de llocs de treball generats a Castelldefels (17,80% dels ocupats 

treballen en el sector al municipi), però passa a ser el tercer sector al barri de Vista Alegre (14,79%), en veure’s 

superat per la construcció. Val a dir que el nivell d’ocupació de la indústria és molt inferior, tant al conjunt del 
municipi com al barri, que el que es dóna a Catalunya (25,18%). 
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El sector agrícola té un pes molt marginal pel que fa a la població ocupada. L’any 2001 només l’1,03% dels 

treballadors ocupats de Vista Alegre treballaven en aquest sector. És d’esmentar però que aquesta proporció se 
situa entre la que correspon al conjunt del municipi (0,62%) i la de Catalunya (2,46%). 

Es pot concloure per tant que l’ocupació a Vista Alegre està molt relacionada amb l’evolució del sector de la 
construcció. 

Taula 7. Població ocupada de 16 anys i més per grans sectors d’activitat (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(secc. 1001 i 1002) 
Castelldefels Catalunya 

 núm. % núm. % núm. % 

Agricultura 10 1,03 138 0,62 69.287 2,46 

Indústria 143 14,79 3.992 17,80 708.921 25,18 

Construcció 300 31,02 2.584 11,52 291.482 10,35 

Serveis 514 53,15 15.711 70,06 1.745.436 62,00 

Població ocupada de 16 anys i més 967 100,00 22.425 100,00 2.815.126 100,00 

D’entre les característiques de la població del barri de Vista Alegre en relació amb el mercat de treball, destaca 

l’elevada taxa d’atur registrada segons el Cens de Població de l’any 2001. Aquesta taxa (13,58%) supera en quasi 3 

punts percentuals la mitjana de Castelldefels (10,62%). Aquest és un dels principals factors que posen en perill el 
nivell de convivència i la qualitat de vida dels habitants del barri. 

Les dades de atur al municipi de Castelldefels actualitzades a 2009 son les següents: 

Taula 8. Atur registrat segons grans sectors d'activitat Castelldefels. Sèrie temporal (Font: IDESCAT) 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense ocupació 

anterior Total 

2009 9 377 568 2.457 104 3.515 

2008 11 269 212 1.362 58 1.912 

2007 6 252 165 1.318 58 1.799 

2006 9 250 162 1.312 84 1.817 

2005 4 250 204 1.374 178 2.010 

2004 4 197 114 811 115 1.241 

 

Taula 9. Taxa d’atur de l’any 2001 (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(secc. 1001 i 1002) 
Castelldefels 

Nombre de persones actives (16 anys i més) 1.119 25.090 

Nombre de persones aturades 152 2.665 

Taxa d’atur 13,58% 10,62% 

 

Si es consideren les dades d’atur registrat al mes de febrer de 2009, s’aprecia que mentre que l’atur ha augmentat a 

Catalunya respecte a l’any 2001 fins a assolir el 12,44% de la població activa, a Castelldefels (no es disposa de dades 

desagregades a nivell de seccions censals) ha disminuït i és actualment del 9,63%. Aquest fet és conseqüència del 

fort creixement econòmic que s’ha donat en el període 2001-2007 a Castelldefels, quan l’activitat i l’ocupació van 

augmentar considerablement (el nombre d’empreses va créixer un 30,5% i els llocs de treball un 33,9%). Malgrat 

això, les condicions específiques del barri de Vista Alegre, tant pel que fa a les característiques de la seva població 

com les dels llocs de treball en els quals s’ocupa la població activa, fan pensar que la taxa d’atur pot haver-se 
incrementat significativament al barri respecte a l’any 2001. 

Durant l’any 2008 l’evolució de l’ocupació a Castelldefels ha estat negativa, amb un decreixement del 2,4% en el 

nombre de llocs de treball. Aquest decreixement ha estat de major magnitud que l’experimentat en el conjunt de la 

zona del Delta del Llobregat i de Catalunya. La destrucció d’ocupació a nivell municipal, tot i que s’ha donat en tots 

els sectors econòmics, respon sobretot a la pèrdua de llocs de treball en la construcció i segueix la tònica que ha 

caracteritzat el context català en el seu conjunt. Així mateix, val a dir que ja durant l’any 2007 es va registrar un lleu 

decreixement en el nombre d’empreses, que s’ha vist accentuat al llarg del 2009. 

Durant el darrer any (de febrer de 2008 a febrer de 2009) l’atur s’ha incrementat en major proporció a 

Castelldefels (augment anual del 74,34%) que a Catalunya (64,82%). El sector econòmic que més s’ha vist afectat 

per aquest increment de l’atur ha estat la construcció, amb una variació interanual del 128,10% al municipi i del 

128,32% a Catalunya. Si es té en compte que el percentatge de població ocupada que treballa en aquest sector és 

molt més elevat a Vista Alegre que al conjunt del municipi i a Catalunya, i que totes les previsions econòmiques 

coincideixen en que l’evolució de la construcció serà negativa a curt termini, el risc que l’atur augmenti de forma 
accelerada al barri en els propers mesos és molt elevat. 

Addicionalment, és d’esmentar que en el sector de serveis l’augment de l’atur en el darrer any ha estat força més 

elevat a Castelldefels que a Catalunya (variacions interanuals del 68,39% per 56,54% respectivament). En ser aquest 

sector el que genera un major nombre de llocs de treball a Vista Alegre i tenint en compte que, com es veurà més 

endavant, el barri està patint un accelerat procés de tancament d’establiments comercials, és previsible que 
l’augment de l’atur en aquest sector sigui més intens al barri que al conjunt del municipi i a Catalunya. 

En el darrer any s’ha donat un major increment de l’atur entre els homes, el barri de Vista Alegre destaca per 

l’elevada proporció de població masculina. Aquesta tendència de major afectació de les situacions d’atur entre la 

població masculina pot mantenir-se i fins i tot accentuar-se a curt termini, ja que els treballadors del sector de la 

construcció, que com s’ha vist és el principal sector afectat, són molt majoritàriament homes. També és de destacar 

el risc que l’actual crisi econòmica afecti especialment el col·lectiu d’immigrants estrangers, que treballen molt 
majoritàriament en el sector de la construcció. 

De tota manera, és de destacar que la problemàtica de l’atur és major entre les dones tant a Castelldefels com a 

Catalunya. La taxa d’atur que correspon al col·lectiu femení del municipi (10,55%) supera en 1,66 punts la dels 

homes (8,89%). Aquest diferencial és superior al que es dóna a Catalunya, on la taxa d’atur femenina supera en 1,42 
punts la taxa masculina. 

Taula 10. Taxa d’atur al febrer de 2009 per gènere (Font: programa HERMES de la Diputació de Barcelona per a Castelldefels, i Observatori 
del Treball de la Generalitat de Catalunya per a Catalunya) 

 Castelldefels Catalunya (1) 

 Total homes dones Total homes dones 

Total aturats febrer 2009 3.323 1.710 1.613 479.487 253.934 225.553 

Variació interanual (%) 74,34% 93,88% 57,52% 64,82% 94,51% 40,65 

Taxa d’atur (%) 9,63% 8,89% 10,55% 12,44% 11,81% 13,23% 

(1) La taxa d’atur per a Catalunya, que no consta en les dades del l’Observatori del Treball, s’ha calculat a partir del nombre d’aturats existents al febrer 
de 2009 sobre el total de població activa existent segons l’Enquesta de Població Activa del 4t trimestre de 2008 (Font: IDESCAT) 

Taula 11. Nombre d’aturats al febrer de 2009 i variació interanual per sectors d’activitat (Font: programa HERMES de la Diputació de 

Barcelona per a Castelldefels, i Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya per a Catalunya) 

  Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Sense 

ocupació 
anterior 

Total 

Castelldefels 

aturats febrer 

2009 
16 414 479 2.285 129 3.323 

variació 

interanual (%) 
45,45% 57,41% 128,10% 68,39% 98,46% 74,34% 

Catalunya 

aturats febrer 
2009 

7.710 97.575 72.223 281.313 20.666 479.487 

variació 

interanual (%) 
60,26% 57,32% 128,32% 56,54% 62,25% 64,82% 

 

A la problemàtica provocada per l’atur s’afegeix el baix nivell de qualificació professional de bona part dels llocs de 
treball de la població ocupada del barri. 
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3.3 Descripció de la situació social. 

3.3.1 Nivell adquisitiu de la població 

La població inactiva del barri de Vista Alegre suposa el 52,60% de la població resident, un percentatge que supera al 

conjunt del municipi (45,61%). Aquesta situació és provocada especialment per l’elevada inactivitat de la població 

femenina. El diferencial entre la taxa d’inactivitat dels homes i de les dones és de més 23 punts a Vista Alegre, 

mentre que al conjunt del municipi i a Catalunya aquesta diferència es redueix a uns 17 punts, sempre amb una 

menor activitat entre el col·lectiu femení. Al barri es detecten per tant unes marcades desigualtats de gènere que 

tenen una repercussió directa en l’accés a la renda. 

La principal causa de l’elevada inactivitat laboral entre la població femenina de Vista Alegre és l’elevada incidència 

del col·lectiu conformat per dones que es dediquen a les feines de la llar sense tenir una ocupació laboral 

remunerada. Així mateix, també és molt elevada la proporció de dones pensionistes per viduïtat o orfandat. Entre 

els homes, els col·lectius que més fan augmentar la taxa d’inactivitat al barri són els pensionistes per jubilació i per 

invalidesa. El principal col·lectiu afectat (és a dir, on poden donar-se un major nombre de problemàtiques socials 
causades per un baix nivell de renda) és el de les dones, i especialment el de dones grans. 

El percentatge d’escolars i estudiants residents a Vista Alegre (17,67%) se situa més de 2 punts per sota del que es 

dóna al conjunt del municipi (19,70%) i també és inferior al de Catalunya (18,03%). Com es comprovarà més 

endavant, i tenint en compte que al barri hi ha una elevada proporció de població infantil i juvenil, aquest fet pot ser 
reflex de la menor taxa d’escolarització d’aquests col·lectius de Vista Alegre. 

Taula 12. Població inactiva i situació per gènere (en percentatges sobre total de població de cada gènere) (Font: INE, Cens de Població i 

Habitatges 2001) 

  
Vista Alegre 

(secc. 1001 i 1002) 
Castelldefels 

  núm. % núm. % 

Escolars i estudiants 

homes 216 17,66 4.553 19,75 

dones 202 17,69 4.538 19,65 

Total 418 17,67 9.091 19,70 

Pensionistes per jubilació 

homes 159 13,00 2.009 8,71 

dones 33 2,89 840 3,64 

Total 192 8,12 2.849 6,17 

Pensionistes per invalidesa 

homes 45 3,68 464 2,01 

dones 13 1,14 282 1,22 

Total 58 2,45 746 1,62 

Pensionistes per  viduïtat o 

orfandat 

homes 5 0,41 63 0,27 

dones 90 7,88 1.074 4,65 

Total 95 4,02 1.137 2,46 

Feines de la llar 

homes 13 1,06 97 0,42 

dones 359 31,44 4.447 19,39 

Total 372 15,73 4.574 9,91 

Altres situacions 

homes 66 5,40 1.379 5,98 

dones 43 3,77 1.271 5,50 

Total 109 4,61 2.650 5,74 

Total població inactiva 

homes 504 41,21 8.565 37,15 

dones 740 64,80 12.482 54,06 

Total 1.244 52,60 21.047 45,61 

Total població 

homes 1.223 100 23.058 100 

dones 1.420 100 23.090 100 

Total 2.365 100 46.148 100 

 

3.3.2 Nivell educatiu 

Una de les principals característiques diferencials del barri de Vista Alegre amb relació al conjunt del municipi de 

Castelldefels és el baix nivell d’instrucció dels seus habitants. El 84,44% dels veïns i veïnes de 10 anys i més que 

viuen al barri no té títol de batxillerat ni ha cursat cicles de formació professional. És important destacar aquestes 

dades, ja que el nivell educatiu és un factor clau per a permetre la reinserció en el món laboral i el 
desenvolupament de les capacitats d’adaptació dels ciutadans i ciutadanes. 

Taula 13. Població de 10 anys i més sense títol de batxillerat o sense cicles de formació professional (Font: IDESCAT, Cens de Població i 
Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(sec. 1001 i 1002) 
Castelldefels 

 núm. % núm. % 

Població de 10 anys i més amb baix nivell 
educatiu 

1.774 84,44 23.040 56,33 

Total població de 10 anys i més 2.101 100,00 40.904 100,00 

El major diferencial amb relació al conjunt del municipi i de Catalunya es dóna en el col·lectiu de persones sense 

estudis (persones que saben llegir i escriure però que han anat menys de 5 anys a l’escola), ja que mentre a Vista 

Alegre un 25,65% de la població major de 9 anys no té estudis, a Castelldefels el 10,72%. També són molt elevats 

els diferencials en el col·lectiu de persones que tenen només estudis de primer grau (han anat a l’escola 5 anys o 

més sense completar EGB, ESO o batxillerat elemental). En aquesta situació es troba el 30,60% de la població de 10 

anys i més del barri, un percentatge que supera en quasi 10 punts el que es dóna al conjunt del municipi. Així 

mateix, és de destacar l’elevada incidència al barri de les persones que no saben llegir o escriure, que representen 
el 6,33% de la població de 10 anys i més, quan a Castelldefels aquest percentatge és del 2,28%. 

Aquests tres grups de persones del barri amb els més baixos nivells educatius (es tracta del habitants que no han 

finalitzat l’ensenyament obligatori) representaven, l’any 2001, el 9,52% dels habitants de 10 anys i més del municipi 

que no han finalitzat l’ensenyament obligatori. Aquest percentatge assoleix una gran importància si es compara amb 
la proporció que suposa la població de 10 anys i més del barri sobre la de Castelldefels (5,32%). 

Taula 14. Nivell d’instrucció de la població de 10 anys i més per gènere (Font: IDESCAT, Cens de Població i Habitatges 2001) 

  
Vista Alegre 

(sec. 1001 i 1002) 
Castelldefels 

  núm. % núm. % 

No sap llegir o escriure 

homes 45 4,16 293 1,44 

dones 88 8,64 640 3,11 

Total 133 6,33 933 2,28 

Sense estudis 

homes 271 25,02 1.953 9,60 

dones 268 26,33 2.432 11,83 

Total 539 25,65 4.385 10,72 

Primer grau 

homes 343 31,67 4.168 20,49 

dones 300 29,47 4.329 21,06 

Total 643 30,60 8.497 20,77 

ESO, EGB o batxillerat 
elemental 

homes 261 24,10 4.613 22,67 

dones 198 19,45 4.612 22,43 

Total 459 21,85 9.225 22,55 

FP de grau mitjà 

homes 52 4,80 1.274 6,26 

dones 43 4,22 1.167 5,68 

Total 95 4,52 2.441 5,97 

FP de grau superior 

homes 25 2,31 1.537 7,55 

dones 33 3,24 1.135 5,52 

Total 58 2,76 2.672 6,53 

Batxillerat superior 

homes 61 5,63 3.004 14,77 

dones 60 5,89 2.834 13,78 

Total 121 5,76 5.838 14,27 

Diplomatura, llicenciatura o 

doctorat 

homes 25 2,31 3.503 17,22 

dones 28 2,75 3.410 16,59 

Total 53 2,52 6.913 16,90 

Total població de 10 anys i 
més 

homes 1.083 100,00 20.345 100,00 

dones 1.018 100,00 20.559 100,00 

Total 2.101 100,00 40.904 100,00 

 

En la resta dels nivells educatius, fins i tot en el grup de persones que han finalitzat l’ESO, la incidència que es dóna 

a Vista Alegre és inferior tant a la del conjunt del municipi com a la de Catalunya. En aquests col·lectius les 

diferències més significatives es donen en els nivells més alts d’instrucció. A Vista Alegre només han finalitzat el 

batxillerat superior el 5,76% dels majors de 9 anys, mentre que a Castelldefels ho han fet el 14,27%. De la mateixa 

manera, el nombre de diplomats, llicenciats i doctorats representa el 2,52% de la població del barri de 10 anys i 
més, una proporció inferior en més de 14 punts a la que correspon al municipi (16,90%). 
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3.3.3 Persones en risc d’exclusió social 

De l’anàlisi de les dades que des dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Castelldefels s’han pogut comptabilitzar per 

a l’àmbit de Vista Alegre, queda patent un major risc de vulnerabilitat i d’exclusió social al barri en comparació amb 

el conjunt de Castelldefels, especialment entre les persones amb problemàtiques econòmiques i el col·lectiu de 

nouvinguts. 

Pel que fa a la incidència de les diferents problemàtiques econòmiques, és de destacar que a Vista Alegre es dóna 

un major percentatge d’habitants que reben ajuts per a pagar el lloguer de l’habitatge o altres deutes (principalment 

rebuts de subministraments), així com ajuts per a cobrir les necessitats bàsiques (vals d’aliments). També és major 

la proporció d’infants que reben ajudes a l’escolarització. Aquesta situació és provocada pel menor nivell de renda 

de la població de Vista Alegre en comparació amb la del conjunt del municipi, com també s’ha posat de manifest en 

analitzar la major proporció de població inactiva i de persones que cobren pensions assistencials i no contributives 
al barri. 

Des de l’Àrea de Serveis Socials i Dependència de l’Ajuntament es creu que la difícil situació econòmica i 

sociolaboral que pateixen alguns segments de la població del barri pot agreujar-se a curt termini, i per tant les 

problemàtiques detectades aniran en augment, a causa de l’actual crisi econòmica que està vivint al país. Aquesta 

perspectiva es pot veure agreujada per l’elevat índex de població immigrant resident al barri, ja que sovint aquest 

col·lectiu és el primer en rebre els efectes de la crisi econòmica. En aquest sentit, és necessari tenir en compte que 

un nombre indeterminat d’immigrants residents a Vista Alegre es troba en situació legal irregular, amb la dificultat 
per a treballar, les precàries condicions de vida i la limitació dels drets que aquesta situació comporta. 

Malgrat que des dels serveis municipals no es disposa de dades que permetin avaluar els nombre d’habitants afectats 

a Vista Alegre per problemàtiques d’infrahabitatge, sobreocupació dels habitatges o d’altres relacionades amb les 

condicions d’habitabilitat dels habitatges, la seva incidència al barri és de ben segur superior a la del conjunt de 

Castelldefels. En aquest sentit, Vista Alegre pateix un procés de degradació progressiva de l’edificació i, 

especialment, del seu parc residencial. Un nombre significatiu dels habitatges del barri es caracteritza per uns nivells 

d’habitabilitat i de seguretat més baixos que els del conjunt del municipi i de Catalunya, així com per una falta 

d’adequació a les necessitats actuals de la població, especialment de la gent gran a causa dels greus problemes 
d’accessibilitat. 

De les dades analitzades es deriva l’existència de greus problemes i dèficits socials entre la població de Vista Alegre. 

Amb l’objectiu de disposar d’un únic indicador que reflecteixi el percentatge d’habitants que es troben en aquesta 

situació, s’han comptabilitzat les persones en seguiment des dels Serveis Socials de l’Ajuntament, que representen el 

2,33% de la població del barri, mentre que al conjunt del municipi aquest percentatge es redueix al 0,96%. Es dóna 

per tant un diferencial d’1,37 punts percentuals, que reflecteix la pitjor situació social i econòmica d’un col·lectiu 

força important de la població de Vista Alegre. 

3.3.4 Percepció de seguretat ciutadana 

A fi d’analitzar la sensació de seguretat ciutadana a Vista Alegre, s’analitzen els resultats obtinguts a la pregunta 

sobre l’existència de problemes a la zona amb relació a la delinqüència i el vandalisme, que s’adreça a les persones 
de referència de cada llar en el Cens de Població i Habitatges de l’any 2001. 

Al barri es respon afirmativament en el 13,49% de les llars, un percentatge inferior en més de 8 punts a la 

proporció que es dóna al conjunt del municipi (22,15%). Malgrat l’antiguitat d’aquestes dades, es pot afirmar doncs 
que no hi ha una elevada sensació d’inseguretat ciutadana a Vista Alegre. 

De tota manera, és d’esmentar que al barri, com succeeix a Catalunya però a l’inrevés de la situació que es dóna al 

conjunt de Castelldefels, la percepció de delinqüència i vandalisme és lleugerament més elevada en les llars en les 

quals la persona de referència és una dona (14,34% perceben aquesta problemàtica) que en les llars on el cap és un 
home (13,08%). 

 

Taula 15. Percepció de les llars quant a l’existència de problemes de delinqüència o vandalisme a la zona (en percentatge sobre el nombre de 
llars existent per a cada col•lectiu) (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(sec. 1001 i 1002) 
Castelldefels 

 núm. % núm. % 

Llars que perceben delinqüència o 
vandalisme 

cap de llar dona 36 14,34 1.392 22,02 

cap de llar home 68 13,08 2.282 22,24 

Total llars que perceben delinqüència o vandalisme 104 13,49 3.674 22,15 

Total llars 771 100,0 16.585 100,0 

 

Com a conclusió, es pot afirmar que les característiques de la població de Vista Alegre comporten l’existència de 
greus problemes i dèficits socials. 

3.4 Associacionisme i participació ciutadana. 

A nivell del teixit associatiu, al barri de Vista Alegre destaca pel seu caràcter històric i reivindicatiu l’Associació de 

veïns i propietaris del barri de Vista Alegre, creada l’any 1968. Aquesta associació impregna de dinamisme el barri, 

amb les activitats i serveis que presta a la gent del barri, destacant una guarderia i un servei d’assessorament jurídic. 

La seva tasca ha estat fonamental per al desenvolupament, millora i dinamització del barri. A títol d’exemple 

organitza, juntament amb l’Associació de Veïns de El Castell - Poble Vell i amb el suport de l’Ajuntament, les festes 
del barri des de fa més de 20  anys. 

A més, el barri compta amb tot un ventall d’entitats que ajuden a la seva configuració i que mostren la seva 

diversitat cultural. D’aquesta manera, a nivell esportiu es troba la Unió Deportiva Vista Alegre, amb més de 300 

socis, el Club de Petanca Vista Alegre, el Club de Bàsquet Castelldefels, la Peña Bética i l’Associació Mediterrània 
blanc i blava de Castelldefels. 

A nivell educatiu trobem dues associacions de mares i pares, com l’AMPA del CEIP Margalló i l’AMPA del CEIP Els 
Pins (antic CEIP Vista Alegre) 

Les entitats de caire més social existents són l’Asociación de Voluntariado Social de Castelldefels, l’Asociación de 

Alcohólicos rehabilitados, Càrites Parroquial o l’associació Delta Col·lectiu de professionals del desenvolupament 
infantil. 

Les associacions culturals, que esdevenen una petita mostra de la diversitat i origen de les persones que viuen al 

barri, són l’Hermandad del Cristo de la Paz, el Coro Rociero Blanca Paloma, l’Associació Cultural Sueño Andaluz, 
l’Associació Cultural Islàmica de Castelldefels i l’Asociación de Rumanos y Rumanas de Castelldefels. 

A més, al barri es troba un equipament municipal, el Centre Municipal Sociocultural Vista Alegre, en el qual es 

porten a terme una sèrie d’iniciatives locals. Una d’elles és el Cibercast, que s’entén com un espai destinat a la 

divulgació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Disposa d’espais amb sala de navegació, 

sala de formació i aules d’estudi, amb punt gratuïts d’accés a internet.  El Cibercast és un servei dirigit principalment 

a la joventut, però també resta obert a la resta de la ciutadania, sobretot en l’organització de cursos de formació 

(com per exemple el projecte Dones en Xarxa, desenvolupat en col·laboració amb l’àrea municipal de Polítiques 

d’Igualtat, a través del qual es treballa per incorporar les dones a les tecnologies de la informació i la comunicació, 
com a oportunitat de relació, de recerca de feina, de creació d’espais de debat i discussió a la xarxa, etc.). 

A més, al Cibercast es duen a terme cursos d’autoaprenentatge d’informàtica, de formació i d’alfabetització digital, 

així com d’aprenentatge de català de manera virtual, principalment de nivells bàsics (especialment adreçats als joves 

del barri, tot i que es tracta d’un servei obert a tota la ciutadania que tingui dificultats d’assistir a classes presencials 
de català). 

En el Centre Municipal Sociocultural Vista Alegre també es troba el Centre de Mediació i Convivència Ciutadana de 

Castelldefels, posat en marxa el gener de 2009, l’espai cedit a l’associació Delta  professionals pel desenvolupament 
infantil i les aules del pla de garantia social. 

3.5 Conclusions anàlisi socioeconòmic. 

El barri va néixer, en les dècades dels anys 50 i 60 del segle passat, a partir d’una urbanització en absència de 

planejament i no incontrolada pels agents públics i amb una construcció d’edificis de molt baixa qualitat 
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(majoritàriament els edificis són producte de l’autoconstrucció). La major part de les carències originals es 
mantenen en l’actualitat. 

La major part dels edificis d’habitatge es caracteritza per uns nivells d’habitabilitat, d’accessibilitat i de seguretat 

significativament més baixos que els que es donen en el conjunt de Castelldefels i de Catalunya, així com per una 

falta d’adequació a les necessitats actuals de la població. Aquesta situació reflecteix el procés de degradació 
progressiva de l’edificació que pateix el barri. En aquest sentit són de destacar els següents aspectes: 

 molt elevat percentatge d’edificis en estat de conservació ruïnós, dolent o deficient i manca de 

manteniment de l’edificació 

 existència de possibles problemes d’aluminosi en alguns edificis 

 instal·lacions comunitàries de serveis amb irregularitats 

 problemes d’accessibilitat als edificis residencials, tant per la manca d’ascensor en edificis de 4 plantes o 

més com per l’existència d’obstacles (principalment graons i trams d’escala) a l’entrada dels edificis 

 elevat percentatge d’edificis que disposen d’escales d’accés per l’exterior de l’edifici als habitatges situats en 

plantes superiors 

 dèficits en matèria de seguretat i de protecció contra incendis en els edificis 

 reduïda nombre d’habitatges per edifici, fet que incrementa el cost de la rehabilitació unitari per a cada 

propietari 

 molt reduït valor cadastral dels habitatges en comparació amb el conjunt del municipi 

 elevades diferències en matèria de qualitat dels edificis i habitatges amb els nous sectors de 

desenvolupament que envolten en gran part el barri (Vista Alegre disposa d’uns nivells de qualitat molt 

menors) 

 elevada incidència de la propietat horitzontal 

 reduït percentatge d’habitatges en règim de lloguer 

De les característiques de la població del barri són de destacar els següents aspectes: 

 estancament demogràfic del barri en els darrers anys, que ha coincidit amb un fort increment de la població 

del conjunt de Castelldefels, especialment en els nous sectors residencials desenvolupats en l’entorn de 

Vista Alegre 

 elevada ocupació dels habitatges i densitat de població (més del doble de la densitat mitjana del municipi) 

 pes relatiu molt elevat de la població major de 64 anys 

 menor pes relatiu de la població en edat laboral que al conjunt del municipi i a Catalunya 

 elevada proporció de població dependent (menors de 15 anys i majors de 64 anys) 

 elevada proporció de població masculina 

 elevat nombre de processos de reagrupament de persones immigrades 

 elevada proporció i creixement molt accelerat de població estrangera, tant d’origen extracomunitari 

(principalment marroquins i sud-americans) com comunitari (especialment romanesos) 

 diferències molt significatives a nivell de les característiques de la població resident entre Vista Alegre i els 

nous sectors de desenvolupament residencial que envolten el barri (major envelliment de la població, 
menor proporció de població infantil i major proporció de població estrangera a Vista Alegre) 

Es pot concloure que la població d’origen autòcton i en edat laboral (principalment les parelles amb fills), està 

marxant del barri i és substituïda per població nouvinguda de països extracomunitaris, majoritàriament homes en 

edat laboral. Aquesta tendència pot repercutir negativament en la situació de molta gent gran (que continua residint 

majoritàriament al barri), ja que aquest col·lectiu veu com s’allunya la seva xarxa social més propera de la qual 

depèn en gran mesura. És de preveure que la tendència actual continuï a mig termini, i fins i tot que s’acceleri. 

Aquesta situació es veu agreujada per l’absència d’ascensor en molts edificis, fet que genera dificultats de mobilitat i 

impedeix que la gent gran, a més de les famílies amb infants menors i les persones amb mobilitat reduïda, pugui 
accedir amb facilitat al carrer. 

El barri de Vista Alegre, a nivell econòmic, es caracteritza pels següents aspectes: 

 ocupació de la població del barri molt relacionada amb el sector de la construcció 

 menor incidència del sector de serveis en l’ocupació de la població del barri en comparació amb 

Castelldefels i Catalunya 

 elevada taxa d’atur, especialment en els habitants majors de 44 anys 

 risc molt elevat que l’atur augmenti de forma accelerada a curt termini, especialment entre els joves, els 

homes i la població immigrant 

 baix nivell de qualificació professional de bona part dels llocs de treball de la població ocupada 

 existència de diferències de gènere que provoquen que el col·lectiu de dones sigui el més desfavorit a nivell 

ocupacional 

 increment de la taxa de població activa en el darrer any 

 elevat nivell de recursos i infraestructures de polítiques de promoció econòmica, formació i ocupació per 

part de l’Ajuntament de Castelldefels, però molt baixa localització de la prestació de serveis al barri 

 ús principalment residencial dels edificis del barri, amb una dedicació mínima de locals per a activitats 

comercials o productives 

 intensa disminució de les activitats ciutadanes i de la vida social del barri des del tancament del CEIP Vista 

Alegre l’any 2007, que era un dels principals focus d’atracció del barri 

 baix nivell d’activitat econòmica al barri i elevat percentatge de locals tancats, problemàtica que s’ha 

agreujat intensament en els darrers anys 

 molt reduïda oferta comercial i quasi nul·la oferta complementària 

 elevat component de proximitat de l’oferta comercial existent i inexistència de locals que comportin un 

atractiu per als habitants de la resta del municipi 

 inexistència d’elements d’urbanisme comercial 

 important oportunitat de potenciació comercial i de serveis en un futur a mig termini gràcies a l’existència 

de locals susceptibles de ser ocupats per noves activitats terciàries 

 la diversitat actual de la població resident a Vista Alegre ha d’afavorir la renovació dels establiments 

existents i la creació de noves empreses, especialment en el sector de serveis i restauració, que reflecteixin 

la diversitat cultural del barri i donin servei també a la població de zones properes 

 elevada proporció d’ocupats del barri que estan obligats a efectuar desplaçaments laborals a diversos 

municipis 

Els elevats percentatges de gent gran i de població nouvinguda d’origen extracomunitari i el baix nivell de renda de 

molts dels habitants de Vista Alegre, suposen elements addicionals de risc per al desenvolupament de l’activitat 

econòmica del barri. És necessari endegar doncs polítiques que aturin el tancament de comerços, donin suport a la 

iniciativa d’obertura de nous operadors, promoguin l’augment de l’oferta comercial al barri i afavoreixin la 
redefinició i/o rehabilitació dels establiments actualment existents. 

D’entre les característiques socials de la població del barri són de destacar els següents aspectes: 

 elevada taxa de població inactiva, especialment entre les dones 

 elevat percentatge de persones beneficiàries de pensions assistencials i no contributives, especialment entre 

el col·lectiu femení i la gent gran 

 molt baix nivell d’instrucció de la població de 10 anys i més, especialment entre les dones i la gent gran, fet 

que condiciona les possibilitats d’inserció laboral i de millora professional, així com el desenvolupament de 

les capacitats d’adaptació dels col·lectius afectats 

 existència d’un col·lectiu important de població que no sap llegir o escriure, grup es troba en risc 

d’exclusió social 

 baix nivell educatiu de la major part de joves immigrants que arriben al barri i manca d’accés al sistema 

educatiu de part d’aquest col·lectiu 

 baixa taxa d’escolarització de la població infantil i juvenil i elevada incidència de l’abandonament d’estudis a 

partir dels 15 anys, especialment entre la població masculina 

 elevat percentatge de població en situació de risc d’exclusió social, especialment entre les persones amb 

problemàtiques econòmiques i el col·lectiu de nouvinguts 

 risc elevat que la situació econòmica i sociolaboral que pateixen alguns segments de la població del barri 

s’agreugi a curt termini 

 elevada percepció de seguretat ciutadana 
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Les diferències de gènere que es detecten en les característiques socioeconòmiques de la població del barri 

generen una desigualtat d’oportunitats en l’accés al món laboral i tenen una repercussió directa en l’accés a la 

renda. Així mateix, les dones constitueixen majoria entre la població dependent, en ser més nombroses entre el 

col·lectiu de persones d’edat avançada, a la vegada que són les principals responsables de la cura de la família i de 

les tasques domèstiques, fet que provoca que tinguin moltes més dificultats per a conciliar la vida laboral, familiar i 

personal i, per tant, per assolir la seva independència econòmica i la seva autonomia. La problemàtica de la igualtat 
de gènere, juntament amb la dependència de la gent gran, és doncs una de les més sensibles al barri de Vista Alegre. 

A nivell d’associacionisme i participació ciutadana són de destacar els següents aspectes: 

 existència d’un ric i actiu teixit associatiu 

 Vista Alegre és un barri amb una llarga trajectòria d’acollida de nouvinguts i un clar exponent de la 

diversitat cultural i la cohesió social 

 l’Ajuntament de Castelldefels compta amb un reglament de participació ciutadana des de l’any 2003 

(actualment en procés de revisió mitjançant un procés participatiu) i hi ha diferents instruments i 

mecanismes de participació (entre els quals destaquen els consells sectorials, els consells territorials i el 

consell de ciutat) 

 l’Ajuntament de Castelldefels té una llarga tradició en el desenvolupament de trobades amb la ciutadania, 

les entitats i els agents socials de la ciutat 

 la ciutadania i les entitats del barri, juntament amb les de la resta del municipi, han participat en o estan 

desenvolupant diversos processos participatius, molt d’ells de caràcter transversal (Pla local de Joventut, 

Pacte pel Civisme, Portal de les Entitats, Pla Municipal per la Igualtat) 

 existència d’una voluntat municipal de treballar el Projecte d’Intervenció Integral amb els agents socials i les 

entitats del barri 

 les entitats més significatives del barri han posat de manifest el seu compromís de participar activament en 

el desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral i han expressat de forma explícita el seu 
recolzament unànime i exprés a la totalitat del mateix 

El teixit associatiu de Vista Alegre és un dels principals punts forts del barri, en el qual s’han de recolzar totes les 
propostes d’actuació. 

Quant a la situació mediambiental, els principals aspectes a destacar són els següents: 

 existència d’un teixit edificatori molt compacte que provoca que la disponibilitat i l’accessibilitat dels espais 

públics sigui molt limitada 

 greu dèficit de zones verdes d’ús quotidià per als veïns i veïnes 

 manca d’execució com a espai de lleure per als ciutadans de quasi la totalitat de la superfície de zona verda 

prevista en el planejament vigent 

Pel que fa a la situació urbanística el barri de Vista Alegre presenta dèficits importants: 

 immensa majoria dels carrers amb voreres molt estretes, en mal estat de conservació i amb obstacles que 

dificulten el pas dels vianants 

 paviment de les calçades en general molt deteriorat 

 important dèficit d’espais públics d’ús quotidià per als veïns; manca d’adequació a les necessitats de la 

ciutadania i estat de conservació deficient de les poques zones d’esbarjo existents (només hi ha una zona de 

jocs infantils i cap zona equipada per a la gent gran) 

 dèficit de guals per a vianants i manca d’adaptació dels existents per a persones amb mobilitat reduïda 

 manca de mobiliari urbà i d’arbrat viari i senyalització viària i informativa deficient 

 deficient qualitat de l’enllumenat públic en determinats sectors 

 dificultats topogràfiques, amb forts pendents als carrers, que generen problemes de mobilitat mal resolts 

 existència de molts carrers estrets i sinuosos 

 inexistència de carrers per a vianants, vials de prioritat invertida o de velocitat limitada i de carrils per a 

bicicletes 

 inexistència d’aparcaments col·lectius públics i insuficiència de places d’aparcament privat que provoquen 

una elevada ocupació de l’espai públic per part dels vehicles privats, fet que dificulta en gran mesura la 

mobilitat dels vianants i l’efectivitat dels serveis públics de neteja i manteniment 

 els dèficits quantitatius i qualitatius que es donen a l’espai públic impedeixen un major dinamisme comercial  

 existència de dificultats en les comunicacions del barri amb la resta del municipi a causa de l’estretor dels 

carrers i dels forts pendents existents, aquesta característica agreuja la situació perifèrica de Vista Alegre en 

relació amb la resta del municipi 

 existència de dèficits en el transport públic per la reducció de servei en dies festius, la quasi inexistència de 

servei en horari nocturn i la poca adaptació dels recorreguts a les necessitats quotidianes dels veïns i veïnes 

del barri. A més, la difícil accessibilitat que es dóna als carrers del barri dificulta l’accés a les parades 

d’autobús des dels sectors més allunyats de les mateixes 

 la totalitat de la xarxa elèctrica i de telefonia discorre de forma aèria i es troba en un estat de conservació 

dolent, fet que provoca deficiències en els serveis subministrats 

 inexistència de xarxa de cable i de fibra òptica 

 la majoria dels edificis d’habitatge no han integrat cap tipus d’infrastructura de telecomunicacions de banda 

ampla en la seva estructura 

 existència de dèficits puntuals en la xarxa de clavegueram i inexistència en gran part del barri d’embornals i 

xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials, fet que provoca inundacions i riuades en dies de pluja 

 dependència funcional del barri respecte dels sector adjacents i del centre de Castelldefels pel que fa a 

serveis i espais lliures 

 les diferències que es donen entre Vista Alegre i els nous sectors de desenvolupament residencial que 

envolten el barri a nivell de qualitat de la urbanització i dotació d’equipaments són molt elevades i generen 

entre els veïns del barri una certa sensació de marginalitat i una percepció de greuge comparatiu, així com 

una mala imatge urbana del barri 

 existència d’una zona en el sector nord-occidental del barri, al voltant del carrer del Chotis, ocupada 

actualment per una sèrie d’edificacions unifamilars de molt baixa qualitat que no s’adapten al planejament 
vigent (tant pel que fa als usos residencials, com de zones verdes i al sistema viari) 

Vista Alegre es caracteritza per una fragmentació i segregació de l’espai disponible, l’existència de grans barreres 

arquitectòniques i un ús social força residual de l’espai públic. Els col·lectius més afectats per aquesta situació són la 
gent gran, les dones, els infants i les persones amb problemes de mobilitat reduïda. 

La dotació d’equipaments existents al Vista Alegre presenta dèficits quantitatius i qualitatius importants: 

 inexistència d’equipaments específics per a la gent gran, les persones discapacitades o els nouvinguts 

 inexistència d’equipaments educatiu, sanitari, esportiu, ambiental, d’abastament local o de seguretat 

ciutadana 

 dèficits dels serveis per a les dones, els serveis de promoció econòmica i foment de la formació i 

l’ocupació, els serveis d’atenció social i els serveis administratius i d’atenció a la ciutadania 

 existència d’una superfície de sòl de 3.967,47 m2, qualificada com a equipament pel planejament vigent, que 

actualment es troba sense ús, fet que permet la planificació i execució de diferents dotacions 

En resum, en els darrers anys el barri de Vista Alegre ha viscut un procés de degradació habitacional i del perfil 

socioeconòmic de la població que ha repercutit en un descens de l’activitat comercial i econòmica del barri, mentre 

que les noves realitats socials, en forma d’arribada de la immigració i d’envelliment de la població multipliquen les 

necessitats d’espais d’integració i de serveis d’atenció i assistència personal que garanteixin la cohesió social i els 

mínims nivells de qualitat de vida que la societat ha d’assegurar. A això cal afegir que la propietat immobiliària ha 

sofert una progressiva degradació, sense que s’hagi donat una acció decidida de rehabilitació per part de la iniciativa 

privada. Aquesta nova situació requereix d’una intervenció resolta per part de l’Administració, amb un projecte de 

suficient impacte com per a capgirar la realitat física, social i econòmica que actualment pateix el barri. És urgent 

doncs la posada en marxa d’un programa integral que doni resposta a aquests nous reptes i que millori les 

condicions de vida, d’integració social, de l’ús de l’espai públic i de la qualitat de l’espai privat, evitant que els actuals 
dèficits puguin conduir el barri a una situació de marginalitat.  
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Fotografies dels edificis del barri. 

 

 

 

 

 

4 ANÀLISI DE L’ACCESSIBILITAT DELS EDIFICIS AL BARRI DE VISTA ALEGRE. 

Segons dades de l’INE de l’any 2001, el barri té un elevat nombre d’edificis unifamiliars (152) de PB i PB+1, la resta 

d’edificacions que podem considerar plurifamiliar representen el 57% (201) dels quals solament l’11% son immobles 
de 4 plantes o més. 

La majoria dels edificis van ser realitzats per un procediment d’autoconstrucció, i per tant, els sistemes constructius 

utilitzats no s'ajusten a les actuals exigències de normatives ni del vigent codi tècnic de la construcció. De més una 

bona part dels edificis del barri varen ser construïts inicialment com habitatges unifamiliars i van anar ampliant-se en 

un o més nivells sobre una base de planta baixa per a acabar sent un edifici d’habitatges col·lectiu, situació que 

obliga a prendre unes mesures funcionals i constructives especials. Actualment poden identificar-se clarament 

aquest tipus de construccions, ja que en les obres d'ampliació es distingeixen diferents sistemes constructius i/o les 

solucions funcionals que ben sovint no són les més efectives principalment respecte als problemes inherents a 
l'accessibilitat. 

L’esmentat creixement en altura va provocar en alguns dels edificis, escales que ocupaven una part de la distància 

de separació a vial obligatòria, accessos laterals, o graons sobreposats per salvar el desnivell existent entre la cota 

del carrer i l’entrada a l’edifici. Tot plegat, solucions improvisades per densificar un barri poc pensat per acollir 
tipologies d’edificis amb alçades superiors a la planta baixa i pis. 

Els exemples següents mostren alguns edificis que caracteritzen la transformació tipològica esmentada, d’una planta 

baixa inicial fins arribar a la remunta de dues plantes o més, amb solucions forçades d’escala lateral, escanyats 
passadissos, barreres als accessos etc. 
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Imatge 7. Carrer d’Agustina d'Aragó 129. 

 

Imatge 8. Carrer del Lliri 15 

 

 

Imatge 8. Exemples d’edificis amb ocupació dels reculades. 

  

  

 

La forçada topografia del terreny tampoc ajuda a facilitar els accessos a les escales dels habitatges, precisant en un 

gran nombre de casos respostes poc assenyades respecte a l’objectiu buscat d’eliminar les barreres 

arquitectòniques a Vista Alegre. Així en moltes situacions es recorre a la construcció de graons d’ingrés, en 

comptes de rampes (a vegades de difícil instal·lació amb una correcte pendent) aquesta característica del barri fa 

encara mes complicada l'adaptació de solucions que responguin al criteri de reducció de les barreres i de millora de 
l'accessibilitat.  

El barri no compte amb edificis que superin la PB+4, i son molt pocs els que arriben a aquesta alçada o be es 

queden un pis per sota. Així, majoritàriament les ampliacions fetes no superen la PB+2 i solament alguns edificis, 

dels construïts entre els anys 70’s i 80’s, abans de l’aprovació del PGM, sobrepassen aquests nivells. Tampoc 

existeixen molts edificis que tinguin instal·lat un ascensor, els registres de l'INE sobre l'accessibilitat presenten un 

numero molt baix d'immobles que en tenen, i els que gaudeixen d’aquest servei son en gran part de nova 

construcció, principalment ubicats sobre el carrer Agustina d'Aragó i el tram nord del carrer Magallanes. El fort 

desnivell que tenen alguns sectors de Vista Alegre permet tenir l'accés al vestíbul de l’edifici des del segon nivell, 

justament a mitja alçada del volum edificat, visualitzant-se des del carrer tan sols PB+2 plantes sobre rasant, reduint 
així la necessitat d’instal·lar un ascensor. 

La manca d’ascensors d’accés als habitatges en redueix també el seu valor de taxació, per aquest motiu i atenent a 

la gran proporció d’aquest tipus de construcció existent en el barri, la demanda que atrau, pertany tota ella a un 

mateix conjunt social, desafavorint la indispensable misticitat i engendrant un perill latent de conflicte social. 

La necessitat d’instal·lació d’ascensors en els edificis existents en Vista Alegre però, sovint entra en conflicte amb 

diferents aspectes de la normativa vigent: 

 El pla general en vigor, respecte aspectes com ara: perímetre regulador, ocupació de parcel.la, esgotament 

de l’edificabilitat permesa, ocupació pati d’illa, alineacions, etc. 

 El decret d’habitabilitat qualifica, en relació a la dimensió dels patis de ventilació i il·luminació, una superfície 

mínima de les peces, etc. 

 La norma bàsica d’incendis, CTE-SI, pel que fa a la dimensió de les vies d’evacuació. 

És per això, sota un objectiu de reducció de barreres arquitectòniques, que es creu convenient introduir una 

norma que possibiliti l’atorgament de llicències per a la instal·lació d’ascensors en edificis que no en tenen, així com 

el mecanisme necessari per garantir que aquest fet no comporti la vulneració dels paràmetres normatius que siguin 
d’aplicació. 

En el barri, a vegades, aquesta instal·lació només es possible de realitzar ocupant una part de l’espai públic, i per 

això ha de plantejar-se la possibilitat d’autoritzar una ocupació privativa del domini públic municipal. En aquests 

casos, simultàniament a la llicencia d’obres caldria atorgar el corresponent títol per a que es pugui ocupar, 
privativament i amb caràcter excepcional aquest àmbit inicialment destinat a espai públic. 

En principi es pot considerar les següents condicions per a la col·locació d’ascensor en els edificis del barri de Vista 
Alegre: 

Tots el edificis residencials plurifamiliars construïts amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de l'Habitatge 

24/1991, de 29 de novembre, que no disposin d'aparell elevador per a persones i que, segons la normativa 

actualment vigent, haurien de disposar-ne, la instal·lació del qual comporti una contradicció amb els paràmetres 
edificatòris aplicables, s’ajustaran a les següents condicions i regles per a la seva instal·lació: 

 Tindran la consideració d’instal·lació d'aparell elevador per a persones el conjunt format pel volum de 

l'aparell elevador, la seva carcassa i un replà reglamentari per planta, 

 Aquest conjunt es considera com a element tècnic de les instal·lacions comunes de l'edifici i no computa a 

efectes del compliment dels paràmetres d’edificabilitat, volum, ocupació de parcel·la o alineació a vial. 

L'aparell elevador s'ha d’instal·lar preferentment a l’interior del volum de l'edifici, justificant-se la impossibilitat i la 

solució emprada en cas contrari. A més s’haurà d’escollir sempre la solució tècnica que millor garanteixi el 

compliment de la normativa urbanística i sectorial aplicable.  

 Quan l’aparell elevador s’instal·la en un pati de llums de l’edifici, s'hauria de tenir en compte les següents 

determinacions: 
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o Els habitatges han de garantir el compliment del Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits 

mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat. 

o En els altres supòsits, la construcció de la caixa de l’ascensor haurà d’executar-se de manera tal que 

la disminució de la ventilació existent sigui mínima. 

o En tots els casos, quan la sala de màquines redueixi la superfície de ventilació i il·luminació del pati 

de llums, be a nivell de coberta o be afectant l’amplària de la planta baixa, s’haurà d’adoptar una 

solució tècnica o volumètrica que eviti aquesta disminució. 

 L’aparell elevador es pot instal·lar a l’ull de l’escala i a l’espai d’accés comunitari sempre i quan quedin 

garantides les condicions d’evacuació de l’edifici. 

En aquestes actuacions no s’exigirà el compliment de les normes sobre ventilació de l’escala comunitària (OOMM 

73/3 de superfície mínima de ventilació) però sí que es tindria que de justificar que la solució proposada és de totes 
les possibles la que aconsegueix el màxim de superfície de ventilació. 

 Excepcionalment l’aparell elevador es podrà instal·lar a l’exterior dels edificis, prèvia autorització mitjançant 

llicència municipal, la qual haurà de justificar la impossibilitat d’ubicar l’ascensor dins del volum construït de 

l’immoble, i la reducció o carència d’impactes (visual, sonor) a l’entorn veïnal, tot plegat sense que calgui la 

tramitació d'un Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums, sempre i quan: 

o L’aparell elevador ubicat sobre terrenys privats s’instal·larà on menys impacte visual i sonor causi a 

la comunitat de veïns, integrant-se formalment en l’edifici preexistent. 

o En el cas que la instal·lació s'hagi de realitzar ocupant total o parcialment espais de domini públic, 

només s’autoritzarà l’usufructe quan es mantingui la funcionalitat de l’espai públic a més de complir 

l’establert a l’apartat anterior.  

 

En aquest cas, i sempre que quedi garantit el manteniment de la funcionalitat de l’espai públic, 

simultàniament a la llicència d'obres es podrà atorgar una autorització d’ocupació privativa del 

domini públic. Tanmateix aquesta autorització es donarà únicament de l’espai situat sobre rasant, 

que cessarà quan l’edifici sigui substituït, o bé anticipadament quan l'interès públic acreditat en el 

corresponent expedient consideri necessària la seva extinció. En el primer dels casos, amb 

l'extinció de l’autorització procedirà la desocupació del domini públic restituint-lo en el seu estat 

original per part del usufructuari, mentre que en el segon cas s’haurà de tramitar l’adient expedient 

de reversió del sòl a la titularitat pública, donant peu si s’escau, a la corresponent indemnització. 

 

En el cas que la col.locació de l’aparell elevador afectés o s'haguessin de desplaçar xarxes 

d’instal·lacions situades dins del domini públic, els costos els haurà d'assumir el sol·licitant de la 
llicència. 

Per altra banda també es pot aplicar condicions als edificis fora d'ordenació i en volum disconforme on:. 

 Seran autoritzables les instal·lacions d’aparells elevadors d'acord amb les exigències de la normativa i en els 

supòsits referits als punts anteriors, en els edificis que, segons el Pla General Municipal d’Ordenació, hagin 

quedat en situació de volum disconforme. 

 Però, aquesta disposició no s'aplica als edificis afectats per plans urbanístics, en estat de ruïna, o en situació 

de fora d’ordenació. 

4.1 Descripció de l’accessibilitat dels edificis. 

L'accessibilitat esta marcada per la forta topografia en la qual es troba construït el barri de Vista Alegre. D’aquesta 

manera en la part sud del barri la cota altimètrica és de 19 metres i en la part mes alta al nord arriba als 71 metres, 

marcant un desnivell de 52 metres en els 378 metres de llargària, que en línia recta té el conjunt. Aquesta 

desigualtat dona com a resultat uns pendents a l'entorn del 13%. Ara be, si aquest pendent es relaciona directament 

amb la fundaria que tenen de mitjana les parcel·les, d’aproximadament 20 o 25 metres, la diferència de cota que 
serà necessari salvar en cada una d’elles serà d’entre 2.5 i 3.5 metres.  

Respecte a les dades que fan referència a l’accessibilitat es pot dir que del total d’edificis, el 49% son de PB+1, 

mentre que els edificis de PB i PB+2 representen en total el 40%, (un 20% per cada una d’ambdues tipologies) 

D’aquest últim 20% de PB+2 gairebé la seva totalitat son edificis plurifamiliars. Segons dades del cens 2001 (INE) el 

51% dels edificis del barri són plurifamiliars, dins d'aquests edificis únicament l’11% (38) són immobles que tenen 4 

plantes o mes. Si aquest valor el creuem amb les dades d'accessibilitat del mateix cens, s'arriba a la conclusió de que 

el 87% dels edificis (33) no tenen ascensor instal·lat i el 13% (5) dels edificis si que compten amb aparell elevador al 

tractar-se d’edificis recents. D’altra banda, la normativa de l’edificació per el barri de Vista Alegre limita l’alçada 

màxima a 5P (PB+4). 

Taula 16. Alçada dels edificis residencials per tipologies. (font: INE, Cens de 

població i habitatge 2001) 

Tipologia Alçada Núm. 

Edifici només amb un 

habitatge familiar 
(unifamiliars) 

1P 64 

2P 78 

3P 9 

5P 1 

TOTAL 152 

Edifici amb més d’un 
habitatges (plurifamiliars) 

1P 7 

2P 92 

3P 53 

4P 21 

5P 3 

TOTAL 176 

Edificis principalment 
residencials amb habitatges 

i locals (plurifamiliars d’ús 
mixt) 

2P 4 

3P 8 

4P 13 

TOTAL 25 

TOTAL 

1P 71 

2P 174 

3P 70 

4P 34 

5P 4 

TOTAL 353 
 

 

Les dades per edificis amb ascensor i sense ascensor segon l’INE en el cens de 2001 son les següents: 

Taula 17. Disponibilitat d’ascensor en els edificis destinats principalment a habitatge de 4 plantes o més (Font: INE, Cens de Població i 
Habitatges 2001). 

Alçada Accessibilitat Núm. 

1Planta 
Sense ascensor 71 

TOTAL 71 

2Plantes 
Sense ascensor 174 

TOTAL 174 

3Plantes 
Sense ascensor 70 

TOTAL 70 

4Plantes 

Amb ascensor 3 

Sense ascensor 31 

TOTAL 33 

5Plantes 

Amb ascensor 2 

Sense ascensor 2 

TOTAL 4 

TOTAL 

Amb ascensor 5 

Sense ascensor 348 

TOTAL 353 

Les característiques topogràfiques de Vista Alegre han tingut conseqüències en la formalització de la manera 

d’implantar l’edifici sobre la parcel·la. Així la intersecció de la secció constructiva sobre la pendent ha donat com 

resultat 3 tipologies bàsiques, depenent de si la parcel·la es troba sobre l’acera sud o sobre l’acera nord del carrer. 

Quan és al sud de la parcel·la l’ingrés es fa normalment a nivell de la rasant del vial, amb la variant de tenir una 
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escala d’unió entre el carrer i el primer pis habitable si els baixos són comercials. Quan l'accés és al nord, l'edifici 

aprofita de la zona ajardinada de separació del vial per fer de la planta sota rasant un pis habitable, gaudint de 

ventilació a la banda de carrer i vistes a la façana posterior. En aquest cas l’accés es fa habitualment a peu pla per 
una fictícia planta baixa. 

Aquestes variacions tipològiques tenen efectes en el problema d’accessibilitat i d’instal·lació d’aparells elevadors, 

atès que un edifici de quatre plantes sovint és considerat de tres únicament, com a conseqüència  de tenir l’accés 

per una de les plantes intermitges, habitualment la planta segona real o planta baixa normalitzada. En els següents 
esquemes es representen aquestes 3 variacions tipològiques més usuals en els edificis del barri de Vista Alegre. 

 

  2  

  1  

accés  PB  

  -1  
 

  3  

  2  

  1  

accés  PB  
 

  3  

  2  

  1  

accés  PB (comerç)  
 

 

 
Esquema d’edifici amb plantes sota 

rasant 

 
Esquema d’edifici amb PB a nivell de 

rasant 

 
Esquema d’edifici amb PB a nivell de 

rasant i accés per planta 1 

 

 

Imatge 9. Edifici carrer Mansió 30, exemple de planta baix 
rasant. 

 

 

 

La major concentració d’edificis amb 4 plantes i més es troben a l’entorn del carrer de la Giralda i al carrer 
Cervantes, alguns d’aquests son d’obra recent com els ubicats al carrer Agustina d’Aragó. 

Imatge 10. Plànol d’alçades dels edificis. 

 

Amb les dades cartogràfiques podem fer un anàlisi de quins son els edificis que compleixen amb els criteris 

necessaris per la instal·lació de l’ascensor. Si descartem els edificis més nous que son al barri i considerem solament 

aquells edificis que tenen 4 plantes o mes, construïts abans de l'any 2000, tindríem 52 edificis amb la següent 

ubicació: 

Imatge 11. Ubicació dels edificis amb 4 plantes o mes construïts abans de l'any 2000 
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La ubicació dels diferents edificis en el barri serà d’ajuda en la construcció de la base de dades per el mostreig 
d’edificis que es realitzarà per l’estudi. 

En aquest context es planteja la necessitat de fer un mostreig representatiu dintre del conjunt d’edificis de 4 plantes 
o mes, que tindria com objecte: 

- L’actualització de les dades presentades en el cens 2001 de l’INE respecte a la tinença d’ascensors en els 
edificis  

- Conèixer les necessitats d’accessibilitat  

- Determinar la quantitat d'edificis en els quals es podria instal·lar un aparell elevador  

- Identificar els principals problemes que tindria la instal·lació, les solucions tècniques i el cost d'execució..  

Per a la realització d’aquest treball es prendria una mostra característica del 20% del total d’edificis, essent aquesta 

suficient per a determinar si les diferents tipologies existents en el barri serien susceptibles d’admetre la instal·lació 

d'ascensor, les característiques que tindria la col·locació i les obres d’instal·lació i la repercussió en cost per als 
propietaris. 

4.2 Descripció de les obres per a la millora de l’accessibilitat en els edificis: 

Per a l'anàlisi del cost de l'ascensor s'utilitza el pressupost d’una instal·lació d’aparell elevador de característiques 

estàndard i es diferencia el tipus d’ascensor segons la seva ubicació dins de l’edificació. La solució emprada 
repercutirà lògicament en el cost final de l’obra.  

 Tipologia A - per el pati de llums: Una de les solucions a analitzar és aquella en què el nucli d’escala es 

desenvolupa en un o dos trams i els replans d’accés als habitatges estan directament connectats amb el 

celobert de l'edifici. En aquestos casos la instal·lació de l’ascensor es fa amb relativa facilitat, dins del pati de 

llums i amb una sortida directe al replà. En alguns casos serà necessari realitzar treballs complementaris, com 

per exemple, el canvi d'ubicació d'algunes de les instal·lacions que transcorren pel pati, certes àrees de servei 

que podrien ser afectades per les dimensions de l'ascensor o també la incorporació d’una fusteria practicable 
que permeti el pas d'aire i llum al nucli d'escales. 

   

 

 Tipologia B - per forat de l'escala: En aquest cas l'ascensor podria ser col·locat en l’ull d'escala sempre 

que l’espai ho faci possible. Tanmateix i a fi d’engrandir el buit es podria reduir moderadament l’ample del pas 

del tram d’escala per així facilitar la instal·lació d'un ascensor que tingués les dimensions mínimes exigides per 
la norma. Cas de fer-se necessàries aquestes obres la intervenció encariria lògicament la instal·lació. 

 

 Tipologia C- per façana exterior: Aquesta solució s'aplicaria a aquells edificis aïllats on el replà del nucli 

de l'escala (ja sigui d’un o dos trams) estiguessin en contacte directe amb una de les façanes i a més 

comptessin amb l'espai suficient per ubicar-hi l'ascensor. En aquest cas el cost es veuria incrementat respecte 

a la situació d’aparell integrat a l’edifici, atès que el tancament exterior requereix d’una major estanquitat i 
resistència. 

 

4.2.1 Pressupost d'ascensor bàsic. 

L'ascensor seleccionat per a la realització d’un pressupost orientatiu adaptat als diversos casos d’edificis, és del 
tipus hidràulic i compleix amb les següents característiques bàsiques:  

Ascensor hidràulic de 1.400 per 1.250 cm d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 0.63 m/s per a 4 

persones (300kg) de 4 parades (9m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa 

automàtica de 80cm d'amplària i 200cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa automàtica d'acer 
inoxidable i qualitat d'acabats mitjana.  

Aquest tipus d'ascensor hidràulic minimitza la superfície d'ocupació en zones comunes i possibles zones privades 

que s’hagin d’afectar. Ateses les seves dimensions, requereix un menor espai per a la mecànica de tracció, així com 

per a la sala de màquines, ja que al funcionar amb un sistema hidràulic es podria fins i tot prescindir-ne. La capacitat 
de passatgers en cabina és de 4 persones o en casos de superfície reduïda extrema de 3. 

L'anàlisi del cost per a la instal·lació de l’ascensor dintre dels edificis considera un preu base per a un ascensor amb 
4 parades (PB+3) i les partides contemplades són les següents: 

Resum Euros 

Enderrocs 222.24€ 

Moviment de terres 279.01€ 

Estructures 2,813.03€ 

Divisions interiors 925.54€ 

Tancaments 11,191.65€ 



Estudi d’accessibilitat  als edificis plurifamiliars de 4 plantes o més del barri de Vista Alegre en el municipi de Castelldefels. 

19 

 

Revestiments 1,592.81€ 

Pintura 779.53€ 

Electricitat 4,100.92€ 

Fontaneria 111.70€ 

Ascensor 32,425.00€ 

Imprevistos 5% 2,550.00€ 

Total pressupost d´ execució material 57,166.43€ 

13.00% Despeses Generals   7,431.64€ 

6.00% Benefici Industrial   3,429.99€ 
Suma de D.G. i B.I.    10,861.63€ 

16.00% I.V.A.    10,884.49€ 
Total pressupost general   78,912.55€ 

 

4.2.2 Anàlisi per partides 

1. Enderrocs 

Aquesta partida està dirigida principalment a l'obertura dels buits en els murs per a la instal·lació de les 

portes de l'ascensor a cada nivell de l'edifici. També inclou l’enderrocament del paviment per a l'excavació 
del pou on es situaran els amortidors i si s’escau del sistema hidràulic de l'ascensor.  

2. Moviment de terres 

La partida contempla l'excavació del pou a la base de l'ascensor. 

3. Estructures 

Si bé l'ascensor no necessita sala de màquines com ho requereixen els de tracció convencional, en la part 

superior aquest tipus d’ascensor precisa d’un espai per a la col·locació d'un control. En aquesta partida es 

consideren les obres per a la realització d'un forjat, falcat sobre les parets de l'edifici, i que ha de suportar 

el pes del sistema a més de la seva coberta per a un petita sala que protegeixi la instal·lació. També estan 
considerats en aquesta partida els treballs de construcció del pou de l'ascensor. 

4. Divisions interiors 

A planta baixa es preveu un tancament per a donar seguretat a les instal·lacions existents (per exemple els 

safareigs). També es compten les parets que formen la cabina de control a la coberta. Per últim, aquesta 

partida considera les possibles reparacions dels danys ocasionats pels enderrocs realitzats en el moment de 
fer l’obertura d’accés a l’ascensor. 

5. Tancaments 

Gran part de les instal·lacions d'ascensors es fan en els patis de ventilació dels edificis, aquesta partida 

considera la incorporació de finestres a un costat de la caixa d'ascensor perquè les escales no perdin la 

il·luminació ni la ventilació. També en aquesta partida estan incloses les estructures metàl·liques que pugen 

de planta baixa a coberta i el seu tancament amb una placa metàl·lica perforada. Un altre element  que 
s’incorpora és la porta d'accés a la sala d'instal·lacions a la coberta.  

6. Revestiments 

La partida considera el guarnit i arrebossat dels envans construïts.  

7. Pintura  

La partida considera la pintura en tota l'obra nova que s'ha realitzat per a la instal·lació de l'ascensor.  

8. Electricitat 

Aquesta partida està dirigida principalment al canvi de l'escomesa per a millorar la potència que demandarà la 

instal·lació de l'ascensor. També es considera un quadre elèctric amb punt de llum i un endoll a la sala 
construïda a la coberta. 

 

9. Fontaneria  

La partida considera la instal·lació necessària per a conduir les aigües pluvials al sistema de drenatge més 
pròxim.  

10. Ascensor 

Subministrament i instal·lació complerta d'ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica de 0,63 m/s de 

velocitat, 4 parades, 300 kg (4 persones) de càrrega útil, nivell bàsic d'acabat en cabina, maniobra col·lectiva 

de baixada, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en acer per 

pintar. Inclou ganxos de fixació, làmpades d'enllumenat del buit, passafils, grup tractor, amortidors de vall, 

limitador de velocitat i paracaigudes, quadre i cable de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector de 

parades, botoneres de pis i de cabina, xassís de cabina i contrapès, línia telefònica i sistemes de seguretat. 
Totalment muntat, connexionat i provat. 

Aquesta partida considera els següents treballs: 

 Replanteig i ancoratge del cilindre. 

 Col·locació de tacs antivibratoris. 

 Fixació del grup. 

 Replanteig del grup. 

 Muntatge del quadre de maniobres. 

 Estesa de cables. 

 Muntatge del bastidor. 

 Muntatge del contrapès. 

 Muntatge de la cabina i complements. 

 Muntatge de les portes. 

 Proves de servei. 

 Protecció del conjunt davant de cops i mal ús. 

 

11. Imprevistos 5% 

Es destina un 5% a imprevistos. Aquesta partida es considera necessària donada la varietat d'elements que no 
poden ser previstos atès el nivell d’incertesa del present estudi.  

El cost de l'ascensor que s'instal·laria en les tipologies “A”, “B” seria d’uns 78.912,55 € . En la tipologia “C” el cost 

és una mica menor ja que no és necessari que la màquina quedi al ras, ni trencar els murs de tancament de les 

escales, ja que l'aparell queda incorporat en el buit ja existent. En aquest cas el cost ascendiria a aproximadament 

uns 74.324,19€. Aquesta quantitat es refereix al cost d’execució material i no considera les obres complementaries 
que siguin necessàries per a la seva implementació i que són descrites a continuació.  

Obres complementaries. 

Les obres complementaries són treballs extraordinaris necessaris en algunes situacions per a cada una de les 

tipologies i que impliquen un increment del pressupost. Segons la solució i les obres complementàries que 
s’assumeixin en cada cas, s’obtindrà el cost final del projecte. 

El muntant de les obres complementaries és aproximat, considerant però les partides principals de la seva 
execució.  

A . Obres complementaries – Enderroc de safarejos.  

Molts habitatges tenen en els patis de llum els serveis de safareig, i en els casos que aquest espai coincideix amb la 

ubicació de l'ascensor s'haurà de considerar l’enderrocament. Les obres que es preveuen en aquests espais son la 
retirada dels aparells sanitaris, l'enderrocament del forjat i dels elements existents. 

Aquesta obra considera altre que l’enderroc dels elements existents que impedeixen la instal.lació, la reparació i 
acabat de l’espai resultant. No considera la redistribució de les cuines per a la instal·lació dels serveis.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=ELECTRICITAT
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El cost bàsic d'aquesta obra és de 2,240.67€.  

B. Obres complementaries  – Refer escales 

Per a la instal·lació d'alguns ascensors serà necessari l’enderroc de les escales actuals i la construcció d’unes de 

noves més estretes o que tinguin una altra configuració. Aquesta partida considera la construcció i la reparació dels 

acabats finals. Igual que les altres obres aquest muntant només considera l’enderroc i reconstrucció de les escales i 

alguns treballs generals. L’estudi que es presenta no pot arribar a estimar possibles afectacions a serveis específics 

de l'edifici que passin per la caixa d'escala com poden ser gas, aigua, electricitat, telèfon, etc. Tampoc té en compte 
altres problemes vinculats  com ara el reallotjament dels veïns durant el temps de realització de les obres. 

 El cost bàsic d'aquesta obra és de 20,607.26€.  

C . Obres complementaries – Demolició de safarejos i reconstrucció d’escales.  

Aquesta partida és la suma de les dues anteriors, ja que en alguns edificis es dona aquesta situació. 

El cost bàsic d'aquesta obra és de 22,847.93€. 

4.3 Costos dels treballs de millora de l’accessibilitat en els edificis del barri. 

El barri de Vista Alegre segons l’anàlisi cartogràfic realitzat té un total de 52 edificis de 4 o més plantes que no 

tenen ascensor.  

Per a fer extensiu els resultats al univers d’edificis que hi ha al barri, primer s’ha establert el percentatge d’edificis 

per el mostreig en 20% cosa que comptabilitza uns 10 immobles, desprès s’ha aplicat el preu d’obra corresponent a 

cada una de les tipologies estudiades respecte al grup que configura la mostra, i tot seguit el resultat s’ha extrapolat 
al conjunt del barri. La suma total resultant determina el pressupost aproximat de la intervenció a Vista Alegre. 

Els pressupostos orientatiu pels diferents treballs necessaris i tipologia per a la instal·lació d’ascensor, son els 
següents: 

ACCESSIBILITAT 
COST  
D’OBRES 

% INCREMENT 
A VISTA ALEGRE *  

Tipologia A - Per el pati de llum 78.900,00  

Tipologia B - Per forat de l'escala 74.500,00  

Tipologia C - Per façana exterior 78.900,00  

   

Treballs addicionals simples propis de la instal·lació 20.000,00 100% 

Treballs de millora simples de l’itinerari practicable 10.000,00 100% 

* Ateses les dificultats topogràfiques i la complexitat tipològica dels edificis del barri de Vista Alegre es considera un increment del preu considerat 

habitual per a la realització de les obres d’adequació prèvies a la instal·lació de l’aparell elevador. 

5 ANÀLISI DE LA MOSTRA D’EDIFICIS. 

La mostra va ser presa de forma uniforme per tot el barri, considerant principalment l'altura, la ubicació de l'edifici 

en el barri i la representativitat pel que fa a altres edificis similars. Aquet treball dona com resultat el següent llistat 
d’edificis: 

Taula 18. Mostres preses per l’anàlisi de l'accessibilitat dels edificis plurifamiliars de 4 o més plantes. 

Mostra Adreça Núm. porta Codi Cadastral Tipologia edifici Any Antiguitat 

1 Carrer Agustina d'Aragó 115 4715819DF1741F Adossat 1967 43 

2 Carrer Cervantes 41 4515915DF1741F Aïllat 1969 41 

3 Carrer Cervantes 50 4615614DF1741F Aïllat 1975 35 

4 Carrer Cervantes 61 4616817DF1741F Adossat 1967 43 

5 Carrer Mansió 30 4715850DF1741F Adossat 1971 39 

6 Carrer de la Mesquita de Còrdova 9 4416519DF1741E Aïllat 1983 27 

7 Carrer de la Mesquita de Còrdova 26 4416711DF1741E Adossat 1966 44 

8 Carrer de la Mesquita de Còrdova 28 4416712DF1741E Adossat 1967 43 

9 Passatge del Lliri 15 4415311DF1741E Adossat 1966 44 

10 Passatge del Lliri 3 4415809DF1741E Adossat 1975 35 

 

Mostra Adreça Núm. porta 
Sup. 

construïda 
Sup. 
solar 

Núm. 
registres 

Núm. 
plantes 

Nivell accés 
Edifici* 

1 Carrer Agustina d'Aragó 115 526 232 6 4 2 

2 Carrer Cervantes 41 1363 532 8 4 1 

3 Carrer Cervantes 50 646 309 8 5 2 

4 Carrer Cervantes 61 944 248 12 4 2 

5 Carrer Mansió 30 527 164 9 4 2 

6 Carrer de la Mesquita de Còrdova 9 935 506 8 4 1 

7 Carrer de la Mesquita de Còrdova 26 368 122 8 4 2 

8 Carrer de la Mesquita de Còrdova 28 297 132 4 4 2 

9 Passatge del Lliri 15 339 163 4 4 2 

10 Passatge del Lliri 3 313 121 4 4 1 

* El nivell d’accés significa: 1 - edifici sobre rasant i 2 - edifici amb un nivell sota rasant. 

La mostra té les següents característiques: 

 Tipologia Edificis: adossats 7, edificis aïllats 3. 

 Antiguitat: mitjana de 39 anys. 

 Alçada: mitjana 4 plantes (mínim admès per el Decret 455/2004). 

 Quantitat de registres cadastrals: Una mitjana de 7 per edifici (3 edificis tenen la planta baixa a nivell de la 
rasant i els altres 7 tenen una planta per sota la rasant). 
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L’anàlisi es farà sobre la base dels criteris tècnics esmentats anteriorment i classificant-los segons les tipologies 

d’ascensor. Per a cadascuna de les tipologies s'ha estudiat una solució tècnica i s'ha calculat el cost d’intervenció. 
Per últim s'han fet extensius els resultats de la mostra al total dels edificis del barri amb característiques similars. 

Per altra banda, es relacionarà cada tipus d’intervenció amb els programes complementaris que la Generalitat de 
Catalunya té respecte als ajuts  per a obres que millorin les condicions d’accessibilitat. 

Programa d'ajuda a la rehabilitació d'edificis. A l'article 16 del Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de 

rehabilitació d'habitatges de Catalunya, s’estableixen les quantitats finançables en funció del pressupost d'intervenció per 

habitatge o local. A l'article 16 s'assenyala; 

16.2 Obres per a facilitar les condicions d'accessibilitat: 

a) En el cas de creació d'un itinerari practicable que comporti instal·lar un ascensor: un 60 per cent del pressupost protegible, amb un màxim de 6.000 

euros, per habitatge o local. 

b) En el cas en què únicament es tracti de la instal·lació d'ascensor: un 45 per cent del pressupost protegible, amb un màxim de 5.500 euros, per 

habitatge o local. 

c) En el cas que les obres només consisteixin en la supressió de barreres arquitectòniques fins a l'ascensor existent: un 25 per cent del pressupost 

protegible, amb un màxim de 200 euros, per habitatge o local. 

 

D’altre banda, al plantejar les solucions tècniques s'han tingut en compte els articles 18, 19 i 20 de l'Ordenança 
Metropolitana de Rehabilitació. 

Article 18. 

1. Les actuacions de rehabilitació que no comportin augment de volum, increment del nombre d’habitatges o canvi d’ús poden mantenir les 
dimensions del buc i I’escala existents. 

2. Quan l’actuació comporti augment del volum edificable, l’amplària lliure dels trams i replans existents serà de 0,80 m. d’acord amb els 
següents criteris: 

a. Aquesta norma serà d’aplicació als casos de prolongació d’escales generals d’ús comú a l’interior d’edificis. 
b. En les escales generals existents, s’admetran reduccions puntuals de les dimensions esmentades que tinguin per causa 

acondicionaments de l’estructura o les instal·lacions de l’edifici. 
c. Aquesta norma no serà d’aplicació en habitatges unifamiliars els quals podran mantenir les dimensions existents. 

Article 19. 

En actuacions de rehabilitació que no comporten augment de volum ni canvi d’ús, realitzades en edificis d’habitatges que per la seva alçària 

estiguin obligats a disposar d’ascensors segons les determinacions del PGM, no és obligatòria la dotació de servei d’ascensor. 

Article 20. 

1. En el marc d’una actuació de rehabilitació, l’ascensor es podrà instal·lar en un pati de parcel·la o dins l’ull d’escala, si no hi ha cap més 
solució alternativa viable, a causa de l’estat d’ocupació de l’edifici o a raons de tipus constructiu, estructural o composit iu, d’acord amb les 

següents condicions: 
2. Dintre del pati de parcel·la. 

a. Quan el recorregut de l’ascensor es faci dins un buc tancat per parets cegues, no s’han de produir estrangulaments en el pati menors 
d’1 m. per a parets cegues o de 2 m. si existeixen obertures. No s’admetrà que la superfície mínima del pati existent quedi 

disminuïda més d’un 25 per 100, llevat que encara compleixi les disposicions pel que fa a la seva superfície. 
b. Quan no sigui possible complir les determinacions anteriors, o bé si un cop complides, per raó del seu emplaçament, poden afectar les 

condicions d’il·luminació, obertura visual o ventilació de l’espai, podrà construir-se el buc mitjançant els materials i disposicions 
assenyalades en el Reglament d’Aparells Elevadors i d’altres disposicions que siguin d’aplicació, sempre que es garanteixin les 

condicions de seguretat i bon ús de l’aparell. 
3. Dintre de l’ull d’escala. 

a. El recorregut de l’ascensor podrà desenvolupar-se dins un buc tancat dins l’ull d’escala que mantindrà les dimensions dels trams i 
replans existents, i no podrà disminuir-se l’amplària útil excepte que l’escala resultant compleixi les condicions assenyalades en l’article 
18.2 d’aquesta Ordenança. 

b. El recorregut de l’ascensor es farà de forma que es garanteixin les condicions de seguretat i bon ús de l’aparell assenyalades en les 
disposicions legals d’aplicació. 

c. Quan al buc de l’escala hi ventilin peces principals dels habitatges existents, no s’autoritzarà aquesta solució excepte que,  per les 
dimensions de l’escala, es compleixin les disposicions sobre ventilació de l’apartat anterior d’aquest article. 

4. Sigui quina sigui la solució adoptada, respecte a la cambra de maquinària de l’ascensor, no es produirà una ocupació en planta de l pati 
més gran que la del buc de l’ascensor, assegurant-ne la correcta ventilació zenital. 

 

De l'aplicació d'aquests articles als exemples seleccionats es deriva que la solució adoptada, a la majoria dels casos, 

hauria de ser la d’ascensor amb estructura metàl·lica i tancament exterior de xapa perforada, ja que ocupen menys 

espai i ajuden a complir millor els requeriments establerts en aquests articles de ventilació i il·luminació de les 

estances interiors dels habitatges. En als casos en què és possible introduir l'ascensor en el buit de l'escala, també es 

preveu fer el tancament de l’ascensor amb xapa metàl·lica ja que la majoria de buits són de dimensions reduïdes i 
les escales normalment compleixen estrictament el mínim de 80 cm. d’amplada. 

Es va obtenir informació directa de la mostra amb visites als edificis per a determinar les possibles intervencions. La 

mostra està distribuïda en tot l'àmbit del barri de Vista Alegre i pretén ser un recull de tipologies de 
característiques homogènies en quant a estructura, forma de les escales, distribució dels patis de llum, etc. 

Una vegada realitzades les inspeccions i extretes les conclusions es valorà la possibilitat d’instal·lació d’ascensor en 
els edificis de la mostra, amb els següents resultats: 

 

Dels 10 edificis 5 tenen possibilitat d’instal·lació d’ascensor, amb les següents tipologies: 

COD Adreça 
Núm. 

porta 
Núm. plantes Nivell d’accés 

Possibilitat 

d’instal·lació 

Tipologia 

d’ascensor 

1 Carrer Agustina d'Aragó 115 4 2 No s/d 

2 Carrer Cervantes 41 4 1 No s/d 

3 Carrer Cervantes 50 4 1 Si C 

4 Carrer Cervantes 61 5 2 No s/d 

5 Carrer Mansió 30 4 2 Si B 

6 Carrer de la Mesquita de Còrdova 9 4 1 Si B 

7 Carrer de la Mesquita de Còrdova 26 4 2 No s/d 

8 Carrer de la Mesquita de Còrdova 28 4 2 No s/d 

9 Passatge del Lliri 15 4 2 Si C 

10 Passatge del Lliri 3 4 1 Si B 

 

A causa de la tipologia dels edificis on cap esta entre mitgeres, molts pocs compten amb celobert, cosa que fa que 

la mostra no reculli cap solució amb l'ascensor situat en aquest espai (Tipologia A).  
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5.1 Conseqüències i resultats econòmics. 

Una vegada realitzat l’anàlisi sobre les diverses solucions de col.locació d’ascensor en la mostra, podem fer un 

avenç de pressupost per a cadascun dels edificis que tinguin possibilitat d’instal·lació, obtenint com a resultat que el 

cost d’instal·lació d’aparells elevadors en cinc dels immobles es de 482.122,56€, amb un cost mig per ascensor de 
96.424,51€. 

Taula 19. Cost d'instal·lació d'ascensors i itinerari practicable en els edificis de la mostra. 

MOSTRA PROGRAMES SUBVENCIONATS 

COST TOTAL PEM 

MILLORA DE 

L’ACCESSIBILITAT 

COST PROJECTE IVA TOTAL PRESSUPOST 

1 Ascensor i itinerari practicable 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Ascensor i itinerari practicable 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Ascensor i itinerari practicable 91.400,00 € 6.398,00 € 7.421,68 € 105.219,68 € 

4 Ascensor i itinerari practicable 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 Ascensor i itinerari practicable 77.000,00 € 5.390,00 € 6.252,40 € 88.642,40 € 

6 Ascensor i itinerari practicable 77.000,00 € 5.390,00 € 6.252,40 € 88.642,40 € 

7 Ascensor i itinerari practicable 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 Ascensor i itinerari practicable 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 Ascensor i itinerari practicable 93.900,00 € 6.573,00 € 7.624,68 € 108.097,68 € 

10 Ascensor i itinerari practicable 79.500,00 € 5.565,00 € 6.455,40 € 91.520,40 € 

  418.800,00 €   482.122,56 € 

 

Ara be, una de les principals limitacions per a fer viable l’operació de posar ascensors en els edificis a on això és 

tècnicament possible, es refereix a la important repercussió del cost de l’obra per cada propietari, atès la poca 
quantitat d’habitatges que té cada edifici. 

Amb l'utilització de les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya en aplicació del Decret 455/2004 de 

14 de desembre, les ajudes rebudes variarien depenent de l'àmbit i abast del projecte i sempre limitada a una 

quantitat per habitatge. D’aquesta manera correspondrà una subvenció única del 25% als projectes de millora de 

l'accessibilitat que redueixin les barreres arquitectòniques i un 45% si la millora afecta a la col.locació d’ascensor. 

Tanmateix la subvenció arriba al 60% d’un cost assenyalat quan les comunitats de veïns resolguin l'accessibilitat amb 

la instal·lació d'un ascensor a més d’aconseguir fer un itinerari practicable. A més aquestes subvencions poden 

incrementar-se en un 10%, quan el barri és reconegut per la Generalitat de Catalunya com a conjunt d'especial 

interès. Aquest reconeixement es pot aconseguir a partir d'una sol·licitud que el mateix ajuntament ha de realitzar 
al Departament de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat. 

A aquests ajuts poden afegir-se les aportacions que l'ajuntament pot fer a través dels fons provinents del Camp 2 

del Pla de Millora de Barris que fan referència a la millora de l'accessibilitat. En aquest cas es podria considerar una 
subvenció del 25% del pressupost d'instal·lació amb un màxim de 20.000€ per edifici. 

En aquesta hipòtesi obtindríem com a resultat el quadre que es presenta a continuació on s'expliquen les quanties 

aconseguides mitjançant les diferents ajudes de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Castelldefels, utilitzant 
els fons que pot sol·licitar a través del Projecte d’Intervenció Integral del barri de Vista Alegre. 

 



 

MOSTRA TOTAL PRESSUPOST 
NÚM. HABITATGES I 

LOCALS 
PRESSUPOST PER 

HABITATGE 

GENERALITAT 

% PRESSUPOST 
PROTEGIT 

GENERALITAT 
+10% ADDICIONAL 

GENERALITAT VALOR 
MÀXIM SUBVENCIÓ 

GENERALITAT 

SUBVENCIÓ TOTAL 
PER HABITATGE 

GENERALITAT 

SUBVENCIONAT 
EDIFICI 

AJUNTAMENT 25% 
SUBVENCIÓ (PII) 

AJUNTAMENT 

SUBVENCIÓ AJUSTAT 
(2.000€) 

NO SUBVENCIONAT 
EDIFICI 

NO SUBVENCIONAT 
HABITATGE 

1 0,00 € 5 0,00 €    0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 0,00 € 8 0,00 €    0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 105.219,68 € 8 13.152,46 € 60% 66,0% 6.600,00 € 6.600,00 € 52.800,00 € 26.304,92 € 20.000,00 € 32.419,68 € 4.052,46 € 

4 0,00 € 8 0,00 €    0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 88.642,40 € 8 11.080,30 € 60% 66,0% 6.600,00 € 6.600,00 € 52.800,00 € 22.160,60 € 20.000,00 € 15.842,40 € 1.980,30 € 

6 88.642,40 € 8 11.080,30 € 60% 66,0% 6.600,00 € 6.600,00 € 52.800,00 € 22.160,60 € 20.000,00 € 15.842,40 € 1.980,30 € 

7 0,00 € 8 0,00 €    0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 0,00 € 4 0,00 €    0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 108.097,68 € 4 27.024,42 € 60% 66,0% 6.600,00 € 6.600,00 € 26.400,00 € 27.024,42 € 20.000,00 € 61.697,68 € 15.424,42 € 

10 91.520,40 € 4 22.880,10 € 60% 66,0% 6.600,00 € 6.600,00 € 26.400,00 € 22.880,10 € 20.000,00 € 45.120,40 € 11.280,10 € 

 482.122,56 €       211.200,00 €  100.000,00 € 170.922,56 €  

Les dades obtingudes es faran extensives a l’àmbit general del barri. La repercussió per habitatge del pressupost d’instal·lació de l’ascensor depèn sobretot del nombre d’habitatges existents per planta i del total de propietaris per edifici. D’aquesta 

manera obtenim que el valor màxim per habitatge és de 27.024,42€ en edificis que tenen només un habitatge per planta i una alçada de PB+3, a l’altre extrem obtenim el valor mínim per habitatge que s’estableix en 11.080,30€ per edificis de PB+3 i 2 
habitatges per replà.  

Aplicant les reduccions per las ajudes descrites, obtenim valors màxims i mínim per habitatges de 15.424,42€ i 1.980,30€ respectivament. El valor mig seria de 6.943,52€ per veí. La inversió realitzada per la Generalitat seria de 211.200,00€ i la 
realitzada per l’ajuntament en aplicació del Projecte d’Intervenció Integral ascendiria a 100.000,00€. 

 



6 CONCLUSIONS 

Segons dades del cens 2001 (INE) el 51% dels edificis del barri són plurifamiliars, del total d'aquests edificis 

solament l’11% (38) són edificis que tenen 4 plantes o mes. Si aquest valor el creuem amb les dades d'accessibilitat 

del mateix cens, s'arriba a la conclusió que el 87% dels edificis (33) no tenen ascensor i que el 13% (5) dels edificis, 
al tractar-se d’edificis de recent construcció, compten amb aquest tipus d’aparell.  

Tot i així, de l’anàlisi realitzat amb dades obtingudes a partir d’informació cartogràfica i de les inspeccions fetes en 

l’àmbit del present estudi, es dedueix que hi han 52 edificis plurifamiliars de 4 o més plantes, un 36% més, que els 

registres obtinguts l’any 2001. Aquest increment pot deures a la construcció de nous edificis al barri per una banda, 

i també, de la consideració d’edificis amb plantes sota rasant, que si be son registrats  urbanísticament com edificis 
de tres plantes en realitat configuren blocs de quatre o més nivells. 

Per a la realització de la mostra d’edificis s’ha valorat un univers de 52 edificis de diversa composició, dintre del qual 

s’ha agafat un percentatge del 20%, cosa que ha suposat l’estudi detallat d’un total de 10 immobles, distribuïts de 
forma a cobrir la totalitat de l’àmbit. 

De les 10 mostres seleccionades es pot concloure que 4 (el 40%) son edificis amb totes les seves plantes 

construïdes sobre la cota de carrer i 6 (el 60%) corresponen a edificis amb una planta sota rasant, cosa que limita 

les possibilitats d’instal·lació d’ascensor. Si relacionem aquets valors respecte al total d’edificis sense ascensor a 

Vista Alegre, tenim que 31 edificis dels 52 no tindrien possibilitats d’instal·lar un aparell elevador i tan sols 21 
edificis podrien fer-ho, sempre que a més, existissin les condicions tècniques y funcionals per a la seva col.locació. 

Així mateix, la mostra conclou que el 50% (5 edificis) no permeten o no necessiten l’ascensor, ja sigui per falta 

d'espai per a la instal·lació o per tractar-se d'edificis amb una planta sota rasant. Amb lo qual es pot dir que, 

solament deu o onze  edificis en tot el barri tindrien possibilitats tècniques d’instal·lar-hi un ascensor. Si d’aquestes 

dades descartem a més els edificis, que per tractar-se de blocs amb molts pocs habitatges (edificis de PB+3 amb un 

habitatge per replà) obtenen una repercussió del preu d’obra molt alta, o amb solucions força complexes i per tant 

molt costoses, cosa que en el cas de la mostra s’ha valorat en 15.000 € per propietari, es reduirien encara més les 

possibilitats d’intervenció, en almenys un o dos edificis més. Aquestes dades donen com a resultant que en un 

escenari que podríem definir d’optimista, aconseguiríem uns 10 edificis amb possibilitats d'instal·lació d'ascensor i 
construcció d'un itinerari practicable a tot el barri. 

6.1 Quantia dels ajuts en els edificis plurifamiliars de 4 o més plantes. 

Per obres consistents en la millora de l’accessibilitat en els edificis: 

a) En el cas de obres relatives a la supressió de barreres arquitectòniques i a la instal·lació d’ascensor, un 25% 

del pressupost protegible, amb un màxim de 20.000€, per edifici. 

b) En el cas de que les obres només consisteixen en la supressió de barreres arquitectòniques fins l’ascensor 
(accés) al edificis, un 50% del pressupost protegible, amb un màxim de 4.000€, per edifici. 

6.2 Distribució dels fons d’ajudes a la millora de l’accessibilitat 

Programa 
Millora de l’accessibilitat 

Mostra de 5 edificis 
Millora de l’accessibilitat 
Pressupost per 10 edificis 

TOTAL PRESSUPOST 482.122,56 € 964.245,12 € 

GENERALITAT 211.200,00 € 422.400,00 € 

AJUNTAMENT 100.000,00 € 200.000,00 € 

APORTACIÓ PROPIETÀRIES  170.922,56 € 341.845,12 € 

El total del programa per a la millora de l’accessibilitat tindria doncs un cost de 964.241,12€ per a 10 edificis, la 

subvenció de la Generalitat ascendiria a 422.400,00€ i l’ajuntament mitjançant el Projecte d’Intervenció 

Integral necessitaria d’un fons de 200.000,00€ que aportaria al projecte, mentre que els propietaris haurien 
de pagar 341.845,12€ representat el 35,5% del cost total. 

Considerant 8 habitatges per edifici, el cost mitja per propietari seria de 4.273€. En aquest marc, i en la hipòtesi de 

que els préstecs atorgats per entitats bancàries assignades sota conveni foren crèdits personals a 7 anys al 6% es 
produirien les quotes següents: 

Capital (€) Quota (€/mes) 

800 11,68 

1.500 21,91 

2.000 29,21 

2.500 36,52 

3.000 43,82 

4.000 58,43 

5.000 73,04 

6.000 87.65 

10.000 146,08 

12.500 182,60 

15.000 219,12 

Aquesta estimació podria variar, en funció de diversos paràmetres com ara la negociació amb les entitats 

financeres, de la demanda que es generi o del tipus d’obres que s’abordin. També cal esmentar que la valoració ha 

estat feta a partir d’un estudi superficial de les condicions que presenta l’edifici i que no pot substituir a l’estudi 

aprofundit necessari abans d’abordar qualsevol projecte. Ultra això ha de tenir-se en compte que el càlcul 

econòmic realitzat es basa en un cost d’instal·lació estàndard (solució habitual per a la instal·lació de l’ascensor) i 

no considera imprevistos que poden sorgir, com ara patologies ocultes de l’edifici, dificultats estructurals per donar 

suportar a l’ascensor, obligatorietat de manipulació de les instal·lacions o del serveis de l’immoble, etc, situacions 

que farien incrementar el cost de les obres. 
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7 ANNEX FITXES 

 

 



FITXA 01. 

 

Adreça Carrer Agustina d'Aragó 

Núm. Porta 115 

Cod. Cadastral 4715819DF1741F 

Tipologia Edifici Aparionat 

Clau Planejament 20a/8 

Any de construcció 1967 

Antiguitat 43 

Alçada 4 

Sup. Construïda 526 

Sup. Solar 232 

Núm. Registres 6 

Tipologia d'ascensor s/d 

Cost Instal·lació. (inclou IVA, despeses generals, beneficis industrials i projecte). 0,00 € 

 

ACCESSIBILITAT     

L'edifici necessita ascensor   

 
L'edifici compta amb itinerari practicable   

 
Es possible la instal·lació d'ascensor   

 

Espais on es considera a priori possible la seva ubicació   

COST 

REHABILITACIÓ 

Per el pati de llum   0,00 € 

Per forat de l'escala   0,00 € 

Per façana exterior   0,00 € 

Treballs addicionals per la bona instal·lació.   0,00 € 

Millora accessibilitat - itinerari practicable.   0,00 € 

Cost Ascensor i itinerari practicable 

 

0,00 € 

Cost itinerari practicable   0,00 € 
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FITXA 02. 

 

Adreça Carrer Cervantes 

Núm. Porta 41 

Cod. Cadastral 4515915DF1741F 

Tipologia Edifici Aïllat 

Clau Planejament 20a/8 

Any de construcció 1969 

Antiguitat 41 

Alçada 4 

Sup. Construïda 1363 

Sup. Solar 532 

Núm. Registres 8 

Tipologia d'ascensor s/d 

Cost Instal·lació. (inclou IVA, despeses generals, beneficis industrials i projecte). 0,00 € 

 

ACCESSIBILITAT     

L'edifici necessita ascensor  X 

 
L'edifici compta amb itinerari practicable   

 
Es possible la instal·lació d'ascensor   

 

Espais on es considera a priori possible la seva ubicació   

COST 

REHABILITACIÓ 

Per el pati de llum   0,00 € 

Per forat de l'escala   0,00 € 

Per façana exterior   0,00 € 

Treballs addicionals per la bona instal·lació.   0,00 € 

Millora accessibilitat - itinerari practicable.   0,00 € 

Cost Ascensor i itinerari practicable 

 

0,00 € 

Cost itinerari practicable   0,00 € 
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FITXA 03. 

 

Adreça Carrer Cervantes 

Núm. Porta 50 

Cod. Cadastral 4615614DF1741F 

Tipologia Edifici Aïllat 

Clau Planejament 20a/8 

Any de construcció 1975 

Antiguitat 35 

Alçada 5 

Sup. Construïda 646 

Sup. Solar 309 

Núm. Registres 8 

Tipologia d'ascensor C 

Cost Instal·lació (inclou IVA, despeses generals, beneficis industrials i projecte). 105.219,68 € 

 

ACCESSIBILITAT     

L'edifici necessita ascensor X 

 
L'edifici compta amb itinerari practicable   

 
Es possible la instal·lació d'ascensor X 

 

Espais on es considera a priori possible la seva ubicació   

COST 

REHABILITACIÓ 

Per el pati de llum   0,00 € 

Per forat de l'escala   0,00 € 

Per façana exterior X 78.900,00 € 

Treballs addicionals per la bona instal·lació. X 10.000,00 € 

Millora accessibilitat - itinerari practicable. X 2.500,00 € 

Cost Ascensor i itinerari practicable 

 

91.400,00 € 

Cost itinerari practicable   0,00 € 
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FITXA 04. 

 

Adreça Carrer Cervantes 

Núm. Porta 61 

Cod. Cadastral 4616817DF1741F 

Tipologia Edifici Aparionat 

Clau Planejament 20a/8 

Any de construcció 1967 

Antiguitat 43 

Alçada 5 

Sup. Construïda 944 

Sup. Solar 248 

Núm. Registres 12 

Tipologia d'ascensor s/d 

Cost Instal·lació. (inclou IVA, despeses generals, beneficis industrials i projecte). 0,00 € 

 

ACCESSIBILITAT     

L'edifici necessita ascensor   

 
L'edifici compta amb itinerari practicable   

 
Es possible la instal·lació d'ascensor   

 

Espais on es considera a priori possible la seva ubicació   

COST 

REHABILITACIÓ 

Per el pati de llum   0,00 € 

Per forat de l'escala   0,00 € 

Per façana exterior   0,00 € 

Treballs addicionals per la bona instal·lació.   0,00 € 

Millora accessibilitat - itinerari practicable.   0,00 € 

Cost Ascensor i itinerari practicable 

 

0,00 € 

Cost itinerari practicable   0,00 € 
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FITXA 05. 

 

Adreça Carrer Mansió 

Núm. Porta 30 

Cod. Cadastral 4715850DF1741F 

Tipologia Edifici Adossat 

Clau Planejament 20a/8 

Any de construcció 1971 

Antiguitat 39 

Alçada 4 

Sup. Construïda 527 

Sup. Solar 164 

Núm. Registres 9 

Tipologia d'ascensor B 

Cost Instal·lació. (inclou IVA, despeses generals, beneficis industrials i projecte). 88.642,40 € 

 

ACCESSIBILITAT     

L'edifici necessita ascensor X 

 
L'edifici compta amb itinerari practicable X 

 
Es possible la instal·lació d'ascensor X 

 

Espais on es considera a priori possible la seva ubicació   

COST 

REHABILITACIÓ 

Per el pati de llum   0,00 € 

Per forat de l'escala X 74.500,00 € 

Per façana exterior   0,00 € 

Treballs addicionals per la bona instal·lació.   0,00 € 

Millora accessibilitat - itinerari practicable. X 2.500,00 € 

Cost Ascensor i itinerari practicable 

 

77.000,00 € 

Cost itinerari practicable   0,00 € 
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FITXA 06. 

 

Adreça Carrer de la Mesquita de Còrdova 

Núm. Porta 9 

Cod. Cadastral 4416519DF1741E 

Tipologia Edifici Aïllat 

Clau Planejament 20a/8 

Any de construcció 1983 

Antiguitat 27 

Alçada 4 

Sup. Construïda 935 

Sup. Solar 506 

Núm. Registres 8 

Tipologia d'ascensor B 

Cost Instal·lació. (inclou IVA, despeses generals, beneficis industrials i projecte). 88.642,40 € 

 

ACCESSIBILITAT     

L'edifici necessita ascensor X 

 
L'edifici compta amb itinerari practicable   

 
Es possible la instal·lació d'ascensor X 

 

Espais on es considera a priori possible la seva ubicació   

COST 

REHABILITACIÓ 

Per el pati de llum   0,00 € 

Per forat de l'escala X 74.500,00 € 

Per façana exterior   0,00 € 

Treballs addicionals per la bona instal·lació.   0,00 € 

Millora accessibilitat - itinerari practicable. X 2.500,00 € 

Cost Ascensor i itinerari practicable 

 

77.000,00 € 

Cost itinerari practicable   0,00 € 
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FITXA 07. 

 

Adreça Carrer de la Mesquita de Còrdova 

Núm. Porta 26 

Cod. Cadastral 4416711DF1741E 

Tipologia Edifici Aparionat 

Clau Planejament 20a/8 

Any de construcció 1966 

Antiguitat 44 

Alçada 3 

Sup. Construïda 368 

Sup. Solar 122 

Núm. Registres 8 

Tipologia d'ascensor s/d 

Cost Instal·lació. (inclou IVA, despeses generals, beneficis industrials i projecte). 0,00 € 

 

ACCESSIBILITAT     

L'edifici necessita ascensor   

 
L'edifici compta amb itinerari practicable   

 
Es possible la instal·lació d'ascensor   

 

Espais on es considera a priori possible la seva ubicació   

COST 

REHABILITACIÓ 

Per el pati de llum   0,00 € 

Per forat de l'escala   0,00 € 

Per façana exterior   0,00 € 

Treballs addicionals per la bona instal·lació.   0,00 € 

Millora accessibilitat - itinerari practicable.   0,00 € 

Cost Ascensor i itinerari practicable 

 

0,00 € 

Cost itinerari practicable   0,00 € 
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FITXA 08. 

 

Adreça Carrer de la Mesquita de Còrdova 

Núm. Porta 28 

Cod. Cadastral 4416712DF1741E 

Tipologia Edifici Aparionat 

Clau Planejament 20a/8 

Any de construcció 1967 

Antiguitat 43 

Alçada 3 

Sup. Construïda 297 

Sup. Solar 132 

Núm. Registres 4 

Tipologia d'ascensor s/d 

Cost Instal·lació. (inclou IVA, despeses generals, beneficis industrials i projecte). 0,00 € 

 

ACCESSIBILITAT     

L'edifici necessita ascensor   

 
L'edifici compta amb itinerari practicable   

 
Es possible la instal·lació d'ascensor   

 

Espais on es considera a priori possible la seva ubicació   

COST 

REHABILITACIÓ 

Per el pati de llum   0,00 € 

Per forat de l'escala   0,00 € 

Per façana exterior   0,00 € 

Treballs addicionals per la bona instal·lació.   0,00 € 

Millora accessibilitat - itinerari practicable.   0,00 € 

Cost Ascensor i itinerari practicable 

 

0,00 € 

Cost itinerari practicable   0,00 € 
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FITXA 09. 

 

Adreça Passatge del Lliri 

Núm. Porta 15 

Cod. Cadastral 4415311DF1741E 

Tipologia Edifici Aparionat 

Clau Planejament 20a/8 

Any de construcció 1966 

Antiguitat 44 

Alçada 1 

Sup. Construïda 339 

Sup. Solar 163 

Núm. Registres 4 

Tipologia d'ascensor C 

Cost Instal·lació. (inclou IVA, despeses generals, beneficis industrials i projecte). 108.097,68 € 

 

ACCESSIBILITAT     

L'edifici necessita ascensor X 

 
L'edifici compta amb itinerari practicable   

 
Es possible la instal·lació d'ascensor X 

 

Espais on es considera a priori possible la seva ubicació   

COST 

REHABILITACIÓ 

Per el pati de llum   0,00 € 

Per forat de l'escala   0,00 € 

Per façana exterior X 78.900,00 € 

Treballs addicionals per la bona instal·lació. X 10.000,00 € 

Millora accessibilitat - itinerari practicable. X 5.000,00 € 

Cost Ascensor i itinerari practicable 

 

93.900,00 € 

Cost itinerari practicable   0,00 € 
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FITXA 10. 

 

Adreça Passatge del Lliri 

Núm. Porta 3 

Cod. Cadastral 4415809DF1741E 

Tipologia Edifici Aparionat 

Clau Planejament 20a/8 

Any de construcció 1975 

Antiguitat 35 

Alçada 4 

Sup. Construïda 313 

Sup. Solar 121 

Núm. Registres 4 

Tipologia d'ascensor B 

Cost Instal·lació. (inclou IVA, despeses generals, beneficis industrials i projecte). 91.520,40 € 

 

ACCESSIBILITAT     

L'edifici necessita ascensor X 

 
L'edifici compta amb itinerari practicable   

 
Es possible la instal·lació d'ascensor X 

 

Espais on es considera a priori possible la seva ubicació   

COST 

REHABILITACIÓ 

Per el pati de llum   0,00 € 

Per forat de l'escala X 74.500,00 € 

Per façana exterior   0,00 € 

Treballs addicionals per la bona instal·lació.   0,00 € 

Millora accessibilitat - itinerari practicable. X 5.000,00 € 

Cost Ascensor i itinerari practicable 

 

79.500,00 € 

Cost itinerari practicable   0,00 € 
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ANNEX 2.3. Estudi Previ del conjunt d’equipament a l’illa delimitada 

pels carrers de Ramon i Cajal, Mansió, Pep Ventura 

i Cervantes del barri de Vista Alegre 



 
                              

ESTUDIS PREVIS CONJUNT D’EQUIPAMENTS A L’ILLA DELIMITADA PELS CARRERS RAMÓN Y CAJAL, MANSIÓ, PEP VENTURA I CERVANTES DEL BARRI DE VISTA ALEGRE DE 

CASTELLDEFELS 

 

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS                         ÀREA DE PLANEJAMENT – SERVEIS TÈCNICS 

                                                                                                            HENAR HERRERA YENES – ARQUITECTA 

         JOANA BADELL ROS – ARQUITECTA CAP DE SECCIÓ
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1.-MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 
PROJECTE  ESTUDIS PREVIS CONJUNT D’EQUIPAMENTS  
 
 
EMPLAÇAMENT    ILLA DELIMITADA PELS CARRERS RAMÓN 

Y CAJAL, MANSIÓ, PEP VENTURA I CERVANTES 
DEL BARRI DE VISTALEGRE DE CASTELLDEFELS 

 
    
1.1.-OBJECTE. 
 
L'objecte del següent treball és l'elaboració dels Estudis Previs d'un conjunt d’equipaments municipals 

previstos a l’Illa delimitada pels carrers Ramón y Cajal, Mansió, Pep Ventura i Cervantes del barri de Vista 

Alegre de Castelldefels. 

 
1.2.-CARACTERÍSTIQUES DEL SOLAR I PREEXISTÈNCIES. 
 
La  parcel·la objecte del projecte  presenta una forma rectangular amb una pendent d’uns 9 metres en la 

direcció dels C/ Ramón i Cajal i d’uns 5 metres en la direcció del C/ Mansió.  

Aquesta Illa està qualificada com a equipament pel planejament vigent i actualment està ocupada per una 

sèrie d’equipaments corresponents a l’antic CEIP Vist Alegre. Aquest centre escolar es va traslladar 

recentment a un altre lloc i actualment l’equipament es troba en desús.  

A l’interior de l’illa hi ha una pista esportiva que s’utilitzava pels alumnes del centre. 

Actualment la parcel·la es troba molt tancada i amb importants problemes d’accessibilitat degut als desnivells 

existents tant a l’exterior com a l’interior de la mateixa. 

 
 
1.3.-PROGRAMA DE NECESSITATS. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA.  
 
El conjunt d’equipaments que es proposen es situen segons les normatives urbanístiques vigents amb una 

separació de 5 metres als límits dels vials. Les diferents edificacions es disposen de forma perimetral a la 

parcel·la deixant a l’interior l’espai ocupat per la pista esportiva existent per tal de rehabilitar-la i dotar-la de les 

condicions necessàries per a la seva utilització  per a la gent del barri. 

Es preveu la urbanització de l’espai lliure de la parcel·la com a d’ús públic així com el seu condicionament per 

tal d’eliminar les barreres arquitectòniques existents i facilitar l’accessibilitat al conjunt dels equipaments.  

 

Es preveu la construcció d’un edifici destinat a equipament educatiu i un altre a equipament dotacional. 

El programa dels equipaments es desenvolupen en diferents nivells per tal d’adaptar-se a la topografia  

del terreny. 

A continuació es defineix el programa dels diferents equipaments. 

 

 

 

EQUIPAMENT EDUCATIU                   

SERVEIS EDUCATIUS PROPOSATS: 

 

• SEI, Serveis Educatius Integrats. Són serveis que treballen a la nostra ciutat del Departament 

d’Educació de la Generalitat: CRP,EAP,ELIC, Inspecció.  

• CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS. Cal un trasllat i una ampliació dels seus espais per poder 

ubicar i donar resposta a les necessitats educatives de la població adulta de la nostra ciutat.  

• SERVEI LOCAL DE GARANTIA SOCIAL, SLGS. És un servei municipal adreçat a joves de 16 a 21 

anys sense qualificació professional, que no han superat l’ESO i que volen continuar el seu itinerari 

formatiu i laboral. Amb la nova regulació dels PQPI, Programes de Qualificació Professional Inicial, 

que s’imparteixen des del SLGS, la relació és molt estreta amb el Centre de Formació d’adults, de tal 

manera que hi ha un mòdul dels PQPI que s’imparteix en els Centres de Formació d’Adults. 

• ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES, EOI. Aquest servei podrà compartir espais amb el Centre de 

Formació d’Adults i amb el SEI. De tal manera que apostem per una polivalència d’espais comuns a 

compartir.  

 

Aquests són els serveis que es preveu ubicar a l’edifici. La proposta es fa amb la intenció de compartir 

espais i recursos, l’EOI  serà el servei que més polivalència tindrà, en relació als seus espais. 

Passem a explicar cadascun dels serveis esmentats. 

 

• SERVEI EDUCATIU INTEGRATS DE ZONA DE CASTELLDEFELS. SEZ . El SEZ de Castelldefels 

està integrat per diferents serveis educatius: 

- Centre de Recursos Pedagògics (CRP) 

- Equip d’Assessorament Psicopedagògics (EAP) 

- Equip de Llengua i Cohesió social (ELIC) 

- També compta amb una logopeda del Centres de Recursos Educatius per a Deficients 

Auditius (CREDA) 

En aquests moments hi estan integrats per un total de 14 professionals dels diferents serveis i 

l’administrativa. 

Aquests professionals donen suport als centres d’educatius no universitaris, al seu alumnat, el seu 

professorat i les famílies. 

El seu àmbit d’actuació és Castelldefels. 

 

CRP. Els Centres de Recursos Pedagògics són serveis educatius creats pel Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya, per a donar suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del 

professorat.  

Els centres de recursos pedagògics actuen territorialment, el seu àmbit d’actuació és local. 

Els centres de recursos pedagògics estan integrats per  funcionaris docents dels cossos de mestres i 

professors d'ensenyament secundari, que són assessors en formació, innovació i recursos educatius, 



coneixedors de la realitat educativa, amb capacitat per establir una bona comunicació amb el professorat i 

dinamitzar els centres docents de la seva zona.  

Les seves funcions estan regulades pel Decret 155/1994, de 28 de juny i són:  

• Oferta de recursos, d'infraestructura i de serveis als centres docents, als mestres i als professors 

per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de 

la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions 

d'utilització.  

• Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal i elaboració de pautes i informacions 

complementàries per facilitar-ne l'ús del professorat.  

• Suport a les activitats docents i al intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la 

reflexió del professorat sobre la pràctica docent.  

• Coordinació i organització de l'execució i del seguiment de les activitats de formació permanent i 

col·laboració en la detecció de les necessitats de formació i en l'elaboració de propostes per 

satisfer-les.  

• Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament.  

Actualment està integrat per tres assessors. 

 

EAP. Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius que depenen del 

Departament d’Ensenyament, donen suport al professorat dels centres docents, per tal d'oferir la resposta 

educativa més adequada al conjunt de l'alumnat, especialment aquell que presenta disminucions o més 

dificultats en el procés d'aprenentatge i les seves famílies.  

• L’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica de Castelldefels té un àmbit d’intervenció local, 

per donar resposta a  les necessitats específiques de la ciutat. 

• Els EAP estan integrats per funcionaris docents d'ensenyament secundari de l’especialitat de 

Psicologia i Pedagogia i funcionaris del cos de diplomats de l’Administració de la Generalitat, de 

l’especialitat Treballador social en el cas d’aquells equips situats en àmbits amb importants necessitats 

socials.  

• Aquests professionals treballen com a equip multidisciplinari en el seu àmbit territorial en l’avaluació, el 

seguiment i l'orientació de l'alumnat, sobretot per a aquell amb necessitats educatives especials i en 

l'assessorament al professorat dels centres docents.  

 

Funcions dels EAP: 

•  Identificació  i avaluació de les necessitats educatives especials de l'alumnat, conjuntament amb el 

professorat i d'altres serveis específics per tal de trobar la resposta educativa més adequada en cada 

cas.  

•  Col·laborar en l'elaboració i seguiment de les diferents adaptacions curriculars que puguin necessitar 

els alumnes, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics.  

• Assessorament als mestres i professors sobre els projectes curriculars dels centres educatius, 

concretament en aspectes psicopedagògics i que millorin l'atenció a la diversitat de necessitats dels 

alumnes.  

• Assessorament a l'alumnat, les famílies i el professorat sobre aspectes relacionats amb l'orientació 

personal, educativa i professional.  

• Col·laboració amb els serveis socials per tal d'oferir atenció als alumnes i les famílies que ho 

necessitin. Oferta de recursos, infraestructura i de serveis als centres docents i al professorat per tal 

que disposin de material específic de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia 

educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d'utilització.  

 

Serveis  

• Valoració de l'alumnat amb necessitats educatives especials.  

• Suport als docents.  

• Orientació alumnes i a les seves famílies  

L’EAP de Castelldefels està integrat per quatre psicopedagogs i psicopedagogues, una treballadora 

social i una fisioterapeuta. 

 

ELIC. Els ELIC són serveis educatius multidisciplinaris que depenen del Departament d’Educació que, en un 

àmbit territorial definit, donen assessorament i suport als centres docents i al professorat en relació amb 

aspectes lingüístics, interculturals i de cohesió social. 

Estan integrats per funcionaris docents d'ensenyament primari o secundari 

Funcions dels ELIC : 

En relació amb els centres educatius i en relació amb l’alumnat nouvingut i amb risc d’exclusió social:  

- Assessorament sobre l’organització de l’aula d’escollida i en l’atenció a altre alumnat amb risc 

d’exclusió social  



- Col·laboració en la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix 

vertebrador d’un projecte plurilingüe  

- Col·laboració en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés educatiu  

- Orientació en l’adequació dels documents de Centre: Projecte Educatiu, Projecte Curricular, 

Projecte lingüístic , Pla d’Acció tutorial i pla d’acollida i integració  

- Assessorament sobre el treball tutorial per l’alumnat nouvingut o amb risc d’exclusió social  

- Orientació i assessorament sobre recursos materials, metodològics i estratègies d’immersió 

lingüística i d’inclusió social  

- Col·laboració en la formació permanent del professorat: tutor d’acollida, coordinador lingüístic , 

equip directiu, equips docents i altres  

- Promoció i suport d’experiències innovadores  

- Participació i col·laboració amb altres professionals dels serveis educatius per donar suport als 

centres d’una manera integrada  

- Elaboració de memòries valoratives de les diferents actuacions  

En relació amb altres instàncies educatives:  

- Assessorament a les comissions d’escolarització de zona  

- Col·laboració amb les oficines municipals d’escolarització  

- Col·laboració amb la inspecció educativa i altres serveis educatius  

- Col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions i 

institucions  

En relació amb els plans educatius d’entorn, com a conjunt d’actuacions a la zona educativa per 

potenciar la integració escolar i social de l’alumnat :  

- Dinamització de les actuacions dels plans educatius d’entorn  

- Col·laboració, coordinació, assessorament i suport  

- Altres funcions que els atribueixi el Departament d’Educació  

L’ELIC de Castelldefels està integrat per dues assessores 

• CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS JACINT VERDAGUER. 

Aquest servei actualment s’ubica en un altre Centre del municipi i es preveu el seu trasllat al nou 

equipament. 

És un centre públic que està al servei de totes les persones adultes de la ciutat que no van poder 

assistir a l’escola o que ho van fer de forma irregular; de les que volen ampliar els seus coneixements 

i/o aconseguir el certificat d’etapa instrumental i el títol de graduat en educació secundària (GES). 

També poden accedir-hi totes les persones que vulguin preparar-se per a les proves d’accés als cicles 

formatius de grau mitjà ( a partir dels 16 anys) i a les proves dels cicles de grau superior ( a partir dels 

18 anys). 

 

Des del Centre de Formació d’adults, s’ofereix als alumnes una atenció personalitzada que s'adapta al 

seu procés d'aprenentatge. Es programen diverses activitats que tenen com a finalitat desenvolupar 

una educació i una formació integral, tolerant, solidària i no sexista, des d’una concepció de centre 

obert i participatiu amb l’entorn.  

 

Nivells Educatius 

- Etapa instrumental nivells: I-II i III 

- Graduat en Educació Secundària (GES): nivells I, II,  

- Preparació per a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior. 

- Informàtica (inicial bàsic) 

- Grups específics de català/castellà per a estrangers (nivell I i II) 

- Anglès 

- Sortides, excursions, festes escolars, etc. 

Extraescolars: L’Associació d'alumnes treballa activament i col·labora en la vida del centre organitzant 

un seguit d'activitats com ara ioga, tai-chi, taller de lectura avançat, excursions i sortides. 

 

Horari: el centre està obert de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h, i de 15 h a 21.30h i organitza les 

diverses activitats en franges horàries de matí, tarda i vespre. 

 

Equipaments i   Serveis 

· Consergeria 

. Aules 

· Biblioteca 

· Aula d'informàtica 

· Sala d’audiovisuals i estudi 

. Sala d’usos múltiples 

 

 

 

• SERVEI LOCAL DE GARANTIA SOCIAL, SLGS  

Aquest servei municipal s’ubica actualment al Centre Sociocultural de Vistalegre, situat al C/ 

Giralda, 6 del mateix Barri de Vistalegre. Es preveu el seu trasllat al nou equipament. 



El servei va adreçat a tots els joves de 16 a 21 anys i especialment a aquells que no han aconseguit 

superar l’ESO i que volen continuar el seu itinerari formatiu i/o laboral. 

S’ofereixen els serveis següents: 

· Servei d’informació, orientació i acompanyament i seguiment a joves i famílies per garantir la inserció 

formativa i laboral. L’orientació que es dóna als joves pot tendir cap al món laboral o cap a la formació, ja 

sigui reglada (cicles formatius) o no reglada (formació ocupacional) tant del municipi com de la rodalia. 

· Suport als centres educatius de secundària en el desenvolupament d’accions de prevenció del fracàs 

escolar. 

· Oferta formativa de Programes de qualificació professional inicial (PQPI) 

 

Calendari: 

El Servei Local de Garantia Social està obert tot l’any i el programa de qualificació professional inicial  

funciona de setembre a juny. 

 

Equipaments i Recursos Humans 

 

· Espais i recursos materials adients per desenvolupar la nostra oferta educativa al Centre Cívic Vista 

Alegre 

· Tècnics amb amplia experiència en el treball de la formació i educació de joves 

 

El SLGS treballa en coordinació amb altres àrees de l’Ajuntament, com ara Serveis Socials, Promoció 

Econòmica, Joventut, Pla Educatiu Entorn (PEE) , la Inspecció d’Educació i els instituts d’educació 

secundària. Treballa per a la prevenció de l’abandó escolar, molt lligats als instituts, on es fan sessions 

informatives dels recursos Trànsit pels alumnes que es preveu que no acreditaran l’ESO, i per als pares. 

GARANTIA SOCIAL 

Programa de qualificació professional inicial (PQPI) 

 

Els objectius dels PQPI són la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu reglat mitjançant les 

proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (PPCFGM). Els requisits per accedir al PQPI són els 

següents: 

· Joves de 16 a 21 anys  

· Sense el graduat de l’ESO 

· Aturats 

 

El curs 2009/2010 es continuarà  desenvolupant els perfils professionals següents: 

· Auxiliar de comerç i atenció al públic. 

· Auxiliar de cuina. 

· Auxiliar en operacions de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis. 

Després de la formació professionalitzadora, els alumnes fan pràctiques a les empreses. 

Es fa  l’acompanyament i el seguiment amb el trànsit a la inserció laboral, dels joves que necessiten 

aquest recurs. 

 

• ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES.  (EOI) 

L'EOI és un centre públic de règim especial, no universitari per a persones adultes destinat a 

l'ensenyament d’idiomes moderns, regulats per la LOE. Depèn del Departament d'Educació de la 

Generalitat de Catalunya i és part de la xarxa de les EOI de l'Estat espanyol. 

Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests 

ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les 

úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.  

El pla d'estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen, que és la 

capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu del idioma com a vehicle de comunicació general. 

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat: 

• Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.  

• Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.  

• Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús 

del idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.  

• Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.  

Horaris 

A les escoles oficials d'idiomes, hi ha diverses modalitats d’horari per estudiar les diferents llengües: 

• extensiu:  

o diari: classes d'una hora diària de dilluns a divendres.  

o altern: classes de dues hores en dies alterns, i divendres alterns. 

 

• intensiu:  

o classes de dues hores diàries de dilluns a divendres (deu hores setmanals). 

No totes les EOI ofereixen totes les modalitats d'horari. 

 



Altres activitats 

Les escoles oficials d'idiomes col·laboren en diferents plans del Departament d'Educació amb cursos d'anglès 

adreçats a ensenyants en actiu o bé a estudiants de determinades famílies de la Formació Professional i 

Escoles d'art. 

Serveis 

A més de les classes d'idiomes, els alumnes poden trobar en el conjunt de les diferents EOI aquests serveis: 

• Laboratoris d'idiomes  

• Sales de vídeo  

• Antena parabòlica  

• Sala de lectura  

• Biblioteca  

• Sala de cinema i sala d'actes  

• Centre d'autoaprenentatge  

• Cursos monogràfics  

• Cursos intensius de juliol  

No totes les EOI ofereixen tots aquests serveis. 

 

Les superfícies i espais destinats per a cadascun dels serveis han estat definides pel Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En el cas de l’EOI,,  l’entenem com a conjunt d’aules 

depenent d’un altre centre i  amb una gran polivalència d’espais. 

 

El trasllat del SLGS als espais de l’Antic CEIP Vista Alegre, deixarà lliure la tercera planta de l’edifici 

del carrer Giralda,  número  6. En aquest edifici està situat el servei d’estimulació precoç, DELTA que 

treballa amb la població infantil de la ciutat. Aquest servei  necessita més espai, per poder atendre la 

creixent demanda de població. 

 

EQUIPAMENT DOTACIONAL                   

CENTRE CÍVIC 

Es preveu la construcció d’un Centre Cívic amb diferents serveis destinats a la gent del barri i del municipi. Es 
tracta aquest equipament com a instrument per la cohesió social de la ciutat, treballant en temes socials, 
culturals, de participació ciutadana i de l’articulació territorial. En la seva funcionalitat, les característiques 
essencials que els defineixen són: la proximitat, la polivalència, la integració/interacció i la participació.   

 

Per la concreció de criteris de planificació i disseny del centre cívic, es faran unes sessions de participació en 
les que puguin participar veïns o entitats del sector, tècnics de la gestió, arquitectes,... 

És important que  en el procés de planificació incorporem suggeriments en temes com funcions i dependències 
de l’equipament, infraestructures de l’edifici, amb vista a poder afavorir la identificació dels ciutadans amb 
aquest equipament.   

 

  Es proposa aquest equipament al barri de Vista Alegre per millorar l'oferta d'espais de relació i de realització 
d'activitats, així com la prestació d'alguns serveis personals i culturals. 

Així doncs, l’habilitació d’aquest espai permetrà: 

- Apropar serveis  a les persones i realitzar el seu seguiment.    

- Gaudir d’un espai de relació, de comunicació i d’integració per afavorir la connexió social del barri. 

- Posar a disposició dels usuaris una sala de lectura, on es puguin consultar diaris,revistes, llibres,..  

- Afavorir la capacitat associativa del barri, oferint un espai de reunió per les diferents associacions i entitats 
del barri.  

 

El local destinat a aquest equipament se situarà, dins del conjunt d’equipaments previstos a l’Illa 
d’equipaments de nova creació (entre els carrers de Ramon i Cajal, Mansió, Pep Ventura i Cervantes), a la 
planta baixa de l’edifici destinat a habitatge dotacional. Aquest espai tindrà accés pel carrer Mansió així com 
per l’espai públic d’accés que es genera pel C/ Ramón i Cajal (Veure plànols i seccions). Aquest espai públic té 
les mides suficients com per acollir algunes activitats complementàries exteriors.  

 

Els serveis proposats al centre cívic seran: 

• Espai de recepció: control d’accés, atenció al públic,..  

• Vestíbul: espai ampli i polivalent de trobada i relació 

• Cafeteria –bar 

• Sala d’actes polivalent 

• Sales per cursos, tallers, reunions per a grups i serveis al teixit associatiu de la zona 

• Sala taller amb equipament de cuina 

• Aula de informàtica 

• Espais per despatxos: direcció, sala de reunions i despatxos d’entitats 

• Magatzems 

 

 

 



HABITATGES DOTACIONALS 

Es preveu la construcció d’un edifici destinat a habitatge dotacional. 

Els habitatges proposats entren dins de la dimensió social de la figura de l’habitatge dotacional públic dins del 

marc de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge, comprenent no només aquells habitatges destinats a satisfer  

les necessitats temporals de persones amb dificultats d’emancipació o assistència residencial, sinó també 

aquells que requereixen acolliment, atenent a col·lectius específics com ara els joves, la gent gran, les dones 

víctimes de violència de gènere, els immigrants, les persones separades o divorciades que hagin perdut el dret 

a l’ús de l’habitatge compartit, les persones pendents de reallotjament per operacions públiques de substitució 

d’habitatges o per actuacions d’ execució  del planejament urbanístics o els sense llar. 

L’edifici es disposa en forma de L amb dos nuclis de circulacions i passadissos exteriors per tal de donar accés 

als diferents habitatges. Es plantejant dos tipus d’habitatges amb diferents superfícies per tal que s’adapten  a 

les diferents necessitats de la població. 

PISTA ESPORTIVA            

Es proposa la renovació i condicionament de la pista esportiva existent a l’espai interior de l’illa, adaptant-la  

als nivells i condicionants dels nous edificis. 

Es proposa una actuació que resolgui els problemes d’accessibilitat de la parcel·la actual per tal de crear un 

espai lliure d’accés sense barreres arquitectòniques i adequat a l’ús en condicions d’equitat de gènere.  

L’interior d’illa es dissenyarà com un element permeable i de fàcil accés des dels diferents carrers que 

envolten el conjunt. 

La intervenció contribuirà  a generar un espai col·lectiu representatiu per al barri, amb bona accessibilitat a la 

xarxa de transport públic, donant continuïtat al espai urbà i afavorint els usos cívics de l’espai públic i esportiu. 

Amb la finalitat d’evitar casos de vandalisme, tots els passos des dels vials a la pista esportiva  interior 

disposaran de tancaments metàl·lics, de tal forma  que s’impedeix l’accés a l’interior a les hores que determini 

l’Ajuntament 

APARCAMENT SOTERRAT               

El barri presenta un dèficit d’aparcament important. Per tal de donar una solució a la demanda que generarà la 

nova illa d’equipaments s’ha estudiat la possibilitat d’incloure  un aparcament de 34 places dins la mateixa illa. 

Sota la pista esportiva es realitzarà l’excavació i construcció d’una planta d’aparcament, d’aquesta manera el 

mateix forjat de l’aparcament serà la base de la pista esportiva . L’accés serà pel pati del carrer Ramon i Cajal, 

al mateix nivell. 

  

L’ús està pensat per donar servei a tots els usuaris de  l’equipament durant el dia i a la nit un ús exclusiu per 

als veïns del barri. La franja horària dependrà dels horaris d’obertura  i ús de l’equipament. 

 

ESPAI LLIURE D’ÚS PÚBLIC           

Es proposa l’urbanització i enjardinament de l’espai lliure de la parcel·la propietat municipal. 

L’espai objecte d’aquesta actuació és la franja perimetral de tota la parcel·la que es preveu urbanitzar sense 

cap tipus de tancament a límit de carrer, per tal que pugui ser utilitzat des de l’exterior com a espai públic. 

D’altra banda, des del C/ Ramón i Cajal es preveu l’accés a un pati interior de l’illa, que es condicionarà com a 

espai públic d’accés i relació dels diferents equipaments. 

Es proposa una actuació que resolgui els problemes d’accessibilitat de la parcel·la actual per tal de crear un 

espai lliure d’accés sense barreres arquitectòniques i adequat a l’ús en condicions d’equitat de gènere.  

L’interior d’illa es dissenyarà com un element permeable i de fàcil accés des dels diferents carrers que 

envolten el conjunt. 

La intervenció contribuirà  a generar un espai col·lectiu representatiu per al barri, amb bona accessibilitat a la 

xarxa de transport públic, donant continuïtat al espai urbà i afavorint els usos cívics de l’espai públic i esportiu. 

 
 
 
 
 
 
 



1.4.-NORMES URBANÍSTIQUES. 
 
 

 
Emplaçament: 
 

 
            ILLA DELIMITADA PELS CARRERS RAMÓN 
            Y CAJAL, MANSIÓ, PEP VENTURA I CERVANTES 
             BARRI DE VISTALEGRE - CASTELLDEFELS 

 
 
Classificació: 
 

 
Sòl urbà. 

 
Qualificació: 
 

Equipaments 7a* 

 
Usos permesos: 
 

 
Equipament educatiu  
Habitatge dotacional 
Equipament esportiu 
 

 
 
 
 
 
 Normativa 

 
Projecte 

 

Tipus d’ordenació Edificació Aïllada 
 
 

Superfície de 
parcel·la 

 4.167 m2* 

 
Edificabilitat 

1,20 m2s/m2s ( 5.000 m2) 1,15 m2s/m2s ( 4.798 m2) 

 
Ocupació mix.  

 
40% (1.667 m2) 

 

 
40% (1.667 m2) 

 
Separacions  
mínimes 

front - 5.00 m 
lateral - 5,00 m 
fons – 5,00 m 

front - 5.00 m 
lateral - 5,00 m 
fons – 5,00 m  

 
Alçada màxima 10,60 m (PB+2Pp) 

 
10,60 m (PB+2Pp) 

 
 
Superfície parcel·la* - adaptació a la nova alineació a vial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1.5.-SUPERFÍCIES  
 

     
 
 
 
 
 TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA                       6530 m2  
  
TOTAL SOSTRE EDIFICABLE                                 4798 m2  

 

 



 

 

L’edifici disposarà de totes les actuacions necessàries per al correcte desenvolupament de l’activitat: 

instal·lacions d’electricitat i enllumenat, de sanejament, de distribució d’aigua i gas, de recollida de residus 

sòlids, de climatització i ventilació, contrincants, de comunicació (telefonia i televisió), de tecnologies de la 

informació, i contra intrusió. 

El projecte es farà tenint en compte l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així com altres 

aspectes dirigits a garantir l’equitat de gènere. 

També es tindran en compte criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat a l’hora de projectar l’edifici. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Castelldefels,  març  de  2010. 
 

 
Henar Herrera Yenes – arquitecta 

Joana Badell Ros – arquitecta cap de secció 
Àrea de Planejament – Serveis tècnics 

Ajuntament de Castelldefels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2.-FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                1. Vista C/ Mansió cantonada C/ Ramón i Cajal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  3. Vista C/ Ramón i Cajal 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
        
       2. Vista C/ Ramón i Cajal cantonada C/ Cervantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       4. Vista C/ Pep Ventura 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

     
 
  5. Vista interior d’illa i accés a la pista esportiva 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7. Vista interior pati 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  6. Vista interior  d’illa i pista esportiva existent 
            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
             
     8. Vista interior pati          
             
  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PLÀNOLS  
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ANNEX 2.4. Expropiació d’una finca al carrer Murillo núm. 8 per a la 
creació d’una zona verda 















Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre.  Ajuntament de Castelldefels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2.5. Estudi de mobilitat del barri de Vista Alegre de 

Castelldefels 
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1. MEMÒRIA TÈCNICA 
1.1.- ANTECEDENTS  

L’Ajuntament de Castelldefels, presenta el seu Projecte d’Intervenció 

Integral en el barri de Vista Alegre per sol·licitar les ajudes de la “Llei de Barris” 

que promou la Generalitat de Catalunya.  

 
El projecte inclou varies actuacions relacionades amb la millora de la 

mobilitat del barri, que han d’analitzar-se i implementar-se en base a un estudi 

de mobilitat que englobi tots els modes de transport (transport públic, a peu, 

en bicicleta i en vehicle privat) i sobretot l’aparcament. 

 

Les actuacions son les següents: 

 

• Camp 8. Actuació 8.1. Ampliació de voreres i establiment de 

circuits de vianants amb prioritat invertida. 

• Camp 8. Actuació 8.2. Pla d’adaptació de guals i de passos de 

vianants. 

 

 Aquestes actuacions requereixen d’un nou repartiment de l’espai viari, 

pel que cal reconfigurar les estratègies de mobilitat per guanyar espai pels 

vianants i treure’l del vehicle privat. Aquest canvi de prioritat haurà d’analitzar-

se integralment (des del punt de vista de tots els modes de transport) i 

detalladament per donar alternatives i possibilitats a tots els veïns del barri de 

Vista Alegre. 
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El barri de Vista Alegre,situat a la part més septentrional del municipi, esta 

delimitat pels carrers d’Agustina d’Aragó, de Ramon i Cajal i de Lola Anglada, 

te una superficie d 14,5 Ha i esta emplaçat a mig vessant de la serra de Llopart 

(entre cotes +20 i +70). 

 
 

 

Es un barri de formació de a finals dels anys 50 i esta format per 

edificacions de planta baixa i sense aparcament amb carrers estrets, sense 

voreres, amb forts pendents (del 6% al 15%) i de traçat laberíntic 

 

 

 

 

 

1.2.- CONTINGUT I PROGRAMA DELS TREBALLS

 

La mobilitat és un sistema complex en el qual hi participen múltiples elements interrelacion

 

Tots els sistemes han de comptabilitzar-se, i en conseqüència la proposta 

que s’introdueix planteja un estudi ampli i exhaustiu, eminentment pràctic, que 
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pretén harmonitzar la forma urbana i la de trànsit en base a considerar la 

pràctica totalitat dels factors que intervenen en la mobilitat de la ciutat, i 

programar les actuacions de gestió i infraestructurals sobre pressupostos 

realistes i en el seu cas, recolzant-se en programes de participació pública-

privada, que accelerin les inversions. 

 

El barri de Vista Alegre s’emplaça a la perifèria de la ciutat, a la faldilla de 

la serra de Llopart, el que el configura amb unes característiques físiques que 

compliquen els desplaçaments que no son amb transport privat. LA poca 

oferta de transport public combinada amb les dificultats dels moviments a peu 

o bicicleta (elevat pendent i inexistència de voreres o circuits practicables), 

obliguen a la utilització dels modes privats de desplaçament. 

 

Els principals objectius que plantejarà l’estudi són: 

 

1. Millorar les connexions a peu tant internes com de connexió amb el 

centre de la iutat de Castelldefels- 

2. Potenciar el transport públic, analitzant possibles increments de les 

freqüències de pas, adaptació de les línies actuals als torns de treball als 

principals centres de treball, ...  

3. Millorar la seguretat viària del barri. 

4. Analitzar la oferta i la demanda d’aparcament, proposant mesures per 

pal·liar el dèficit d’aparcament actual. 

 

 Aquests quatre grans objectius es combinaran i es modificaran amb les 

aportacions realitzades per els principals coneixedors del territori de 

Castelldefels, que són el propi Ajuntament, la Policia Local i el conjunt del teixit 

associatiu del municipi que serà incorporat dins un procés participatiu de 

l’estudi. 

 

El contingut dels treballs que es proposa s’ha estructurat en sis grans apartats: 

� Mobilitat de vianants i bicicleta 

� Transport públic 

� Circulació 
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� Aparcament i distribució urbana de mercaderies 

� Seguretat vial 

� Medi ambient en relació amb el trànsit 

� Perfil general de la mobilitat 

 

A cadascun d’aquests apartats es realitzarà una fase de recollida 

d’informació sobre la demanda (aforaments, rotacions i enquestes) i sobre 

l’oferta en els estats actuals (inventaris de la xarxa vial o de l’oferta de 

transport públic). Aquesta recollida d’informació, en el cas de la circulació, 

serà tractada i representada gràficament mitjançant la funció de GIS (Sistema 

de Informació Geogràfica) incorporada al programa TransCAD que serà 

utilitzat en aquest estudi en la seva doble funció de model de simulació i 

sistema de representació visual de les dades obtingudes. La comparació dels 

paràmetres quantificats d’oferta i demanda permetrà la realització de 

diagnosis quantitatius sobre els punts febles de cada sistema de mobilitat, i 

qualitatius (a partir de les enquestes) sobre la percepció de l’usuari sobre les 

condicions de mobilitat en la seva ciutat. 

 

El coneixement de la problemàtica de cada apartat, permetrà el 

desenvolupament de les propostes d’actuació concreta. Aquestes propostes 

s’elaboraran conjuntament amb la direcció de l’estudi. 

 

L’objectiu final d’aquesta proposta no vol limitar-se en la identificació de 

problemes, la generació d’una base de dades i la definició de les línies 

estratègiques d’actuació, si no que a partir de l’estudi integral, eminentment 

pràctic, realitzat pel nostre equip s’ha de culminar amb les actuacions de 

resolució contingudes en programes d’actuació concrets a nivell de disseny en 

les distintes disciplines (viari, regulació semafòrica, aparcament, transports 

col·lectius...), que permetin l’aplicació directa de les mesures, ajustades al 

programa d’inversions de l’Ajuntament i/o a la factibilitat de la col·laboració 

del sector privat. 

 

A continuació es descriu la metodologia a aplicar en l’estudi, 

diferenciada segons els mateixos apartats definits anteriorment. 
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1.3.- METODOLOGIA i PLANIFICACIÓ 

 

1.3.1.- ZONA DE VIANANTS 

 

A/ Objectiu  

 

En general, durant els anys 50,  el planejament de les infraestructures per a 

la mobilitat de vianants ha estat molt condicionat per les exigències del trànsit de 

vehicles, que era considerat no ja prioritari sinó exclusiu. D’aquest plantejament 

deriven solucions físiques que trobem sovint en les nostres ciutats i barris en les què 

simplement el vianant aprofita els espais viaris que el cotxe no necessita. 

 

Ja s’ha establert una adequació de zones del centre de la ciutat de 

Castelldefels de manera que permeten la circulació de vianants en condicions 

de prioritat, l’ampliació de les zones d’exclusivitat de vianants o de prioritat 

invertida, evidencien el canvi en la reflexió sobre la ciutat, que es plasma en 

l’aplicació d’un renovat sistema de mobilitat i que sense dubte ha de ampliar-se 

en els pròxims anys cap als barris.   

 

Per això, aquesta part de l’estudi s’emmarcarà dins d’aquesta tendència 

dirigida a completar a l’actuació ja iniciada per l’Ajuntament amb l’objectiu de 

millorar les condicions de circulació dels vianants, analitzar les demandes 

ciutadanes en aquest aspecte i establir respostes racionals i factibles tècnica i 

econòmicament. 
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B/ Metodologia i recollida d’informació  

 

� Determinació dels centres d’atracció de viatges en mode peu, 

ampliació de vorers  i definició d’itineraris de vianants. 

 

Per determinar els itineraris bàsics en mode peu, dins de l’esquema de 

mobilitat de la ciutat, en primer lloc, es determinaran els principals centres 

d’atracció de viatges: 

 

� Escoles i demés centres educatius importants 

� Eixos comercials i zones d’elevat desenvolupament del sector terciari 

� Nusos de comunicació d’aportació de viatges 

� Centres oficials, centres lúdics, etc. 

 

La connexió de cadascun d’aquests centres d’atracció de viatges amb les 

diferents zones que conformen el barri i la ciutat, permetrà la definició dels 

itineraris òptims en mode peu, que seran contrastats amb la planificació 

urbanística en aquesta matèria. 

 

En aquests itineraris es valorarà la superfície útil disponible i la qualitat de 

l’itinerari quantificant la superfície de vorera i els elements de potencial 

ocupació de la mateixa (mobiliari urbà, vehicles estacionats, contenidors, etc). 

Així mateix es verificarà el seu estat en relació a la mobilitat de persones amb 

mobilitat reduïda, gent gran, cotxets de nens, etc. 
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� Enquestes i aforaments 

 

Per determinar el grau de percepció de la qualitat de la mobilitat de 

vianants i el motiu dels desplaçaments a peu es realitzaran paral·lelament 200 

enquestes als accessos de vianants a la zona de vianants actual, completades 

amb una avaluació dels viatges a peu realitzats. 

 

En les enquestes es preguntarà sobre els problemes percebuts pel ciutadà 

per a l’accés i els motius per a la selecció del mode peu. 

 

Complementant les enquestes es realitzaran 5 aforaments de 8 hores de 

durada als principals punts de generació de desplaçament del barri, els 

comptatges permetran quantificar el nombre de vianants que es mou pel barri i 

les zones on cal prioritzar les actuacions. 

 

C/ Diagnosi 

 

Per valorar la situació de la mobilitat de vianants, es realitzarà, en els trams 

analitzats, una avaluació dels nivells de servei que ofereixen les superfícies 

disposades per aquest mode de viatge segons el manual de capacitat, amb 

proposta de les millores i adaptacions que resolguin els conflictes detectats. Els 

nivells de servei, definits en el manual de capacitat, contrasten la superfície 

disponible per al vianant amb les intensitats de flux. Els paràmetres a obtenir són:  

 

� Densitat de vianants (vianants/m2). Es considerarà únicament la 

superfície efectiva, ja que la presència de mobiliari urbà, arbres, terrasses 

de bars o comerços redueixen l’espai disponible per als vianants. 

� Intensitat màxima i mitja, estretes a partir de les densitats i la velocitat 

dels vianants, ens permeten conèixer els vianants/minut/metre per cada 

tram de vorera. 

� Espai disponible per al vianant (m2/vianants), obtingut mitjançant l’invers 

de les densitats, i que ens ha de permetre conèixer el grau de saturació 

de cada vorera amb relació a l’espai disponible. 
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D) Definició dels Programa d’ampliació de les voreres i zones de vianants 

 

Realitzada la diagnosi, es disposa dels elements de judici necessaris per 

definir les actuacions a curt i mig termini, que culminarà en una proposta 

d’actuació basada en unes directrius tant des d’un punt de vista urbanístic 

(ampliació de voreres, transformació en carrers de vianants, protecció física, 

etc.) com didàctic (respecte de les voreres i les zones de vianants per part dels 

usuaris que utilitzen el cotxe). 

 

En l’estudi s’establiran una sèrie d’actuacions en les vies que es considerin 

viables, definint una jerarquització de vies, amb aplicació de disseny específic 

per a cada tipus de via definit, on es detalli la seva funcionalitat i tractament 

de: 

 

� Secció total 

� Amplada de vorera i calçada 

� Existència o no d’aparcament i altres serveis 

� Limitacions funcionals (velocitat màxima, autoritzacions de pas, etc.) 

� Temporalitat (períodes de tancament i obertura) 

� Característiques de secció transversal (secció única, separació per fitons 

o altres elements...) 

� Recomanacions sobre tipus de paviment. 

� Zones 30. 

 

En síntesis les propostes assoliran a: 

 

1.- Seguretat viària, dirigides a dissenyar les xarxes de recorreguts segurs que 

enllacin els punts de major demanda de vianants. 

2.- Reconquistar espais públics com a lloc de relació, amb prioritat per a 

vianants i adequar els carrers per facilitar la convivència entre el vianant i el 

vehicle. 

3.- Estimular el coneixement i el respecte dels més joves de l’entorn urbà, amb 

proposta d’actuacions que garanteixin l’estímul. 
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1.3.2.- EL TRANSPORT PÚBLIC 

A/ Objectiu  

 

L’objectiu és proposar millores del sistema de transport públic de la ciutat, i 

que es dirigeix cap al barri. L’existència de l’estació de RENFE - rodalies, permet 

plantejar sistemes d’intermodalitat que facilitin la mobilitat interior dels barris de  

Castelldefels cap als sistemes de transport col·lectiu d’alta capacitat. 

 

 El procés de treball proposat és. 

� Es treballarà amb les empreses de transport urbà i interurbà que presten en 

l’actualitat el servei, per posar al dia la informació, i recaptar la seva 

experiència. 

� Es realitzarà un anàlisi de la concentració d’activitats (residencials, 

terciàries, laborals, amb la finalitat de determinar les zones no servides –

distàncies a parada superiors a 300/500m- i permetre la proposta de 

modificació d’itineraris o d’establiment de noves línies de transport. 

 

B) Metodologia 

 

Es realitzarà una zonificació de les activitats en la població, determinant 

les concentracions de població o d’activitat que es trobin a distàncies 

superiors a 300m o 500m de la parada més pròxima. En funció dels dèficits 

detectats s’analitzarà la viabilitat d’alterar els recorreguts de línies, o 

d’implantació de nous recorreguts. 

 

 

 

C) Definició dels Programes de millora del transport públic urbà  

 
A partir del coneixement dels problemes i necessitats dels usuaris actuals i 

potencials, es proposarà millores de Servei Urbà i Interurbà, amb potencials 

modificacions de la xarxa de línies d’autobús, freqüències de pas, disseny de 

parades, preferència a les cruïlles, implantació de carril-bus, etc., així com 

millora de les característiques de la flota (incloent-hi la valoració de l’ús 

d’energies alternatives per impulsar la flota i vehicles accessibles).  
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1.3.3.- CIRCULACIÓ I ORDENACIÓ VIAL 

 

A/ Objectiu 

 

Per realitzar la diagnosi de la situació del vehicle privat a la ciutat, es 

portarà a terme la quantificació dels fluxos de trànsit actuals, considerant el 

volum i el seu caràcter (trànsit de pas o bé amb destinació al barri, l’origen, les 

principals destinacions, itinerari, distribució horària (identificació d’hores punta), 

motiu del desplaçament (mobilitat obligada...), lloc d’aparcament, etc. La 

diagnosi, en funció de les dades obtingudes, permetrà determinar els punts 

febles de la xarxa circulatòria actual i planificar les propostes que es derivin de 

l’estudi. 

 

B/ Metodologia i recollida d’informació 

 

El pla d’aforaments proposa un conjunt de 12 punts d’aforament manual 

proposats en el planol següent, distribuïts als accessos i la xarxa viària bàsica, on 

es registraran les intensitats de circulació per períodes de 15 minuts. Les 

característiques dels aforaments manuals seran de 8 hores distribuïts entres les 

8.00 i les 20.00 hores, que consideraran la direcció i eventualment la composició 

del trànsit. 

 

  

 A més es realitzaran 6 aforaments automàtics de 24 hores que es 

localitzaran a la xarxa bàsica i als accessos al municipi (a definir), els quals 

coincidiran amb els punts d’enquesta a conductors. (veure plànol adjunt) 
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C/ Diagnosi 

 

� Intensitats de trànsit 

 

Els aforaments conjuntament amb les enquestes realitzades permetran la 

confecció del Plànol de Volums de Trànsit de la ciutat (aranya de trànsit) 

detallant-se per a cadascuna de les vies dels accessos i de la xarxa viària bàsica 

de la ciutat les seves intensitats de trànsit. A partir d’aquestes dades i del 

inventari d’oferta vial que comptabilitzarà els carrils de circulació i els temps de 

pas a la xarxa viària bàsica s’elaborarà una anàlisi dels punts de saturació i 

nivells de servei de la xarxa, que seran representats en plànols per a la seva 

verificació per contrast amb els problemes quotidians observats a la ciutat. 

 

� Distribució horària, tipologia de vehicles i moviments 

 

Els aforaments automàtics permeten determinar les intensitats de trànsit en 

hora punta, quart d’hora punta, volum per carrils, volum per metre de calçada i 

índex de variació (6.00 a 22.00 hores). També s’obté la corba de distribució 

horària del trànsit.  

 

�
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Els aforaments manuals possibiliten l’obtenció i diferenciació de la intensitat 

de cada moviment en una intersecció. Els aforaments de composició 

distingeixen el tipus de vehicle segons categories predefinides. El procés de 

tractament de les dades és el mateix que en el cas anterior. Els aforaments –tant 

manuals com automàtics- s’acompanyen d’un plànol que indica la localització 

del punt aforat, els moviments i les seccions, segons el cas.  

 

� Model de simulació 

 

La informació recollida (aforaments i enquestes) serà la base per elaborar i 

calibrar un model de generació, distribució i assignació de viatges en vehicle 

privat pel centre de la ciutat. S’utilitzarà el model de simulació TransCAD, aquest 

instrument d’enginyeria de trànsit constitueix una valuosa ajuda per al procés de 

formulació, selecció i avaluació de les diferents propostes d’ordenació del 

sistema de mobilitat.  

 

La formulació del model es concreta en la construcció d’un graf de la 

xarxa viària i d’una matriu de desplaçaments en els què la ciutat de Gavà serà 

el punt d’origen i destinació o bé suposi el seu suport infrastructural (fluxos de 

pas). La utilització del model permet la formulació i assaig de propostes, fruit del 

diàleg entre l’administració i el consultor, amb l’objectiu general d’ordenació del 

trànsit que es poden concretar en una sèrie d’actuacions: 

 

� Definició d’itineraris d’accés des del centre a l’exterior de la ciutat i a 

l’inrevés.  

� Optimització dels sentits de circulació i plans de sentits únics. 

� Especialització de vies o implantació de zones de vianants, detectant la 

sobrecàrrega dels itineraris alternatius. 

� Avaluació de la situació de saturació de la xarxa en diferents hipòtesis i 

detecció dels punts crítics de l’accessibilitat. 

 

La construcció del model permet la seva utilització per a l’anàlisi de 

l’impacte sobre el trànsit en el municipi de les actuacions en projecte, preveient 
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la redistribució del trànsit com a fruit de la disposició d’un nou viari o de noves 

connexions amb l’existent. 

 

1.- ESCENARI 0, o situació actual 2010. En aquest escenari es procedirà a la 

calibració del model i a la determinació dels punts que actualment presenten 

major congestió de trànsit. 

 

2.- ESCENARIS FUTURS: horitzó 2015. Considerant modificacions o 

ampliacions de les vies existents, en particular les contemplades en el Pla 

General de Castelldefels. En l’estudi a elaborar s’arribarà a definir i calibrar la 

jerarquització de vies i el pla d’accessos a la ciutat. 

 

Es determinarà per a cadascun dels escenaris, els trams conflictius i es 

procedirà a redactar propostes de millora de la xarxa que solucionin les 

problemàtiques detectades o proposades de dimensionament de les vies en 

projecte. 

 

D/ Elaboració de programes d’actuació 

 

A partir de la informació obtinguda es proposaran els programes 

d’actuació dirigits a la millora del trànsit. Aquests programes es concretaran en 

els ja definits en el plec de condicions tècniques: 

 

� Programa d’ordenació de la circulació: El programa podrà incloure una 

nova jerarquització de la xarxa viària urbana, modificacions de la secció 

transversal del viari principal, modificació de sentits de circulació, esquemes 

de condicionament de les interseccions més conflictives, creació de 

rotondes, coordinació semafòrica i càlculs de capacitat en el tronc i 

interseccions del viari principal.  

 

� Programa d’ordenació vial: El programa inclourà la priorització de nou viari 

segons el previst en la revisió del Pla General de Castelldefels, mitjançant 

l’assignació de trànsit a la xarxa, i l’establiment de criteris funcionals per al 

dimensionament de la xarxa viària i l’avaluació dels troncs i interseccions 
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principals de la xarxa. La utilització dels models de simulació de trànsit 

permetrà la programació temporal segons les necessitats estimades i una 

valoració de les actuacions per etapes.  

 

� Programa de millores específiques:  Es definiran i valoraran les diferents 

actuacions encaminades a aconseguir l’actuació i posada al dia de la 

senyalització i xarxa semafòrica existent en els punts on es detectin 

conflictes (proximitat a accessos, grans rotondes distribuïdores, ...). 

 

1.3.4.- CIRCULACIÓ DE BICICLETES 

 

A) Diagnosi de la situació actual 

 

Donada la configuració urbanística del barri, la circulació de bicicletes es 

realment complexa, els pendents existents i la manca d’infraestructures útils per 

la circulació amb bicicleta, provoquen la pràcticament nul·la mobilitat en 

aquest mode de transport. 

 

Tot i així, es cercaran les millors alternatives de millora de la mobilitat en aquest 

mode de transport, que vagi en línea amb la política municipal de 

potenciació de la bicicleta al centre de la ciutat i que s’adapti a la 

problemàtica urbanística del barri. 
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1.3.5.- APARCAMENTS EN SUPERFÍCIE I SUBTERRANIS 

 

A/ Objectiu 

 

La millora del sistema de l’estacionament influeix de forma substancial en 

la millora de la racionalitat del sistema de mobilitat del barri, la seva qualitat 

mediambiental, i el sosteniment del terciari.  

 

En aquest sentit hem de subratllar la transcendència que per a amplis 

sectors socials i econòmics de la Ciutat comporta la realització d’un 

plantejament rigorós i profund sobre la realitat d’aquest medi de transport, el 

cotxe estàtic, que culmini en la proposta i aplicació d’un Programa 

d’Aparcaments dins i fora de calçada. Aquest programa d’actuació haurà de 

coordinar i donar sentit a múltiples actuacions sectorials realitzades o 

projectades sobre el sector i constitueix una oportunitat per revisar des de 

l’aparcament, a curt i mig termini, el model d’accessibilitat de la ciutat i les 

consegüents infraestructures d’aparcament i sistemes de gestió de la superfície 

en què ha de basar la seva funcionalitat. 

 

Concretament, la proposta d’estudi que s’integraria dins d’aquest estudi 

sectorial persegueix els següents objectius: 

 

� Detectar al barri de Vista Alegre, les zones de conflicte amb relació a 

l’estacionament de vehicles, tant residencial com rotatori, a curt i mig 

termini, establint una exhaustiva diagnosi quantitativa i qualitativa de la 

mateixa i les propostes de solució corresponents. 

 

� Per a les zones anteriors ordenar i/o proposar i en el seu cas millorar els 

sistemes de regulació i en el seu cas millorar els sistemes de regulació de 

l’estacionament en superfície, per tipologies, establint els esquemes 

funcionals per a l’estacionament lliure, l’estacionament a les zones blaves, 

la càrrega i descàrrega i l’estacionament de vehicles pesants, validant la 

situació actual, adaptant-la a la demanda i/o administrant l’oferta en 

funció del viari de l’entorn  i dels motius d’aparcament.  
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� Detectar, les necessitats d’aparcament fora de calçada (residents, terciari o 

mixt), determinant els llocs on a priori són necessàries aquestes 

infraestructures i avaluant la viabilitat dels seus projectes des de la 

perspectiva tècnica, comercial i econòmica en els espais públics existents, 

en règim d’explotació de concessió. Determinar un programa d’actuacions 

a curt, mig i llarg termini en funció dels nivells de conflicte detectat i les 

possibilitats tècnic-econòmiques de cadascuna de les operacions. 

 

B/ Metodologia i recollida d’informació 

 

En primer lloc, es realitzarà l’inventari de l’oferta d’aparcament. Aquest 

inventari, detallat per zona i tipologia d’aparcament, ens permetrà conèixer la 

capacitat potencial de la ciutat amb relació a la demanda d’estacionament, 

tant residencial com forana. 

 

Per quantificar la demanda residencial, materialitzada durant el període 

nocturn, s’utilitzarà en primer lloc l’explotació del cens de vehicles derivat de 

l’impost de circulació, ponderant-lo mitjançant l’inventari de l’ocupació 

nocturna del de l’estacionament en la calçada, comptabilitzant els vehicles 

que estacionen il·legalment. 

 

Amb relació a l’avaluació de la demanda forana es realitzaran diferents 

tipus de recollides d’informació: 

 

1. Aplicació del mètode ERM (Estudis de rotacions de matrícules). 

 

Es realitzaran estudis a cadascuna de les zones en les que es subdivideixi 

el centre urbà, suficientment representatius com per permetre determinar la 

situació del sector, i avaluar els nivells de la demanda i de conflicte. Donada la 

importància que els estudis de rotació de matrícules tenen per al coneixement 

de la realitat de l’estacionament al carrer, la següent taula explica aquesta 

tècnica. 
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PROCEDIMENT: 

Es controla durant tot un dia una mostra composta per un cert nombre de places legals que es 

considera representativa de l’estacionament en una determinada zona. El nombre de places 

que constitueix l’esmentada mostra és funció de la grandària de la zona i de les possibilitats 

operatives del mètode. Una vegada escollides les places, aquestes es sotmeten a observació 

durant un període aproximat de 13 h. Per això, una persona controla, a intervals de  15’ i d’acord 

amb un itinerari prefixat, cadascuna de les places anotant els canvis de vehicle que s’han 

produït a cada interval i la tipologia de l’usuari: 

� Regulades: no paguen, sobrepassen el temps, excedeixen la màxima durada 

d’estacionament, etc.  

� C/D: usuaris que realitzen operacions de C/D, els que no compleixen la reserva per tipus 

de vehicle. 

L’estudi de rotació de l’aparcament legal a calçada es realitza conjuntament amb el de l’ 

aparcament il·legal. En aquest cas, donat que les places sotmeses a control no estan clarament 

delimitades, el procediment consisteix en anotar els vehicles que entren i surten, per intervals de 

15’ en el conjunt de places prohibides. 

 

PARÀMETRES A OBTENIR: 

� Places fixes: És el percentatge de places que han restat ocupades pel mateix vehicle durant 

tot el període controlat, respecte del total analitzat. 

� Distribució del temps de permanència dels vehicles aparcats: S’expressa en percentatge de 

vehicles que estacionen un determinat període de temps i permet tipificar el tipus de 

demanda existent, gràcies a la correlació establerta entre motiu de viatge  i temps de 

permanència en una plaça d’aparcament. 

� Durada mitjana d’estacionament: És la mitjana de temps que resten estacionats els vehicles. 

� Índex de rotació total: Es defineix com quocient entre el nombre total d’entrades i el nombre 

de places ofertades. Indica la utilització mitjana, en nombre de vehicles, de les places 

controlades. 

� Índex de rotació forana: Es defineix com el quocient entre el nombre total d’entrades de 

forans durant el període considerat i el nombre de places ofertades. Indica la utilització 

mitjana per part del forà, en nombre de vehicles, de les places controlades. 

� % d’ocupació (hores x plaça): Expressa el percentatge de l’oferta d’aparcament (nº de H x P 

controlades) consumida per la presència de vehicles estacionats. Distingirem entre 

l’ocupació corresponent als residents i als forans de cada zona.  
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Convé destacar que el mètode ERM exposat ha estat desenvolupat 

íntegrament per D.O.y MO., S.A., i la seva efectivitat s’ha pogut contrastar en 

múltiples ciutats del territori espanyol. 

 

2. Enquestes 

Paral·lelament a la realització de la rotació de matrícules, es realitza una 

àmplia enquesta als usuaris que estacionen tant legal com il·legalment a la 

zona. En aquestes es qüestiona, entre altres aspectes, sobre el motiu, freqüència, 

origen i destinació del viatge, la disposició de pagament per estacionar i el perfil 

socioeconòmic de l’usuari. 

 

3. Inventari d’il·legalitat diürna 

Les rotacions de matrícules es completen amb inventaris d’il·legalitat durant 

el període diürn que ens permeten ajustar les dades obtingudes als estudis 

mostrals. 

 

De manera esquemàtica es recull a continuació el procés metodològic 

descrit, així com els instruments utilitzats: 

PROCÉS METODOLÒGIC INSTRUMENTS NECESSARIS 

1. QUANTIFICACIÓ DE L’OFERTA D’APARCAMENT: 

• En Calçada  

• Fora de calçada 

◊ Inventari d’aparcament 

2. UTILITZACIÓ DE L’OFERTA 

• Forans (període diürn) 

◊ Quantificació del nombre d’usuaris i tipificació per: 

⇒ Lloc d’estacionament (regulat, no regulat, C/D, 

il·legal) 

⇒ Duració d’estacionament 

⇒ Motiu de viatge 

⇒ Origen/destinació 

⇒ Perfil socioeconòmic 

◊ Variacions de zones i horàries 

• Residents. Demanda d’aparcament 

◊ Període nocturn 

 

 

 

 

◊ Rotacions de matrícules 

◊ Enquestes. 

◊ Inventaris d’il·legalitat 

◊ Ocupació pàrquings públics 

 

 

 

 

 

◊ Cens de turismes  
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◊ Període diürn 

◊ Inventaris d’ocupació nocturna 

◊ Enquestes telefòniques residents

◊ Rotacions de matrícules 

 

C/ Diagnosi 

 

Per projectar la diagnosi de la situació actual a la futura (mig i llarg 

termini) s’hauran d’incorporar tant a l’oferta com a la demanda les previsions 

del Pla General, integrant les operacions urbanístiques i les tendències 

demogràfiques, motorització, nivell als terminis de referència i sobretot els 

programes d’urbanització i d’activitats que pugui tenir preparats l’Ajuntament, 

així com els resultats de cadascun dels estudis sectorials realitzats 

(peatonalització, xarxa viària bàsica, etc).  

 

Per als escenaris temporals de referència (diürn i nocturn) es descriuran els 

programes d’actuació tant d’ordenació i regulació de l’estacionament en 

superfície com d’aparcaments fora de calçada (mixtes o de residents). Per a 

cadascun d’aquests programes es definiran les fases d’actuació, així com els 

resultats. 

 

 

 

 

1.  Estacionament en superfície 

 

En aquest apartat es desenvoluparan les propostes plantejades en 

l’estudi de l’estacionament en calçada del barri. Amb relació a les reserves 

per a la càrrega i descàrrega de mercaderies, s’establirà el seu 

dimensionament òptim, tant en nombre de places com en gestió de les 

mateixes (horaris de regulació, ubicació, compatibilitat amb l’oferta regulada). 

 

2. Fora de calçada 

 



Proposta tècnica i metodològica  
Estudi de mobilitat del Barri de Vista Alegre. Castelldefels. 

A curt-mig termini, i amb relació a la construcció de noves 

infraestructures d’aparcament fora de calçada, en les zones on s’evidencien 

importants dèficits i es disposi d’espai públic i de viabilitat d’accés suficients, es 

realitzarà un estudi de mercat que permetrà ajustar la part de la demanda 

potencial convertible en activa, i per tant servirà per analitzar la factibilitat real 

i en el seu cas el dimensionament idoni d’aparcament,  a més del tipus 

d’explotació més adequat.  

 

1.3.6.- SEGURETAT VIAL I DISCIPLINA VIÀRIA 

 

A/ Objectiu  

 

L’objectiu és analitzar l’estat actual i proposar millores en la seguretat vial 

del barri de Vista Alegre, en particular en la seva trama urbana. 

 

B) Metodologia 

 

Es realitzarà un estudi de l’accidentalitat al barri durant els últims anys, 

analitzant la tipologia i localització dels accidents. S’establiran els accidents 

relatius al nombre de veh x kms a cada tram o intersecció i es determinaran els 

punts negres d’accidentalitat. 

 

En aquests punts es realitzarà un anàlisi detallat de la causa d’accidents i es 

proposaran les mesures de millora dirigides a la reducció de l’accidentalitat, del 

tipus, reducció de velocitat, millora de visibilitat o implantació d’elements de 

control. 

 

C) Seguretat passiva. Definició dels Programes de prevenció 

 
Es realitzarà un seguiment del comportament i ús dels elements de 

seguretat passiva. Per això, en algunes vies es realitzarà una estadística de: 

 

� Ús del casc 

� Ús del cinturó 

� Ús dels passos de vianants respecte cruïlles totals 

Proposta tècnica i metodològica  
Estudi de mobilitat del Barri de Vista Alegre. Castelldefels. 

� Respecte dels semàfors 

� Respecte de la limitació de velocitat 

 

En funció dels resultats obtinguts es plantejaran mesures correctores de 

tipus preventiu, tals com: 

 

� Instal·lació d’elements de reducció de la velocitat 

� Elements de protecció (tanques, resguards,...) 

� Millores de visibilitat 

� Modificació de temps de pas de vianants 

� Increments de control i vigilància 

� Millores de senyalització 

� Campanyes d’educació vial 

 

 

 

 

 

1.3.7.- LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 

A/ Objectiu  

 

L’objectiu és quantificar el volum de vehicles de mercaderies que ocupen 

la xarxa viària i ordenar el seu pas i espai d’operacions a efectes de 

compatibilitzar la seva circulació amb la resta d’usos del sòl urbà. 

 

B) Metodologia 

 

Es realitzarà un estudi de composició de trànsit en les principals vies del 

barri, basat en la tipologia de vehicles que hi circulen i una estadística de 

l’ocupació de les zones de càrrega i descàrrega que es complementa amb la ja 

plantejada en l’estudi d’aparcament. 

S’iniciarà essencialment en l’anàlisi de la duració d’estacionament en les 

zones de càrrega i descàrrega i en l’ús de les mateixes per a la realització de les 

operacions  per a les que s’han implantat en aquestes zones. En particular es 
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proposa la selecció de 2 zones pilot d’estudi a designar conjuntament amb la 

direcció de l’estudi en les què es realitzarà un seguiment durant 14 hores (7.00 a 

21.00 hores) que detallarà l’ús de la zona i la indisciplina al voltant immediat 

associada a la realització d’operacions. 

 

C) Elaboració de propostes 

 
� En base als resultats obtinguts es desenvoluparan les propostes d’actuació 

de varis aspectes: 

Ampliació o relocalització de zones de càrrega i descàrrega. 

Plantejament de la regulació horària, temps màxims i sistema de control 

de compliment. 

Establiment d’itineraris de vehicles pesants. 

Establiment horaris de circulació, distribució de mercaderies i operacions 

de càrrega i descàrrega adaptats a cada zona. 
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1.3.- TRACTAMENT INFORMÀTIC 

 

Els treballs es desenvoluparan utilitzant els següents programes 

informàtics, amb llicència a la nostra empresa: 

 

• Redacció i presentació dels treballs  en MICROSOFT OFFICE  

 

• Tractament de dades: SPSS 2000, ACCESS 

 

• Delineació: AUTOCAD 2000 

 

• Modelització macro: TRANSCAD 
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2.- PRESSUPOST I TERMINI D’EXECUCIÓ 

Els honoraris per a la realització dels treballs proposats son de VINT MIL DOS-CENTS 

TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA.-SIS CENTIMS (I.V.A. NO INCLUIDO) segons les 

partides que es detallen a l’epígraf següent: 

L’IVA inclòs serà aquell que sigui vigent en el moment de facturació de l’estudi. 

TERMINI 

El termini d’execució estimat dels treballs es de 2 mesos, a comptabilitzar des de la 

contractació formal de l’estudi. 

La forma de pagament proposada es la següent: 

- 30% a la formalització de la contractació 

- 70% a l’entrega de tot l’estudi  

1.- Personal

categorÍa personas dedicación meses coste/mes importe
Director de consultoría 1 0,0% 0 9.341,40 0,00 
Director de proyectos 1 31,8% 2 6.934,50 4.412,86 
Técnico senior 1 31,8% 2 5.089,10 3.238,52 
Técnico auxiliar en movilidad 1 27,3% 2 2.382,60 1.299,60 
Delineante proyectista 1 22,7% 2 3.575,90 1.625,41 
subtotal personal 10.576,39 

2- Recogida de información

concepto cantidad  coste unit.  importe 
aforos  manual  (12 ptos x 8 horas + 5 ptos x 4 horas) 116 27,81 3.225,96 
inventarios (horas) 8 27,81 222,48 
encuestas  (horas) 24 27,81 667,44 
seguimiento carga y descarga (horas) 0 27,81 0,00 
aforos automáticos 6 173,04 1.038,24 
encuesta telefónica 0 10,35 0,00 
explotación datos (31% RI) 1.275,92 
subtotal 6.430,04 

SUBTOTAL 1 17.006,43 

GASTOS GENERALES Y BI (19%) 3.231,22 

DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS 0,00 

TOTAL (I.V.A. NO INCLUIDO) 20.237,66 

Presupuest per a la realització de l'estudi de mobilitat del barri de Vista Alegre de 
Castelldefels.
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ANNEX Nº1:   

   Model d’imprès d’aforament (manual i automàtic) 
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Any: 2002
Data: 28 de Novembre
Dia de la setmana: Dijous
Lloc: Av. Meridian-Pg. Santa Coloma
Districte: Sant Andreu
Tipus: Vehicles
Horari matí:   9 a 14 h.
Horari tarda:  16 a 19 h.

Coeficient:   9 a 14 h. 0,270
Coeficient:  16 a 19 h. 0,181

Data: 28 de Novembre 2002 Dijous
Lloc: Av. Meridian-Pg. Santa Coloma

Districte: Sant Andreu
Mov: 1 Tipus: Vehicles Mov: 2 Tipus: Vehicles

 HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL C1 C2 C3 C4 TOTAL
 6- 7 0 0
 7- 8 0 0
 8- 9 0 0
 9-10 155 121 90 142 508 149 113 116 135 513
10-11 100 108 115 119 442 88 115 94 102 399
11-12 107 117 124 128 476 120 123 129 131 503
12-13 124 128 130 113 495 125 129 114 122 490
13-14 135 160 133 136 564 119 122 123 130 494
14-15 0 0
15-16 0 0
16-17 130 132 136 150 548 141 145 149 139 574
17-18 142 140 148 155 585 164 147 153 169 633
18-19 155 161 149 161 626 143 159 148 151 601
19-20 0 0
20-21 0 0
21-22 0 0
22-23 0 0
Total de:   9 a 14 h. 2485 Total de:   9 a 14 h. 2399
Total de:  16 a 19 h. 1759 Total de:  16 a 19 h. 1808

Mov: 3 Tipus: Vehicles Mov: 4 Tipus: Vehicles
 HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL C1 C2 C3 C4 TOTAL
 6- 7 0 0
 7- 8 0 0
 8- 9 0 0
 9-10 70 56 61 65 252 0
10-11 66 63 58 63 250 0
11-12 68 59 45 68 240 0
12-13 60 72 64 72 268 0
13-14 85 105 95 98 383 0
14-15 0 0
15-16 0 0
16-17 60 61 74 63 258 0
17-18 70 68 61 72 271 0
18-19 66 65 75 72 278 0
19-20 0 0
20-21 0 0
21-22 0 0
22-23 0 0
Total de:   9 a 14 h. 1393 Total de:   9 a 14 h. 0
Total de:  16 a 19 h. 807 Total de:  16 a 19 h. 0

Data: 28 de Novembre 2002
Av. Meridian-Pg. Santa Colom a

Districte: Sant Andreu

VO LUM DE TRÀNSIT A CADA SECCIÓ
Secció   9 a 14 h.  16 a 19 h. 24 HO RAS

A 4884 3567 18898
B 1393 807 4809

  9 a 14 h.  16 a 19 h.
COEFICIENT: 0,27 0,181

VO LUMS DE TRÀNSIT DE CADA MOVIMENT
Moviment   9 a 14 h.  16 a 19 h. 24 HORES

1 2485 1759 9461
2 2399 1808 9437
3 1393 807 4809
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AFORAMENTS AUTOMÀT ICS 2002 d istricte: Sant  Mart í

Data: dijous, 21 de Novembre Punt nº: 1
Lloc: Gran Via Co mptatge: 1
Sentit: Besòs

HORES QUART D'HORA   TOT AL %

0  a  1 345 264 246 212 1.067 1,66
1  a  2 124 117 95 88 424 0,66
2  a  3 65 81 52 65 263 0,41
3  a  4 88 47 52 65 252 0,39
4  a  5 41 59 95 99 294 0,46
5  a  6 194 322 358 363 1.237 1,93
6  a  7 403 451 755 773 2.382 3,72
7  a  8 843 931 967 992 3.733 5,82
8  a  9 1017 1082 1102 1075 4.276 6,67

9  a  10 1012 947 904 838 3.701 5,77
10  a  11 850 843 780 755 3.228 5,04
11  a  12 715 755 773 780 3.023 4,72
12  a  13 780 838 751 696 3.065 4,78
13  a  14 739 843 710 784 3.076 4,80
14  a  15 715 751 755 710 2.931 4,57
15  a  16 814 832 931 931 3.508 5,47
16  a  17 944 908 890 931 3.673 5,73
17  a  18 1095 1113 1249 1172 4.629 7,22
18  a  19 1165 1107 1032 1107 4.411 6,88
19  a  20 1136 1172 1150 1136 4.594 7,17
20  a  21 1102 1057 1082 1014 4.255 6,64
21  a  22 857 814 769 726 3.166 4,94
22  a  23 744 685 446 275 2.150 3,35
23  a  24 198 228 187 158 771 1,20

TOTAL 64.109

VOLUM COEFIC.
8 hores (9-13 i 16-20) ................................................................... 30. 324 47,30
4 hores matí (9-13) ................................................................... 13. 017 20,30
4 hores tarda (16-20) ................................................................... 17. 307 27,00
16 hores (6-22) ................................................................... 57. 651 89,93
Hora punta sencera ................................................................... 4. 629 7,22   (17 a 18)
Quart d'hora punta ................................................................... 1. 249 1,95   (17:30 a 17:45)
Volum per carril (24 hores) ................................................................... 21. 370 33,33   (3 Carrils )
Volum per carril (hora punta) ................................................................... 1. 543 2,41   (3 Carrils )
Volum per metre de calçada ................................................................... 7. 123 11,11   (9 metres)
Index de variació (6-22) ................................................................... 72,1%

DISTRIBUCIÓ DE TRÀNSIT
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ANNEX Nº2:  

Característiques del model de simulació  

TransCAD 
Transportation GIS Software 
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Cuando se crea un sistema de rutas para elaborar un análisis de redes de 
transporte público, se pueden incluir algunos de los siguientes campos en la 
capa del sistema de rutas:  
 
Cada uno de estos campos puede ser utilizado como un parámetro opcional 
cuando se determinan las características de la red de transporte. 

 
Conexiones sin transporte en las redes de transporte 
 
El propósito de estas conexiones en la red de transporte es la de proveer tanto  
accesos y salidas entre los puntos de atracción y generación de viajes 
(centroides) y las paradas de la red, como entre distintas paradas sin el uso del 
transporte (transbordos, acceso a pie).  
 
En un esquema basado en un GIS (sistema de información geográfica), el 
sistema de rutas y paradas se ubica sobre una capa de calles GIS que incluirá 
la mayoría, si no todas, de las calles del ámbito de estudio. De este modo, 
segmentos de la capa de calles se convierten en los accesos, salidas y 
conexiones a pie (transbordos) del sistema. La capa subyacente de la red de 
calles proporciona la conectividad necesaria al sistema de rutas. Esta 

Campos de tarifas de la ruta Tipo Unidades Contenidos
Tarifa Real Monetaria Precio del billete para usar la ruta
Tipo de tarifa Entero Constante 1-Precio billete sencillo; 2-Tarifa zonal
Modo Entero Identificador (ID) del modo de la ruta
Nº de intercambios sin coste Entero Número de transbordos sin coste añadido
Nº de intercambios con descuento Entero Número de transbordos con descuento
Matriz de tarifas Matriz de tarifas para usar en caso de un sistema zonal
Penalización por intercambio modal Real Tiempo(min) Tiempo de penalización por el intercambio hacia esta

ruta
Tarifa de intercambio Real Monetaria Reducción del precio pagado cuando se transborda a 

esta ruta desde otra ruta concreta.

Campos susceptibles de carga Tipo Unidades Contenidos
Tiempo de viaje Real Constante Carga en la impedancia de la conexión de la ruta 

cuando se calcula el coste
Tiempo de transbordo Real Constante Carga en el tiempo de transbordo a la ruta 
Espera Real Constante Carga en el tiempo de espera en la ruta
Demora Real Constante Carga en los tiempos de demora en la ruta

Otros campos Tipo Unidades Contenidos
Intervalo Real Tiempo(min) El intervalo medio para esta ruta
Capacidad Real veh/Tiempo Capacidad de pasajeros de la ruta
Alpha (α) Real Constante El primer parámetro de la función de saturación

(usado en la assignación de redes de transporte)
Beta (β) Real Constante El segundo parámetro de la función de saturación

(usado en la assignación de redes de transporte)

Asignación estocástica Tipo Unidades Contenidos
Error en el tiempo de conexión Real Porcentaje Error en la percepción de los usuarios de los tiempos

de conexión
Error en el intervalo Real Porcentaje Error en la percepción de los usuarios de los intervalos

de paso.
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aproximación tiene las s
uso de la capa subyace

 
 Las distancias reale

entre paradas, puede
 No se necesita esti
 La red parece men

 

Tabla de modos de transp
 
Se pueden definir parám
por modo los distintos tip
expreso, metro, tren de c
definir los atributos que c
definido. Puede a su vez, 

Campos
Nombre_Modo
ID_Modo

Tipo

Campo_Impedancia
Tipo_Tarifa

Matriz de tarifas
Velocidad
Intervalo
Tiempo_Transbordo
Tarifa
Tarifa_Transbordo

Carga_Espera
Carga_Transbordo
Carga_Demora
Demora/embarque_Carga
Espera_Máx
Espera_Mín
Tiempo Máx_Acceso
Tiempo Máx_Salida
Tiempo Máx_Recorrido
Error en el tiempo de conexió

Error en el intervalo
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siguientes ventajas respecto del método
ente de calles): 

es y los tiempos de viaje entre los centro
en ser estimados con mayor precisión. 

mar que centroides son accesibles a que
nos confusa visualmente. 

porte 

etros de servicio de transporte para cad
pos de transporte analizado (líneas de 
cercanías, etc. La tabal de modo pued
compartirán todas las rutas pertenecie
contener otra información: 

Tipo Contenidos
Carácter Nombre del modo
Entero Identificador del modo, uniendo el campo d

tabla de ruta
Carácter T – Transporte
Carácter A – Automóvil
Carácter C – Transbordo/Caminando
Carácter Tiempo de trayecto de conexión de un mod
Entero 1 – Tarifa plana

2 – Tarifa zonal
Carácter Matriz de tarifas para el modo (si tarifa zon
Real Velocidad por defecto del modo
Real Intervalo por defecto del modo
Real El coste de tiempo por transbordo a culquie
Real El precio del billete para cualquier ruta de e
Real La reducción en el precio del billete cuando

cualquier ruta de este modo
Real Carga aplicada a los tiempos de espera
Real Carga aplicada a los tiempos de transbordo
Real Carga aplicada a los tiempos de demora
Real Proporción del tiempo de embarque en los
Real Tiempo máximo de espera por modo
Real Tiempo mínimo de espera en cada parada
Real Tiempo de acceso total máximo por modo
Real Tiempo de salida total máximo por modo
Real Tiempo de recorrido modal máximo

ión Real Error en la percepción de los usuarios de lo
conexión

Real Error en la percepción de los usuarios de lo
paso
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Tabla de trasbordo de mo
 
El modelo permite trasbo
topología de la red. En la
de trasbordo de modo a 
campos siguientes: 
 

 
Asignación de transporte
 
El proceso de asignación 
de asignación. 

 Caminos mínimos (
 Método de estrate
 Encontrador de ca
 Equilibrio de usuario
 Equilibrio estocástic

 
Los tres primeros son méto
del transporte. Usan mo
mínimos, por ejemplo, as
determinado al camino m
 
Los dos últimos modelos s
capacidad del servicio 
saturación de las rutas 
distribuyen los flujos entr

Campo Ti
Del_Modo En
Al_Modo En
En_Parada En
Coste Generalizado Re
Tarifa Re
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s son necesarios, mientras que los otros s
un parámetro de la ruta en la tabla de 

nsulta la tabla de modo para determina
aso de no estar especificado en la tabla

ecorrido (Campo_Impedancia) en la tab
problemas de caminos mínimos. 

odo 

ordos entre diferentes líneas de transpo
a mayoría de situaciones es útil controla
modo. La tabla de trasbordo de modo 

de transporte permite elegir entre cinco

(All-or-Nothing Assignment) 
egias óptimas 
aminos (Pathfinder) 
o (User Equilibrium) 
co de usuario (Stochastic User Equilibrium

odos de no-equilibrio que no tiene en cu
odelos de elección de caminos. El m
igna todos los viajes entre un origen pa

más corto a través de la red. 

son métodos de asignación de equilibrio
de transporte y los efectos de llen
y demora en los tiempos de recorr

re un origen particular y un destino a

Tipo Contenidos
Entero Identificador del modo
Entero Identificador del modo
Entero Parada en la que se produce el tr
Real(tiempo) Penalización en el coste de trasb
Real Tarifa pagada en el trasbordo

35

son opcionales. Si el 
la red de transporte 

ar el valor del modo 
a del modo, utiliza el 

bla de modo puede 

orte, basados en la 
ar las características 
puede contener los 

o métodos diferentes 

m) 

uenta la capacidad 
método de caminos 
articular y un destino 

o que consideran la 
ado de las líneas, 

rido. Estos métodos 
a múltiples caminos, 

l trasbordo
sbordo

Proposta tècnica i metodològic
Estudi de mobilitat del Barri de V
 

Movilidad
Organización
Desarrollo

Certificada ISO 9001 :2000

basados en su relativa a
método equilibrio estocá
más razonables.   
Para realizar una asignac
 

 Un sistema de rutas
 Una red de trans
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 Una matriz origen-d
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Asignación de transporte
 
El procedimiento de asig
paradas a lo largo de cad
para cada segmento de
identifican por el ID de la
asignación también indic
Se pueden mostrar los da
con colores sobre esa ca
que indique el tránsito de
También se crea una ta
circula el transporte (tra
cada conexión.  
 
El procedimiento proporc
 

 Análisis de conexio
 Contabilización de
    Datos agregados 
   Matrices que estim

carga, cualquier a
Origen-Destino. Est
separados por mod

  Una tabla con los 
para las rutas selec

    Una tabla de mov
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tracción. En la práctica, la asignación d
ástico de usuario proporciona los result

ión se necesita: 

s de transporte que defina las rutas y par
porte público construida desde el sist
e información de la estructura de tarifas

destino de demanda de pasajeros, con d
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gnación proporciona una tabla de pas
da ruta en la red de transporte. La tabla 
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apa y/o usando los datos para añadir e
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Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre.  Ajuntament de Castelldefels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2.6. Visions del barri de Vista Alegre. 

Informe de resultats del taller de debat 

Debat amb veïns, veïnes i entitats. 
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ANNEX 2.7. Informe de resultats del taller de debat 

Diagnosi del barri de Vista Alegre. 

Debat amb tècnics/ques municipals. 
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ANNEX 2.8. Connexió del Centre Municipal Vista Alegre a la xarxa de 
fibra òptica municipal 



PROJECTE DE  CANALITZACIÓ DE 
FIBRA ÒPTICA DES DEL CENTRE 
FREDERIC MOMPOU FINS L’ESCOLA 
BRESSOL CAN VINADER I EL CENTRE 
MUNICIPAL VISTA ALEGRE.  

DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE. 

MEMÒRIA

ANNEXO Nº 1: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEXO Nº 2 : SERVEIS EXISTENTS 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PLÀNOLS 
SITUACIÓ
PLANTA 



MEMÒRIA 



MEMÒRIA 

1.-ANTECEDENTS

Alguns equipaments de l’Ajuntament de Castelldefels, estaven connectats 
tecnològicament amb una xarxa pròpia de Fibra Òptica de forma lineal: 
Ajuntament de Castelldefels, Policia Local, Sala Margarida Xirgu, Centre Cívic 
Frederic Mompou i La Guaita. Durant els anys 2007 al 2009 es va  incorporar a 
aquesta xarxa diferents equipaments com l’Escola Bressol Muntanyeta, el 
Patronat d’Esports, el nou edifici de la Policia Local, i l’Escola de Dansa Mpal. 
Així mateix es va crear un anellat de tots aquest equipaments, que permetrà 
mantenir el servei en cas d’avaria a la línia de F.O.  

2.-OBJECTIU DEL PROJECTE

Aquest projecte té per objectiu incorporar a la xarxa de fibra òptica mpal 
l’Escola Bressol de Can Vinader i el Centre Municipal Vista Alegre. L’ampliació de 
xarxa s’efectuarà des del Centre Cívic Frederic Mompou. 

3.-TOPOGRAFIA 

S'ha considerat fer la canalització a una cota que no afecti al serveis existents. 

4.-GEOTÈCNIA

Els materials que es poden trobar en la major part del traçat són argiles i 
sorres, per tant seran fàcilment excavables amb maquinària convencional.

5.-SOLUCIÓ ADOPTADA

Es col·locarà un tritub de diàmetre 40 mm. interior totalment formigonat a una 
profunditat de 60 cms a vorera i 90 cms a l’asfalt. 

La distància entre les arquetes de registre tipus c-2  no serà superior a 75 m. 

6.-TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini previst per a l'execució de les obres projectades és de 3 mesos. 

7.-PRESSUPOST

El pressupost per a coneixement de l'Administració és de CENT NOU MIL DOS-
CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS. (109.277,19 Euros) 

8-CONCLUSIÓ

Aquesta Memòria, complementada amb els altres documents abans indicats, 
defineixen completament les obres en projecte i justifiquen la solució adoptada. 

Castelldefels, desembre del 2009. 

L'Arq. T. Mpal.      L'Enginyer T. Mpal.  

Pedro Martínez Liria     J. Manuel Valero García  
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ANNEX 2.9. Soterrament de les xarxes aèries de distribució elèctrica i 
de telefonia a diversos carrers del barri de Vista Alegre  
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ANNEX 2.10. Compromís de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per a iniciar la redacció del projecte 

d’expropiació de la Unitat d’Actuació – 1 del PERI de Vista Alegre 
(sector carrer del Chotis) 

 



DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA UA-1 DEL PERI “VISTA ALEGRE” 
“POU DELS QUIRANTES” 

- CASTELLDEFELS - 

El Pla Especial de Reforma Interior Vista Alegre, aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 30 de maig de 1.990, va definir una unitat 
d’actuació a desenvolupar mitjançant el sistema expropiatori. 

Atès el temps transcorregut, s’estima arribat el moment d’iniciar els estudis i 
recopilació de la informació necessària a l’objecte d’iniciar el corresponent procediment 
administratiu i, conseqüentment, redactar el projecte d’expropiació pel procediment de 
taxació conjunta, d’acord amb el previst a l’article 145 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, article 211 del Reglament de la Llei d’urbanisme, articles 21, 22 i 24 del 
Text refós de la Llei de Sòl, els vigents de la Llei d’expropiació forçosa i el seu 
reglament i el concordants de les esmentades disposicions i d’altres que siguin 
d’aplicació. 

Joaquim Obon 
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