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Des d’un punt de vista projectual, la rehabilitació sempre és un camp interessant quan entoma
edificis patrimonials, quan proposa nous usos a velles estructures o bé, més recentment, quan
proposa noves solucions per dotar de major eficiència energètica edificis preexistents.
En canvi, en la majoria d’exercicis quotidians de rehabilitació -els que afecten els immobles
plurifamiliars de les nostres ciutats, construïts sobretot als anys 60 i 70 del segle passat-, el
tipus d’intervenció és massa fragmentària i poc lluïda com per ser gaire reconeguda
professionalment.
La decisió sobre l’abast de les intervencions rehabilitadores en els edificis està sempre en mans
de la propietat, tret que no ens trobem en situacions de degradació tals que obliguin a
l’administració a exigir-hi una intervenció correctora.
Quan la propietat és privada i múltiple, que és el cas de la immensa majoria dels edificis del
país, el procés de presa de decisions és enormement complex i sovint s’acaba actuant de
forma parcial i reactiva davant l’evidència de les patologies.
La propietat múltiple en edificis plurifamiliars està estesa a tots els nivells econòmics de la
nostra societat, la qual cosa afegeix a la de per si complicada governança compartida de la
rehabilitació un gradient de dificultat (en funció del nivell de renda dels propietaris). En
conseqüència, davant d’una realitat de creixent polaritat econòmica dels nostres barris, es
constata que els ritmes rehabilitadors són divergents entre barris amb nivells de renda
diferents, de manera que, en aquells amb menys capacitat econòmica, l’escàs nivell de
rehabilitació agreuja el cercle viciós de la segregació urbana.
Com a mostra, dos plànols a partir de dades de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A dalt, en
vermell, barris amb alta densitat d’habitatges, construïts de promig abans del 1980 i amb baix
percentatge d’ascensors en edificis de més de quatre plantes. A baix, en lila i vermell, barris
amb majors dèficits socials i urbanístics segons indicadors de l’AMB. Podem observar-hi una
correlació de les taques que demostra que l’estat del parc edificat és un factor clau a l’hora
d’explicar majors concentracions de pobresa.

Però al nostre país sempre s’ha considerat més oportú abordar la intervenció pública a escala
de barri des de la perspectiva dels
de projectes de regeneració urbana. I quan s’actua
s
sobre els
teixits residencials, s’ha tendit a prioritzar els projectes de substitució amb la construcció
con
de
nou
ou habitatge públic de qualitat. Pel que fa a les
les estratègies de foment de la rehabilitació, en
canvi, han quedat fora de l’àmbit projectual
projectual i només s’ha intervingut via subvencions,
mantenint la iniciativa i el caràcter de la rehabilitació en mans de les
es comunitats de
propietaris.
I així, tornem a ser on érem: són les comunitats les que s’han de posar d’acord per tirar
endavant la rehabilitació
tació o millora del seu edifici, i això sovint fa que la operació no s’executi o
que, si es fa, sigui parcial i incomplerta.
inco
En el cas particular de Santa Coloma, el pressupost de
Llei de Barris destinat a ajuts a la rehabilitació no es va esgotar, per aquest motiu,
motiu a les zones
que més ho necessitaven.

Creiem que cal introduir un canvi complert en la forma i objectius de la intervenció pública en
l’àmbit de la rehabilitació de propietat privada, que comportarà també un canvi en la forma
d’abordar aquests projectes per part dels arquitectes del país.
Aquest canvi entenem que hauria de passar per un factor d’escala diferent, reciclant
instruments urbanístics que fins ara no interactuaven, o ho feien poc, amb el manteniment
dels teixits preexistents. I també per un canvi de rol de l’administració local, que ha d’assumir
en la gestió rehabilitadora un paper equivalent al de l’administració actuant en els processos
de gestió urbanística. Finalment, cal combinar diverses fórmules de recolzament als propietaris
per poder superar de forma integral les barreres que dificulten la inversió en rehabilitació.
És per això que, des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, hem impulsat el projecte
“Renovem els Barris”, que compta ja amb una primera intervenció en procés d’execució.
L'operació es concentra en les dues façanes d'un tram del carrer Pirineus del barri del Fondo
Alt de Santa Coloma de Gramenet. S’hi estan rehabilitant 32 comunitats de propietaris
d'edificis de promoció privada dels anys 60 i 70, sumant 360 habitatges. Són edificis entre
mitgeres, configurant illes tancades, amb una alçada habitual de planta baixa més quatre i àtic.
Estructura de paret de càrrega de maó i forjats unidireccionals de bigueta de formigó i revoltó
ceràmic.
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La rehabilitació és integral, intervenint en funció de la necessitat en façanes, patis interiors i
cobertes, així com en instal·lacions comunitàries. L'import global de les obres és de 1,7 milions
d'euros, comptant amb una subvenció de l'àrea metropolitana de Barcelona de 600.000 euros.

Entendre el procés rehabilitador com un equivalent al procés urbanitzador és clau en aquest
projecte. De la mateixa manera que en el procés urbanitzador hi ha uns propietaris privats del
sòl i una administració que desenvolupa la planificació sota el prisma de l’ interès públic, en el
procés rehabilitador el paper dels agents es pot equiparar, en un model semblant a la
modalitat urbanitzadora de cooperació. En aquesta l'administració executa també les obres
d’interès públic i repercuteix als propietaris en funció del seu coeficient de propietat les quotes
urbanitzadores corresponents. A “Renovem els Barris”, tant els projectes tècnics com les obres
són licitades per l'administració local, i es cobren els imports mitjançant quotes als propietaris.
La fórmula utilitzada per permetre una intervenció total de l'administració local ha estat la
d‘aprovar el document urbanístic de declaració d’Àrea de Conservació i Rehabilitació,
instrument recollit a la Llei catalana d'Habitatge de 2006, i declarar-se’n administració actuant,
a l’empara de la llei estatal de les 3R.
L’aprovació implica la declaració d'utilitat pública de les obres, el projecte n’identifica els
costos distribuïts entre edificis i, a la vegada, entre propietaris, que estan tots llistats en el
projecte. L'esmentada declaració, i les quotes, són notificades de forma particular a cada
propietari.
Per a la identificació del sector a rehabilitar es va escollir un tram de carrer molt significatiu pel
seu lideratge veïnal i el mal estat dels edificis. Però en els pròxims projectes, i amb la vocació
de contribuir a l'enfocament urbanístic i la simplificació dels processos, s'adoptarà la secció
censal com a unitat de mesura. A Santa Coloma tot el municipi es va construir bàsicament en
els mateixos anys, de manera que una secció censal és una mesura homogènia que acostuma a
representar entre 300 i 400 habitatges pendents de rehabilitar.
Els projectes tècnics van ser subvencionats per l'ajuntament, en una decisió presa per facilitar
que el pla es desplegués en els seus primers passos sense resistències per part dels propietaris.
Els 32 projectes van ser licitats conjuntament, de manera que un sòl equip d’arquitectes
aborda de manera integral la rehabilitació de tot el conjunt. L’arquitecte Joan Portet i el seu
equip en van ser els adjudicataris.
Amb la voluntat de recolzar els propietaris en aquest procés, se’ls ha ofert o bé la possibilitat
de fer el pagament fraccionat en quotes a cinc anys, o bé, per aquells amb menys ingressos, un
ajut consistent en la bestreta de la quota, amb la inscripció de la quantitat satisfeta en el
registre de la propietat, perquè pugui ser liquidada en el futur quan hi hagi una transmissió de
la finca. L’ajuntament assumeix la gestió de tresoreria que implica aquests fraccionaments, i
també (i això és clau), la gestió de la morositat a través dels seus mecanismes habituals de
cobrament.
S'han signat convenis amb totes les comunitats i articulat diversos mecanismes de seguiment
compartit i validació ciutadana del projecte des dels seus inicis.
Les obres es van licitar conjuntament, sent la guanyadora del concurs l’empresa Rehacsa. Els
factors d’escala generats per aquesta licitació conjunta repercuteixen en un estalvi final
superior al 20%, una altra de les conseqüències positives d’aquest projecte per al veïnat.

La intervenció a aquesta escala va permetre abordar la qüestió del paisatge urbà de forma
paral·lela mitjançant un concurs cromàtic. La proposta guanyadora, de l’arquitecta Sara Prat,
va comptar amb el recolzament veïnal, i està dotant de caràcter un entorn fins aleshores
desdibuixat arquitectònicament.

En aquest primer exercici hem segregat l’actuació directa amb el veïnat (la dinamitzaciódinamització
mediació ha pivotat al voltant de l’equip municipal de mediació i de l’arquitecte municipal Joan
Manel González), la paisatgística (mitjançant el concurs esmentat) i la d’abordatge de les
patologies
logies i les obres. Creiem que en futures edicions ens
en caldrà canviar el rol de l’arquitecte/a
director/a del projecte, fusionar més aquests tres aspectes i promoure així projectes
d’intervenció amb equips multidisciplinars que permetin encarar aquestes operacions
op
no
només amb més escala, sinó també amb més interdisciplinarietat.
De ben segur que, si aquest exemple serveix per plantejar-se
plantejar se la qüestió de la rehabilitació de
forma diferent, contribuirà,, entre d’altres coses, a canviar la figura de l’arquitecte/a
l’arquitect
rehabilitador/a
tador/a mentre millorem els nostres barris.

