
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comunicació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al web del Congrés 
d’Arquitectura 2016 (COAC) 

La Qualitat dels Habitatges a Catalunya, mirant el futur 

L’habitatge continua sent l’indicador principal de la salut i la maduresa democràtica 
d’un país. Identificar quins són els aspectes que en determinen la seva qualitat, així 
com quins són els mecanismes a seguir per tal de preservar i millorar-la, especialment 
en temps de crisi econòmica, són aspectes importants . 

És per això que des de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya hem considerat adequada una aproximació a la qüestió plantejada des 
d'una perspectiva transversal basada en quatre línies de debat, a través de les quals 
es pretén obrir el debat sobre la qualitat present i futura dels habitatges a Catalunya.  

Aquestes línies de debat són: 

- La Funcionalitat 
- La Conservació i Rehabilitació  
- L'Eco-eficiència 
- La Tecnologia 

 

Funcionalitat 

Les necessitats que ha de cobrir l’habitatge, així com la forma en què l’acció d’habitar 
es desenvolupa, estan determinades per la societat en la que s’emmarquen, la seva 
organització i els valors  dominants en aquesta societat.  

La família tradicional nuclear i patriarcal ha deixat pas a una multitud de formes de 
convivència : persones grans que viuen soles, llars monoparentals, llars unipersonals, 
convivència en parella o en grup sense lligams de parentiu, etc. 

Des del vessant tecnològic les xarxes socials i els nous espais d’informació creats amb 
les noves tecnologies de la informació  han incidit en multitud d’aspectes de la nostra 
vida i ho seguiran fent en el futur. El repte és doncs aconseguir que els habitatges 
s’adaptin a tot aquest conjunt de canvis.  

D’altra banda, la crisi ha ajudat a impulsar el consum col·laboratiu, les iniciatives de 
caire cooperatiu, i a recuperar els processos participatius com a eina d’acció política 
de la ciutadania en el debat dels assumptes urbans. I, lògicament, aquestes 
dinàmiques també tenen el seu impacte en l’habitatge, no només en el seu interior, 
sinó també en la concepció dels espais comunitaris de convivència veïnal, en els de 
transició entre la dimensió estrictament pública i la privada i, a escala de barri, en la 
identificació de les necessitats residencials així com en la definició dels equipaments 
de proximitat. 



En aquest context, el repte d’aquesta taula és doble: conèixer quins són els canvis 
que, avui i en un futur pròxim, amb major força incidiran sobre l’habitatge; i identificar 
les respostes més adients. 

Conservació i Rehabilitació 

La realitat del parc d'habitatges construït obliga a fer una reflexió sobre quin ha de ser 
el model d'actuació a seguir per a evitar el deteriorament progressiu dels edificis. 
Inculcar el concepte del manteniment preventiu per sobre del correctiu i dur a terme 
unes actuacions de rehabilitació que tinguin no tan sols en compte la reparació de les 
lesions existents, com s'ha fet històricament, sinó també la millora de les prestacions i 
funcionalitat dels edificis. 

Cal doncs fomentar el coneixement de la realitat del parc, tant per l'administració com 
pels propietaris dels edificis, com a pas previ a la definició del tipus d'actuació a dur a 
terme. Aquesta realitat cal entendre-la en el sentit ampli del terme, incloent aspectes 
com l'estat constructiu de l'edifici i de les seves instal·lacions, l'adaptació a les 
necessitats funcionals dels seus usuaris, i les possibles millores a introduir pel que fa a 
la eco-eficiència dels habitatges. 

Un bon manteniment preventiu pot fer innecessàries actuacions de rehabilitació que 
comporten sempre una major complexitat tècnica i un cost econòmic molt més elevat. 
És per això que cal definir actuacions i estratègies a adoptar per evitar el 
deteriorament del parc.uestes actuacions i estratègies han d'anar encaminades a 
evitar situacions de risc en els edificis, a garantir el manteniment dels sistemes 
constructius i les seves instal·lacions i a l'adaptació a les canviants necessitats 
funcionals i a les millores tecnològiques i d'eco-eficiència. 

Eco-eficiència 

Les noves exigències mediambientals que ens arriben a través de la normativa o la 
pròpia societat, demanen models d’habitatges més eficients i sostenibles. Reduir el 
consum de recursos (energia, aigua, matèries primeres) dels habitatges, generar 
menys residus i utilitzar materials, productes i sistemes amb menys afectacions per la 
salut i el medi ambient, són les estratègies que permeten models menys depredadors i 
millorar la qualitat de vida i el confort dels usuaris dels habitatges.  

D’aquesta manera, cal incorporar l’eco disseny (és a dir, la presa de decisions amb 
criteris ambientals i d’eco eficiència, consideracions d’economia circular, entre d’altres) 
en les diferents fases del cicle de vida de l’edifici, des de la selecció dels materials fins 
a la gestió de residus. Per tal d’incorporar de manera simplificada aquesta visió de 
cicle de vida en la presa de decisions en el sector de l’edificació les Tecnologies de la 
Informació i Comunicació (Big Data, model BIM, etc.) són elements clau que permeten 
avaluar l’impacte i l’eficiència de diferents estratègies, materials, productes o sistemes 
en cada etapa del cicle de vida. Així mateix són eines que potencien la millora 
contínua, ja que es nodreixen de les dades que es generaran des de cada etapa de la 
vida dels edificis. En aquest sentit, etapes com la de l’ús, manteniment i rehabilitació 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

d’edificis agafen rellevància en les estratègies d’eco disseny. 

L’eco eficiència però, no va lligada només a aquest canvi de visió de cicle de vida de 
l’edifici, ni només a la incorporació de les TIC al sector de l’edificació, sinó també ha de 
passar per noves tipologies d’habitatge i de relació entre els seus usuaris, que facin 
possible les intervencions més eficients, ja sigui a nivell d’edifici, illa o barri.   

Perquè això sigui possible, el debat i l’intercanvi constant entre el conjunt d’actors del 
sector de l’habitatge són imprescindibles. Aquests agents han d’actuar com a 
catalitzadors del procés d’ integració de l’eco-eficiència en el sector de l’edificació. 

Tecnologia 

Els avenços tecnològics seran també cabdals per a la millora de la qualitat dels 
habitatges. En els processos de manteniment, rehabilitació i renovació hi intervindran 
de manera progressiva noves tecnologies que, ben emprades, milloraran la qualitat i 
eficiència dels habitatges i els seus edificis. 

L’ús de grans quantitats de dades digitals, el que s’ha anomena Big Data, permetrà 
conèixer i dissenyar estratègies de millora del parc existent, així com la identificació de 
noves necessitats per als processos d’adaptació tipològica. L’aplicació de les noves 
tecnologies de la informació a l’àmbit de la ciutat, per tal de fer-la millor ambientalment 
i socialment s’ha englobat sota el concepte de “ciutat intel·ligent”, que és coneix amb el 
terme anglosaxó Smart City, i que caldrà encaixar amb el que s’ha anomenat 
SmartBuildings o Edificis Intel·ligents on les seves instal·lacions i sistemes permeten 
una gestió i control integral automatitzat amb la finalitat d’incrementar l’eficiència 
energètica, la seguretat, la usabilitat i l’accessibilitat. 

En aquesta confluència de ciutat i arquitectura, s’hi troben les TIC. Les tecnologies de 
la informació i de la comunicació són l'eix central d'una Smart City. Aplicar les TIC a la 
ciutat, en la gestió dels seus serveis i recursos, aconsegueix millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans. 

Les metodologies de treball com el BIM (Building Information Modeling) per la gestió 
de projectes dins d’una maqueta digital amb informació interoperable des de les 
diferents plataformes tecnològiques per als agents involucrats en tot el cicle de vida de 
l’edifici. El sistema d’Informació Geogràfica -SIG- que és un sistema informàtic capaç 
d'integrar, emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar informació amb 
referències geogràfiques, així com altres solucions i eines innovadores 
tecnològicament, haurà de permetre optimitzar els recursos físics i econòmics emprats 
en la rehabilitació i conservació, així com també l’obra nova, mitjançant l’adequada 
gestió i interpretació de les dades acumulades per les noves tecnologies digitals, 
reduint el risc d’incongruències en els models projectats, incrementant la productivitat i 
millorant l’eficiència de tots els bens i serveis que participen en la vida de les ciutats. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A0tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Geografia
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