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INTRODUCCIÓ: HABITATGE I VELLESA

• PROCÉS D’ENVELLIMENT I SOBRENVELLIMENT POBLACIÓ

• PROCÉS DE FEMINITZACIÓ DE LA VELLESA

• LLARS DE MENOR MIDA

• DISCAPACITAT I DEPENDÈNCIA. NECESSITATS ASSISTENCIALS

• DESIG DE VIURE A CASA SEVA INDEPENDÈNCIA

• SENTIT DE L’HABITATGE EN LA VELLESA I EL GRAU SATISFACCIÓ

• HETEROGENEITAT

• PROCÉS DE POLARITZACIÓ

• MUDESA SOCIAL

• TERRITORIALITZACIÓ DE L’ENVELLIMENT: RURAL URBÀ

• SUPORT FORMAL INFORMAL versus ROL DE LA FAMÍLIA



INTRODUCCIÓ: evolució del marc teòric habitatge/envelliment
Plantejament individual residencial

Promoure i maximitzar la vida independent de
les persones grans a casa seva i en el seu entorn
gràcies a unes condiciones residencials i un
suport assistencial adequats a les seves
necessitats

Ageing in place

Age friendly cities

Liveable communities

Lifetime

neighbourhoods

GERONTOLOGIA MEDIAMBIENTAL

Plantejament holístic comunitari

• DIMENSIÓ SOCIAL

Participació, compromís cívic, informació,
comunicació, inclusió, etc.

• DIMENSIÓ FÍSICA

Habitatge, espai públic, transport i
mobilitat, ús del sòl,,,

URBANISME MULTIGENERACIONAL

LA NOVA AGENDA URBANAENVELLIMENT ACTIU Conceptes relacionats

vida independent versus

institucionalització



EL PROBLEMA I LES SOLUCIONS DE L’HABITATGE EN LA VELLESA:

PROGRAMES INTERNACIONALS



Envelliment

actiu

Determinants
personals

Entorn

físic

Entorn social

Determinants
socioeconòmics

Sistema
sanitari i 
serveis
socials

Determinants
conductuals

HABITATGE

(Nova Agenda 
Urbana)

Envelliment actiu com el procés en que s'optimitzen les
oportunitats de salut, participació i seguretat per tal de millorar
la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen
(OMS).



La inadequació de l’entorn construït a les necessitats de les
persones grans:

DRET A L’HABITATGE I DRET A LA CIUTAT

(1) Problemes residencials

(dimensió física, social, econòmica i jurídica):

• Accessibilitat física

• Accessibilitat econòmica

• Habitatge inadequat i/o insegur (assetjament)

• Habitatge deficient (estat conservació, equipament,
aïllament tèrmic pobresa energètica, etc.)

(2) Problemes de mobilitat urbana

(3) Inadequació de l’espai públic

(4) Escassetat i inadequació de zones verdes

(5) Dèficit de equipaments i serveis de proximitat



CONSEQÜÈNCIES DE L’INCOMPLIMENT DEL DRET A
L’HABITATGE i DRET A LA CIUTAT ENTRE LES PERSONES

GRANS

Impacte en la SALUT i en la QUALITAT DE VIDA individual i
familiar

(1) Problemes de salut física i mental

(2) Accidents (caigudes, incendis,,,)

(3) Aïllament / empresonament a casa / soledat

(4) Pèrdua capacitat de dur a termes certes tasques

(5) Pèrdua capacitat de dur una vida independent

(6) Institucionalització, trasllat casa fills/es

(7) Augment despesa pública (sanitària, social assistencial)



Les condicions residencials de les llars amb una persona de referència
de 65 anys i més respecte el conjunt de la població a Catalunya.

Conjunt

població

Persones grans

(65 anys i més)

Font

Habitatges amb humitats 5,4% 5,7% Cens 2011

Habitatges amb patologies

estructurals

1,0% 1,0% Cens 2011

Habitatges en edificis no

accessibles

60,1% 61,8% Cens 2011

Habitatges en edificis sense

ascensor

35,3% 36,1% Cens 2011

Superfície útil mitjana de

l’habitatge

90,1 m2 92,5m2 Cens 2011

Habitatges sense instal lació

fixa de calefacció

32,0% 34,4% Cens 2011

Habitatge de propietat

sense pagaments pendents

34,9% 77,3% Cens 2011

Situació de pobresa

energètica (subjectiva)

8,7% 6,1% ECV 2015



Percentatge de persones de 65 anys i més en llars amb la persona de
referència de 65 anys i més, segons règim de tinença per àmbits
funcionals. Catalunya, 2011



Percentatge de persones de 65 anys i més en llars amb la persona de
referència de 65 anys i més, segons any de construcció de l’edifici, 2011

Habitatges principals per any de construcció per àmbits funcionals, 2011



Persones de 65 anys i més en establiments col lectius per grups d'edat i
sexe. Catalunya, 2011



Persones reconegudes legalment com a discapacitades. Catalunya, 2016



Tasa de población cada 1.000 habitantes con discapacidad
según tipo y edad, España 2008.



Tasa de población cada 1.000 habitantes con discapacidad de
movilidad según tipo y edad, España 2008.



Prieto, C., Eimil, M., López, C., & Llanero, M. (2015). Impacto social de la enfermedad

de Alzheimer y otras demencias. 2011. Madrid: Fundación Española de Enfermedades
Neurológicas, 1 47.





1 persona 2 persones

3 persones i 

més Total

% respecte Total 

llars Catalunya

Nombre 280.587 387.717 224.171 892.474 30,3%

Percentatge 31,4% 43,4% 25,1% 100,0%

Llars amb algun dels membres de 65 anys i més. Catalunya, 2011

Persones de 65 anys i més per àmbits funcionals. Catalunya, 2011



2013 2014 2015 2016 2017

Població per grans grups d'edat (%)

De menys de 15 anys 15,9 15,9 16,0 15,9 15,8

De 15 a 64 anys 66,7 66,1 65,7 65,6 65,5

De 65 anys i més 17,4 17,9 18,3 18,5 18,6

De 80 anys i més 5,5 5,7 5,9 5,9 6,1

Indicadors d'estructura d'edats

Índex d'envelliment (1) 109,8 112,6 114,6 116,0 117,5

Índex de sobreenvelliment (2) 15,0 15,3 15,7 16,1 16,4

Índex de dependència juvenil (3) 23,8 24,1 24,3 24,3 24,2

Índex de dependència de la gent gran (4) 26,2 27,1 27,8 28,1 28,4

Índex de dependència global (5) 50,0 51,3 52,1 52,4 52,6

Índex de recanvi de la població d'edats actives (6) 119,7 118,7 117,3 116,2 115,3

Relació de nens per dones en edat fèrtil (7) 23,4 22,8 22,4 21,9 21,4

Edat mitjana de la població 41,5 41,8 42,1 42,3 42,4

(1) Població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys.
(2) Població de 85 anys i més per 100 habitants de 65 anys i més.
(3) Població de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(4) Població de 65 anys i més per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(5) Població de 65 anys i més i de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(6) Població de 60 a 64 anys per 100 habitants de 15 a 19 anys.
(7) Població de 0 a 4 anys per 100 dones de 15 a 49 anys.



Percentatge de població de 65 anys i més per municipis. Catalunya, 2016
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Persones de 65 anys i més en llars on la persona de referència té 65 anys i
més per sistemes urbans. Catalunya, 2011
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Persones de 65 anys i més en llars on la persona de referència té menys de 65
anys per sistemes urbans. Catalunya, 2011
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Evolució del percentatge de llars amb la persona de referència de
65 anys i més. Catalunya 2013 2030.

Evolució del percentatge de llars amb la persona de referència de
75 anys i més. Catalunya 2013 2030.



Evolució del percentatge de llars amb la persona de referència de 65
anys i més per sistemes urbans. Catalunya 2013 2030.



REPTES DE FUTUR DE LA POLÍTICA D’HABITATGE PER A LA
GENT GRAN A CATALUNYA

La re polarització de l’envelliment fruit de la crisi

La futura capacitat de sistema de pensions per atendre els
costos de l’habitatge

Les creixents necessitats d’entorns urbans age friendly a
l’AMB i principals ciutats mitjanes de Catalunya

La mobilitat diària de la gent gran sense automòbil

Les noves necessitats residencials derivades del
sobreenvelliment: mobilitat, accessibilitat i demències

L’atenció a la dependència en el model de rols familiars
imperant

L’escassetat de solucions residencials assequibles i
adaptades a les necessitats de la vellesa (habitatge social,
residències, solucions residencials amb serveis assistencials)



SOLUCIONS en matèria de POLÍTICA D’HABITATGE

Ajuts econòmics directes: pagament lloguer, serveis,,,

Ajuts a la rehabilitació, millora i adequació dels
habitatges: accessibilitat física (ascensors, rampes,);
eficiència energètica; seguretat física (caigudes);
adequació funcional; equipament; estat conservació,,,

Promoció habitatge social i noves solucions residencials
(dues vies: ajuts a la pedra sector privat / promoció
pública), en particular, solucions residencials
específiques per problemes creixents com les demències
(care homes, extra care homes, assisted homes)

ASPECTES TRANSVERSALS CLAU

El paper de les noves tecnologies (gerotechnology)

La relació suport formal i informal per AVD (llei depend.)

Ciutat /planificació urbana age friendly


