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Habitat Urbà 

“Un model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures 
i TIC” 

 
 
 
 
 

 

 
4.1.Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds. 
Ampliar el verd urbà i protegir els espais lliures com un element d’estructuració de la ciutat 
 

 Recuperació dels camins d'entrada a Collserola: 
- Fomentar la transformació del sector del carrer Apel·les Mestres amb la 

col·laboració dels veïns i veïnes 

 Potenciar els recursos verds del districte: 
- Promoure acords amb entitats d'inserció i amb propietaris de solars per afavorir el 

seu ús puntual com a horts urbans 
- Posar en funcionament l'aula mediambiental del bosc de Turull 
- Incrementar el nombre d'espai verds oberts i noves zones per l'esbarjo dels infants 
- Revisar el mapa ecològic de Gràcia en funció de les noves realitats urbanes i de 

mobilitat 
- Estudiar i promoure la creació d’un nou Punt Verd als Barris Nord del Districte 

 
4.2.Garantir l’excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de 
qualitat. Assegurar un disseny urbà de qualitat fent èmfasis en la regeneració dels barris  de la 
ciutat, donant prioritat al manteniment dels actuals equipaments públics i fent de la ciutat un 
escenari de la pràctica esportiva i una ciutat sense barreres 
 

 Desenvolupament d'equipaments que vertebrin el territori: 
- Dur a terme les obres de consolidació estructural i adequació a la normativa vigent 

de la planta primera de la Seu del Districte de Gràcia 

 Vetllar per un districte sense barreres: 
- Difondre el pla de reserves públiques d'aparcament per a persones amb discapacitat 

i seguiment del mateix 
- Seguiment de l'accessibilitat dels nous equipaments i obres de la via pública 

 

En la línia de renaturalització de la ciutat, impulsant la construcció dels aparcaments soterrats 
del nucli d'equipaments del carrer Neptú i de la illa Bailen-Quevedo i instant la construcció de 
l'aparcament dels Jardins Menéndez y Pelayo. 
Per garantir un desenvolupament sostenible i responsable implantarem criteris mediambientals  
al districte vetllant per la conservació, millora i manteniment dels espais verds ja existents i per 
intensificar totes aquelles mesures que afavoreixin l'ambientalització de les activitats del 
districte i la sostenibilitat de les festes en general. Promourem mesures de control del soroll i 
colònies de gats. Vetllant per l'accessibilitat sense barreres en la via pública i els equipaments. 
Per dur a terme les fites esmentades desenvoluparem un total de 21 actuacions. 
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4.3.Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l’aire i la 
sostenibilitat dels cicles   de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica. Assolir els nivells 
òptims de qualitat ambiental com a base per conservar i esdevenir una ciutat saludable, garantir 
la qualitat de vida als ciutadans, i aconseguir un desenvolupament sostenible. 
 

 Estendre la xarxa d'aparcaments soterrats: 
- Impulsar la construcció de l’ aparcament soterrat previst a l’ equipament ubicat als 

carrers Bailen-Quevedo. Aquest equipament inclou un aparcament, l’escola de 
primària Univers, una pista poliesportiva i una escola bressol. L’ aparcament estarà 
finalitzat al 2014, i es garantirà la continuïtat del projecte amb la construcció de 
l'escola, conjuntament amb la resta d’ administracions implicades 

- Finalitzar la construcció de l'aparcament previst al nucli d'equipaments del carrer 
Neptú que inclou escola bressol,  aparcament i poliesportiu 

- Instar la construcció de l'aparcament soterrat als jardins Menéndez y Pelayo 

 Recolzar l’ambientalització de les activitats en general i la sostenibilitat de les festes en 
particular: 

- Fomentar mesures per impulsar l'estalvi energètic 
- Donar suport als processos d'ambientalització interna de les entitats gracienques 
- Elaborar un protocol que inclogui clàusules medi ambientals en la concessió de 

permisos per activitats a l'aire lliure 
- Continuar amb l'ambientalització interna del Districte en dependències, processos i 

hàbits de treball 
- Promocionar les activitats relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat a les 

entitats gracienques 

 Millora de les condicions de manteniment dels boscos de Turull: 
- Desenvolupar programes per les escoles, amb l'Agenda 21 Escolar 

 Garantir un espai públic més net, promovent accions de sensibilització i conscienciació 
ciutadana envers actituds més cíviques: 

- Estudiar conjuntament amb els serveis de neteja els punts d'ubicació del 
contenidors de brossa i selectiva per optimitzar-la i reduir molèsties al veïnat 

- Promoure noves mesures de control del soroll 
- Control i seguiment de les colònies de gats, en coordinació amb l'oficina de 

Protecció dels Animals de BCN i amb la col·laboració de les entitats proteccionistes 
de Gràcia 
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Habitat urbà 

“Barris productius a velocitat humana en el si d’una ciutat hiperconnectada 
i d’emissions zero” 

 
 
 
 
 

 
 
4.7.Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa. Fomentar un model urbanístic 
basat en un equilibri entre la funció residencial, l’econòmica i la social en els barris. 
 

 Desenvolupament del Pla Estratègic dels Tres Turons en la seva vessant gracienca: 
- Executar  la fase zero dels Tres Turons 
- Impulsar la creació d'un nou espai lúdic-esportiu al Parc de la Creueta del Coll, 

fomentant el seu ús com a espai de convivència 

 Continuació del desenvolupament del PGM del sector Vallcarca-Farigola: 
- Impulsar l'expropiació de les actuacions aïllades AA4 i AA5 
- Impulsar mitjançant el PMH la construcció d'un edifici per al reallotjament dels 

afectats urbanístics 
- Arranjar els solars municipals i instar als propietaris privats a mantenir els seus 

solars en bones condicions 
- Impulsar la instal·lació dels serveis previstos en el subsòl per tal de poder procedir a 

la urbanització compresa entre els carrers Velàzquez i Avinguda Vallcarca 
- Impulsar la instal·lació dels serveis previstos a la zona de Farigola en l’espai 

anomenat “ anella de serveis” 

 Revisió PEMPRI de Vila de Gràcia, valorant el sentit i la oportunitat de les antigues 
afectacions: 

- Definir la prioritat de possibles desafectacions 
- Impulsar la modificació i fer-ne el seguiment 

 
 

En la línia de regeneració i promoció de barris productius es prioritza donar impuls a tota la 
gestió derivada del desenvolupament de la Modificació del planejament del PGM del sector 
Vallcarca-Farigola (impulsant les expropiacions, la construcció d'un edifici per al reallotjament 
dels afectats i plantejant projectes pels solars buits), executant la fase zero del Pla Estratègic del 
Tres Turons, la nova urbanització de la Travessera de Dalt (de la que se'n deriva la construcció de 
l'aparcament, l'enjardinament de la cobertura de l'aparcament i l'inici de les obres 
d'urbanització) i  portar a terme la remodelació de la Plaça Gal·la Placídia. 
Ens plantegem fer la revisió del PEMPRI de la Vila de Gràcia i iniciar estudis per la millora del 
Passatge Conradí. Es realitzaran les actuacions derivades de la Llei de Barris del 
desenvolupament del MPGM del sector Portell. Es definirà el projecte de la remodelació de la 
Plaça de la Sedeta. 
Promourem la nova urbanització de carrers per garantir l'accessibilitat i una mobilitat sostenible 
al districte de Gràcia. 
Ens plantegem 52 actuacions que concreten la implementació dels objectius marcats. 
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 Impulsar les figures de planejament i de gestió necessàries per a la millora del Passatge 
Conradí: 

- Iniciar contactes amb el teixit associatiu per tal d'impulsar modificacions en el 
planejament del passatge 

- Estudiar la viabilitat de la modificació del planejament conjuntament amb l'àrea 
d'Hàbitat Urbà 

- Impulsar les modificacions del planejament 

 Nova urbanització de la Travessera de Dalt entre Lesseps i Escorial i aparcament Jardins 
Menéndez Pelayo: 

- Instar la urbanització i enjardinament de la cobertura de l'aparcament 
- Portar a terme, conjuntament amb Hàbitat Urbà, la concreció del projecte executiu 

de les obres de remodelació de la Travessera de Dalt (entre Lesseps i Escorial) 
- Coordinar les reunions amb veïns i veïnes i entitats (grups de treball, reunions de 

seguiment, sessions informatives) 

 Remodelació de la Plaça Gal·la Placídia: 
- Treballar conjuntament amb Hàbitat Urbà en la definició dels criteris d'urbanització 
- Consensuar entre els diferents operadors i (comerciants, veïnat i serveis del propi 

ajuntament) el projecte a realitzar 
- Impulsar i fer el seguiment de les obres mitjançant sessions informatives i grups de 

treball 
 
4.8.Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats 
d’accés a tota la ciutat. Fomentar un nou model de mobilitat d’equilibri entre els diferents 
mitjans de transport, i que dona prioritat a la seguretat i al vianant. 
 

 Desenvolupament  de la Modificació del PGM del sector Portell ( 14A) 
- Finalitzar les expropiacions de Tirso, 2; Tirso, 6 i Pere Llobet, 12 
- Arranjar la Font Rúbia 
- Acabar el carrer Portell la fase Güell 
- Urbanitzar la 2a fase del carrer Aldea 
- Arranjar Tirso, 2; Tirso, 6 i Pere Llobet, 12 
- Iniciar l'estudi d'un futur equipament a la zona 
- Iniciar el procés d'expropiació de la finca per reubicats compresa a la zona de Font 

del Remei i Rio de la plata 

 Remodelació de la plaça de la Sedeta: 
- Treballar conjuntament amb l'àmbit de Qualitat de Vida en la definició del projecte 
- Consensuar entre els diferents operadors i veïnat les actuacions a la plaça  
- Impulsar i fer el seguiment de les obres de la plaça 

 Impulsar la nova urbanització de carrers i places garantint una major accessibilitat i 
qualitat urbana: 

- Promoure les intervencions de gran manteniment al districte tot elaborant un llistat 
d’ accions a executar 

- Millorar l'accessibilitat a carrers de Festa Major de la Vila de Gràcia (Puigmartí, Mare 
de Déu dels Desamparats...) 

- Finalitzar les actuacions de la Llei de barris del Coll (Aldea, Beat Almató...) i estudiar-
ne el seu impacte 

- Desenvolupar altres urbanitzacions de carrers del districte 
- Impulsar l'estudi de millores del sector de Mas Falcó 
- Promoure concursos d'idees per a la remodelació d'algun espai públic singular 
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- Fer actuacions de manteniment al Passeig de Sant Joan 
- Estudiar les zones de jocs infantils existents a l'actualitat per tal de portar a terme 

accions de millora 
- Millora permanent de l'accessibilitat i la mobilitat a l'espai públic 
- Millorar i arranjar la plaça Lesseps, tot fomentant el seu ús per tal que esdevingui 

una plaça Central del districte 
- Estudiar Reformar la Plaça del Sol amb la participació de veïns i veïnes i comerciants 

 Estudi de la mobilitat de l'entorn de la Plaça Comín: 
- Impulsar l'estudi, conjuntament amb l'àmbit de mobilitat, per tal de proposar 

millores i fer-ne el seguiment 
- Coordinar la participació veïnal 

 Afavorir una mobilitat sostenible al Districte de Gràcia: 
- Avaluar el Pla de Mobilitat de la Vila de Gràcia, tot impulsant un Pla de seguiment 

operatiu del mateix 
- Instar a l'àmbit de mobilitat per tal que estudiï la possibilitat d'estendre l'àrea verda 

als barris del nord 
- Estudiar la realització d’un pla específic per a vehicles de dues rodes a la Vila de 

Gràcia, com a prova pilot de gestió amb possibilitat d’estendre-ho a la resta del 
Districte 

- Realització d’un pla d’aparcament del districte de Gràcia 
- Incidir en l'aparcament incívic, especialment dels vehicles de dues rodes, fent un 

estudi de les zones conflictives i realitzant una campanya informativa 
- Treballar conjuntament amb TMB les propostes de millora del transport públic 
- Revisar les parades del bus turístic de Travessera de Dalt i de taxis del carrer Olot 
- Estudiar millores en l'enllumenat públic conjuntament amb l'àrea de Medi Ambient 
- Substituir progressivament els llums amb excessiva contaminació lumínica i alta 

despesa energètica 
 

4.9. Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el 
turisme a tota la ciutat. Es tracta d’aconseguir que tots els districtes disposin d’algun element 
emblemàtic d’atracció (com per exemple places, edificis representatius, estacions, etc.) que 
actuïn com a centres de referència i puguin generar al voltant activitat comercial, turística, etc. 
 

 Participar a la Taula de seguiment del Park Güell (usos, manteniment, tractament zona 
monumental accessos, bus turístic...): 

- Fer el seguiment dels acords presos a la Taula tècnica en aquelles matèries que 
siguin competència del Districte de Gràcia 

-  Mantenir el Park Güell com a nexe obert de connectivitat entre barris 
 
  


