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Actuacions sobre el medi urbà̀ que afecten tant edificis com teixits urbans, quan existeixin situacions d’insuficiència o 

degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat de les edificacions i tenen caràcter integrat 

quan articulen mesures socials, ambientals i econòmiques emmarcades en una estratègia global unitària.  

 

Camps d’intervenció:  

 

1. Rehabilitació energètica dels edificis  

 

 

2. Espai públic  

 

 

3. Generació ́d’energia  
 

Estabilitat 

Accessibilitat 

Confort 

Estanqueïtat 
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   La ciutat de Barcelona s’enfronta a varis reptes: 
 
 
•     Identificar aquells àmbits especialment vulnerables on actuar 
•     Establir la priorització de com fer-ho 
 
 
Ja que la identificació dels àmbits requereix d’un estudio molt curós i exhaustiu d’indicadors, l’Ajuntament  
de Barcelona va decidir actuar en varis fronts: 
 
1. Realitzar un estudi dels àmbits de la ciutat susceptibles de ser objecte de Regeneració en un futur (en elaboració), 
 que permetrà conèixer els àmbits potencials d’actuació i la seva  priorització. 
 
2. Iniciar una prova pilot, que serveixi de “laboratori urbà” per  a la implantació dels futurs àmbits. 
 
3. Les tipologies edificatòries cobreixen el 85-90% de les que es donen en Barcelona/Àrea Metropolitana (Escalabilitat) 
 
4.   Trobar solucions que siguin Replicables 
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Àmbits 
En execució 
A- Trinitat Vella 
B- Antic barri Sud-oest Besos 
 
 
Altres àmbits en estudi 
X1- Can Peguera 
X2- Canyelles 
 

A 
 

B 
 

X1 
 

X2 
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Participació ciutadana 

Treball de camp 

Impuls inicial 

Informació/difusió Inspecció/prevenció Redacció projectes Execució obres Dinamització social 

Punt d’informació 

Inspeccions tècniques 

Mesures cautelars 

Anàlisi de l’estructura 

Soterrament cablejat 

Gir quotes 

Constitucio comunitats 

Resolucio conflictes 

Tramitacio ajuts 

Reubicacio temporal 

Cultura Manteniment 

Edificació Urbanització 

Projecte 1 Projecte 2 

Estudi fiscalitat 

        Edificacio            Urbanitzacio 

Estudi paisatgístic/estudi balcons /estudi ascensors / estudi  comunitats energetiques /estudi social /estudi planejament edificabilitat 
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B 
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Participació ciutadana 

Treball de camp 

Impuls inicial 

Informació/difusió Inspecció/prevenció Redacció projectes Execució obres Dinamització social 

Punt d’informació 

Inspeccions tècniques 

Mesures cautelars 

Anàlisi de l’estructura 

Soterrament cablejat 

Inspeccions tècniques 

Gir quotes 

Constitucio comunitats 

Resolucio conflictes 

Tramitacio ajuts 

Reubicacio temporal 

Cultura Manteniment 

Edificació Urbanització 

Projecte 1 Projecte 2 

Estudi fiscalitat 

* *Proves pilot * Fase 1 a 4 * Proves pilot Estudi paisatgístic/estudi balcons /estudi ascensors / estudi  comunitats energetiques /estudi social /estudi planejament edificabilitat 



Besòs i Maresme, antecedents i dades generals 

 
L’antic barri del Sud- oest del Besòs se situa al barri del Besòs i Maresme, dins del districte de Sant Martí. 
En data 21 de maig del 2020 mitjançant comissió de Govern s’aproven els treballs preparatoris per a la 
delimitació de l’àmbit de Regeneració Urbana del Sud-oest del Besòs. 
 
 
Dades generals de l’àmbit del Sud-oest del Besòs 
  
Superfície: 32 ha 

Tipologia edificatòria: Bloc/torre aïllada 

Edificis: 94 

Comunitats: 203 

Habitatges: 5188  

Locals comercials: 39 

Habitants: 20.000  
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DADES GENERALS 

Besòs i Maresme 
CAMPANYA d’INSPECCIONS 

ABAST TERRITORIAL DE LA CAMPANYA D’INSPECCIONS 

Núm. de tipologies dins 

de l’abast territorial 
18 tipologies de 23 78% del total 

Número de blocs de 

PB+5 
34 blocs de 85 40% del total 

Número de blocs de 

PB+12 
19 blocs de 85 22% del total 

Núm. de blocs dins de 

l’abast territorial 
53 blocs de 85 66% del total 

Núm. de comunitats dins 

de l’abast territorial 

175 comunitats de 

203 
86% del total 

Número d’habitatges 

dins de l’abast territorial 

4.154 

d’habitatges de 

4.598 

90% del total 

Dades de la campanya d'inspecció:  

Nombre de comunitats inspeccionades :  45 d’un total de 203 

Nombre d’habitatges inspeccionats : 1022 d’un total de 5.188 

Durada prevista de la campanya : 1 any 

Fases establertes   4  

Inici de la campanya d’inspecció :  març del 2021  



   

DADES GENERALS 

ÀMBIT: SUDOEST BESÒS 
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSPECCIÓ 

EN QUE CONSISTEIX LA INSPECCIÓ : 
 
• Inspecció visual prèvia de la comunitat 

 
• Inspecció visual pis per pis i si es considera recull de 

mostres  
 

• Si es prenen mostres, està garantit l’arranjament de 
l’element que sigui afectat per la presa de mostra així 
com les mesures cautelars si s’escauen 
 

• Proves de laboratori i avaluació de la inspecció 
 

• Entrada de les dades obtingudes en un repositori comú 

QUI ES PRESENTARÀ A L’HABITATGE  
 
• Dinamitzadors, per informar, coordinar els dies i hores  per a 

la realització de la inspecció, així com la presa de dades 
per les seves posteriors gestions. 
 

• Tècnics, realitzaran les visites per a la realització de la 
inspecció. La seva visita podrà repetir-se si s’escau. 
 

• Personal per a la presa de mostres i possibles arranjaments 
derivats de l’extracció de mostres si s’escauen 
 

• Representant del Ajuntament ( IMU)  

Es considera que el nombre mínim de comunitats necessari per tenir una mostra representativa per tipologia edificatòria és 

de 3, disposades en les següents posicions: 

 

• Comunitat en la testa orientada a sud 

• Comunitat en la testa orientada a nord 

• Comunitat entre mitgeres 



   

DADES GENERALS 

ÀMBIT: SUDOEST BESÒS 

FASE EXECUCIÓ DE L’EXPEDIENT 

CAMPANYA D’INSPECCIÓ SUD-OEST BESÒS 

Nombre de comunitats inspeccionades 45 d’un total de 203 

Nombre d’habitatges inspeccionats 1022 d’un total de 4.598 

Nombre de tipologies inspeccionades 18 d’un total de 23 

Nombre màxim d’equips tècnics simultanis 7 en total 

    

Durada prevista de la campanya 1 any 

Nombre de fases establertes 4 fases 



   

ACCIONS A EXECUTAR PELS DINAMITZADORS  

Besòs i Maresme 
OFICINA D’INFORMACIÓ obertura: 23 febrer 2021 

ACCIONS : 

Distribuït en dues fases: informatives i prèvia a les inspeccions 

• Bustiada al total de l'àmbit. 

• Informació del concepte de Regeneració Urbana 

• Visites presencials a les finques seleccionades a la campanya  

• Lliurament de material comunicatiu  

• Col·locació de la carteleria d’escala i al portal 

• Recull de dades, mitjançant un model que es lliurarà des de l’IMU amb 

les dades a recollir 

• Coordinació per a les visites de les inspeccions (dia i franja horària) 

PERSONAL:  

• 2 Informadors 

HORARI/ADREÇA 

• Dinamització de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h 

• Oficina dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 hores 

Centre Cívic del Besòs 

Rambla Prim 87 



   

ACCIONS A EXECUTAR PELS DINAMITZADORS  

Besòs i Maresme 
OFICINA D’INFORMACIÓ 

Bustiada d’informació : 4,500 quadriptics 

Lliurament d’informació : AVV BESOS i AVV MARESME 

Informació  oficina:   58 

Consultes  oficina: personalitzades:  12 consultes 

Consultes  IRIS:  1 consultes 



   

ACCIONS A EXECUTAR PELS DINAMITZADORS  

Besòs i Maresme 
OFICINA D’INFORMACIÓ 

Cartells porteria distribuits: 200 



   

Estat convenis/projectes 

Besòs i Maresme 
PROVES PILOT 

Proves Pilot 9/3/2021 Nº Situacio Actual conveni 

Adreça 

Carrer Alfons el Magnànim 44 Signat DM , pendent lliurament 

Carrer Messina 11 Signat DM , pendent lliurament 

Carrer Tessàlia 4 Signat i lliurat 

Carrer Prada 12 Signat DM , pendent lliurament 

Carrer Epir 6 enviat pendent de signatura CCPP 

Carrer Marsala 6 enviat pendent de signatura CCPP 

Carrer Tarbà 4 enviat pendent de signatura CCPP 

Carrer Rodes 6 Pendent enviament conveni 



   

C/Mesina 11 

Besòs i Maresme 
PROVES PILOT 

Estat actual 



   

C/Mesina 11 

Besòs i Maresme 
PROVES PILOT 

Enderrocs 

Elements intervinguts 



   

C/Mesina 11 

Besòs i Maresme 
PROVES PILOT 

Proposta imatge 



   

C/Mesina 11 

Besòs i Maresme 
PROVES PILOT 



   

C/Mesina 11 

Besòs i Maresme 
PROVES PILOT 
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