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Eixos d’actuació 
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LA MARINA DEL PRAT VERMELL 

Eixos d’actuació / 1. Habitatge 

 Construcció d’uns 11.000 habitatges. 

 5.162 habitatges seran de protecció social. 
2.445 HPO RC /  1.630 HPO RG /  1.087 HPO RE   

 Construcció de 1.086 allotjaments  dotacionals 
en sòl d'equipaments per a col·lectius amb necessitats 
específiques. 

 Millora de les condicions de l’entorn dels 
habitatges existents. 

 Impuls del mercat social de l'habitatge  
Model de cooperatives  d’habitatge de cessió d’ús i promoció 
d’habitatges de lloguer assequible per part d’entitats socials. 

 Promoure l'eficiència energètica i la 
sostenibilitat ambiental als habitatge 

 Fomentar la diversitat i flexibilitat d'usos en els 
edificis d'habitatges. 

 Fomentar la mixticitat poblacional en les noves 
promocions d’habitatge per tal d’evitar la 
generació d’un “barri bombolla” (guetització). 

 



OFICINA DE LA MARINA 
Institut Municipal d’Urbanisme 

5 

LA MARINA DEL PRAT VERMELL 

 Millorar la infraestructura verda i la qualitat urbana 

_Incrementar la biomassa, la cobertura i la biodiversitat de l'arbrat 

_Redefinir els carrers com a espais veritablement d´ús públic 

_Renovar les àrees de joc seguint els criteris de la mesura de govern "Ciutat 
Jugable" i condicionar espais per a les persones grans 

_Revisar els espais reconeguts pel planejament com a espais lliures (16,99 
ha, dels quals són nous a la Marina 13,34 ha.) amb potencial per 
incrementar el seu percentatge de verd i zones permeables. 

_Utilitzar la vegetació i la topografia de l’espai públic i els espais lliures com 
a aïllament acústic. 

 
 Incrementar la infraestructura verda  

_Nou parc central de 2,39 ha 

_Introduir el verd a interiors d'illes, terrats, mitgeres, cobertes, façanes i 
espais lliures del barri 

_Creació d'un node de biodiversitat que es relacioni amb Montjuïc  

_Desplegar una xarxa de corredors verds urbans, incorporant circuits per 
a vianants i ciclistes i relligant els equipaments  

_Millorar i crear nous punts d’accés a Montjuïc, Llobregat i Litoral, 
prioritzant la connexió per a vianants i bicicletes 

 
 Corresponsabilitzar a la ciutadania en la cura de la 

natura urbana  

_Acords entre propietaris i entitats sense ànim de lucre per enjardinar 
temporalment espais buits 

_Creació d´horts urbans i jardins escolars i/o comunitaris 

Eixos d’actuació / 5. Espais públics i infraestructura verda 
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Desenvolupament zones verdes. Urbanització SECTOR 3 

Projecte d’Urbanització. AD març de 2020 
Superfície: 7.396 m2. 
Import verds interiors de 2,37 m d’€ 
Inici Obres: 1r semestre 2022 
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LA MARINA DEL PRAT VERMELL 

Desenvolupament zones verdes. Parc central de la Marina 

Projecte d’Urbanització. AD 2015 
Import. 5.968.926 m d’€ 
Inici obres  2n semestre 2022 

1. Prat petit / 2. Placeta central / 3. Jardí en pendent /  
4. Jardí dels SUUDS / 5. Prat gran 
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Resum 


