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Iniciem nova etapa i nou disseny!
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MILLORAR L’ÚS I LA QUALITAT DE LES 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES 
COMUNICACIONS I L’ACCÉS A LES MATEIXES (OT2)

Tecnologia per a la integració (LA 01): Reduir l’escletxa 

tecnològica digital cobrint necessitats bàsiques dels 

diferents col·lectius contemplats en risc d’exclusió social 

(soledat en les persones grans, increment de l’ 

ocupabilitat en les persones en atur, etc.).

Recta final de la 
campanya d’inspeccions del 

Programa de Regeneració Urbana al 
barri del Besòs i el Maresme

Durant aquest primer trimestre de 2022 s’iniciaran la 

tercera i quarta fase d’inspeccions tècniques a habitatges 

del barri del Besós i el Maresme, l’últim pas de la primera 

actuació del Programa de Regeneració Urbana que 

l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona ha 

impulsat en aquesta zona.

Les inspeccions es van iniciar el març de 2021 amb 

l’objectiu de determinar l’estat actual de les edificacions 

per tal de, posteriorment, dissenyar un Programa de 

Regeneració Urbana que permeti desenvolupar 

actuacions de millora en els edificis i l’estructura urbana 

del barri, millorant les condicions d’habitabilitat de la 

ciutadania de Barcelona.

Durant les inspeccions, realitzades per equips formats 

per arquitecte, aparellador i paleta, s’han realitzat 

anàlisis en profunditat tant de l’interior dels habitatges 

com de les parts comunes i, en cas que hagi estat 

necessari, s’han adoptat mesures cautelars. 

Tota aquesta informació servirà per realitzar un informe 

final que es lliurarà a les diferents comunitats de veïns i 

veïnes per tal que coneguin l’estat de l’edifici, i servirà de 

base per a l’elaboració d’un pla d’acció al barri per 

delimitar les zones del Programa de Regeneració Urbana 

que s’hi durà a terme.

L’objectiu final d’aquest Programa de Regeneració és la 

millora de l’espai urbà, incidint en les urbanitzacions i les 

condicions d’habitabilitat del parc d’habitatges, 

prioritzant els barris més vulnerables i afrontant de 

manera conjunta la transformació de l’habitatge i el seu 

entorn. La finalitat és aconseguir un desenvolupament 

urbà a Barcelona més intel·ligent, socialment inclusiu i 

sostenible, oferint millores en habitabilitat, accessibilitat 

i eficiència energètica.

No és el primer cop que es realitzen aquestes campanyes 

en el marc del Programa de Regeneració Urbana a la 

ciutat. Aquest any també finalitzaran les destinades a 

inspeccionar el barri de la Trinitat Vella.

Així doncs, la campanya d’inspeccions al barri del Besós i 

el Maresme finalitzarà d’aquí poc amb 1.022 habitatges i 

45 comunitats inspeccionades. Aquesta campanya tindrà 

un cost total de 960.000 €, confinançat amb el fons 

europeu de desenvolupament regional FEDER en el marc 

de l’EDUSI Eix Besòs, aportant-ne el 50% del cost total.
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