
Cuina 
2,2 x 2,2 m

Bany 
2,2 x 2,2 m

Habitació 2 
4,0 x 2,2 m

Entrada   

Sala d’estar-menjador   
4,0 x 4,6 m

Habitació 1 
4,0 x 2,2 m

Sala d’estar-menjador   
4,0 x 2,2 m

Cuina
1,8 x 1,4 m

Bany Habitació  
4,2 x 2,2 m

Està pensat per a una persona o per a una parella i 
consta de sala d’estar-menjador, cuina, bany i dormitori 
amb balcó. S’ha equipat amb mobiliari funcional i 
versàtil i s’ha distribuït de manera que hi hagi el màxim 
d’espai lliure possible. Aconsegueix unes prestacions 
de confort similars i en alguns casos millors que 
les d’un habitatge convencional. 

Està pensat per a famílies d’entre tres i quatre membres 
i consta de sala d’estar-menjador, cuina, bany, un 
ampli espai d’emmagatzematge i dos dormitoris amb 
balcó. De la mateixa manera que a l’allotjament simple, 
s’assegura el confort tèrmic, acústic i lumínic gràcies 

a l’ús de sistemes d’instal·lacions, d’aïllament i de 
prestacions espacials de gran qualitat i eficiència. 
Els allotjaments s’han dissenyat sota criteris 
d’accessibilitat i un percentatge del total estaran 
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. 

Les grans obertures permeten l’entrada de molta 
llum natural i una ventilació creuada, i el sistema 
de climatització amb terra radiant tant escalfa 
a l’hivern com refresca a l’estiu. 

1 DORMITORI

RECORREGUT DE L’EXPOSICIÓ

2 DORMITORIS

Entrada   

ENTRADA

Veus

Introducció

Conceptes

APROP 
3 projectes 
pilot

Allotjament 
doble, 
entrada

Allotjament 
simple, 
entrada

Casos 
internacionals

SORTIDA

MESURES I SOLUCIONS
PLA 2016-2025 

al barri de Vallcarca en el 
marc de 3 noves promocions 
d’habitatge públic.

169 nous
pisos

als barris de La Salut i dels 
Penitents en 2 promocions 
d’habitatge dotacional.*
100 habitatges per a gent gran a l’antiga 
Quiró i 35 a la Carretera de Sant Cugat.

* Habitatges destinats a satisfer les necessitats 
temporals de persones amb dificultats 
d’emancipació o que requereixen acolliment 
o assistència residencial.

135 nous
pisos

per sota del preu del mercat en 
els propers 5 anys amb la nova 
mesura que obliga a les noves 
promocions d’habitatge en 
sòl urbà consolidat a destinar 
el 30% del sostre a habitatge 
de protecció oficial (HPO).

300 nous pisos
de lloguer

Estem treballant per 
aconseguir

posant a disposició sòl 
públic qualificat com a 
equipament als barris de 
la Vila de Gràcia i al Camp 
del Grassot-Gràcia Nova.

82 nous
habitatges

als barris de Gràcia 
mitjançant els programes 
de captació de pisos buits, 
les borses d’habitatge o 
els convenis amb entitats 
bancàries. 

64 habitatges
socials

mensualment durant el 2018 
per l’Oficina d’Habitatge 
de Gràcia.

1.127 persones
ateses

des de l’any 2015 per 
cobrir despeses de lloguer 
al districte de Gràcia.

3.047 ajuts
atorgats

d’habitatges d’ús turístic 
il·legals des de l’any 2016 
per protegir l’ús residencial 
dels habitatges. 

166 ordres de 
tancament

Els elevats preus dels habitatges, tant en el mercat de 
lloguer com de compravenda, juntament, amb l’emer-
gència habitacional provocada per la crisi econòmica, 
ha fet que molts col·lectius no hi tinguin accés. 

El parc d’habitatge públic a Barcelona és d’1,7% 
mentre que a Gràcia és només d’un 0,5%. Aquesta 
xifra dista molt d’altres ciutats o països europeus 
com França (17%), Gran Bretanya (18%), Àustria (23%) 
o Viena (42,9%).

Per abordar les dificultats d’accés a l’habitatge són 
necessàries reformes d’àmbit estatal que dotin les 
administracions locals de competències i recursos 
per poder ampliar el parc públic. Alhora, cal pensar 
en solucions que permetin actuar amb rapidesa 
per combatre l’exclusió residencial per l’encariment 
dels habitatges, i que contribueixin a reduir el procés 
de substitució veïnal conegut també com a gentri-
ficació, fenomen creixent que pateixen alguns dels 
nostres barris. 

L’Ajuntament de Barcelona i el Districte impulsen 
diferents accions per poder donar resposta a l’emer-
gència habitacional que es pateix a Gràcia.

Jardinets de Gràcia



Perquè no hagis 
de marxar lluny... 

Cal pensar en solucions que permetin actuar amb la 
màxima rapidesa per combatre l’exclusió residencial, 
que incorporin les innovacions tecnològiques 
disponibles i que comptin amb entitats, veïns i 
veïnes i d’altres agents de la ciutat. Així neixen els 
Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP), 
un nou model d’allotjaments de construcció  ràpida, 
sostenible i de qualitat que té com a objectiu evitar 
l’expulsió de veïnat dels barris.

QUÈ SÓN?
És una iniciativa innovadora a Barcelona amb la qual 
es vol fer front a la necessitat urgent d’habitatge 
públic de forma ràpida i pròxima al lloc de residència.  

La mesura segueix els exemples d’èxit de projectes 
similars d’altres ciutats d’arreu del món com 
Amsterdam, Londres, Copenhaguen o Vancouver.  

ON ES CONSTRUIRAN?
Els APROP s’emplaçaran en solars buits pendents 
d’ésser ocupats per habitatges o equipaments, i es 
distribuiran per diferents barris dels 10 districtes de la 
ciutat. 

L’ús temporal d’aquests solars vacants permetrà que 
les persones demandants d’habitatge puguin viure a 
prop dels seus espais de residència habitual, per tal 
de garantir el dret al barri i afavorir-ne l’arrelament.

COM SÓN?
El sistema constructiu industrialitzat emprat en 
l’APROP permet una edificació més ràpida, més neta 
i més sostenible que garanteix la qualitat, el confort 
i l’estalvi i l’eficiència energètica.

La modularitat té la virtut de poder agrupar, combinar 
i acoblar sèries de peces completes, curtes, 
personalitzades i fàcilment transportables. A més, 
permet dotar cada projecte d’identitat, singularitat 
i adequació a l’entorn.

Per a més informació: 
barcelona.cat/dretssocials

QUANT TEMPS CAL PER  
CONSTRUIR-LOS?
L’APROP redueix a un període d’entre tres i cinc 
mesos el termini de construcció i, per tant, facilita 
que es pugui garantir el dret a l’habitatge en 
menys temps. 

QUI HI VIURÀ?
L’APROP allotjarà temporalment diferents perfils de 
residents: persones soles, parelles o famílies amb 
menors a càrrec, que tenen dificultats per accedir 
a l’habitatge a l’entorn on estan arrelats i que estan 
inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatge 
de protecció oficial de Barcelona, i persones que 
es troben en situació de vulnerabilitat respecte 
al seu domicili. 

SÓN OBERTS AL BARRI?
L’ocupació de solars buits permet aprofitar-los 
per fer barri. 

A part de la funció residencial, l’APROP s’entén 
com la construcció de comunitats de veïns i veïnes 
obertes al barri. És per això que cada projecte inclou 
diferents espais per al barri, a la planta baixa i a les 
cobertes, que enriqueixen i s’integren al teixit veïnal.

Els equipaments de les plantes baixes s’estan 
treballant de manera participativa amb 
representants veïnals de cada barri i estaran 
gestionats pels districtes.

ECONOMIA CIRCULAR
La reducció de l’impacte ambiental, atès que 
es prioritza l’ús de materials reciclats; l’estalvi 
i l’eficiència energètica en la construcció i 
la producció d’energia pròpia; les cobertes 
verdes i els horts; i el revestiment amb façanes 
ventilades que creen dobles pells, són aspectes 
que afavoreixen notablement el comportament 
sostenible dels edificis.

A més a més, quan els mòduls que constitueixen els 
diferents APROP arribin al final de la seva vida útil, 
es podran utilitzar en obres definitives i, finalment, 
reciclar-se. 

EXPOSICIÓ TEMPORAL
20.12.2018—24.02.2019

L’HABITATGE, UN BÉ DE  
PRIMERA NECESSITAT
Disposar d’un habitatge digne és un aspecte clau per 
a la qualitat de vida i facilita l’arrelament al barri així 
com el teixit veïnal i associatiu.  

Tant a Barcelona, com a Catalunya i a Espanya, 
l’endarreriment històric en matèria d’habitatge, 
juntament amb una legislació estatal que fomenta 
l’especulació, dificulten l’accés a l’habitatge.

Després de dècades de foment de l’habitatge com 
un bé d’inversió, de la compra d’habitatges per mitjà 
d’hipoteques, l’esclat de la bombolla va provocar que 
centenars de milers de persones fossin desnonades 
de casa seva.

Des d’aleshores, les polítiques públiques han 
fomentat la inestabilitat dels lloguers i l’especulació 
immobiliària. El 2013 es va reformar la llei dels 
lloguers, LAU, al Congrés dels Diputats, permetent 
contractes de només 3 anys i sense establir cap 
control a les pujades de preu.

Des del 2014, amb els salaris estancats, el preu del 
lloguer ha augmentat de manera desproporcionada 
a les principals ciutats espanyoles. 

A Barcelona, així com a Catalunya i a l’Estat, menys 
del 2 % de l’habitatge és públic. La mitjana europea 
se situa entre el 15 i el 20 %. 

Durant la darrera dècada els pressupostos estatals 
han retallat en un 70 % la inversió en habitatge 
fins arribar al 0,029 % del PIB. En canvi, els països 
europeus amb una llarga trajectòria d’habitatge 
dediquen un 1,5 % del PIB. 

LA BATALLA PER L’HABITATGE
Per abordar les creixents dificultats d’accés a 
l’habitatge calen reformes d’àmbit estatal que situïn 
la despesa d’habitatge a nivell europeu, que penalitzin 
l’especulació i que impedeixin els lloguers abusius. 

Mentre aconseguim aquestes modificacions, des de 
l’Ajuntament de Barcelona hem impulsat una bateria 
de mesures per combatre els desnonaments i per 
ampliar el parc públic de lloguer:

·   El 2021 haurem doblat el parc públic de lloguer. 

·   Estem sancionant als bancs que mantenen 
habitatges buits.

·   Les famílies en risc de desnonament ateses per 
l’Ajuntament han augmentat un 246 % en els darrers 
tres anys. Alhora, s’ha reforçat l’atenció a les 
persones sense llar mitjançant el “Housing First”.

·   Segons dades judicials, durant els darrers 3 anys els 
desnonaments a Barcelona s’han reduït un 22 %.

·   S’han aprovat dues mesures pioneres per ampliar 
el parc públic d’habitatge amb la reserva de 30% 
de les noves edificacions i grans rehabilitacions 
que superin els 600 m

2
 per destinar-les a habitatge 

protegit. La segona mesura és la declaració de 
tota la ciutat com a àrea de tanteig i retracte per a 
que les administracions puguin adquirir de manera 
preferent solars i edificacions.

A més, hem posat en marxa solucions innovadores 
per ampliar l’oferta d’habitatge assequible, com els 
APROP, i per impulsar mesures d’àmbit metropolità, 
com l’Observatori Metropolità de l’Habitatge i 
l’operador metropolità. 

Jardins de Salvador Espriu 
(Jardinets de Gràcia)
Dimecres i dijous, 16-20 h
Divendres, dissabte i diumenge, 11-20 h

Durant el transcurs de l’exposició APROP 
es podran concertar visites guiades tots els 
divendres al matí.
Podeu fer reserva prèvia a: 
participagracia@bcn.cat


