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HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL PER DISTRICTES DE BARCELONA
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Amb només 3 habitatges de protecció oficial, Gràcia és el districte 
amb menor nombre d´habitatges VPO, inclús per sota de districtes 
com Sarrià-St Gervasi, on la densitat demogràfica és molt menor i la 
renta per càpita més del doble.
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Ens situem davant d´una illa del barri de Gràcia afectada pel Pla Urbanístic del 76. 
Una illa de grans dimensions situada entre els carrers Astúries, Torrent de l´Olla, Tra-
vessia de St Antoni i carrer Jaén, i propera a Gran de Gràcia,  carrer comercial i via 
de connexió del centre cap a les afores, continuació de Passeig de Gràcia i amb un 
interior amb molt potencial. Doncs es tracta d´un dels pocs pulmons verds del barri.

Un barri consolidat, plantejat per a que amb poc radi de mobilitat s´arribi practica-
ment a tot arreu.
A tan sols 5-10 minuts caminant es té accés a pràcticament tot tipus d´equipament 
públic o servei.

Per altra banda, la mancança de solars buits i el valor d´aquests, fa difícil la implanta-
ció d´habitatge públic i espais verds lliures.
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A escala de barri, en el radi d´1 km (10 min a peu) des de la ubicació 
del projecte, a diferència del que passa amb els habitatges, hi ha 
una amplíssima varietat d´equipaments.

· Bona comunicació
· Centres cívics i casals de joves / gent gran
· Escoles bressol, primària i secundària
· Teatre, Biblioteca, Cinema i Auditori
· Restaurants i Bars
· CAP
· Mercat
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Pel que fa a equipaments destinats a la gent gran, Gràcia compta 
amb gran quantitat de casals per a gent gran i residències assistides 
(aforament entre 20 i 50 persones), de les quals algunes també fun-
cionen com a centre de dia.

Tot i així, dins el barri no trobem cap espai destinat únicament a cen-
tre de dia, on els serveis d´atenció i rehabilitació siguin més específics.

Així com serveis sanitaris, el CAP més proper se situa al límit del barri, 
dins però, del radi de proximació (10 minuts a peu).
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Districte: Gràcia

Subdivisions: 5 barris

Superfície: 4,19 km2

Població: 123.973 hab

Densitat: 29.587,5 hab/km2

Altitud: 56 msnm
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