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INTRODUCCIÓ 

La Tercera Tinencia d'Aicaldia d'Habitat Urba presenta com a mesura de govern la 

creació del Consell Consultiu de I'Habitat Urba que tindra naturalesa d'órgan assessor i 

consultiu de l'administració municipal en relació a les polítiques i estrategies sobre 

l'habitat urbá 

Barcelona te un !larga tradició com a ciutat que ha sabut innovar en la construcció de 

l'habitat urba, des del mateix moment que va decidir derrocar les seves muralles. Quan 

lldefons Cerda va definir el concepte de "urbanisme" no solament va proposar una 

manera de construir al territori, sinó que va planificar d'una forma completa l'habitat que 

els ciutadans de Barcelona podrien gaudir incorporant les infraestructures, els espais 

verds i la mobilitat a partir de precisos estudis sociológics sobre els habitants de la ciutat 

i de les seves condicions de vida. 

Des de llavors cada quart de segle una nova generació d'arquitectes, urbanistes, 

enginyers i altres experts ha respost als nous paradigmes socials i tecnológ ics de cada 

epoca amb plans i projectes per a Barcelona que han permes fer la ciutat en la qual avui 

vivim. L'última gran transformació es va produir després de l'aprovació del PGM-76 

actualment vigent, amb el lideratge de la generació que en els anys vuitanta va saber 

desenvolupar el que s'ha anomenat el "model Barcelona" que va tenir en els Jocs 

Olímpics i anys posteriors la seva maxima expressió. En aquells moments de 

transformació la participació deis CoHegis professionals i les Escores va ser crucial en la 

definició del model i en la seva consolidació social a nivel! local i internacional. 

És ara, que ens enfrontem a un nou canvi de paradigmes, quan la tradició ens recorda 

que hem d'innovar no solament en les formes, sinó també en les estructures de 

governanc;a de la propia ciutat. 
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Barcelona, i altres ciutats del món s'enfronten a la necessitat de seguir posant valor en 

una ciutat, queja esta urbanitzada i per tant els nous paradigmes no vindran únicament 

associats al desenvolupament urba, sinó a la regeneració de les trames constru"ides, a 

l'impuls de grans infraestructures, a la incorporació d'un metabolisme propi als edificis i 

a la ciutat, a l'inici d'un procés de renaturalització, a la incorporació de les tecnologies de 

la informació en la construcció i gestió de la ciutat, a la incorporació de nous sistemes 

de mobilitat no contaminants, a una nova planificació a escala metropolitana i 

transnacional , i a la incorporació d'una nova agenda mediambiental que impulsi noves 

formes d'economia própies del segle XXI, i fomenti l'excel·léncia en el disseny de la 

ciutat impulsant Barcelona com un referent en la innovació urbana. 1 tot aixó posant als 

ciutadans en el centre de qualsevol acció del govern de la ciutat 

Per aquest motiu s'ha creat la Tinenc;a d'Aicaldia d'Habitat Urba, que unifica sota una 

única direcció del govern de la ciutat la definició del "cos de la ciutat", integrant 

l'urbanisme, el medi ambient, les infraestructures i les tecnologies de la informació, sota 

una visió integrada del projecte urba i del propi manteniment de la ciutat. 

Per afrontar aquesta nova etapa, cal també crear uns mecanismes actius per poder 

escoltar i interactuar de forma permanent, amb els col ·legis professionals i els experts 

involucrats en la transformació física de Barcelona i recuperar el molt necessari esperit 

crítíc i el debat constructiu sobre la ciutat, amb la maxima transparencia. 

Per tot aixó es propasa la creació d'aquest Consell consultiu, que tindra com a 

característica fonamental la seva transdisciplinarietat, integrant els diversos 

coneixements i disciplines necessaries per a la construcció de la ciutat 

El Consell estara integrat per notables i experts de !'arquitectura, el disseny, la 

sostenibilitat, el medi ambient, les infraestructures, l'urbanisme, el paisatge, i les 

tecnologies de la informació i la comunicació de l'ambit professional, académic i científic 

destacats per la seva trajectória i reconegut prestigi. 

La ciutat de Barcelona vol comptar amb el seu assessorament i consell donat que en la 

majaría deis casos, els noms que es propasaran mitjanc;ant Decret d'Aicaldia, han estat 

en les darreres décades auténtics protagonistes de la transformació de Barcelona, i 

su posen un actiu per tal de desenvolupar el nou model urba que impulsa el Govern de la 

ciutat. 
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El Consell Consultiu de I'Habitat Urba s'adscriura funcionalment a la Tercera Tinencia 

d'Aicaldia que li donara suport tecnic i administratiu a través de la Gerencia d'Habitat 

Urbá 

FUNCIONS BÁSIQUES 

Es preveu que el decret de constitució del Consell Consultiu de I'Habitat Urba assigni a 

aquest órgan municipal les següents funcions: 

a) Assessorar el govern municipal sobre les iniciatives, les polítiques i les línies 

estrategiques de l'acció municipal en l'ambit de !'arquitectura, el disseny, la 

sostenibilitat, el medi ambient, les infraestructures, l'urbanisme, el paisatge, i les 

tecnologies de la informació i la comunicació, que configuren la intervenció sobre 

l'habitat urba. 

b) Propasar mesures d'actuació per al foment, l'educació la recerca referides a 

l'habitat urbá 

e) Elaborar estudis o dictamens sobre temes relatius a les materies esmentades, a 

petició de l'alcaldia. 

d) Elaborar un informe anual sobre la situació de l'habitat urba de la ciutat de 

Barcelona, on es mencionin les actuacions mes destacades que s'hagin realitzat en 

el camp de l'habitat urbá 

Barcelona, a 22 de setembre de 2011 
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