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• L’any 2013-2014 es va dur a terme un procés de revisió de la normativa per tal 
d’adequar-la a la realitat social. Aquesta finalment no va ser aprovada per manca de 
consens polític.  
 

• Al 2015, les entitats que van participar de l’anterior procés, així com la totalitat dels 
Grups Municipals, van sol·licitar re emprendre l’elaborar un nou Reglament de 
Participació.  

 
• El programa de govern incloïa aquesta revisió de les normes i recollint el sentir de 

les entitats i l'interès de tots els grups municipals va definir el pla de treball per a la 
seva elaboració, just després de finalitzar el procés participatiu del PAM.  
 

• Al maig del 2016 es va iniciar el procés participatiu amb la creació d’una Comissió  
Impulsora formada per Entitats i tots el Grups Municipals. Al llarg d’aquest temps 
s’han fet debats als òrgans participatius, als districtes, i amb els actors directament 
implicats, i finalitzarà amb l’aprovació del Reglament al Ple Municipal.  
 

• No s’ha partit de zero, sinó del treball ja fet prèviament, així com de la normativa 
existent des de l’any 2002, i del Dictamen del Consell de Ciutat i del CAB i la FAVB.  
 

Antecedents 

Regidoria de Participació i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  
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IDEES FORÇA 

1) Impuls de la iniciativa ciutadana.  

2) Clarificació de canals de participació: processos, òrgans, fòrums, consultes 

3) Democràcia directa: impuls de les consultes ciutadanes: tot i que no vinculants, s’insta als 
grups municipals a posicionar-se sobre el resultat, es regulen amb detall i no es posen 
mínims de participació.  

4) Sistema de garanties (fiabilitat i transparència): es posen mecanismes de control i 
garantia de la qualitat a través d’òrgans externs i interns.  

5) Participació en el funcionament dels serveis 

6) Hibridació presencial /digital: s’aposta per una participació híbrida entre lo digital i 
presencial, afavorint la transparència i la traçabilitat.  

7) Participació inclusiva: especial atenció a garantir una participació inclusiva que tingui en 
compte la diversitat i necessitats de la població de Barcelona.  

8) Enfortiment comunitari: reforç del teixit social i de la gestió comunitària.  

9) Procés de revisió i avaluació: Revisió del funcionament dels  òrgans i avaluació global de 
la norma.  

 
 

Regidoria de Participació i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  
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Sistema de participació: canals i actors 

Regidoria de Participació i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

Processos Participatius 

Seqüència d’actes en un 
període determinat 

a. Grup Impulsor,  
b. Òrgan gestor  
c. Comissió de Seguiment 
d. Comissió assessora dels 

processos 

 

Òrgans de participació  Canals puntuals  

Consultes Ciutadanes  

Voluntat de regularitat o 
de permanència (tendir a 
l’autonomia de 
funcionament 

a. Territorials (ciutat, 
districte, barri)  

b. Sectorials (de ciutat i de 
districte) 

c. Consell Ciutat amb més 
capacitat d’incidència al 
Ple 

d. Pactes/acords 

 

Fòrums; Audiències 
públiques, grups de 
treball, etc.  

Actors 
impulsors  

Acció institucional 

a. Govern 
b. Regidors i regidores  

Iniciativa ciutadana 

a. Consell de Ciutat 
b. Comissions Promotores 

(recollida signatures) 

Canals  
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Sistema de participació: canals i actors 

Regidoria de Participació i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

Processos Participatius 

Seqüència d’actes en un 
període determinat 

a. Grup Impulsor,  
b. Òrgan gestor  
c. Comissió de Seguiment 
d. Comissió assessora dels 

processos 

 

Òrgans de participació  Canals puntuals  

Consultes Ciutadanes  

Voluntat de regularitat o 
de permanència (tendir a 
l’autonomia de 
funcionament 

a. Territorials (ciutat, 
districte, barri)  

b. Sectorials (de ciutat i de 
districte) 

c. Consell Ciutat amb més 
capacitat d’incidència al 
Ple 

d. Pactes/acords 

 

Fòrums; Audiències 
públiques, grups de 
treball, etc.  

Actors 
impulsors  

Acció inctitucional 

a. Govern 
b. Regidors i regidores  

Acció institucional 

a. Consell de Ciutat 
b. Comissions Promotores 

(recollida signatures) 

Com?  

Acció de govern 

Iniciativa ciutadana  

Canals  

 
No n’hi ha prou amb el motor institucional per 
activar els canals.  
 
Cal potenciar la iniciativa ciutadana com a 
motor de la participació.   
 



La Iniciativa Ciutadana  
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La iniciativa ciutadana 

Què és?  
 

Regidoria de Participacíó i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

Un mitjà d’incidència en l’agenda política. S’acredita l’interès general recollint 

signatures suficients.  

Sobre què?  
 

 Punts a l’Ordre del dia dels plenaris (o comissions) 
 Posada en marxa d’un procés participatiu 
 Creació d’un òrgan de participació 
 Aprovació o modificació d’una norma municipal 
 Sol·licitud de realització d’una consulta 
 Convocatòria d’un consell barri, fòrum o audiència  

Àmbit ciutat 
• Consulta ciutadana i aprovació/modificació norma                 15.000 signatures  
• Procés participatiu o creació d’un òrgan de participació          10.000 signatures  
• Incloure punts a l’ordre dia Consell municipal 
       Fòrum/audiència pública                                                                9.000 signatures  

 
Àmbit districte i barri (veure taula següent)  

Com?  
 

Ha de ser de 

competència municipal 

i no pot vulnerar els 

drets fonamentals 



11 

Signatures per districtes i barris  
  

  

Districte 

 Nombre mínim de signatures vàlides necessàries 

Consulta ciutadana i  

disposició de caràcter 

general  

Procés participatiu i òrgan de 

participació  

Incorporació de punts a l'ordre 

dia en els Consells de Districte 

i fòrum  ciutadà 

CIUTAT 15.000  10.000 9.000 
Ciutat Vella 3.000         2.000            1.000    
Eixample 8.000         5.300            2.600    
Sants-Montjuïc 5.400         3.600            1.800    
Les Corts 2.400         1.600               800    
Sarrià 4.400         3.000            1.500    
Gràcia 3.600         2.400            1.200    
Horta-Guinardó 5.000         3.300            1.700    
Nou Barris 5.000         3.300            1.700    
Sant Andreu 4.400         3.000            1.500    
Sant Martí 7.000         4.600            2.300    

Regidoria de Participacíó i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

• Convocatòria de Consell de Barri 1,5% de població amb un mínim de 40 i un màxim de 700. 

• Procés participatiu o òrgan participació d’àmbit superior a barri però inferior a districte 2% 
població amb un mínim de 50 i màxim de 900 



Els Processos Participatius 
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Els Processos Participatius 

Què és?  
 

Regidoria de Participacíó i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

El procés participatiu és una seqüència d'actes, delimitats en el temps 
(màxim 120 dies, llevat d’excepcions singulars) per promoure el debat 
entre la ciutadania i/o amb responsables municipals.   

Sobre què?  
 

• Diagnòstic d’una determinada situació  
• Cercar idees creatives i innovadores per a actuacions municipals  
• Proposar o valorar propostes concretes 

Fases (mínimes):    a) Informació    b) Debat     c) Retorn 

• No es pot predeterminar prèviament l’impacte en la decisió final.  
• Un cop finalitzat el govern municipal ha de comunicar  la seva valoració 

en un termini màxim de 60 dies des de la seva finalització. .  

              Retorn del govern   Avaluació  Seguiment de l’execució  

Impacte/ 
fases  

 

Els perfils de les persones a 
participar han de contemplar la 
màxima pluralitat i diversitat, 
d’acord amb les característiques 
de la matèria a debatre i 
l’efectiva igualtat de gènere .  

• Ajuntament:   Alcalde o alcaldessa i/o Grups municipals (màxim 2 per any) 

• Iniciativa ciutadana: Consell de Ciutat / Recollida signatures 
Qui?  
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La governança dels Processos  

Regidoria de Participacíiói Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

Integrat per persones expertes 

Òrgan consultiu de ciutat que assessora sobre la millor 

manera de realitzar els processos participatius. 

Integrat per ciutadania i tècnic municipals 

Vetllar pel bon funcionament del procés i el compliment de la 

planificació prevista. És diferent per a cada procés. 

. 

Grup Impulsor 

Comissió Assessora de Processos Participatius 

Comissió de Seguiment del procés participatiu 

Específiques 
del Processos  

Per tots els 
canals  

Format per l'òrgan administratiu (gestor) responsable i la 

Comissió Promotora si es tracta d’una iniciativa ciutadana.   

Comissió d’Empara  

Última instància de reclamació quan es vulneren els drets 

ciutadans en aquests processos. Única per a tots els canals de 

participació.  



Els Òrgans de Participació  
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Els Òrgans de Participació  

Regidoria de Participació i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

Òrgans 
participació 

Ciutat 

Consell de 
Ciutat 

Consells 
sectorials 

Districte Consell Ciutadà 

Audiència o 
Fòrum ciutadà 

Barri Consells de 
Barri 

Els Consells 
Municipals 

Acords i Pactes  

Fòrums o 
Audiències 

Tipologies 
d’òrgans  

Grups de treball  

Participació en 
els Serveis  

Consens amb persones i entitats mitjançant l’adhesió a Pactes i 
Acords, en els quals es recullin els principis compartits de 
polítiques públiques municipals. Governança més flexible. 

Trobada oberta en un dia assenyalat amb responsables municipals i 
ciutadania perquè aquesta pugui rebre informació, presentar i debatre 
propostes.  

• Petició, queixa, reclamació, incidència (IRIS)  
• Trobades amb responsables municipals  
• Consells de persones usuàries de serveis / equipaments   
• Gestió comunitària d’equipaments o serveis  
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Els Consell de Barri  

Què és?  
 

Regidoria de Participacíó i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

El Consell de Barri és l'òrgan de participació territorial i enfortiment 
comunitari en totes les qüestions referents al barri. Cada Consell de Barri té 
l'àmbit territorial i la denominació establerta per l'acord del Consell 
Municipal.  

 Estructura sessions:  
• Abordar els punts fixats a l'ordre del dia 
• Debat sobre les actuacions del territori 
• Seguiment dels temes relatius al barri  

 
 Les sessions són obertes i en qualsevol moment les persones presents 

poden formular preguntes i suggeriments sobre qualsevol tema relatiu al 
barri. 
 

 Els dictàmens i propostes es traslladen als òrgans pertinents del Districte 
o de l’ajuntament que han de donar resposta  

Funcionament 
 

S’han de convocar una a l’any com a mínim o també a iniciativa del regidor/a delegat/da del 
Districte, una desena part de consellers i conselleres o a iniciativa ciutadana. Quatre sessions 
com a màxim 



Les Consultes ciutadanes  
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Les Consultes Ciutadanes  

Què és?  
 

Regidoria de Participacíó i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

Conèixer l’opinió de la ciutadania, mitjançant el vot directe, lliure, igual i 
secret en les urnes presencials i/o electròniques. 

Sobre què?  
 

 La consulta pot contenir una o més preguntes amb una resposta 
afirmativa, negativa o votar-hi en blanc, o elegir entre diferents 
solucions o propostes alternatives. 

 No poden vulnerar els drets fonamentals o els drets ciutadans 
recollits a l’Estatut Autonomia (socials, laborals, lingüístics) 

 No han de ser sobre tributs i a pressupostos ja aprovats.  
 Han de ser de Competència municipal 
 Que no interfereixin en el procediment d’aprovació d’una ordenança, 

reglament o instrument d’ordenació urbanística en tràmit. 

Persones majors de 16 anys inscrites en el padró municipal de Barcelona.   Qui participa?  
 

1. Com a criteri general es refereixen al conjunt de la ciutat. 
2. Excepcionalment, es poden convocar consultes ciutadanes de districte 

Àmbit 
Territorial 
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Les Consultes Ciutadanes  

Qui la pot 
impulsar?  

 

Regidoria de Participacíó i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

• Iniciativa municipal:   2/5 parts dels membres del Consell Municipal.  
                                              L’alcalde o alcaldessa.  
• Iniciativa ciutadana:  presentant el nombre de signatures requerit.  

Efectes 
 

 Els resultats de les consultes no vinculen els òrgans de govern.  
 Els grups municipals poden dir quan s’acorda la convocatòria, si 

acceptaran o no els seus resultats.  
 No s’exigeix un mínim de participació en la consulta. 
 l’Ajuntament ha d’informar de quina serà la seva actuació respecte al 

resultat en 2 mesos màxim.  

• No es poden fer més de tres l’any  
• No es pot promoure nova consulta durant dos anys des de l’última consulta 

sobre un mateix tema.   
• Es pot acordar un període de temps a l’any per unificar-les totes. (Si es fa no 

es pot canviar durant el mandat) 

Màxim de 
consultes?  

 

 

Votació presencial i 

electrònica 
  

Simples: el procés de  votació es refereix a una única matèria 
Múltiples:  quan en el mateix procés es demana l’opinió sobre diverses matèries  

Tipologies:  
 



La Participació digital  
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La Participació digital  

Característiques de la plataforma digital per a la participació 
 “Institucionalització” plataforma digital 
 La transparència, traçabilitat, integritat i unicitat verificada segura 
 De tecnologia oberta, amb mínims de software lliure i codi obert.  
 Garanties de seguretat i confidencialitat de capacitat efectiva per exercir el seu dret 

a participar.  
 

Continguts mínims de la plataforma digital. 
1. Per als processos participatius  
2. Òrgans de participació  
3. Iniciatives ciutadanes:  facilitar la difusió de les propostes admeses a tràmit així com  

la recollida de signatures 
 
Accés a la plataforma digital 

• Qualsevol persona interessada en els assumptes públics de l’Ajuntament es pot 
registrar a la plataforma digital.  

• Únicament poden donar suport a les propostes les persones físiques registrades que, 
a més, estiguin empadronades a la ciutat. 

Regidoria de Participació i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

Normes Reguladores de la Participació Ciutadana – Març’17 
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L’enfortiment comunitari 

Regidoria de Participació i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

L’Ajuntament ha de posar a disposició de les associacions ciutadanes mitjans materials i 
econòmics per a la millor realització dels seus projectes i les seves activitats. 

Suport als projectes associatius  

Les entitats, les fundacions, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de lucre 
poden exercir competències municipals, en la gestió de serveis o equipaments municipals 
  

La gestió cívica d’equipaments i serveis municipals  

Facilitació de mitjans a les associacions per tal que puguin fer un seguiment autònom de 
temàtiques o projectes de grans dimensions vinculats a iniciatives ciutadanes. 
Es fomenta també  que els ciutadans no associats puguin disposar de l’assessorament tècnic 
adequat per tal d’assegurar-ne la participació qualitativa. 

Suport tècnic a la participació 

L’Ajuntament pot proposar a l’administració o administracions competents que determinades 
entitats siguin declarades d’utilitat pública o d’interès social.  

Facilitació de la declaració d’utilitat pública 



El Sistema de Garanties 

09 

25 

Regidoria de Participació i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

Normes Reguladores de la Participació Ciutadana – Març’17 



26 

El Sistema de Garanties 

Regidoria de Participacíiói Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

Normes Reguladores de la Participació Ciutadana – Març’17 

Integrat per persones expertes 

Òrgan consultiu de ciutat que assessora sobre la millor 

manera de realitzar els processos participatius. 

Vetllar i controlar perquè les consultes ciutadanes es 

desenvolupin d’acord amb la normativa; amb claredat, 

transparència i eficàcia. 

Comissió d’Empara 

Comissió Assessora de Processos Participatius 

Comissió de Seguiment de la Consulta 

D’àmbit 
general 

Comissions 
específiques  

Integrada en el Consell de Ciutat. 

Vetllar pels drets i obligacions derivats de la normativa sobre 

participació ciutadana i la bona pràctica en l’ús dels canals de 

participació. 

Comissió de Seguiment del procés participatiu 

Vetllar pel bon funcionament del procés i el compliment de la 

planificació prevista. És diferent per a cada procés 



Debat del procés i retorn 

Debat 
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Normes Reguladores de la Participació Ciutadana – Març’17 



28 

Tràmits d’aprovació  

Regidoria de Participació i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

Aprovació inicial  
19 abril 2017 

22 de juliol 

Exposició pública 
Presentació al·legacions 

3 mesos 

Fi període 
exposició pública 

Informe            
al·legacions 

Desembre 2017? 

Aprovació final 
Ple municipal  
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Retorn als districtes  

Regidoria de Participació i Territori  

Comissionat de Participació i Democràcia Activa  

 

Presentació i debat sobre el Reglament aprovat inicialment 

• Una sessió per districte amb els Consells Ciutadans de districte, Consells sectorials, 
reunions ad hoc que interessin, etc.  

• Presentació als Consells de Barri  

• Plataforma digital Decidim.barcelona  



 
Estiu 2017 
Actuacions per a fomentar les relacions 

de proximitat i el veïnatge a la 

Barceloneta 

 
 Maig 2017 



Aquest document recull el conjunt d’actuacions que s’aplicaran a 

la Barceloneta i al Districte de Ciutat Vella per tal de fomentar la 

convivència veïnal i equilibrar els efectes negatius de l’afluència 

massiva de turistes; mitjançant la informació, la prevenció i el 

compliment de la legalitat. 

 

Per primer cop s’incorpora el criteri d’estacionalitat per garantir 

una millor gestió dels fluxos que es produeixen al llarg de l’any. 
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S’intervé amb diferents intensitats durant tot l’any:  

1) A partir de Setmana Santa s’inicia el desenvolupament del Pla activant els nous perfils 

definits en la mesura de govern: Auxiliars d’espai públic, Tècnics d’Intervenció Social, 

Visualitzadors 

 

2) Període d’intervenció intensiva: a partir de finals de maig i fins al 1 de juliol s’han activat 

els reforços de serveis i serveis addicionals per tal donar resposta a les necessitats del 

període d’estiu, fins al 30 de setembre.  

 

3) De l’1 d’octubre al 31 de desembre es desactiven els recursos addicionals dels diferents 

serveis mobilitzats durant el període d’estiu, mentre es mantenen els efectius esmentats 

al punt 1) per a garantir el servei continuat durant tot l’any.  
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Problemes detectats 

01 
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Augment del turisme 
Augment actes incívics 

Neteja  
Soroll 

Ocupació intensiva espai públic 
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Objectius 

02 
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Objectius 
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 Promoure el civisme  i garantir el manteniment de l’espai públic 

 

 Evitar els efectes negatius de l’afluència massiva de turistes  

 

 Lluitar contra els mals usos dels habitatges 

 

 Fomentar la convivència i vetllar pel descans veïnal 

 

 Vetllar per la seguretat i el compliment de la legalitat 

 

 Promoure les relacions de proximitat i veïnatge 

 

De forma coordinada amb serveis i operadors que 

intervenen al territori 
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Recursos 
 Diferencial de recursos estiu / resta de l’any 

 Increment de recursos  

  

03 
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Distribució de recursos al llarg de l’any 
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ABRIL-JUNY 
Nombre  
Efectius   

      

Auxiliars d'espai púbic 2 de dilluns  a dissabte 7 h 

  diumenges i festius 6 h 

Equip d'intervenció social 2 dilluns a divendres 6 h 

Visualitzadors 2 dilluns a divendres 

 
JULIOL-SETEMBRE *   

      

Equip Intervenció Social DIA 4 Dilluns a diumenge 6 h/professional 

Equip Intervenció Socail NIT 4 Dilluns a diumenge 6 h/professional 

Auxiliars d'espai píblic DIA 6 Dilluns a diumenge 6 h/professional 

Auxiliars d'espai públic NIT 6 Dilluns a diumenge 6 h/professional 

* Barceloneta: 2 efectius per equip i torn 
Visualitzadors 42   

      

OCTUBRE-DESEMBRE     

      

Equip Intervenció Social DIA 2 Dilluns a divendres 6 h/professinal 

Equip Intervenció Socail NIT 2 Dijous a dissabte 6 h/professional 

Auxiliars d'espai píblic DIA 4 Dilluns a divendres 6 h/professinal 

Auxiliars d'espai públic NIT 4 Dijous a dissabte 6 h/professional 

Visualitzadors 2 dilluns a divendres  

      

      

El pla incorpora nou 
perfils més especialitzats 
que substitueixen el 
genèric “Agent Cívic” que 
hi havia fins ara. 
Aquests perfils estan 
pensats per donar 
resposta a les diverses 
problemàtiques sobre les 
que es vol actuar. 
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Altres recursos a l’estiu 

 

 

Agents cívics diürns  

• 12 agents repartits en 6 equips de dues persones de 10:00 a 22:00 
– Barceloneta, 8 agents cívics 

  

Informadors nocturns  

• 2 coordinadors + 16 agents repartits en 8 equips de dues persones 

 
– 4 informadors per barri 

– De l’1 de juny al 31 d’octubre 

 

• De dilluns a dissabte (juliol i agost), dijous, divendres i dissabte la resta de 

mesos. 
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Altres recursos a l’estiu 

 

Guàrdia Urbana 

  

 

- Grup de Platges: Des del 25 de maig al 27 de setembre, aquest grup operarà a tot 
el litoral de la ciutat i a la Barceloneta. Està integrat per prop de 90 efectius, 10 més 
que l’any passat. Aquest grup destinarà una dotació addicional a les que ja té el 
barri de la Barceloneta per reforçar les accions destinades a millorar la convivència 
i l’equilibri d’usos al barri. 

  

 

- A més, l’Oficina de Denúncies conjunta GUB-ME obrirà les 24 hores al llarg de tot 
el període en que estigui present el Grup de Platges.   
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Altres recursos a l’estiu 

 

 

 

- Dispositiu especial contra la venda ambulant. Aquest servei, que es ve mantenint 
tot l’any, facilita la presència dissuasiva de policies a aquelles en que més pressió hi 
ha en quant a venda ambulant.   

 

 

- Grup de Delinqüència Urbana: Aquest Grup s’encarregarà, al llarg de tot l’estiu, 
de pal·liar els efectes de la delinqüència comuna als barris més concorreguts de 
Ciutat Vella. Es centraran, especialment, en els delictes contra el patrimoni.  
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Neteja 
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Equip Persones Equips Persones Equip Persones Equips Persones

9 12 8 14 1 3 18 29

Torn matí Torna tarda Torn nit Total Reforç Estiu

Reforç durant la 

temporada alta

En concret a la Barceloneta: 
  
2 persones nit (escombrant) 
1 camió (4 persones) 
3 persones fent baldeig (dies alterns) 
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Propostes 
 Tres Eixos d’actuació 

 Protocol d’actuació 

 Mesures 

 Zones d’actuació 

 Governança 

 Comunicació 
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Millorar la 
convivència a l’espai 
públic i a les escales 

de veïns 

Vetllar pel 
descans veïnal 

Lluitar contra els 
mals usos dels 
habitatges, en 

especial, 
situacions de 

mobbing i  
Habitatges d’Ús 
Turístic il·legals 

L’ús intensiu de l’espai públic a Ciutat Vella requereix 

de l’aplicació de mesures específiques que 

garanteixin el compliment de la legalitat, la 

convivència i el manteniment de l’espai: 

 

Eixos d’actuació:  

Comportament a la via pública  

Ocupació de la via pública  

Tasques d’informació relacionades amb la neteja  

Botigues i usuaris de  VMP. 
 

El model d’oci nocturn i 

l’acumulació d’activitats 

d’aquesta tipologia en 

algunes zones suposen la 

necessària actuació 

intensiva durant l’època 

estival 

 

Eixos d’actuació:  

Horaris en funció de 

l’activitat 

Activitats amb les portes 

obertes 

Concentració de clients a 

la via pública 

 
Malgrat les accions de detecció 
dels Habitatges d’Ús Turístic 
il·legals són continuades tot l’any, 
a la temporada d’estiu la 
monitorització i la detecció 
s’intensifiquen.  

 

Eixos d’actuació:  

Informació a la via pública a 
turistes sobre HUT sense llicència 

Visualització intensiva en horari 
més extens per facilitar la detecció 

Monitorització d’aquells HUT amb 
expedient obert i ordre de 
cessament dictada 

 
 

Tres eixos d’actuació 
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Auxiliar Espai Públic/Tècnic Intervenció 
Social/Dinamitzador/Agent cívic / visualitzador 

 

GUB INSPECCIÓ 

Llistat d’incompliments 

 
 
 

 
 
DETECCIÓ 
Agent que està constantment al carrer i que té 
com objectiu la detecció dels incompliments  
encarregats. Aquest any s’han incorporat nous 
perfils que permeten una major especialització de 
les tasques 
 
 
 
ACTIVACIÓ SERVEIS 
Avís directe per aquells incompliments molt 
evidents  a GUB o a inspecció per iniciar els 
expedients corresponent.  
 
 
GESTIÓ 
Per aquelles actuacions  que no requereixin una 
actuació directa per no considerar-se un  
incompliment flagrant s’elaborarà un llistat 
d’incompliments que  serà despatxat en la reunió 
de seguiment setmanal amb tots els agents.  
 
 
 
 
 
 

Protocol d’actuació 

Salut, SPPIT, 
SIS, SGC, Abits, 

OPAI  
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• Dissuasió d’actes incívics a l’espai públic. 

– Circular en bicicleta per vorera inferior a 5M i amb aglomeració de vianants  

– Detecció i intervenció amb persones sense sostre  

– Consum d’alcohol a la via pública  

– Passejar sense samarreta  

– Gossos sense lligar i no recollir excrements 

– Fer les necessitats fisiològiques a la via pública  

– Deteccions de bosses d’escombraries al carrer fora de contenidors o fora de l’horari 
de recollida 

– Abandó de mobles i trastos sense ser dia de recollida 

– Estat neteja WC públics  

 

 

Mesures 
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• Informació a locals en quant a: 

– Ocupació de brancals: buits arquitectònics 

– Elements no permesos a les terrasses i excés de taules i cadires autoritzades 

– Ocupació de la via pública de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP):  aparcament 

en zones no permeses dels VMP.  

– Informació a botigues VMP sobre itineraris, normes de circulació i possibles 

sancions.  La informació anirà recolzada d’un tríptic informatiu.  

Mesures 

• Sancions a usuaris de VMP que circulin per zones no permeses. Acció directa unitat de 

platges. Vigilància intensiva a Gòtic i Barceloneta i en menor terme Casc Antic. 

• Sancions i comís si s’escau a VMP no homologats que circulin. 
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• Reforç de neteja. A l’estiu s’afegeixen 10 persones i camions distribuïts de la següent 
manera: 

–  Torn de matí: 1 camió amb 2 operaris per fer repassos (mobles, bosses fora 
 contenidor, desbordaments etc.)  

–  Torn de tarda: 1 camió amb 2 operaris per fer repassos 

 1 camió amb 3 operaris pel Parc de la Ciutadella 

–  Torn de nit: 1 cisterna amb 3 operaris per netejar amb aigua pressió (la meitat del 
 torn es dedica a la Barceloneta)  

• Ampliació de lavabos públics. 

– 8 cabines químiques. Passeig Marítim, Pg Born/Rec, Ginebra, Pl Poeta Boscà, Duc de 
Medinacelli, Sant Pau del Camp, Templers/Ataülf, Cervelló. Operatives des de l’1 de 
juliol fins al 30 de setembre. 2 cabines més que 2016 

– 5 cabines auto rentables. A Pla de Palau, Sant Agustí, Terenci Moix, Salvador Seguí i Arc 
del Teatre. 2 cabines més que 2016 

– 2 locals. Pitarra i Àngels. 

 

Mesures 
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Lavabos públics Barceloneta 
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Increment de 2 lavabos públics respecte als de 2016: 
 
- Ginebra 19 (cantonada Atlàntida) 
- Plaça del Poeta Boscà 
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• Dinamització d’activitats a l’espai públic: Pla d’Activitats d’Estiu  

– Objectius:  

• Fomentar la convivència i la relació veïnal i l’ús cívic de  l’espai públic, que 

ningú faci un ús exclusiu de l’espai públic i que tots els ciutadans i 

ciutadanes, tant d’aquí com de fora de la nostra ciutat, en puguin gaudir. 

• Oferir un ventall d’opcions lúdiques a l’aire lliure al veïns i veïnes.  

– Implementació  

• amb la col·laboració d’entitats, associacions i equipaments i serveis 

públics del territori.  

• Inclou les activitats de festa major i altres (Pou de la Figuera, Jardins de 

Sant Pau i pl. Salvador Seguí) 

Mesures 
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• Informació als locals d’oci nocturn en quant a: 

– horaris 

– portes obertes 

– volum de la música 

– concentració de clients a la via pública. 

• Visualització acompliment horari comerç alimentari (botigues de conveniència, 

supermercats)  

• Informació sobre la circular de música en viu. 

• Definició de plans d’actuació per a zones específiques: 

• Entorns Pou de la Figuera 

• Entorns Baluard 

• Jardins de Sant Pau 

• Pl. Salvador Seguí 

• Escudellers 

 

Mesures 
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• Informació directe al carrer a turistes sobre HUT il·legals. La informació anirà recolzada 

d’un tríptic informatiu que incorpora una butlleta de denúncia. 

• Visita als habitatges denunciats sense llicència. 

• Visualització manteniment precintes per garantir que no han  trencat precinte. 

• Monitorització d’edificis buits comunicats per veïns.  

• Seguiment i intervenció en possibles casos de mobbing i altres mals usos dels 

habitatges 

 

 

Mesures 
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La implementació de les accions 

proposades tindran tres nivells de zones 

 tal i com mostra el següent plànol: 

 

 Districte per a totes les actuacions 

intensives a l’estiu. 

 En propostes relacionades amb el 

Descans veïnal s’estableixen dues 

zones:  

– Zones d’actuació intensiva (Zones 1-6) 

– Zones d’especial atenció (Zones A-C) 
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Reunions de seguiment amb l’objectiu de monitoritzar les accions programades i  el protocol 
definit. 
Es farà seguiment del Pla en el marc dels Consells de Barri 
 
Els integrants de les reunions seran: 

• Direcció de serveis a les persones i territori del Districte  
• Direcció de serveis d’inspeccions (DSI) 
• Cap d’inspecció del Districte 
• Coordinació dels agents cívics nocturns 
• Coordinació dels agents cívics diürns 
• Responsables de neteja 
• GUB 
• MMEE 
• BSM 
• SIS 
• ASPB 
• Àbits 

Aquesta reunió serà setmanal 
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Taules per zones específiques 
 
Es faran taules específiques per zones per fer el seguiment de les actuacions relacionades 
amb el descans veïnal.  
Aquestes reunions estaran integrades per: 

• GUB 
• MMEE 
• Coordinador agents cívics nocturns 
• Operadors d’oci nocturn de cada zona 
• Direcció de serveis a les persones i territori 
• Cap d’inspecció del Districte 
 

Es defineixen un total de 5 taules: 
• Taula 1 Raval Nord – Zones 1 i 2 
• Taula 2 Raval/Salvador Segui -  Zona 3 
• Taula 3 Ciutat Vella Sud – Zones 4 i 5 i Zona C 
• Taula 4 Born- Zona 6 
• Taula 5 Front Marítim/Barceloneta – Zones A i B 
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Comunicació 
 

  
 

• Vehicles de Mobilitat Personal:  Amb l’objectiu d’ordenar el trànsit de seagways, tricicles i 
trixis  pels carrers de Ciutat Vella durant d’estiu , el Districte impulsa una campanya a partir del 
proper mes de juny per informar els usuaris d'aquests ginys  dels recorreguts autoritzats i dels 
seus drets i deures enfront un desplaçament responsable. Els fulletons, traduïts al castellà, 
anglès i francès,  es distribuiran per les botigues de lloguer dels vehicles per tal d’assegurar 
que arribin als usuaris finals. Està previst també el seu repartiment en paral·lel a través 
d’agents cívics que informaran als conductors de les rutes permeses. La campanya pretén 
sensibilitzar de l’ús responsable d’aquests elements, així com de les limitacions i vies 
autoritzades per circular-hi, amb un llenguatge senzill i directe i un plànol visual, alhora que 
recorda que sortir-se dels circuïts permesos pot comportar una sanció d'obligat pagament. 

  

• Civisme genèrica Ciutat Vella: Fulletó amb consells de civisme genèrics per distribuir al 
districte amb la incorporació de la informació dels lavabos públics. Producció en cinc idiomes 
(CAT/CAST/ANG/FR/RUS).  
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Comunicació 
 

  
  

• Assetjament Sexual a Festes Majors: Per tal de rebutjar la violència contra les dones aquest 
estiu es vol reforçar el missatge en contra de les agressions sexistes. Per aquesta raó es posa 
en marxa una campanya per combatre l’assetjament de les dones en les festes majors, a 
l’espai públic o de nit. 

 

• Campanya pel descans veïnal: Per tal de reforçar el missatge de respectar el descans veïnal 
s’engega una campanya per tal de garantir el civisme i la convivència en l’espai públic. La 
campanya comptarà amb tovalloners i també es repartiran pancartes per tal que els veïns i 
veïnes de les zones més afectades les puguin penjar en els seus balcons. 

  

• Habitatges d’Ús Turístic: Rellançament del web existent amb un format més àgil per efectuar 
les denúncies (web responsive i cercador  d’habitatges il·legals) . Nou posicionament d’aquest 
a la pàgina meeting Barcelona i portals que consideri oportú Turisme de Barcelona. Producció 
de fulletó informatiu per distribuir a l’Oficina de Turisme. Incorporació de publicitat del 
web  de la campanya als plànols estratègics d’informació turística local. Producció en cinc 
idiomes (CAT/CAST/ANG/FR/RUS). 
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Agents que intervenen 
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GUB 
MMEE 
Direcció Serveis a les persones i territori 
Direcció de Serveis Jurídics i inspecció 
ASPB 

 

Direcció Serveis d’Inspecció - Urbanisme 
Medi Ambient – Neteja 
Àbits 
BSM 
Servei de gestió de conflictes, SIS 

 

 
 
 
Agents cívics diürns   Visualitzadors 
Auxiliars Espai Públic  Tècnics Intervenció Social Informadors 

  
 

  
 

          Veïns i veïnes 
    Operadors d’oci nocturn 

 
 

Agents que intervenen 
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Equips d’Intervenció a l’espai públic (Auxiliars i Tècnics d’Intervenció) 
• Especialització i tecnificació dels equips 
• Equips actius 8 mesos (al 2018 seran 12) en comptes dels 4 mesos del 2016, això 

representa passar de 5952 hores de servei a 9516 
• Increment dels equips de cap de setmana diürns en 4 persones 

 
 
Nova metodologia de treball 
• Definició de plans d’actuació per a zones específiques: 

• Entorns Pou de la Figuera 
• Entorns Baluard 
• Jardins de Sant Pau 
• Pl. Salvador Seguí 
• Escudellers 
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Visualitzadors 
• Increment en 36 persones de l’equip de visualitzadors 
• A la detecció de huts s’afegeix la detecció d’altres situacions anòmales dels 

habitatges. 
 

Guàrdia Urbana 
• Increment en 10 el número d’agents del grup de platges 

 
Lavabos Públics 
• Incrementem en 2 el número de lavabos públics durant els mesos de juliol, agost 

i setembre. 
• S’ha impulsat un pla per a la instal·lació de lavabos autorentables en les zones de 

més demanda a executar en els propers mesos. De moment s’han incorporat dos 
lavabos autorentables.  
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