
24 de febrer de 2022 

Consell de Barri 

de la Barceloneta 

1 



2 

Consell de Barri de la  Barceloneta 

Ordre del dia 

0.    Benvinguda 

 

1. Punt informatiu 

 

2. Punt deliberatiu:  

 

L’estiu a la Barceloneta 

 

3. Torn obert de paraules.  
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Punt informatiu 
 

a) Cuidem Barcelona, la nova contracta de neteja 

b) Pressupostos participatius 

c) Estat d’obres al barri 

d) Mobilitat 

e) Inspeccions soroll 

f) Altres campanyes inspeccions 

g) Terrasses 

h) Actuacions PDE 

i) Via Laietana 

j) Dades Covid-19 al barri 

Consell de Barri de la  Barceloneta 



Cuidem Barcelona, la 

nova contracta de neteja 
 
 

 

1.a. 
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Consell de Barri de la  Barceloneta 



Pla de manteniment 
integral. 
Consell de Barri de la 
Barceloneta 



01. Relat Pla Cuidem 
02. Xifres i àmbits que engloba 
03. Full de ruta 
04. Procés de construcció col·lectiva 
05. Nova contracta de neteja 

Índex 



01. Síntesi 
Pla Cuidem 



Cuidem Barcelona, és el nou model 
de manteniment que farà que la ciutat 
estigui més neta i més ben cuidada.  
 
Que els residus que generem es 
reaprofitin al màxim i on l’únic que 
reduïm son les emissions dels 
vehicles per tenir una aire més net.  

Síntesi Pla Cuidem 
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Mapa   



Més inversió i més treballadors per 
adaptar-nos més i millor a cada barri de 
la ciutat, escoltant de primera ma el 
veïnat, per dissenyar millor les 
actuacions de neteja i manteniment de 
l’espai públic. 
 
Durant els propers mesos Cuidem 
Barcelona s’anirà desplegant per tota la 
ciutat i s’aniran veient els canvis.  
 
Una ciutat ben cuidada farà que siguem 
més curosos  per mantenir-la així.  
   

Síntesi Pla Cuidem 

5 



02. Xifres i àmbit 
que engloba 



― Pla integral de manteniment de 
l’espai públic 
 

― 70 milions d’€ d’inversió en la 
millora del manteniment de 
carrers, places i parcs als 10 
districtes  
 

― Des de l’octubre 2021 i fins al 2023 
 

― 5.700 operaris municipals al servei 
del manteniment 

Xifres i àmbits que engloba 
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― 335€ per cada barceloní/na en el 
manteniment de l’espai públic 
(dades 2021) 
 
― 117€ en neteja viària (*Barcelona lidera la 

despesa en neteja viària de les principals 
ciutats de l'Estat) 

― 67€ en recollida de residus. 
― 39€ en parcs i jardins   
― 16€ clavegueram  
― 18€ enllumenat  
― 69€ pavimentació de les vies públiques 
― 5€ Protecció contra la contaminació 

lumínica i atmosfèrica  
― 4€ Protecció i millora del medi ambient 

 



Neteja i residus 
 

Xifres i àmbits que engloba 
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Neteja de  
carrers i places 

Neteja de 
pintades 

Recollida  
de residus 

Verd 
 

Poda i plantació  
d’arbrat 

Manteniment 
del verd urbà 

Infraestructures i espai públic 

Pavimentació 
de calçades 
 
Voreres 

Mobiliari 
urbà 

Escales i 
ascensors 

Senyalització 
vertical i 
horitzontal 



Xifres i àmbits que engloba 
Aigua 
 

Clavegueram  
- Olors 
 
Fonts 

Enllumenat 
públic 
 

Control de plagues 

Control de 
plagues 
 

Espais pel gaudi 

Àrees infantils 

Àrees 
de gossos 

Restauració 
d’espais 

Animals 

Tinença 
responsable 
d’animals 

Gestió de la  
fauna urbana 

Energia 
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03. Full de ruta 



Full de ruta 
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― Emplaçaments on els diferents operadors 
municipals han actuat més intensivament:  
― Pl. Castella i Pl. dels Àngels    
― Rbla. Raval i Pl. Folch i Torre     
― Jardins Horts de Sant Pau -  Pl. Salvador Segui    

 
 

Pla de Xoc 100 punts 
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― Xifres més significatives  
― 1’7 milions de m2 baldejats 
― 6.533 m2 de pintades netejades 
― 2.585 neteja exterior de contenidors i ubicacions 
― 50.078 m2 de zona verda desherbada o desbrossada 
― 792 bancs rehabilitats 
― 254 pilones reposades 
― 2.052 m2 voreres reparades 
― 1.350 senyals verticals mantingudes 

 



Pla de Xoc 100 punts 
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Indicadors acumulats des de 
l’ 11 d’octubre de 2021 fins el 
30 de gener 2022 
 

A N Indicador Unitat Ciutat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 Neteja de Pintades sobre elements elements 6.066 786 668 572 507 482 658 570 391 635 797
2 Neteja de Pintades en façanes i paviments m2 6.533 2.196 949 309 206 95 994 217 286 405 877
3 Retirada cartells i d’enganxines elements 2.010 218 377 170 115 81 325 118 90 280 236
4 Manteniment de papereres unitats 2.971 356 481 179 240 214 404 92 63 454 488
5 Manteniment de contenidors unitats 3.018 194 348 261 161 172 262 545 825 150 100
6 Neteja de xiclets m2 2.535 426 438 294 97 287 402 48 36 361 146
7 Fregat o neteja a fons de paviments m2 1.119.184 190.960 147.400 57.530 40.300 123.960 106.400 600 779 74.600 376.655
8 Repintat ubicacions de contenidors unitats 221 72 36 42 24 20 27
9 Neteja exterior contenidors i ubicacions unitats 2.584 430 555 222 160 148 445 202 132 190 100

10 Neteja sota papereres unitats 3.248 365 494 214 238 276 469 142 173 422 455
11 Treure herbes no desitjades unitats 14.007 1.754 2.426 59 797 61 6.566 246 197 1.310 591
12 Baldeig m2 1.706.416 290.600 265.181 54.530 46.600 122.710 197.330 80.200 89.700 83.475 476.090
13 Retirada de xeringues unitats 29 14 1 14
14 Embornals i reixes netejades unitats 860 64 37 67 60 284 56 86 132 74
16 Fonts amb incidències resoltes unitats 367 109 72 41 9 20 31 17 32 26 10
17 Arbres plantats unitats 565 37 181 9 263 2 15 5 2 7 44
18 Arbres podats unitats 2.346 485 469 112 432 210 89 21 155 373
19 Plantació (arbustatge/vivaç/flor) unitats 12.348 1.147 3.392 30 227 2.141 1.424 2.061 1.881 45
20 Poda/neteja (arbustatge/vivaç) m2 9.320 1.081 1.275 29 1.674 35 134 1.020 2.125 1.120 826
21 Zona desherbada m2 10.440 1.558 334 426 2.943 812 1.617 2.750
22 Zona desbrossada/segada m2 39.638 65 6.630 2.771 11.874 200 3.094 3.325 4.340 7.339
23 Escocells netejats unitats 4.270 134 662 87 136 80 2 664 2.070 322 113
24 Manteniment de jardineres unitats 2.541 336 1.279 133 91 73 167 110 108 150 94
25 Sorral motocultat m2 30.353 1.345 4.819 2.038 1.892 398 5.784 3.947 6.369 1.055 2.706
26 Sorral canviat m2 2.990 599 228 179 798 726 460
27 Paviment de cautxú netejat m2 8.611 176 275 151 1.161 144 2.596 1.200 2.908
28 Jocs pintats unitats 49 5 5 2 1 7 11 18
29 Jocs arranjats unitats 144 27 10 8 5 15 18 27 15 19
30 Tanca AJI/AEG reparada ml 213 20 10 5 3 7 8 106 21 33
31 Bancs/cadires pintats unitats 624 44 140 16 5 146 2 141 86 44
32 Bancs/cadires reparats unitats 121 1 4 2 5 3 12 76 11 7
33 Pictogrames reparats unitats 79 9 2 3 14 5 20 7 19
34 Elements esportius reparats unitats 39 14 1 2 3 6 8 2 3

Enllumenat 35 Reparacions en l'enllumenat unitats 167 14 27 21 18 16 21 21 11 4 14
36 Pilones reposades unitats 254 22 3 31 2 92 45 35 3 21
37 Bancs reparats unitats 47 15 2 2 7 13 5 3
38 Reparació de barana ml 18 2 2 3 8 3
39 Reparacions Urgents pavimentació unitats 7 1 1 1 2 2
40 Superficie Reparacions Urgents pavimentació m2 243 1 99 142 1 1
41 Voreres reparades m2 2.052 16 28 139 3 586 533 13 371 81 282
42 Senyals verticals canviades unitats 191 42 28 10 4 6 36 15 30 8 12
43 Senyals verticals arranjades unitats 546 66 73 35 23 45 71 48 112 26 47
44 Senyals netejades unitats 613 113 125 43 35 51 87 42 49 28 40
45 Postes canviats unitats 111 12 16 13 3 7 16 6 26 2 10
46 Postes arranjats unitats 73 1 7 4 4 14 15 17 2 9
47 Mensules canviades unitats 10 1 1 7 1
48 Mensules arranjades unitats 10 1 1 1 7
49 Punts de control unitats 6.107 841 791 557 263 246 782 574 800 587 666
50 Intervencions Salut Pública unitats 840 96 82 91 49 42 84 71 121 103 101

Altres 51 Certificacions específiques de districtes unitats 48 16 8 1 1 4 1 14 3

Indicadors destacats per visió de districte
Nota: es sumaran els indicadors sobre els mateixos elements. Per exemple: bancs, senyals...

Salut pública

Senyalització

Neteja i Gestió de 
Residus

Aigua

Parcs i Jardins

Infraestructures

Pavimentació i 
voreres



04. Procés de construcció 
compartit del Pla de 
Manteniment del Barri 



 
L’objectiu és dissenyar els Plans de 
Manteniment de cada barri amb la 
complicitat i contrast del  veïnat, entitats 
i teixit comercial 
 
 
 
Partint d’un primer esborrany elaborat 
pels serveis municipals, el procés 
s’anirà enriquint amb la incorporació de 
propostes del teixit social i comercial de 
cada barri. 
 

Procés de construcció compartit 
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Procés de construcció col·lectiva 

18 



NOU CONTRACTE DELS SERVEIS DE  
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS 
I NETEJA DE L’ESPAI PÚBLIC A LA 
CIUTAT DE BARCELONA 

LA BARCELONETA 



El nou contracte és una de 
les eines que ens permetrà 

tenir una ciutat ... 



10 3 

... més EFICIENT 

... més CUIDADA  

... més NETA 



Aspectes generals  
del nou contracte 
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Aspectes generals Inversió i Recursos 

Un nou 
contracte 
amb… 

+ Inversió 

+ Recursos humans i materials 

+ Transparència 

+ Responsabilitat social i ambiental 

+ Flexibilitat per  
adaptar-nos a cada barri 

307M€ 
inversió anual en  
recollida i neteja 

14% 
més d’inversió respecte  
el contracte anterior 

400 
persones més a la plantilla 
respecte les 4.000 del 
contracte actual 

2.110 
persones treballant  
cada dia a la ciutat 

290 
persones més  
de neteja 

40 
persones més per  
informar la ciutadania 

25.200 
contenidors 

600 
nous vehicles elèctrics, 
arribant als 870, respecte els 
270 del contracte anterior 
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Aspectes generals Distribució territorial 

ZONA OEST 

ZONA NORD 

ZONA EST 

ZONA CENTRE 

Sants-Montjuïc 

Les Corts 

Sarrià –  
Sant Gervasi 

Ciutat 
Vella 

Eixample 

Gràcia 

Horta-
Guinardó Nou Barris 

Sant 
Andreu 

Sant Martí 

Import  
contracte  

actual  
 
268.767.060€ 

Import  
nou 

contracte  
 
307.074.412€
  

+ 14% 

Dades Ciutat / Any 

161,50 € 
any·hab 

184,52 € 
any·hab 



7 

Aspectes generals Calendari d’implantació 

GEN 

 

FEB MAR 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO SET OCT 

 

NOV 

 

DES 

 

2021 

 

2022 

 

Posada en marxa 
 

9 mesos 

Implantació i inici de la prestació 
efectiva del servei 

A partir del març progressivament 

Zona Est (Districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Platges) 
Zona Centre (Districtes de Ciutat Vella, Eixample i Gràcia) 

POSADA EN 
MARXA 
Formalització del 
contracte i inici dels 
treballs preparatoris 
per a la implantació del 
servei 

IMPLANTACIÓ 
DEL SERVEI 
Inici progressiu de 
la prestació del 
servei de neteja 
viària i de la 
recollida de residus 
 

ABR MAIG JUN 

 

MAIG 

 

JUN JUL 

 

 

 

DES GEN FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

2021 2022 

  

9 mesos 

Implantació i inici de la prestació 
efectiva del servei 

A partir del setembre 

Zona Oest (Districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi) 
Zona Nord (Districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris) 

AGO SET OCT 

Posada en marxa 
 

NOV 

 

DES 

 

...   DES 

 

Moderador
Notas de la presentación
AFEGIR LES DADES DE LES ALTRES ZONES
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Aspectes generals Recursos 

66,00% 

26,00% 

7,00% 
1,00% 

ELÈCTRIC 

GAS 
NATURAL 

BIODIESEL 
ELÈCTRIC HÍBRID 

39,00% 

34,00% 

20,00% 

4,00% 
2,00% 1,00% 

BIODIESEL 

GAS NATURAL 

ELÈCTRIC 

BIMODAL 
BENZINA HÍBRID 

SITUACIÓ CONTRACTE ACTUAL 

270  
vehicles  
elèctrics 

870  
vehicles  
elèctrics 

SITUACIÓ NOU CONTRACTE 

BARCELONA, LÍDER  
EN ELECTRIFICACIÓ  
DE VEHICLES DE RECOLLIDA 

Sobre un  
total de 1.300 
vehicles 

600 nous vehicles elèctrics 

Només 7% de vehicles 
amb biodièsel 
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Els nous serveis Evolució dels Recursos 

53,00% 

44,00% 

3,00% 

GAS 
NATURAL 

ELÈCTRIC 

ELÈCTRIC HÍBRID 

RECOLLIDA 
160 vehicles 

44% de la flota 
elèctrica 

75,00% 

16,00% 

9,00% 

ELÈCTRIC 

GAS 
NATURAL 

BIODIÈSEL 

 La introducció de vehicles elèctrics petits ja 
estava consolidada. 

 S’electrifiquen vehicles d’alt consum de 
combustible, com escombradores, baldejadores 
i cisternes. 

 No hi havia desenvolupament de camions 
elèctrics a causa de la seva complexitat 
tecnològica i la falta de mercat. 

 78 recol·lectors de residus. 

 Barcelona es situa com a capdavantera. 

 

 

 

NETEJA 
710 vehicles 

75% de la flota 
elèctrica 



El servei de neteja 



El servei de neteja Tractaments 

NETEGES EXCEPCIONALS NETEJA 
COMPLEMENTÀRIA 

NETEJA DE TAQUES I 
RACONS 
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ESCOMBRAT MECÀNIC:MIXTE O DUAL 

NETEJA BÀSICA 

NETEJA AMB AIGUA ESCOMBRAT MANUAL O MOTORITZAT 

REPAS DE TARDES 
ZONES VERDES 
NETEJA FESTIUS 
BUIDATS EXTRES DE  
PAPERERES 
RETIRADA XERINGUES 
NETEJA IMMEDIATA 
NETEJA SOTA CONTENIDORS 
… 
 
 



El servei de neteja Millores 
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FREQÜÈNCIA 

Especial increment en aquelles zones identificades 
amb més necessitats. 

FLEXIBILITAT 

Adaptació a la morfologia urbanística 
i de l’espai públic 
i als usos ciutadans dels espais. QUALITAT 

Millor combinació de tractaments i 
increment de neteja amb aigua. 

SERVEI 

Incorporació de la neteja de les zones 
verdes, i parcs i jardins. 

SOSTENIBILITAT 

TECNOLOGIA 

Noves aplicacions ciutadanes per 
millorar l’accés a la informació. 

MÉS 

Flota majoritàriament elèctrica, 
instal·lacions de sostenibilitat i 
eficiència energètica. 



Sistemes de neteja per zones 

NETEJA EN TORN DE MATÍ EN TEMPORADA BAIXA 

Manual 7 dies/setmana 
Mixta Dual 4 dies/setmana 
Baldeig d’espais conflictius o 
especials 3 dies/setmana 

Manual 7 dies/setmana 
Mixta Dual 4 dies/setmana 
Baldeig d’espais conflictius o 
especials 3 dies/setmana 

Manual 7 dies/setmana 
Mixta Dual 7 dies/setmana 

Manual 7 dies/setmana 
Mixta Dual 3 dies/setmana 
Baldeig d’espais conflictius o 
especials 4 dies/setmana 
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El servei de neteja 

Dual 

Manual 

Mixta 

QUALITAT FREQÜÈNCIA 

Manual 7 dies/setmana 



Sistemes de neteja per zones 

NETEJA EN TORN DE NIT DURANT TOT L’ANY 

Baldeig Mixt 3 dies/setmana 
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El servei de neteja 
QUALITAT 

Manual 4 dia/setmana 

Manual 4 dies/setmana 
Baldeig d’espais conflictius o 
especials 3 dies/setmana 

NETEJA EN TORN DE TARDA EN TEMPORADA BAIXA 

Manual 7 dies/setmana 
Mecànica 7 dies/setmana 

Manual 7 dies/setmana Mecànica 7 dies/setmana 

QUALITAT FREQÜÈNCIA 
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Ampliem el servei  
de neteja amb 
aigua a tot el barri. 

Ampliem i 
intensifiquem la 
neteja de zones 
verdes. 

El servei de neteja Millores de neteja viària 

S'amplia l'escombrada 
dual de matí a pràcticament 
tots els vials (amb pèrtigues 
d'aigua a pressió en 
comptes d'escombres). 

Reduïm l'impacte 
ambiental utilitzant 
aigües freàtiques.  
 

15 Cuidem Barcelona 
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Vehicle Auxiliar Bicompartimentat (elèctric) 

El servei de neteja 
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El servei de neteja Millores de neteja viària 

Vehicle Polivalent B5 
Dissenyat especialment per 

Ciutat Vella 

 
 Exemple d’adaptació 

tecnològica per obtenir 
més flexibilitat al servei 
de neteja 

16 Cuidem Barcelona 

Permet fer 3 serveis durant la jornada : 
recollir papereres, bosses abandonades 
i neteja amb aigua d’orins 

Carretó de neteja 
autopropulsat 
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El servei de neteja Millores de neteja viària 

Baldeig diari nocturn. 

Escombrada 
manual diària 
de matí. 
 

Reduïm les emissions i 
els sorolls amb una flota 
de neteja bàsica 100% 
eléctrica. 

16 Cuidem Barcelona 
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Els nous serveis Parcs i Centres d’Operació 

1 - PC Torrent de l’Estadella  
2 - PD Canyelles 
3 - PD Riera d’Horta 
4 - PA Cartellà  
5 - PA Casals 
6 - PA Ronda Guinardó  
 

1 - PC Pablo Iglesias – Motors 
2 - PC Pablo Iglesias 
3 - PD Galileu 
4 - PD Torrent de Maduixers 
5 - PA Alpens  
6 - PA Duquesa Orleans 
7 - PA França Xica 
8 - PA Gran Capità 
9 - PA Saragossa 
 

1 - PC i PD Fra Juníper Serra 
2 - PD Fòrum 
3 - PA Bac de Roda 
4 - PA Doctor Trueta 
5 - PA G. de S. Andreu 
6 - PA Josep Massanés 
7 - PA Tànger 
8 - Zona de transferència de  

residus Bac de Roda 

1 - PC Zona Franca 
2 - PD Alí Bei 
3 - PD Primavera / Font Trobada 
4 - PD Joan Miró 
5 - PD Santa Perpètua 
6 - PA Pont de Marina 
7 - PA Casanova  
8 - PA Còrsega 
9 - PA Junta de Comerç  

8 
6 

4 

3 

9 5 

3 2 

5 
4 

6 
5 

1 

1 
6 8 7 

4 

5 

2 1 
7 

1 

9 
3 

6 2 
7 

3 

4 8 2 

ZONA OEST 
ZONA NORD 

ZONA EST 
ZONA CENTRE 



El servei de recollida  
de residus 



On hem d’arribar 

19 

2021 

El servei de recollida de residus 

2025 2030 2035 

RECICLATGE 

REBUIG REBUIG REBUIG 
60% 40% 

65% 

35% 

RECICLATGE 
40% 

RECICLATGE 
55% 

REBUIG 
45% 

RECICLATGE 
60% 



El servei de recollida de residus Millores 
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RECOLLIDA 
SELECTIVA 

Priorització dels contenidors de 
les fraccions selectives.  
 

QUALITAT 

Contenidors amb boca calibrada, per 
reduir els impropis 

SOSTENIBILITAT 

Flota majoritàriament elèctrica, 
instal·lacions de sostenibilitat i eficiència 

energètica. 

INFORMACIÓ  
I EDUCACIÓ 

Incorporació de 40 persones per 
informar sobre la correcta gestió 
dels residus. 

TECNOLOGIA 

Desplegament de contenidors 
intel·ligents, noves eines 
tecnològiques per disposar 
d’informació dels serveis. 

MÉS 



BARRI DE LA BARCELONETA 

Nit 
Dies alterns 

Nit 
Diària 

Matí  
Diària. 

Matí  
3 c./set. 

Matí  
Diària 

20 

Freqüència El servei de recollida de residus 
RECOLLIDA SELECTIVA QUALITAT 

Nit 
Diària 

Tarda / Nit 
Diària 

Matí  
Diària 

Matí  
3 c./set. 

Matí  
Diària 



BARRI DE LA BARCELONETA 
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Mobles i trastos vells El servei de recollida de residus 

Divendres de 20 a 22 h 

Recollida  
de mobles  
i trastos vells 

Es manté el servei 

Cal deixar els mobles davant  
la porteria de casa 

RECOLLIDA SELECTIVA 



El servei de recollida de residus 
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CENTRES DE 
RECOLLIDA 
D’ALTRES 
RESIDUS 

Punts Verds 

PUNT VERD 
Mercat de la Barceloneta 

(Atlàntida, 49) 
Dijous de 8:30 a 14:00 h PUNT VERD 

Pg. De Salvat Papasseit, 3  
(Al costat de la Fàbrica del Sol) 
De Dilluns a Dissabte de 8:30 a 
14:00 h i de 16:00 a 19:30 h 
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El servei de recollida de residus Contenidors 

TECNOLOGIA 

RECOLLIDA SELECTIVA 

FLEXIBILITAT 

QUALITAT 



El servei de recollida de residus 
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El servei de recollida de residus Millores 

S'incorpora la recollida 
selectiva (paper i materials 
reciclables) a la recollida 
manual. 

Increment de la freqüència 
dels equips de repàs 
d’abandonats de 2 a 7 dies 
a la setmana. Minimitzem 
el temps de presència 
d’abandonats a la via 
pública. 

Transformem la fracció "envasos" en 
"reciclables" i a partir d'ara també s'hi 
podran dipositar tota mena de plàstics 
i metalls.  
De productes a materials 
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El control de qualitat 

Més exigent: repercussió econòmica 

Més eficient: informació on line, gps, etc. 

Dades obertes: obertura progressiva de 
les dades a la ciutadania per consultar 
els serveis executats, la posició dels 
contenidors, etc 



El servei de recollida de residus App Ciutadana 

Visualització dels 
Canals d’atenció 
ciutadana 

Campanya per visibilitzar les 
eines d’atenció ciutadana. 

Habilitació d’un canal específic de gestió 
que permeti interactuar amb el ciutadà 

Anàlisi de possibles millores als Canals que 
permetin solucionar incidències a l’espai públic. 

Web: barcelona.cat/incidencies-espai-públic 

Canals d’atenció a la ciutadania 
900 226 226 / 010 / Xarxes Socials 
municipals / APP Barcelona a la butxaca 
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El desplegament dels 
contenidors 
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El desplegament dels contenidors 

Homogeni: 
compassant els 
districtes 

de 800 a 1000 
contenidors 
setmanals 

Cap districte passa per davant de cap altre. El canvi de contenidors es fa per sistemes de 
recollida i en funció de l’arribada progressiva dels contenidors. 

12.616 
contenidors nous 
en aquesta fase 

61 persones i 30 
equips 
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El desplegament 

Amb un 
protocol 



Amb el nou contracte i la 
coresponsabilitat ciutadana...  
 



Pressupostos Participatius 
 
 

 

1.b. 

5 

Consell de Barri de la  Barceloneta 



6 

Pressupostos Participatius 

Comissió de seguiment dels pressupostos participatius: 

• Impuls i seguiment del desenvolupament i l’execució dels 

projectes del Districte. 

 

Membres: 

• Representants equip de Govern del Districte. 

• Tècnics municipals. 

• Promotors dels projectes. 

• Representants Comissions de seguiment de cada barri 

(Barceloneta):  

 Carme Tomás, de l’Associació de Veïns de la Barceloneta.  

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Pressupostos Participatius – Projectes seleccionats 

Nom projecte Import Vots Barri 

Enjardinem el Raval 180.000€ 1.980 Raval 

Posem en valor la muralla romana 65.000€ 1.530 Gòtic 

Adaptem la plaça dels Àngels per als infants 150.000€ 1.450 Raval 

Creem més àrees de joc infantil al Raval 600.000€ 1.428 Raval 

Convertim l’associació veïnal en un punt de servei 

informàtic accessible 

50.000€ 1.325 Casc Antic 

Pacifiquem l’entorn de l’Escola Collaso i Gil 130.000€ 1.304 Raval 

Reduïm les barreres arquitectòniques al Raval 785.000€ 1.261 Raval 

Creem un carril bici al passeig Joan de Borbó 920.000€ 1.224 Barceloneta 

Instal·lem una boia per mesurar l’acidificació 

del Mediterrani 

200.000€ 1.154 Barceloneta 

Consell de Barri de la  Barceloneta 



Estat d’obres al barri 

1.c. 
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Consell de Barri de la  Barceloneta 

• Obres finalitzades 2021 

• Projectes en curs 
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Obra finalitzada al 2021: carrer Ginés i Partagàs 

Reurbanització d’un tram del carrer Cermeño, entre la plaça de la 

Maquinista i el carrer Giné i Partagàs. 

Consell de Barri de la  Barceloneta 

Actuacions realitzades: 

 

Construcció d’una plataforma (vorera passant) 

que uneix les dues voreres oposades per a: 

 

• donar continuïtat de l’espai públic i millorar la 

connexió de la Pl. de la Maquinista 

 

• disminuir la velocitat en què circulen els 

vehicles i afavorint el pas de vianants.  

 

Retirada dels tancaments de la plaça de la 

Maquinista. 

 

Finals 2022 està prevista una actuació per a la 

millora interior de la  Pl. de la Maquinista. 
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Projectes en curs 

Consell de Barri de la  Barceloneta 

Actuació Estat Previsió obres 

Arranjament Local 3 Platja Obra licitada 
Inicis de març 2022 

Termini: 3 mesos 

Pg Joan de Borbó 44 -  Local 

Pla de cales redactat 

Execució cales:  Abril. 
Projecte executiu en redacció 

Pg Joan de Borbó 44 - 

Habitatges 

Projecte executiu redactat 
Pendent data HABITAT3 

Llicència d’obra concedida 

Edifici Cooperativa Segle XX 
Maqueta projecte executiu en 

redacció 
Primer trimestre 2023 

Arc de la Maquinista Projecte redactat Pendent data Patrimoni 

Protegim les escoles Projecte en redacció Octubre – Desembre 2022 

Pl. Maquinista Projecte en redacció Finals 2022 

Comte Santa Clara, 80 Tramitació dret de superfície 
Inici  estiu 2022 – Final estiu 

2023 
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Projectes en curs: Arranjament local 3 Platja de la Barceloneta 

 

Actuació: arranjament del local 3 de 

la Platja de la Barceloneta per 

destinar-lo al Pla Comunitari de la 

Barceloneta.  

El local, de 200m2,  tindrà una sala de 

reunions, un despatx i serveis. 

 

 

Pressupost : 150.091,53€  IVA inclòs. 

Inici previst de les obres: març 

2022.  

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Projectes en curs: plaça de la Maquinista 

Actuació: Millores puntuals a la plaça de la Maquinista. 

• Renovació i millora dels parterres – plantació i reg. 

• Substitució de les pistes de petanca per sauló estabilitzat  

• Potenciació de la figuera singular de l’àmbit. 

Estat actual:  Projecte executiu en redacció 

Pressupost dotat: 110.000€ IVA inclòs. 

Inici previst de les obres: finals 2022.  

Consell de Barri de la  Barceloneta 



Mobilitat 

1.d. 
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• Bus de Barri 

• Aparcaments de motos en calçada 

 

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Bus de Barri  

Consell de Barri de la  Barceloneta 

Des de Mobilitat s’està estudiant la implementació del bus de barri i la 

previsió és el 2n semestre del 2022. 
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Aparcaments de motos a la calçada 

114 nous aparcaments per a motos a la calçada 

Consell de Barri de la  Barceloneta 

A partir del dia 1 de març están disponibles 114 

nous aparcaments per a motos a la calçada dels 

següents carrers: 

 

1. c. de Sant Elm (amb c. del Judici i amb c. de 

Pepe Rubianes) 

2. c. de Sant Miquel (amb c. del Judici). 

3. c. dels Pescadors (amb c. d’Emília Llorca). 

4. c. del Comte de Santa Clara (amb c. d’Emília 

Llorca). 

5. c. de Sevilla (amb c. de Pepe Rubianes). 
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Aparcaments de motos a la calçada 

Consell de Barri de la  Barceloneta 

 ABANS     DESPRÉS 



Inspeccions de soroll 

1.e. 
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• Àmbit d’actuació en soroll  de la Inspecció 

Municipal al Districte  

• Sonometries 

 

 

Consell de Barri Barceloneta 

 



Àmbit d’actuació: 

Les actuacions que es fan des d’Inspecció del Districte poden iniciar-se: 

• A través de campanyes d’inspecció. 

• Per iniciativa pròpia (d’ofici) derivada de la possible existència 

d’anomalies i incompliments de les prescripcions establertes a 

l’Ordenança de Medi Ambient (OMA). 

• Per denúncia o queixa per un fet o actuació contrària a les 

disposicions de la OMA o pel funcionament d’activitats, instal·lacions 

o fonts emissores. 

18 

Àmbit d’actuació en soroll de la Inspecció Municipal al Districte 

Consell de Barri Barceloneta 

 



Queixes i denúncies: 

Qualsevol persona pot fer arribar a l’Ajuntament les molèsties per soroll 

que incompleixen la OMA mitjançant denúncia. 

 

La comunicació haurà de contenir les dades precises per facilitar als 

serveis municipals la corresponent comprovació. Entre aquestes dades 

s’inclouran les necessàries per a la identificació del denunciant i també el 

número de telèfon, amb objecte de concertar les corresponents visites 

per a la valoració en el seu domicili, si s’escau. 

 

En qualsevol cas, les denúncies formulades pels interessats donaran lloc 

a la incoació d’un expedient, que es tramitarà i es resoldrà d’acord amb 

la legislació de procediment administratiu comú i la legislació ambiental 

aplicable. 
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Àmbit d’actuació en soroll de la Inspecció Municipal al Districte 

Consell de Barri Barceloneta 

 



Queixes i denúncies: 

L’Ajuntament de Barcelona ofereix canals de comunicació presencials, 

telefònics i en línia per fer consultes, comunicar incidències o 

reclamacions, dur a terme tràmits o rebre informació sobre la ciutat 

 

• En línia 

o IRIS  https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/  

o REGISTRE ELECTÒNIC 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-

electronic  

• Presencial:  A les oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

• Telefònic: trucant al  010 o 112 
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Àmbit d’actuació en soroll de la Inspecció Municipal al Districte 

Consell de Barri Barceloneta 

 

https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic


L’actuació inspectora 

L’actuació de la inspecció municipal es desenvoluparà de la manera 

següent: 

 

• Mitjançant inspecció al lloc dels fets (domicili del o dels denunciants) 

o actuacions denunciades, inspecció als establiments, recintes o 

locals en els quals es desenvolupin les activitats o emissions de 

soroll que produeixen les molèsties, sense necessitat d’avís previ. 

• Comprovació i investigació a les dependències de l’Ajuntament, 

quan es tracti d’examinar la documentació que s’assenyali en cada 

cas, o d’efectuar els aclariments que siguin necessaris. 
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Àmbit d’actuació en soroll de la Inspecció Municipal al Districte 

Consell de Barri Barceloneta 

 



• En el cas d’instal·lacions que siguin en lloc no adequat o 

autoritzat: no en derivarà sonometria atès que es demana la retirada 

de l’aparell o instal·lació que no compleix la normativa en quant a la 

seva situació. 

• En els casos de sorolls derivats d'activitats i instal·lacions de 

bars, restaurants, supermercats etc. que produeixen molèsties 

per soroll: es realitza sonometria en el domicili de la persona que 

denuncia els fets. 

• Les queixes derivades per soroll a la via pública: es deriven a la 

Taula de Policia Administrativa del Districte i se’n fa càrrec Guàrdia 

Urbana de les inspeccions i accions que estimin oportunes. 
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Àmbit d’actuació en soroll de la Inspecció Municipal al Districte 

Consell de Barri Barceloneta 

 



Des del mes d’octubre, degut a les queixes de molèsties per soroll s’ha 

incoat 1 procediment. 

 

• 1 Procediment per molèsties de les instal·lacions de la maquinària 

d'extracció de fums de l'activitat. Es realitza somometria. 

 

Altres queixes s’han arxivat atès que ha desaparegut la font de soroll. 
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Consell de Barri Barceloneta 

 

Sonometries realitzades 

Quin és el protocol d’actuació un cop es rep la queixa? 

Queixa 
Denúncia 

Contacte 
amb el 
ciutadà 

Inspecció 

Ordre 
d’instal·la

ció del 
limitador 

Comprova
ció 

Precinte 
de l’equip 
musical 



Altres campanyes d’inspecció 

1.f. 

24 

• Front Marítim 

• Venda d’alcohol 

• Sancions per incompliments horaris 

supermercats 

Consell de Barri de la  Barceloneta 



El passat divendres 19 de novembre al Front Marítim, durant una 
inspecció conjunta del servei d’inspecció del Districte i la GUB, es varen 
detectar múltiples infraccions als locals BESTIAL, CARPE DIEM, 
SHOKO, LATIN PALACE, PACHA , OPIUM I AQUA.  

 

L'objecte de les inspeccions es varen centrar en el compliment de les 
condicions de prevenció i seguretat en cas d'incendi: Evacuació , 
Senyalització, Enllumenat d’emergència i evacuació, Equips i sistemes de 
protecció contra incendis. 

Fruit d’aquestes inspeccions s’han obert els corresponents expedients i 
estan ordre d’adequació.  

Posteriorment l’oci nocturn ha estat tancat d’acord amb les mesures 
Covid fins l’ 11 de febrer de 2022. 

25 

Front Marítim 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Inspecció  Ordre d'Adequació  Comprovació 
Precinte 

Multa coercitiva  
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Venda d’alcohol 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Descripció de la infracció 
Total 

infraccions 

Bars i Restaurants: Consum de begudes alcohòliques 

fora del local 
2 

Publicitat i promoció de begudes alcohòliques 4 

Supermercats: Venda, distribució o subministrament de 

begudes alcohòliques entre les 23 hores i les 8 hores de 

l'endemà 

4 

Total general 10 

Al 2021 s’han incoat un total de 10 procediments sancionadors, dels 

quals 2 han estat imposats a Bars i Restaurants per tolerar el consum de 

begudes alcohòliques fora del seu establiment a partir de les 23h i 4 a 

supermercats per vendre alcohol fora de l’horari permès. 
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Llicències botigues de conveniència (supermercat 24 h). 

 

A la Barceloneta hi ha 2 botigues de convivència amb llicència 

 

Els requisits per tenir una llicència de conveniència (segons 

Normativa del Pla especial de l’equipament comercial i els usos no 

alimentaris de Barcelona) són els següents: 

 

• Establiments comercials amb superfície neta de venda no superior als 

500 m2.  

• Distribueixen la seva oferta, de manera similar, entre els articles 

següents: llibres, diaris i revistes productes d’alimentació; discos i 

vídeos; joguines, regals i articles diversos.  

• Aquests establiments han d’estar oberts al públic un mínim de 18 

hores diàries.  

Venda d’alcohol 

Consell de Barri Barceloneta 
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Sancions relacionades amb el consum d’alcohol i horaris. 

 

Des de l’octubre fins al desembre de 2021 s’han obert  3 procediments 

sancionadors per incompliments horaris. 

Venda d’alcohol supermercats 24h 

Consell de Barri Barceloneta 

 



Terrasses 

1.g. 
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Consell de Barri de la  Barceloneta 

• Llicències 

• Consolidació 

• Procediments sancionadors 
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Llicències terrasses - Barceloneta 

BARCELONETA 

 

TERRASSES 

CONCEDIDES PRE-

COVID 

TERRASSES EXCEPCIONALS COVID 
TOTAL LLICÈNCIES 

Sol·licituds  Concedides Denegades 

82  75 39 36 121 

TAULES PRE-COVID TAULES COVID TOTAL TAULES % TAULES DISTRICTE 

BARCELONETA 712 94 806  
18 % 

CIUTAT VELLA 3716 584 4300 

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Consolidacions terrasses 

• El període de sol·licituds de consolidació de terrasses és fins el 28 

de febrer de 2022.  

 

• Els criteris per consolidar la terrassa seran els establerts per 

l'Ordenança de Terrasses  (BOPB 29/12/2021) que són els següents: 

 

o Condicions del local (aforaments, accessibilitat, dotacions de 

lavabos, llicència d'activitat). 

o Configuració de l'espai públic (espai lliure, accessibilitat i 

mobilitat, seguretat, llicències existents, mobiliari urbà i altres). 

o Molèsties i inspeccions en l'entorn (bé sigui del propi local o de 

l'entorn). 

o Necessitats de l'espai per altres usos compatibles. 

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Consell de Barri de la Barceloneta 

 

Procediments sancionadors en terrasses 

Procediments sancionadors acumulats de 2021. 

 

 

 

 

 

Descripció de la infracció Barceloneta 

Instal·lar elements no autoritzats 48 

Terrassa sense llicència 11 

Excés d'ocupació en més de 6 mòduls o del 50% de mòduls o 

superfície 
25 

Reduir l'ample de la vorera amb pertorbació greu 8 

Excés d'ocupació en més de 4 mòduls o del 20% al 50% de 

mòduls o superfície 
11 

Excés d'ocupació fins a 2 mòduls o fins el 20% de mòduls o 

superfície 
6 

No retirar els elements de la terrassa al finalitzar l'horari 10 

Reduir l'ample de la vorera amb pertorbació 1 

Ocupar els escocells 5 

Total general 127 



Des del mes d’octubre es van obrir 16 procediments: 

 

• 3 de Retirada immediata d’elements a l’espai públic. 

• 13 Sancionadors ordinaris degut a les següents infraccions: 

o 1 per Excés d'ocupació en més de 4 mòduls o del 20% al 50% 
de mòduls o superfície 

o 5 per Excés d'ocupació en més de 6 mòduls o del 50% de 
mòduls o superfície 

o 5 Instal·lar elements no autoritzats 

o 1 No retirar els elements de la terrassa al finalitzar l'horari 

o 4 per Terrassa sense llicència 

33 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Procediments sancionadors en terrasses 
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Terrasses 

Consell de Barri Barceloneta 

 



Actuacions PDE 

1.h. 

35 

 

 

Consell de Barri de la  Barceloneta 

• Promoure l’ocupació de qualitat 

• Promoure les potencialitats dels barris per al 

desenvolupament 

• Impulsar el desenvolupament des del territori 

• Finançar projectes socioeconòmics que 

dinamitzen i diversifiquen l’economia 

• Reactivar i diversificar el teixit comercial 

• Sessions informatives PDE als barris 
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Reactivar i diversificar el teixit comercial 

Objectiu 7. Preservar i enfortir el comerç de proximitat de Ciutat Vella 

Acció 22: Recolzar proactivament la continuïtat de l’activitat 

comercial 

Programa Comerç a Punt: 

 
- Edició 2021: 11 comerços assessorats al Barceloneta , mitjana de 8 

hores per assessorament (88 hores en total). 

 

- Edició 2022: 

Aquesta nova edició ha iniciat al gener de 2022. Amb el programa Comerç 

a Punt es posa a disposició dels comerços persones expertes per 

assessorar-les, detectant necessitats del comerç, elaborant conjuntament 

un pal d’acció i fent el seguiment posterior.   

Si ets un comerç interessat: 

https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/comerc-a-punt 

 

Consell de Barri de la  Barceloneta 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/comerc-a-punt&data=04|01|patricia.polo@barcelonactiva.cat|54363596798a41c3aa7e08d9d6826233|11d22a1fa84d4849b1a428cec13827da|0|0|637776677760498507|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=qrcy3SdcOPOJ1iSEJNZHVbGDX/wXaCd/XP9WQxdZQWM=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/comerc-a-punt&data=04|01|patricia.polo@barcelonactiva.cat|54363596798a41c3aa7e08d9d6826233|11d22a1fa84d4849b1a428cec13827da|0|0|637776677760498507|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=qrcy3SdcOPOJ1iSEJNZHVbGDX/wXaCd/XP9WQxdZQWM=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/comerc-a-punt&data=04|01|patricia.polo@barcelonactiva.cat|54363596798a41c3aa7e08d9d6826233|11d22a1fa84d4849b1a428cec13827da|0|0|637776677760498507|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=qrcy3SdcOPOJ1iSEJNZHVbGDX/wXaCd/XP9WQxdZQWM=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/comerc-a-punt&data=04|01|patricia.polo@barcelonactiva.cat|54363596798a41c3aa7e08d9d6826233|11d22a1fa84d4849b1a428cec13827da|0|0|637776677760498507|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=qrcy3SdcOPOJ1iSEJNZHVbGDX/wXaCd/XP9WQxdZQWM=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/comerc-a-punt&data=04|01|patricia.polo@barcelonactiva.cat|54363596798a41c3aa7e08d9d6826233|11d22a1fa84d4849b1a428cec13827da|0|0|637776677760498507|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=qrcy3SdcOPOJ1iSEJNZHVbGDX/wXaCd/XP9WQxdZQWM=&reserved=0
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Objectiu 7. Preservar i enfortir el comerç de proximitat de Ciutat 

Vella. 

 

• Acció 23 Incrementar i elaborar plans de formació i innovació 

tecnològica per als comerços.  

 

A Ciutat Vella hem destinat 4 agents de Pla d’Ocupació que han anat a 

diferents Associacions de Comerciants per ajudar al seu comerç associat 

a donar-se d’alta al web de BCN Market, entre d’altres tasques per 

digitalitzar el comerç. 

Reactivar i diversificar el teixit comercial 

CP Total general 

Raval 78 

Gòtic 110 

Barceloneta i Casc 

Antic 171 

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Reactivar i diversificar el teixit comercial 

• Acció 23 Incrementar i elaborar plans de formació i innovació 

tecnològica per als comerços.  

 
La creació i el desenvolupament del projecte Bonus Consum ha estat una de les 
mesures amb l'objectiu d'incentivar el consum local i promoure la reactivació 
econòmica del comerç, la restauració i els serveis locals de Barcelona. L'acció del 
Bonus Consum ha consistit en l'emissió i distribució de vals digitals de 20 euros, 
deu dels quals aportats per l'Ajuntament de Barcelona i els deu restants per la 
persona beneficiària. La campanya va finalitzar el 31/12/21.  
 Ciutat Vella - Total Bons 18591 

Raval - 2591

Casc Antic - 5936

Barceloneta - 2123

Gòtic - 7941

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Finançar projectes socioeconòmics que dinamitzen i 

diversifiquen l’economia 

Objectiu 12. Impulsar i/o enfortir projectes que promouen l’economia 

dels barris del Districte. 

 

Acció 37 Subvencions Impulsem el que Fas  

 5ª edició (execució 2022) En la nova convocatòria de subvencions 

Impulsem el que Fas, 3 projectes del barri han rebut finançament de 

fins al 80% per activar l’economia al barri ,  amb un pressupost total de 

34.750 euros. 

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Objectiu 14. Apropar serveis i recursos ocupacionals existents, tant els 

ubicats a Ciutat Vella com a la resta de la ciutat, al veïnat del districte 
 
Acció 44 Consolidar l’atenció del Punt de Defensa dels Drets laborals 

de Ciutat Vella  

 
• Gener-novembre:  

o Del total de persones ateses pel servei, 44 han estat veïns de la 

Barceloneta 4.56% d’atencions al veïnat del Casc Antic.  

o   

• Assessorament presencial dimecres 9h a 15h a la plaça Salvador Seguí 

16h-18h. 

• Assessorament telefònic dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9h a 15h. 

 

www.barcelonactiva.cat/dretslaborals 

900 533 175 

Promoure l’ocupació de qualitat 

Consell de Barri de la  Barceloneta 

http://www.barcelonactiva.cat/dretslaborals
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Objectiu 21. Potenciar l’ús del dispositiu d’inserció laboral existent a 

Ciutat Vella i que ofereix servei al veïnat de Sant Pere, Santa 

Caterina, la Barceloneta i el Raval Sud 

 

Acció 80 Treball als Barris .Dispositiu d’Inserció Sociolaboral 

Barceloneta 
 
 
  
 

• Al 2021, s’han atès 38 persones de Barceloneta, un 20,2% del total a 

Ciutat Vella.  

• Servei ubicat al convent de Sant Agustí. 

 

Dilluns, dimarts i dijous: 9h  a 15h- 16h a 18 h 

Dimecres i divendres: 9h a 15h 

 

Consultes:  934019614 (telèfon) 

667180663 (Whatsapp) 

Promoure les potencialitats dels barris per al desenvolupament 

Consell de Barri de la  Barceloneta 



Consell de Barri de la  Barceloneta 

Sessions informatives PDE als barris 

Consell de Dinamització 
Econòmica. 

Dimarts 1 de març de 
2022 a les 18.00h 

Sessió informativa 
PDE Raval. 

Dimecres 9 de març a 
les 18.00h 

Sessió informativa 
PDE Casc Antic. 

Dimecres 16 de març 
a les 18.00h 

Sessió informativa 
PDE Gòtic. 

Dijous 3 de març a les 
18.00h 

Sessió informativa 
PDE Barceloneta. 

Dijous 17 de març a 
les 18.00h 



Via Laietana 

1.i. 
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• Transformació Via Laietana 

• Campanya informativa de les obres 

• Mobilitat 

 

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Transformació de la Via Laietana 

• La Via Laietana enceta el camí per ser 

més sostenible, verda i amable 

 

• Ampliació voreres als 4,05 metres 

 

• Reubicació i ampliació dels passos de 

vianants i creació de noves places 

 

• Pressupost total de 32,9 milions 

d’euros 

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Transformació de la Via Laietana 

 

• Primera Fase (01.03.22): Renovació i 

millora de les xarxes de serveis 

existents en el subsòl 

 

• 2a Fase (previsió juny 2022): Inici 

treballs d’urbanització. 

 

• Previsió finalització al 2n trimestre del 

2023. 

 

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Transformació de la Via Laietana 

1. NOVA PLAÇA JONQUERES  

2. PLAÇA ANTONI MAURA  

3. PLAÇA DE L’ÀNGEL       

4. PLAÇA CORREUS 

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Campanya informativa de les obres 

- Campanya d’informació al carrer a partir del 8 de febrer de 

2022 als barris Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i 

la Barceloneta. 

- Reunions per facilitar informació a col·lectius i 

equipaments singulars (Mercat Santa Caterina, Palau de 

la Música, Gremi d’Hotels, Comissaria, Gremi taxistes, 

AAVV, CCOO, Escoles, Correus,...) 

- Bustiada d’una carta de l’alcaldessa per totes les porteries 

de la Via Laietana i del carrer de les Jonqueres.  

- Distribució D’avisos per comerços de Via Laietana 

- Ubicació de quatre torretes informatives a plaça 

Urquinaona, Av Catedral, banda mar i Barceloneta. 

- Inserció de peces informatives en revistes i premsa local i 

de barri. 

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Campanya informativa de les obres 

• Les línies de BUS 47, V15 i V17  que circulen en sentit 

muntanya, seran desviades per l’av. Marquès de l’Argentera, 

pg. Picasso, pg. Lluís Companys i ronda Sant Pere.  

 

• El BUS DE BARRI 120, inicialment, manté el seu itinerari 

habitual. 

 

• Edició d’un Butlletí periòdic de seguiment de les obres. 

 

MÒBIL: Canal de Telegram Comerç Ciutat Vella  

t.me/ComercCiutatVella  

MAIL: Butlletí Ciutat Vella 

ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella 

WEB: Web de Ciutat Vella 

ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella  

Web d'obres ajuntament.barcelona.cat/obres   
 

Consell de Barri de la  Barceloneta 

https://t.me/ComercCiutatVella
https://t.me/ComercCiutatVella
https://comunica.barcelona.cat/newsletters/subscribe/?lang=ca&source=3
https://comunica.barcelona.cat/newsletters/subscribe/?lang=ca&source=3
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/obres/
https://ajuntament.barcelona.cat/obres/


Durant les obres: 

Sentit mar 

• 1 carril bus  

• 1 carril per vehicles privats 

 

Sentit muntanya 

• 1 carril d’ús exclusiu per als veïns i 

veïnes de la via Laietana i de la 

Barceloneta, aparcaments i serveis 

fins la plaça d’Idrissa Diallo. 
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Mobilitat i accessos al Gòtic durant les obres 

Consell de Barri de la  Barceloneta 



Sentit mar 

- 1 carril bus + bici 

- 1 carril per vehicles privats (30 km/h) 

 

Sentit muntanya 

- 1 carril  per bus/taxi + serveis + veïns 

i veïnes de la via Laietana i de la 

Barceloneta 

- 1 carril bici 

50 

Mobilitat i accessos al Gòtic finalitzada la transformació 

Consell de Barri de la  Barceloneta 



Dades Covid-19 al barri 

1.j. 
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• Incidència 

• Cobertura vacunal 

Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Incidència covid-19 a la Barceloneta 
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Consell de Barri de la  Barceloneta 
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Cobertura vacunal al barri de la Barceloneta 

Població 

(anys) 
5 a 11 12 a 15 16 a 19 20 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 59 60 a 65 66 a 69 70 a 79 

80 o 

més 

ABS 1A – 

Barceloneta 
30,7% 67,3% 85,5% 68,5% 67,4% 71,0% 74,0% 77,9% 85,1% 86,5% 88,1% 91,8% 92,8% 

Global 

Barcelona 
45,4% 77,4% 88,7% 79,4% 76,9% 79,7% 83,2% 86,3% 89,5% 91,2% 91,9% 93,6% 94,5% 

Percentatge de la població assignada a l’àrea bàsica de salut vacunada amb primera dosi:  

Dades a 14/2/2022 

Total 5 o més anys 

% 1ª dosi % completa 

ABS 1A - 

Barceloneta 
75,9% 73,0% 

Global Barcelona 84,0% 80,4% 

Consell de Barri de la  Barceloneta 



Punt deliberatiu 

 
L’estiu a la Barceloneta 

 

 

02 
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Consell de Barri de la  Barceloneta 

• Habitatges d’Ús Turístic (HUTs) 

• TRIXIES: Cicles de més de dues rodes 

destinats a transport de passatgers  
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Habitatges d’ús Turístic 

Consell de Barri Barceloneta 

 

S’engegarà una campanya de visualització i inspecció sobre un àmbit de 

transcendència al barri de la Barceloneta com són els habitatges d’ús 

turístic.  

La data d’inici serà el proper mes d’abril coincidint amb la Setmana Santa. 

  

Es faran les següents actuacions en el Districte:  

 

• Comprovacions de 150 habitatges d’ús turístic al distrcite (inici 

Setmana Santa fins desembre 2022). 

• Atenció a les queixes rebudes per via telefònica (010), presencial i 

telemàtica. 

• Web específica per queixes d’habitatges d’ús turístic: 

https://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/ca  

• Inspecció d’habitatges d’ús turístic 

• Recerca d’anuncis a plataformes d’habitatges d’ús turístic (Airbnb, 

Booking...) 

https://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/ca
https://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/ca
https://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/ca
https://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/ca
https://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/ca
https://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/ca
https://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/ca


 
 

 

56 

Habitatges d’ús Turístic 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Requeriment d'identificació de 10 dies als HUTS que no tenen la placa 

identificativa . 

 

En cas de no tenir la placa el districte actuarà subsidiàriament.  
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El 2017 Barcelona va desenvolupar una ordenació sense precedents per 

regular els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els cicles de més de dues 

rodes, amb l’objectiu de resoldre problemes de convivència a l’espai públic i 

fomentar una mobilitat sostenible i segura, atesa la presència creixent 

d’aquesta nova mobilitat, que ha anat guanyant espai dia a dia. 

 

El novembre del 2020, un reial decret va regular els requisits tècnics i les 

condicions dels vehicles de mobilitat personal, els quals van passar a ser 

definits formalment com a vehicles i, per tant, a tenir prohibida la circulació 

per les voreres o les zones de vianants. Aquesta nova regulació va entrar 

en vigor el 2 de gener de 2021. 

TRIXIES: Cicles de més de dues rodes destinats a transport de 

passatgers  

Consell de Barri Barceloneta 
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TRIXIES: Cicles de més de dues rodes destinats a transport de 

passatgers  

El Decret d’alcaldia de 22 de març de 2021, del Districte de Ciutat Vella, 

prohibeix la circulació dels vehicles de mobilitat personal i els cicles de 

més de dues rodes fora de les rutes regulades a l’Annex de l’ordenança.  

 

Aquesta prohibició serà vigent des del 5 de maig i finalitzarà al cap de sis 

mesos, en atenció a les especials circumstàncies d’ocupació i ús de 

l’espai públic del Districte .  
 
Aquest Decret s’aprova anualment. La previsió és com als darrers anys, 

de maig al novembre 

Consell de Barri Barceloneta 

 



Consell de Barri Barceloneta 
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Tipus de VMP 



Consell de Barri Barceloneta 
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VMP: cicles de més de dues rodes Tipus C1 



Per on no poden circular? 

Es restringeix la circulació en determinats espais de Ciutat Vella.  

 

En concret no es permet la circulació d'aquests vehicles a l'interior del 

districte a excepció de dos itineraris determinats que permeten vorejar el 

districte sense entrar a l'interior. 

Itineraris permesos a Ciutat Vella 

Els itineraris permesos a Ciutat Vella són dos: 

 

• Eix nord-sud: Plaza del Portal de la Pau – Passeig de Colón – Passeig 

d'Isabel II – avinguda del Marquès de l'Argentera – Passeig de 

Circumval·lació. 

 

• Eix est-oest: Passeig de Picasso – Passeig de Lluís Companys – 

Passeig de Pujades – Avinguda Meridiana. 

Consell de Barri Barceloneta 

 

TRIXIES: Cicles de més de dues rodes destinats a transport de 

passatgers  
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Consell de Barri Barceloneta 

 

TRIXIES: Cicles de més de dues rodes destinats a transport de 

passatgers  
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Rutes autoritzades a Ciutat Vella 



Consell de Barri Barceloneta 

 

TRIXIES: Cicles de més de dues rodes destinats a transport de 

passatgers  
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Denuncies (durant l’any 2021)  

 

Específiques C1 i C2   406 denúncies 

Drogues i Alcohol tots VMP  72 denúncies 

Estacionament tots VMP   21 denúncies 

Incompliment senyals o agents VMP 393 denúncies 

Circulació VMP    3675 denúncies 
 
 
Les denúncies van en funció de la gravetat  

 

• lleus     100  i 200 € 

• greus     250 i 500 € 

• molt greus    500 i 1000 € 
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Quan els vehicles de mobilitat personal, 

bicicletes i cicles de més de dues rodes 

desenvolupin una activitat d’explotació 

econòmica, la identificació i el registre dels 

vehicles és obligatòria. Els vehicles 

s’identificaran amb un codi QR 

Control de les activitats relacionades: 

 

• Inspeccions dels tallers de reparació  

• Garatges dels vehicles 

• Guals 
 

Al llarg del 2021 s’han precintat 3 locals que feien una activitat de 

pàrquing de trixies sense llicència.  

Consell de Barri Barceloneta 

 

TRIXIES: Cicles de més de dues rodes destinats a transport de 

passatgers  
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Cabines de WC 

Temporada mitja:  

• Període: 9 abril al 27 maig / 12 al 25 setembre.  

• Horari: 10.30h a 18.30h.    

Lavabos oberts:  

• 1 Barceloneta (porxos) 

• 1 Sant Sebastià (carreró club natació) 

• 1 Somorrostro (Ca La Nuri, WC públic). 

 

Temporada alta:  

• Període: 29 maig al 12 setembre.  

• Horari: 10.30h a 19.30h.        

Lavabos fins les 20h:  

• 4 Sant Sebastià (3 en guingueta i un al carreró del Club Natació) 

• 3 Sant Miquel (2 en guingueta i un adaptat a la sorra) 

• 2 Barceloneta (1 porxos i l'altra a l'espigó del Gas) 

• 2 Somorrostro (1 adaptada a la sorra i el del costat de Ca la Nuri, WC públic). 

Consell de Barri Barceloneta 
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Cabines de WC 

 Reforç d’estiu de Districte:  

 

Es pretén ubicar tres punts: 

 

• en la zona d’entre Pl. Del Mar i Pepe Rubianes, amb dos elements 

cadascú (una cabina adaptada i un urinari obert).  

 

També es manté l’autorentable deTrelawny. 

 

S’està treballant per instal·lar una cabina autorentable fixa a la plaça 

Poeta Boscà abans d’acabar l’any. 

Consell de Barri Barceloneta 
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Servei d’Intervenció Social per la Convivència 

L’objectiu principal del Servei d’Intervenció Social per la Convivència 

és identificar, registrar i prevenir situacions o espais conflictius al 

Districte de Ciutat Vella, implementant actuacions que resolguin o 

minimitzin aquestes problemàtiques i/o conflictes que tenen un 

impacte negatiu a nivell comunitari.  

Aquest Servei realitza prospeccions enteses en un sentit ampli, és a dir, 

mitjançant el coneixement del territori i el contacte continuat amb els 

referents formals i/o informals, veïns, associacions, comunitats religioses, 

etc. Les diverses unitats de treball dins el Servei, com els Tècnics 

d’Intervenció Social i els Auxiliars d’Espai Públic, amb aquest 

coneixement profund del territori i de les seves dinàmiques poden fer un 

abordatge específic de les situacions conflictives. 

Consell de Barri Barceloneta 
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L’Àmbit d’intervenció i les funcions dels Tècnics d’Intervenció Social (TIS) 

són les següents: 

 

 

   

• Intervenció enfront dinàmiques i usos de l’espai públic que dificultin la 

convivència, emfatitzant en l’abordatge d’estereotips, discursos 

negatius i rumors que perjudiquen la convivència.  

• Treball de vincle i proximitat amb les persones sense llar que 

pernocten o fan estada a territori cercant que la seva presència tingui 

el mínim impacte possible o derivant el cas als serveis corresponents. 

• Prospecció i diagnosi de les dinàmiques a l’espai públic, on s’ha 

detectat alguna situació de conflicte. 

• Elaboració de mapes d’actors des d’una perspectiva intercultural per 

tal d’ampliar el perfil de veïns i veïnes, entitats i associacions 

implicades, de reforçar les xarxes comunitàries. 

• Suport als entorns escolars i a les activitats de lleure a l’espai públic, 

tot generant les condicions apropiades i vetllant pel seu bon 

desenvolupament. 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Servei d’Intervenció Social per la Convivència 
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L’Àmbit d’intervenció i les funcions dels Auxiliars d’Espai Públic (AEP) són 

les següents: 

• Control d'horaris comercials 

• Control de desperfectes al carrer 

• Conscienciar sobre actituds cíviques 

• Suport a les ordenances sobre mesures sanitàries  

• Detecció i seguiment de queixes veïnals 

• Detecció de punts negres de brutícia 

• Control d'activitats a la via pública 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Servei d’Intervenció Social per la Convivència 
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Distribució dels equips d’Auxiliars d’Espai Públic i equips de Tècnics 

d’Intervenció Social: 

Des del 15 d’abril al 31 d’agost, de dilluns a diumenge hi treballaran: 

• 3 equips integrats per dos professionals cada equip. 

• 1 equip de Tècnics d’Intervenció Social, cobrint torns diürns i 

nocturns.  

• 2 equips d’Auxiliars d’Espai Públic en horari diürn i nocturn.   

• El Servei hi serà present al barri de la Barceloneta un total  de 1.511 

hores en aquest període de temps, distribuïdes en 858 hores dels 

equips d’Auxiliar d’Espai Públic Diürn i Nocturn i els equips de Tècnics 

d’Intervenció Social 653 hores cobrint horari diürn i nocturn. La 

presència d’aquests 3 equips representa 1/3 del total d’equips de 

T.I.S. com d’A.E.P, i en els equips d’AEP en horari Nocturn representa 

el 50%.  

 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Servei d’Intervenció Social per la Convivència 
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• Del 15 d’abril al 31 d’agost hi ha un total de 10 equips 

presencialment al territori en horari diürn i nocturn al territori de 

Ciutat Vella. 

 

 

• En aquesta proposta, en les franges horàries que no queden 

cobertes pel Servei, si sorgeix alguna situació i/o urgència on s’hi ha 

de ser present i intervenir de manera immediata, el Servei 

intervindrà en un temps màxim de 30 minuts. 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Servei d’Intervenció Social per la Convivència 
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Barri de la Barceloneta : 

1a 

Setmana 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

MATÍ AEP AEP AEP  AEP 

TARDA TIS TIS TIS TIS TIS 

NIT TIS AEP AEP AEP 

2a 

Setmana 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

MATÍ AEP AEP AEP   TIS 

TARDA AEP AEP TIS TIS TIS TIS 

NIT AEP AEP AEP 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Servei d’Intervenció Social per la Convivència 
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3a 

Setmana 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

MATÍ AEP TIS AEP 

TARDA TIS TIS AEP AEP TIS 

NIT AEP AEP TIS TIS TIS TIS 

4a 

Setmana 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

MATÍ TIS TIS TIS 

TARDA AEP AEP AEP TIS 

NIT AEP AEP AEP AEP AEP 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Servei d’Intervenció Social per la Convivència 
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Número d’equips amb presència diària al territori de Ciutat Vella i horaris 

laborals en el període d’estiu.   

• Tècnics Intervenció Social. 

o 3 equips T.I.S. en horari Diürn de dilluns a diumenge.  

 1 equip de 8 a 15 hores.  

 1 equip de 14 a 21 hores.  

 1 equip de 15 a 22 hores.  

o 1 equip T.I.S. en horari Nocturn de dilluns a diumenge.  

 1 equip de 20 a 02:30 hores. 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Servei d’Intervenció Social per la Convivència 



75 

Número d’equips amb presència diària al territori de Ciutat Vella i horaris 

laborals en el període d’estiu.   

• Tècnics Intervenció Social. 

o 3 equips T.I.S. en horari Diürn de dilluns a diumenge.  

 1 equip de 8 a 15 hores.  

 1 equip de 14 a 21 hores.  

 1 equip de 15 a 22 hores.  

o 1 equip T.I.S. en horari Nocturn de dilluns a diumenge.  

 1 equip de 20 a 02:30 hores. 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Servei d’Intervenció Social per la Convivència 
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Departament de Qualitat Ambiental 

Informadors i controladors d’accessos. 

  

El dispositiu recupera la dimensió d'anys pre pandèmia perquè eliminen la 

figura del controlador d'accés.   

Comptarem amb 24 informadors i informadores. 

L’horari del servei d’informació és el mateix que el dels serveis de platja. 

  

Platges sense fum. 

  

S’està treballant per tenir aprovada a finals de juny la seva modificació i ja 

entri en vigor. Hi ha previst fer accions de sensibilització mentre l’ordenança 

no estigui aprovada i després desplegar tota la campanya de comunicació 

quan ja estigui aprovada la nova normativa. 

Consell de Barri Barceloneta 
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Serveis ordinaris  a la barceloneta 

• 3 patrulles uniformades  

• 2 equips de reacció (per tota CV) 

• 2 equips de suport (per tota CV) 

• Policia de Barri (2 agents per barri) 
 
 

Servesi de reforç per l’estiu 

 

• Els reforços s’implementen en base a les necessitats de cada moment.  

• Estiu 2021 es tenien 8 patrulles de reforç en torn de nit. 
 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Guàrdia Urbana a la Barceloneta (GUB) 
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Unitat de platges 

• Des de finals de maig fins inicis d’octubre 

• Les seves tasques a desenvolupar estan relacionades amb civisme, la 

seguretat ciutadana, la venda ambulant i el control de platges 

• Servei està format per 80 agents, 8 caproals, 2 sergenta i 1 sotsinspector 

• A la Barceloneta repercuteix amb 1 patrulla de reforç en cada torn 
 

Consell de Barri Barceloneta 

 

   
Comissaria de denúnices conjunta 

me/gub 

 

• Dos despatxos d’atenció ciutadana 

de GUB i ME 

• Temporada de platges l’horari 

d’atenció és de 0 a 24 hores.  

• La resta de l’any és de 09 a 21 

hores 

Guàrdia Urbana a la Barceloneta (GUB) 



79 

Guàrdia Urbana a la Barceloneta (GUB) 

  Itineraris segurs 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Reforç de presència de 

GUB entre la zona lúdica 

de Front Marítim i la 

parada del metro de Vila 

Olímpica. 

 

 

Actuació compresa dins el 

Pla de Prevenció contra la 

violència sexual a l’oci 

nocturn. 
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Agents cívics  

   

B:SM 

 

Consell de Barri Barceloneta 

 

• Activitat preventiva pedagògica a la 

ciutadania per millorar la convivència 

• Prevenir consums de substàncies 

estupefaents (informar a GUB) 

• Control VMP 

• Sorolls 

• Prevenció consum alcohol a la via pública 

• Notificacions d’incidències a la via pública 

que siguin competències municipals 

• Informació general a la ciutadania 

Es destinen entre 2 i 8 agents per torn, segons càrregues de treball. 
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NETEJA 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Ampliació serveis amb la  nova contracta per l’estiu 

 

CARRERS PRINCIPALS  

 

MATI  Escombrat dual (amb aigua) 7 dies a al setmana 

  Nou servei 

TARDA  Baldeig vies principlas  de 3 a 4 vegades/setmanals. 

  Fins ara es feia 2 o 3 cops per setmana 

NITS   Reforç del servei de tarda amb una escombrada 

  mecànica diària de grans vies i vies 

  principals  

  Fins ara no es feia 

  Escombrada manual diària en torn de nit. 

  Actuació diària a les grans vies.  

  Fins ara es feia en dies alterns. 



82 

NETEJA 

Consell de Barri Barceloneta 

 

Ampliació serveis amb la  nova contracta per l’estiu 

 

CARRERS I ESPAIS INTERIORS 

 

MATI  Es manté l’escombrat dual (amb aigua) en dies 

  alterns i s’afegeix un baldeig amb aigua a pressió 

  amb un vehicle petit 4 dies a la setmana.   

TARDA  1 dia a la setmana l’actuació amb equip de neteja de 

  taques en superfície  

  S’afegeix un escombrat mecànic diari per alguns 

  carrers interiors 

NITS   Escombrada manual de tot el barri cada nit tots els 

  dies de la setmana 

  Mateix servei que es fa actualment 
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Consell de Barri Barceloneta 

 

Ampliació serveis amb la  nova contracta per l’estiu 

 

• Allargament de la temporada alta de servei: 15 dies 

  Del 1 de juny al 30 de setembre 

• Creació d’una temporada mitja alta de servei: 30 dies 

 Del 1 de maig al 31 de maig 

• Allargament de la temporada mitja de serveis: 15 dies 

 Del 1 al 30 d’abril i del 1 al 31 d’octubre 

• Disminució de la temporada baixa de serveis: -15 dies 

 Del 1 de novembre al 31 de març 
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NUMERO D’OPERARIS MITJÀ PER DIA 

 

2021 2022 

T. Baixa 6 6 

T. Mitja 14 17 

T. Mitja Alta 14 28 

T Alta 34 50 



Torn obert  

de paraules 

03 
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Consell de Barri de la  Barceloneta 
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