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1. INTRODUCCIÓ

Ciutat Vella és un districte molt dens on preval l'ús residencial. Té una població
de més de 108.000 residents que augmenta exponencialment comptant la
població flotant, xifra que no ha parat de créixer des dels anys 90.

La seva trama de carrers estrets condiciona el tipus d’activitat que s’hi pot fer
perquè ràpidament dificulta la convivència entre les persones residents i les
passavolants. El soroll és un dels principals reptes, als que l’Ajuntament està
fent front amb diverses d’actuacions.

Aquestes actuacions es van iniciar en el mandat passat i les continuem
implementant en aquest i que queden recollides en el document que teniu a les
mans.

Hem fet un nou Pla d'Usos (2018) en el que hem incorporat el soroll com a
element clau per establir noves activitats. També hem limitat les noves
activitats que tenen impacte nocturn i l'horari dels locals comercials,
especialment de les botigues de conveniència. Hem prohibit les rutes entre
locals de pública concurrència. Hem elaborat un Pla d'Inspecció en el que hem
definit, pel que fa al soroll, les inspeccions en els locals comercials amb
música, sense limitador i/o portes obertes en tots els carrers del districte, les
inspeccions en locals d'oci nocturn i les inspeccions en les terrasses.

A més, hem presentat el Pla de mesures contra la contaminació acústica
2022-2030 que ens ha permès desenvolupar una nova eina per delimitar les
zones més tensionades acústicament en horari nocturn (ZATHN). A Ciutat
Vella, hem començat amb quatre zones: plaça George Orwell, Joaquim Costa,
Almirall Churruca i Allada Vermell. Les darreres setmanes hem col·locat nous
sonòmetres que ens permetran monitoritzar el soroll que es genera per l'oci
nocturn i la sobreocupació de les terrasses en aquestes zones.

També hem modificat els horaris de recollida de neteja adaptant-los als usos
veïnals i hem renovat la flota amb vehicles elèctrics. El Pla de veïnatge ha
treballat coordinadament amb Guàrdia Urbana en el Raval i en el Casc Antic
per reduir les dinàmiques més sorolloses a la nit. Ens hem reunit amb els
propietaris dels locals de restauració i oci per conscienciar-los de la
problemàtica que la seva activitat genera en el descans veïnal.

Malgrat aquest conjunt d'actuacions, ens trobem davant d’un problema molt
complex i els veïns i les veïnes ens deixen clar cada dia que no hem
aconseguit tant com caldria per revertir el soroll que patim les persones
residents de Ciutat Vella. Entenem i compartim les queixes que les entitats ens
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han fet arribar mitjançant manifests perquè no podem normalitzar el soroll a les
nostres vides.

Per això, continuem treballant convençudes que Ciutat Vella és un lloc on
viure. Volem garantir el dret al descans de les nostres veïnes i millorar la seva
qualitat de vida.

2. DIAGNOSI

2.1. Estudi de valoració de l'impacte del soroll procedent de les
activitats relacionades amb l'oci nocturn sobre la salut de les
persones en el Districte de Ciutat Vella. 2017, ASPB.

La contaminació acústica representa un dels problemes més greus que afecta
la salut i la qualitat de vida de les persones que viuen a les ciutats. El districte
de Ciutat Vella de Barcelona es caracteritza per acumular gran part de les
opcions d’oci nocturn de la ciutat, atraient un gran volum de turistes a més de
les persones locals, i generant molèsties i queixes entre la població resident.
L’objectiu d’aquest estudi és valorar l’impacte del soroll relacionat amb l’oci
nocturn en la salut i la qualitat de vida de les persones residents a Ciutat Vella.

Ciutat Vella és el districte de Barcelona amb un major percentatge de persones
que estan molt d’acord o d’acord amb l’afirmació “hi ha molt soroll al meu
barri”, amb un 81,5%, seguit pel districte de l’Eixample al 2011. L’any 2016,
Ciutat Vella es manté com el districte més sorollós de Barcelona segons la
percepció dels barcelonins i barcelonines. El percentatge de persones que
opinen que Ciutat Vella és molt sorollós decreix lleugerament el 2016 amb un
78,1%, seguint una tendència general de decreixement per tots els districtes
de la ciutat.

En el moment d’aquest estudi, al 2017, el districte de Ciutat Vella compta amb
6 sonòmetres ubicats en les zones amb major activitat d’oci nocturn (Raval: C/
Joaquim Costa; C/ Robador; C/ Arc del Teatre; Gòtic: C/ Escudellers; St. Pere,
Sta. Caterina i la Ribera: Pg. Del Born; Barceloneta: C/ St. Carles). Durant les
nits de 8 divendres i dissabte, el valors més elevats de decibels en gairebé
totes les franges horàries s’enregistren pels sonòmetres situats a l’Arc del
Teatre i al carrer Escudellers - espai urbà limítrof o contigu entre el barri Gòtic i
el Raval-, superant en la majoria del temps els 70dB(A). Al carrer Escudellers la
tendència a l’alça del soroll no reverteix fins les 5:00h de la matinada. Al carrer
Arc del Teatre la tendència a l’alça del soroll no reverteix en cap moment. En la
franja horària de les 5:00h fins a les 7:00h s’estabilitza. Al passeig del Born el
descens sonor s’inicia durant la franja horària de 1:00h a 3:00h. La Barceloneta
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registra els nivells acústics més baixos de tots els barris (20 dB(A) inferior en el
moment de major diferència) i la tendència és clarament negativa al llarg de la
nit.

Ciutat Vella al tractar-se d’un districte majoritàriament amb edificis d’obra
antiga concentra la major part d’edificis amb pitjor qualitat de la construcció de
Barcelona, especialment el barri de la Barceloneta, el Raval i la zona del barri
Gòtic al voltant del carrer Escudellers i la plaça George Orwell. En aquestes
dues últimes zones s’hi troben concentrats els nivells més elevats de pressió
acústica i les pitjors qualitats de construcció. Ambdós fets porten a la
conclusió que les persones que habiten en aquestes dues zones es troben
altament exposades al soroll. A més, el perfil sociodemogràfic de les persones
que viuen a Ciutat Vella, amb un percentatge elevat de persones amb baixos
estudis formals (estudis primaris o menys), pot impedir tenir la suficient
capacitat econòmica per millorar l’aïllament dels edificis, així com instal·lar i
pagar aires condicionats per l’estiu.

El turisme ha estat identificat com una font principal de soroll per cadascun
dels grups de discussió, tant generat pels pisos turístics, com pel fet que els
turistes es mouen majoritàriament en grans grups, com pel seu comportament
en relació a l’oci. La majoria de grups relaciona el turisme com a font de soroll
amb el model econòmic que s’està promocionant al districte de Ciutat Vella
orientat gairebé exclusivament al turisme, i també el model de turisme que
s’està exportant de Barcelona, un turisme d’alcohol i festa, de baix cost i
estances breus, on les pròpies agències de viatges organitzen sortides d’oci en
grans grups, massificant els barris. L’acumulació de persones a l’espai públic
tant en carrers i places, com davant els locals per fumar o a la sortida de les
discoteques, és una font de soroll detectada per la majoria dels grups de
discussió, així com el comportament d’aquestes persones que criden, es
mostren desinhibides, canten, es discuteixen o es barallen, o beuen al carrer o
a les places (botellón). També l’acumulació de bars i locals, alguns dels quals
mantenen les portes obertes o concentren terrasses, s'ha identificat com a font
de soroll. L’ús de monopatins o skates genera moltes queixes i molèsties. La
música al carrer i els esdeveniments a l’espai públic com els concerts i altres
activitats generades amb permís de l’Ajuntament també han estat identificats
com una de les fonts principals de soroll. D’altra banda, les brigades de neteja
han estat identificades com una font de soroll molesta. La percepció del soroll
generat per les brigades de neteja coincideix amb l’augment de decibels
enregistrats per un dels sonòmetres situats al Raval i identificat com un
esdeveniment sonor amb nivells màxims (LAMAX). Les persones afectades en
totes les etapes vitals perceben els sorolls repetitius i continus, com per
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exemple els produïts pels patins o skates, com els sorolls més molestos. El
grup de persones adultes joves destaca també tots aquells sorolls continus de
matinada, els sorolls desincronitzats amb les seves vides i ritmes vitals, i els
crits. La gent gran destaca com a sorolls més molestos les brigades de neteja i
la recollida de trastos, a més dels repetitius i continus generats pels skates. La
percepció de molèsties com s’explica en el és un dels indicadors més
rellevants que utilitza l’Organització Mundial de la Salut, ja que està fortament
vinculada amb mesures objectives de soroll. La majoria de grups identifiquen
elements estructurals del propi districte com els carrers estrets o la forma de
les places que actuen com a caixes acústiques, però també la qualitat de les
construccions que generen un mal aïllament del soroll. Aquests elements
estructurals es combinen amb la transformació que es produeix al districte: el
canvi constant de negocis, la creació d’hotels, les obres als pisos, la
peatonalització dels carrers, etc. i amb l’alta oferta d’activitats per a realitzar al
districte.

Les conclusions del mateix van ser:

Existeix evidència d’un risc per la salut associat a l’exposició al soroll:

Existeix suficient evidència científica que relaciona l’exposició al soroll –
provinent principalment de fonts com el transport – a diversos efectes en salut
com la pertorbació del son, el deteriorament a nivell psicològic i emocional,
efectes adversos a nivell de desenvolupament cognitiu, canvis negatius en el
comportament social i a llarg termini un augment de malalties cardiovasculars.
La major part de l’evidència és consistent, és a dir, els mateixos resultats en
salut s’han repetit en diversos estudis. Existeix un mecanisme biològic
plausible en la relació entre el soroll i la pertorbació del son, així com entre la
pertorbació del son i els efectes subsegüents, que expliquen la relació causa-
efecte. Alguns estudis han mostrat un efecte de dosi-resposta entre l’exposició
i l’efecte, és a dir, a major nivell de soroll major impacte negatiu en la salut. Per
exemple, l’evidència mostra que a partir dels 50dB(A) per cada increment de
10dB(A) augmenta entre un 1% i un 8% la probabilitat de desenvolupar
malalties cardiovasculars a conseqüència del soroll provinent del trànsit.

La prevalença i magnitud de l’exposició al soroll a Ciutat Vella són molt
elevades:

El nivell acústic a la majoria de barris de Ciutat Vella es troba molt per sobre
dels llindars associats amb malaltia i pèrdua de qualitat de vida. El 85% de les
persones que viuen a Ciutat Vella declaren que al seu barri hi ha molt soroll,
essent el districte més sorollós de Barcelona. Les zones amb major pressió
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sonora les nits del cap de setmana són les contigües a les Rambles (Arc del
Teatre i Carrer Escudellers). Aquestes també són les zones que acumulen el
major nombre d’edificis amb pitjor qualitat de la construcció i per tant amb
pitjor aïllament acústic. Les principals fonts de soroll detectades per la
població són el turisme, l’acumulació de locals d’oci, l’acumulació de persones
a la via pública i el seu comportament, les brigades de neteja durant la
matinada, els vehicles de càrrega i descàrrega i la música al carrer i places. Els
principals elements que afavoreixen aquest soroll són els elements
arquitectònics, el model econòmic del districte basat gairebé exclusivament en
l’oci i turisme, i el tipus de turisme que s’exporta.

Les persones que viuen a Ciutat Vella manifesten l’exposició al soroll com
un problema per la seva salut i qualitat de vida:

L’estudi qualitatiu confirma l’aparició dels efectes en la salut i la qualitat de
vida descrits en la literatura científica com les pertorbacions del son, els
efectes psicològics, emocionals i socials com l’agressivitat, irritabilitat i el
cansament.

En síntesi, i des de la perspectiva de salut pública, es justifica la necessitat
d’implementar intervencions per reduir l’exposició del soroll en les persones
que viuen a Ciutat Vella, ja que:

● Existeix evidència d’un risc per la salut associat a l’exposició al soroll.

● La prevalença (persones exposades al soroll) i magnitud de l’exposició
(nivell acústic) són molt elevades.

● Les persones que viuen al districte manifesten l’exposició al soroll com
un problema que afecta la seva vida diària. Davant la necessitat de
prioritzar la implementació d’intervencions seria recomanable començar
per les àrees amb major nivell d’exposició: Donades les dificultats i
complexitat de les causes i factors, semblaria adient prioritzar algunes
zones a l’hora d’implementar les intervencions. Si és necessària la
priorització d’intervencions seria recomanable començar per aquelles
àrees amb nivells acústics més elevats com les zones contigües de les
Rambles (barri del Raval i Gòtic) i amb major població exposada (barri
del Raval). En cas d’implementar intervencions innovadores seria
convenient fer proves pilot: En el cas d’implementar intervencions
innovadores seria convenient fer proves pilot per tal d’avaluar la seva
efectivitat abans d’implementar-les a tot el territori.
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És recomanable monitoritzar totes les iniciatives implementades per
reduir l’exposició del soroll:

La monitorització de les intervencions i iniciatives per reduir l’exposició del
soroll a Ciutat Vella seria útil per analitzar i avaluar la seva efectivitat, és a dir, la
capacitat de les iniciatives per disminuir l’exposició i magnitud del soroll, així
com l’efecte en la millora de la salut i qualitat de vida de les persones que
viuen a Ciutat Vella.

2.2. Estudi “Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona” 2021,
ASPB.

El soroll és el segon factor ambiental que més impacta la salut de la població
europea. El soroll ambiental comporta una pèrdua de salut i de qualitat de vida:
afecta el benestar emocional, psicològic i social, provoca trastorns del son,
malalties cardiovasculars i metabòliques (augmentant la mortalitat
cardiovascular) i afecta el desenvolupament cognitiu dels infants.

La segona font de soroll més rellevant a la ciutat és l’oci nocturn, que afecta al
3% de la població però de forma molt concentrada, especialment al districte
de Ciutat Vella així com a altres zones que acumulen aquesta activitat. El
ferrocarril, i sobretot la indústria o el trànsit aeri, gairebé no afecten l’exposició
al soroll de la població de Barcelona.

Les dades de percepció de l’Enquesta de salut de Barcelona indiquen que
gairebé la meitat de la població percep que el seu barri és molt sorollós,
mentre que 1 de cada 4 persones considera que el seu habitatge té sorolls
procedents de l’exterior. La percepció de soroll dins l’habitatge respecte
l’exposició segons el mapa de soroll varia segons el districte. Ciutat Vella és el
districte on més gent considera que el seu barri és sorollós, però sobretot que
l’habitatge és sorollós, tot i tenir els valors més baixos de població exposada al
soroll de trànsit segons el mapa de soroll.

S’observen fortes diferències geogràfiques en l’exposició al soroll ambiental:
l’Eixample és el districte amb més població exposada al soroll de trànsit i
Ciutat Vella el que té més població exposada a l’oci nocturn. L’estudi de les
desigualtats socials mostra que tot i que els barris amb rendes més altes tenen
més població exposada a nivells alts de soroll ambiental, la percepció de soroll
dins de l’habitatge és superior als barris de menor renda. També perceben un
major soroll dins de l’habitatge les persones més joves i les persones
nascudes a l’estranger.
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A diferència del soroll provinent del trànsit, el soroll de l’oci nocturn es
caracteritza per ser molt més discontinu i concentrar-se a les nits de divendres
i dissabte, quan pot arribar a valors molt elevats durant algunes hores. Aquesta
exposició puntual d’elevada intensitat pot quedar emmascarada en els
indicadors d’exposició de mitjanes anuals durant tots els dies de la setmana
que utilitza la Directiva europea de soroll i l’OMS, infravalorant el fort impacte
negatiu sobre la salut i la qualitat de vida, especialment en el benestar
emocional, psicològic i social i la qualitat del son.

Cal avançar en el coneixement sobre dos aspectes especialment rellevants per
Barcelona. Per una banda, l’associació entre el soroll de trànsit viari i l’alteració
del desenvolupament cognitiu en infants, i per l’altra, els efectes en salut del
soroll provinent de l’oci nocturn. La realització de més estudis epidemiològics
a nivell internacional permetrà que les guies de l’OMS incloguin recomanacions
específiques sobre aquests dos aspectes i que se’n pugui estimar l'impacte en
la salut de la ciutadania.

L’informe ha pogut quantificar una part de l’impacte en salut del soroll, com
són els casos més greus de l’afectació emocional, psicològica i social
(molèstia intensa), el trastorn greu del son i els nous casos i la mortalitat per
malaltia isquèmica del cor. A Barcelona, s’ha estimat que més de 210.000
persones (al voltant d’un 16% de la població adulta) pateixen una molèstia
intensa deguda al soroll i que més de 60.000 persones (al voltant d’un 4% de
la població adulta) pateixen un trastorn greu del son degut al soroll. L’exposició
crònica al soroll ambiental provinent del trànsit també seria responsable cada
any d’uns 300 casos nous de malaltia isquèmica del cor i de 30 morts per
aquesta causa. Aquest impacte té lloc de forma més concentrada als barris del
centre de la ciutat.

El Sistema de vigilància de l’impacte sobre la salut del soroll ambiental
(VISSAB) de l’ASPB neix amb l’objectiu d’estimar i monitoritzar l’exposició al
soroll i el seu impacte en salut a la ciutat, tenint en compte les desigualtats
socials, per tal de fer més visible els efectes negatius d’aquest factor ambiental
i per contribuir en el disseny i l’avaluació de les intervencions aplicades a la
ciutat.

L’informe conclou amb les següents recomanacions per Ciutat Vella :

És necessari reduir el soroll de l’oci nocturn a alguns punts de la ciutat,
especialment al districte de Ciutat Vella, on s’acumulen els percentatges més
elevats de població exposada a aquest tipus de soroll i on hi ha més
percentatge de població que percep soroll dins l’habitatge. Cal també tenir en
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compte altres zones de la ciutat que registrin una intensitat elevada d’activitats
d’oci nocturn.

3. LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA COM A ELEMENT TRANSVERSAL DE
LES ACTUACIONS DEL DISTRICTE

3.1. Modificació del Pla d’Usos. 2018.

Seguint l’Estudi de valoració de l'impacte del soroll procedent de les activitats
relacionades amb l'oci nocturn sobre la salut de les persones en el Districte de
Ciutat Vella. 2017, ASPB, al 2018 es va modificar el Pla especial urbanístic
d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris,
serveis turístics i altres activitats, aprovant-se el febrer de 2018 aquest pla
forma part d’un conjunt d’eines que promou l’administració del districte per tal
de vetllar per la salut i l’èxit de les activitats econòmiques implantades al
districte. Si l’aprovació d’aquest pla vetlla per la convivència entre els diferents
usos urbans, altres instruments vetllen per la promoció econòmica com el Pla
de Desenvolupament Econòmic (PDE) o el programa de plantes baixes de
protecció oficial. En definitiva, el Pla d’Usos no defineix un model econòmic
sinó que defensa un model urbà on el teixit urbà ha de dotar de les màximes
condicions de confort i habitabilitat al seus residents, protegint l’entorn urbà.

La incorporació del soroll és un element clau per definir si es poden establir
noves activitats, usant un radi de densitat d’activitats, incorporant diferenciació
dia / nit amb una màxima limitació de les noves activitats amb impacte nocturn
(densitat màxima de 1.300 m2 de superfície útil total en un radi de 100 metres).

3.2. Decrets de reducció horària a Ciutat Vella

Al districte de Ciutat Vella existeixen diversos decrets de reducció horària de
locals i de control per mitigar l’impacte del soroll nocturn.

3.2.1. Prohibició de rutes organitzades entre establiments de pública
concurrència pel consum d’alcohol aprovada pel Decret
d'alcaldia de 24 de juliol del 2014.

Aquest decret actualment es troba vigent i prohibeix les rutes organitzades pel
districte de Ciutat Vella com una mesura per evitar les concentracions de
persones en els locals i el soroll que provoquen els mateixos.
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3.2.2. Limitacions horàries en locals

Per decret d’Alcaldia de 23 de juliol del 2009 van ser restringits els horaris
comercials dels establiments d’alimentació destinats a autoservei, polivalents
inferiors a 150 m2, plats preparats, bodegues i alimentació personalitzada
associada a bodega (essent l’horari de tancament des de les 00 hores i fins les
07 hores), en base a les molèsties per sorolls que provocaven amb la massiva
afluència de clients que provenien dels establiments de pública concurrència
com ara bars musicals o discoteques, que s’adreçaven als establiments tipus
supermercat i anàlegs per tal d’adquirir productes d’alimentació.

Amb aquestes actuacions també es provocava un efecte crida a la venda
ambulant de cerveses a la via pública, fet que comportava que nombroses
persones romanguessin de forma prolongada en el temps a la via pública a
altes hores de la matinada, causant sorolls constants que perjudicaven de
manera greu el descans del veïnat, produint-se, a més, conductes prohibides
per l’Ordenança de convivència associades al consum excessiu d’alcohol.

Posteriorment, el decret d’alcaldia de 29 d’octubre del 2015 aprova per raons
d’ordre públic, l’obligatorietat de tancament en horari nocturn (de 00 hores a
06 hores) dels establiments amb llicència d’activitat de botiga de conveniència
llistats al mencionat decret, i d’acord amb l’article 2.4 de la Llei 8/2004, de 23
de desembre, d’horaris comercials i va afectar als següents establiments:

● La Rambla 4, baixos,
● La Rambla 102, baixos,
● Balboa 2, baixos,
● Passeig del Born 17, baixos,
● Nou de la Rambla 1

Aquesta restricció es devia a la necessitat de reduir certes problemàtiques
vinculades a l’ús intensiu de l’espai públic en horari nocturn, en atenció a
l’ordre públic i a l’interès general, amb la finalitat de reduir el soroll ambiental i
afavorir el descans dels veïns, reduir l’índex de delictes i de víctimes fruit de
certes concentracions en espais apropiats i segregats, reduir el consum
d’alcohol a la via pública, reduir la percepció d’inseguretat, afavorir la qualitat
de l’activitat nocturna regulada, i penalitzar i frenar la proliferació d’activitats
empresarials poc sostenibles amb l’equilibri i la convivència en el territori.

Durant les tasques de comprovació realitzades per la Guàrdia Urbana al 2018,
es comprova que les mateixes causes que van portar a la restricció del decret
d’alcaldia de 29 d’octubre del 2015, es produeixen ara al Raval, en especial a
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la zona considerada com a eix principal d’aquest, el carrer de Joaquín Costa i
les places més immediates a aquest: la plaça dels Àngels, la plaça del Pes de
la Palla, la plaça d’Emili Vendrell i la plaça de Terenci Moix.

Per aquest motiu, i atès que se’ls considera susceptibles de malmetre i posar
en risc la convivència a l’espai públic, es va restringir l’horari, de 23 hores a 7
hores, a fi i efecte de minimitzar els efectes negatius envers la pau i
tranquil·litat dels veïns de la zona d’afectació. En concret, es limita l’horari dels
següents establiments:

● Joaquim Costa 64 Caprabo
● Joaquim Costa 60 Euro Super Alimentació
● Joaquim Costa 58 Alimentació
● Joaquim Costa 48 Carniceria Kashmir
● Joaquim Costa 46 Surma Super Alimentació
● Joaquim Costa 42 Supermercat Proxim
● Joaquim Costa 38 Trillo Minisuper
● Joaquim Costa 32 Supermercat Mian
● Joaquim Costa 32 Supermercat Express
● Joaquim Costa 30 Awami
● Joaquim Costa 29 Bubub
● Joaquim Costa 23 Awami
● Joaquim Costa 21 Awami

D’altra banda, el Departament de Comunicació del Districte de Ciutat Vella fa
un seguiment del recull les queixes de la ciutadania fetes a aquesta
administració per mitjà de la plataforma de Gestió d’Incidències, Reclamacions
i Suggeriments (IRIS) durant el període 2017-2022. Segons les dades
obtingudes, durant el 2017 destaquen les queixes referides a habitatges d’ús
turístic, el 2018 el motiu principal d’aquestes és el soroll que hi ha als carrers
Joaquim Costa i Ferlandina i el volum de gent que s’hi acumula en horari
nocturn. Aquesta tendència es manté durant el 2019. A l’any 2020 ( període de
confinament i limitació nocturna per sortir al carrer), ha sigut la sol·licitud de
cites prèvies amb serveis tècnics del districte el servei més demandat. Durant
el 2021 quant a IRIS es refereix, el soroll es la 4a queixa del districte. Posició
que s’està mantenint fins al mes de juny de 2022. Les tres queixes principals
del sistema, actualment son la neteja, l’estat de voreres i la recollida comercial.

Per últim, l’Anàlisi de nivells sonors 2017-2022 del Departament de Qualitat
Ambiental de la Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental de la Gerència Adjunta
de Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana plasma les dades
recollides pel sonòmetre instal·lat al carrer de Joaquín Costa 33 que, entre
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d’altres, reflecteixen que els nivells de pressió sonora dels mesos d’octubre del
2017 a maig de 2022 superen els límits establerts en el període nocturn (de 23
a 7 hores). Així mateix, l’Anàlisi dels nivells sonors dels mesos de gener a maig
de 2022 també reflecteix un augment del número de superacions dels límits
establerts pel període nocturn.

3.3. Plans d’Inspecció de Ciutat Vella. 2016-2018 i 2019-2023

3.3.1. Actuacions específiques per a revertir la contaminació acústica
a Ciutat Vella

En el Pla d’Inspecció de 2016-2018 es va treballar bàsicament en l’àmbit del
soroll:

● Locals comercials amb música, sense limitador i/o portes obertes en
tots els carrers del districte fent especial atenció a la zona del carrer de
Santa Ana/ Canuda, Portal de l’Angel/ Portaferrissa / Boters i Pelai/
Jovellanos / Tallers.

ZONA INSPECCIONS
FETES

EXPEDIENTS
INCOATS

SANTA ANNA/CANUDA 34 31

PORTAL DE L'ANGEL
/PORTAFERRISSA/ BOTERS

36 36

PELAI/JOVELLANOS/TALLERS 160 0 (+9***)

TOTAL 230 67 (+9)=76

*** Es van utilitzar 9 actes per autoritats ja oberts.

● Oci nocturn: Es realitzen inspeccions entre el 2018 i el 2019 als locals
amb llicència de Discoteca, Sala de ball, Sala de festes amb espectacle,
Bar musical, Sales de cinema. Sala d'espectacles eròtics. Venda de
roba i complements per a adults, Activitats d'exhibició o espectacle
amb possible impacte acústic: Auditoris i Sales de concert.
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ZONA INSPECCIONS
FETES

EXPEDIENTS
INCOATS

Raval 8 6

Gòtic 9 7

Casc Antic 3 3

Barceloneta 14 14

TOTAL 34 30

En el Pla d’Inspecció del 2019 al 2023 es treballa per consolidar les
inspeccions relacionades en l’àmbit del soroll per poder anar revertint les
dinàmiques d’incompliment des de diferents causes. Concretament algunes de
les campanyes d’inspecció que es van realitzant anualment son la supervisió
que els portes d’establiments de concurrència pública estiguin tancades,
limitadors de soroll, incompliment horaris comercials, venda d’alcohol en
supermercats a partir d les 23 hores, tolerància consum d’alcohol fora
d’establiments. S’ha fet diverses campanyes d’inspecció per detectar
l’evolució d’aquestes infraccions al llarg dels anys l’augment respecte A
continuació es presenten els resultats:

Infracció 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Portes obertes
establiments
concurrència publica

8 18 20 5 4 10 13

Manca de limitadors en
activitat

87 99 86 71 39 72 63

Incompliment horaris
comercials

75 31 25 11 8 18 23

Venda alcohol
supermercats a partir
23 hores

14 16 9 2 5 63 13
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Tolerar consum alcohol
fora establiment per
bars

46 50 14 10 3 32 9

4. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES PER A REVERTIR LA CONTAMINACIÓ
ACÚSTICA A CIUTAT VELLA

4.1. Modificació dels horaris dels serveis de neteja per a la reducció del
soroll en horari nocturn.

Ciutat Vella ha dut a terme tot un seguit de modificacions en els horaris de
neteja nocturna al districte per tal de disminuir els elevats nivells de
contaminació acústica que es detecten actualment a diversos emplaçaments
del districte. Els canvis afecten a alguns emplaçaments del Gòtic Nord, Raval
Nord i al Casc Antic, un cop es va demostrar l’efectivitat de la prova pilot feta
l’estiu passat al carrer d’Escudellers.

Aquesta iniciativa respon al fet que, en determinats indrets, hi ha pràctiques
incíviques en la deposició de residus, ja que s’abandonen fora de l’horari
establert, es deixen fora dels contenidors o els residus es posen a contenidors
incorrectes. Això implica que les empreses de neteja hagin de realitzar un
servei més intensiu per tal de poder mantenir l’espai públic en bones
condicions.

En els punts on la problemàtica es detecta a la nit, el servei de neteja ha de
passar diverses vegades en horari nocturn, tot generant molèsties de soroll al
veïnat. En base a aquesta problemàtica es proposen una sèrie d’actuacions
per reduir la contaminació acústica nocturna a través d’una reestructuració de
serveis per tal que les hores de descans quedin menys afectades pels serveis
de neteja.

Els entorns inclosos són:

● Gòtic Nord: carrer Comtal, Moles i Estruc.
● Raval Nord: carrer Valldonzella i plaça Castella.
● Raval Nord: carrer Joaquim Costa i plaça dels Àngels.
● Casc Antic: carrer Rec, Comerç (en el tram comprès entre el carrer

Princesa i la plaça Comercial) i passeig del Born.
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Així en aquests entorns el que es fa és reorganitzar els serveis de recollida de
residus per tal d’evitar les molèsties als veïns, prioritzar el descans i millorar la
qualitat de vida del veïnat. D’aquesta manera, es racionalitzen els horaris de
neteja garantint la neteja i recollida de residus necessària però sense generar
molèsties al veïnat.

Durant l’estiu del 2021 es van establir coordinació entre els dispositius de
GUB/MMEE i neteja per desallotjar concentracions en espais determinats (pl.
Àngels, pl. Castella, platges,...). També hi ha una coordinació amb neteja en
aquelles activitats nocturnes a l’espai públic que impliquen concentracions de
persones, especialment en activitats de Festa Major. Un cop acabada
l’activitat, s’activa el servei de neteja de l’espai per evitar que es mantingui la
concentració i afavorir el desallotjament.

4.2. Cuidem Barcelona. 2022.

Dins del Cuidem Barcelona 2022 hi ha dos línies de treball per la millora i
reducció del soroll que realitzen els serveis de neteja de l’Ajuntament de
Barcelona. Per una banda, s’està renovant la flota per augmentar la flota de
vehicles elèctrics, per tant, molt més silenciosa. L’objectiu és reduir les
emissions i el soroll amb una flota de neteja bàsica 100% elèctrica.

El contracte anterior no disposava de camions elèctrics a causa de la
complexitat tecnològica i la falta de mercat. Amb la nova contracta de neteja
s’arriba al 75% de vehicles elèctrics, consolidant la introducció del 100% de
vehicles elèctrics petits.

Per una altra banda, des del Cuidem Barcelona es buscarà amb les entitats i
veïns de cada barri com es poden adaptar els horaris de recollida per poder
garantir el màxim descans dels veïns i veïnes. També s’habilitarà un canal
específic de gestió que permetrà interactuar amb la ciutadania per establir les
millores amb el servei de neteja i recollida de residus.

Aquestes línies es troben en procés de desenvolupament i implementació dins
la nova contracta de neteja.

4.3. Pla de Veïnatge 2021- 2023.

El Servei de Proximitat i Veïnatge realitza un treball de prospecció al carrer de
manera continuada amb l’objectiu de de mantenir una constant informació
respecte a la vida quotidiana en els carrers dels barris i intervenir en les
conductes i dinàmiques que dificulten la convivència entre el veïnatge.
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Les dinàmiques que generen soroll a l’espai públic és un dels àmbits de treball
del servei i realitza una interlocució directa amb els establiments amb l’objectiu
de sensibilitzar-los i implicar-los en el control del soroll.

Especialment, durant l’estiu del 2021 els equips d’intervenció a l’espai públic
van fer un diagnòstic dels espais de més incidència de soroll per tal d’establir
coordinacions amb la Guàrdia Urbana i, juntament amb les actuacions dels
promotors ambientals, elaborar plans per a la reducció de les dinàmiques més
sorolloses a les nits. Els espais més destacats van ser:

Barri del Raval:

● Pl dels Àngels
● Carrer de Joaquim Costa
● Pl Terenci Moix

Barri de St Pere, Sta Caterina i la Ribera:

● Passeig del Born
● Passeig Lluís Companys
● Carrer Allada Vermell
● Carrer Carders

Durant el 2022 es mantindran les línies d’actuació que es van començar a
treballar durant el 2021 i a més a més també s’actuarà en les situacions que es
puguin donar al districte relacionades amb el soroll:

● 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.

● Control d'horaris comercials.
● Conscienciar sobre actituds cíviques.
● Detecció i seguiment de queixes veïnals.
● Control d'activitats a la via pública.

4.4. Prohibició de circular amb monopatí a la plaça dels Àngels i els
seus entorns en horari nocturn per evitar les molèsties al veïnat.
2019.

El Decret de Restricció de l’ús dels monopatins a la plaça dels Àngels i carrers
que hi condueixen del Districte de Ciutat Vella Maig 2019: entrada en vigor.

Prohibició de circulació entre les 22 i les 07h de monopatins a la zona entre
ronda st. Antoni, C/Tallers, Ramelleres, Pintor Fortuny i Joaquim Costa.
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Aquest informe també detalla com les molèsties per persones en espais
públics del Raval conformen el grup més gran d’incidents per sorolls al
Districte, amb un total de 1.157. Per aquest motiu s’estan establint mesures
amb l’objectiu de mitigar aquests incidents que topen frontalment amb el dret
al descans de les veïnes.

L’objecte del present expedient és l’ús de monopatins a la plaça dels Àngels i
els carrers que hi condueixen, atès que s’ha detectat com un dels focus de
soroll del Districte, d’acord amb l’Informe del Departament de Qualitat
Ambiental, de la Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental de la Gerència adjunta
de Medi ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana de l’Ajuntament de
Barcelona de 6 de febrer del 2019.

Formen part d’aquest expedient els que detallen els tipus d’incidents detectats
a la plaça dels Àngels, la majoria dels quals són molèsties per persones en
espais públics.

D’acord amb l’informe de la Unitat Nocturna Operativa Zona 1 de la Divisió
Territorial UNO-a de la Guàrdia Urbana, de data de 20 d’abril del 2017 aquest
identificava un total de 13 denúncies per infraccions relacionades amb
patinadors durant el període de l’1 de gener del 2016 al 19 d’abril del 2017.

L’informe de 15 de gener del 2019 del Departament de comunicació del
Districte de Ciutat Vella aporta el llistat de queixes presentades a través de la
plataforma de gestió d’Incidències, Reclamacions i Suggeriments (IRIS) que es
posa a disposició dels ciutadans. Aquest informe forma part de l’expedient
administratiu i només inclou les queixes relacionades amb els skaters a la
plaça dels Àngels i altres indrets del barri del Raval i presentades durant els
anys 2017 i 2018.

En aquest sentit, l’informe de la Guàrdia Urbana de 12 de gener del 2019 sobre
les mesures a emprendre a la plaça dels Àngels, la identifica com un dels
punts que en el torn de nit suposa un focus de generació de molèsties alhora
que aglutina una major quantitat de persones incomplint la normativa
municipal. L’informe inclou fotografies on es veu la quantitat de deixalles que
queden a la plaça dels Àngels a la nit.

És per aquest motiu que la Guàrdia Urbana sol·licita que s’adoptin un seguit de
mesures a fi i efecte que es restauri la pau i tranquil·litat de les veïnes d’una
manera més eficient i efectiva, reduint així els esforços que el cos hauria de
dedicar a les incidències que es generen en aquesta plaça.
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Un dels punts del llistat manifesta que la presència d’skaters a la zona és una
evidència i caldrien posicionaments clars per part dels ens superiors, vers la
permissivitat o no de aquesta pràctica esportiva, i definir quines línies d’acció
hem de dur a terme, així com una reforma de la plaça per poder reduir o
minvar el deteriorament de la mateixa per aquesta pràctica esportiva, fent-los
partícips mitjançant la publicitat de la normativa vigent, i de les molèsties que
generen amb el soroll mitjançant les múltiples societats o clubs que existeixen
a la nostre ciutat.

Un altre punt indica que les diverses ordenances municipals regulen els espais
on es pot realitzar la pràctica del pati; per aquest motiu s’hauria de valorar la
possibilitat de contactar amb els patinadors per tal d´evitar la pràctica en
aquesta plaça.

Per últim, l’informe proposa que s’aprovi un decret horari restrictiu respecte les
activitats incomplidores de les diferents ordenances.

Des de la implementació del Decret de restricció horària al maig del 2019 fins a
l’actualitat la GUB ha realitzat les següents denúncies a persones que feien us
de patinet, monopatí o aparell similar:

4.5. Actuacions en matèria de prevenció i comunicació.

4.5.1. Campanya de soroll 2022.

L’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa, un any més, la campanya de
convivència per garantir el descans dels veïns i veïnes. Es tracta d’una
campanya d’informació i sensibilització als punts del districte de màxima
concentració d’oci nocturn amb el missatge de no fer soroll i respectar el
descans del veïns durant les nits.

● Es treballa la contaminació acústica exterior generada pels usuaris dels
locals d’oci nocturn:
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○ públic present en les zones de terrassa (no amb els clients
asseguts).

○ usuaris que estan fent cua, fumant, xerrant a les zones d’
entrada/sortida dels establiments i espais públic.

○ públic que es detecta fent botellot (grups petits, no massius).
● Els locals es poden adherir a la campanya (adhesiu identificatiu)
● S’elabora un recull d’incidències de les terrasses i locals a demanda del

districte

Del 3 de juny al 25 de setembre es desplegaran un total de 14 promotors
ambientals al districte per tal de conscienciar sobre la necessitat de reduir el
soroll en aquelles zones de la ciutat amb una major concentració de
concurrència pública.

Als barris de Ciutat Vella s’intervindrà en diferents zones als quatre barris, de
dijous a dissabte entre les 21 h i les 2 h. La distribució de les zones és la
següent:

Sant Pere, Santa
Caterina i la
Ribera

C. Allada-Vermell, C. Argenteria, C. Carders, C.
Princesa, C. Consolat del Mar,

Av. Marquès de l’Argentera, Pg. Picasso, Pl. La Puntual,
Pl. Santa Maria, Pl. Antonio López, Pla de Palau,

Àrea entre c. Princesa, c. Comercial c. Rec, c.
Sabateret, c. Cirera, c. Arc de St. Vicenç, placeta
Montcada,

Volta d'en Bufanalla i c. Vidrieria i c. Bonaire i c. Ribera
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Raval C. Arc del Teatre, C. Lancaster, C. Guardia, C.
Montserrat, C. Nou de la Rambla,

C. Joaquín Costa i carrers confluents, C. Reina Amàlia i
c. Lleialtat, C. Xuclà,

Pl. d’Emili Vendrell, Pl. Castella i voltants, Pl.Terenci
Moix i voltants, Pl. Raquel Meller,

Pl. Pere Coromines, Pl. Pieyre de Mandiargües, Jardins
de les Voltes d’en Cirés,

Àrea entre c. Valldonzella, c. Tallers, c. Joaquim Costa,
c.Lleó i c. Lluna i c. Bonsuccés i c. Pintor Fortuny

Àrea entre c. Marquès de Barberà, c. Unió, la Rambla, c.
St. Ramón, c. Est i ptge. Gutemberg i c.Portal sta.
Mònica

Àrea entre el c. Cera i c. Hospital, c. Junta de Comerç, c.
Riereta, i c. Sant Pau

Barceloneta C. Judici, C. Sant Carles, C. Almirall Churruca, Pl. Pau
Vila, Pg. Joan de Borbó,

Pg. Marítim de la Barceloneta, Parc de la Barceloneta,

Voltants del Mercat de la Barceloneta, entre c.
Maquinista, c. Atlàntida pg. Joan Borbó i c. Sant Carles

Gòtic Àrea entre c. Ample, pl. Idrissa Diallo, pl. Mercè i pg.
Colom

Àrea entre c. Ferran, pl. St. Miquel i c. Ataülf, c. La
Rambla i c. Comtessa Sobradiel, c. Rosa, c. Rull, pl.
Josep Pijoan i pl. Joaquim Xirau i Palau

Llosa del Passeig Lluís Companys

Platges Ciutat Vella
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4.5.2. Conscienciació a locals de restauració i locals d’oci.

Des de Regidoria del districte s’ha anat fent diferents reunions de
conscienciació amb aquells agents de restauració i locals d’oci nocturn que
han anat generant més molèsties en temes de convivència i soroll.

Algunes de les actuacions que s’han dut a terme son:

● Restauradors Pl dels Àngels i entorns.
● Eix Comercial del Raval, disseny d’un segell sobre els locals de

restauració que vetllen i respecten el descans veïnal.
● Locals d’oci Nocturn: Les Enfants i Marula.

El Regidor es va reunir amb l'Eix Comercial Raval per tractar aquesta
problemàtica al mes d'octubre de 2021. Al mes de novembre de 2021 es va
trobar amb diversos restauradors de la Pl. dels Àngels i entorns i al mes de
maig de 2022 amb les propietats i gestors dels locals Marula i Les Enfants.

GUB es coordina diàriament amb Les Enfants per ordenar les cues. Des de Les
Enfants s’ha contracta personal per coordinar les cues que genera la seva
activitat a la Via Pública.

4.5.3. Campanya skaters plaça dels Àngels. 2019-2022

Degut a la sobreocupació de l’espai de la Pl dels Àngels i els diferents usos i
dinàmiques que es generen estan desencadenant en problemes de
convivència entre els veïns i veïnes i el col·lectiu d’skaters. Per aquest motiu
s’ha dissenyat la campanya a la Plaça dels Àngels amb els següents objectius:

● Per transmetre la nova normativa i els consells de bones pràctiques.
● Millorar la convivència entre els diferents entre veïns i veïnes, turistes i

skaters.
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Durant el 2019 es torna a llançar la campanya de comunicació amb les
següents accions. Es posen 3 senyals verticals a pl. Àngels/Ferlandina,
pl.Àngels/Montalegre i Joaquim Costa/Torres i Amat. Paral·lelament es pinten
missatges en català, castellà i anglès a pl. Àngels (7 ubicacions), Ferlandina (1
ubicació) i Joaquim Costa (2 ubicacions). Es reparteixen 2.000 fulletons a
botigues de monopatins.

Al 2020 es pinten missatges al terra a més carrers: pl. Castella, pl. Ramon
Berenguer el Gran, carrer Sant Pere més baix, pl. Hilari Salvadó, pl. Font
Carmen Amaya.

Al 2021 es reposen els vinils de les senyals verticals que havien estat
vandalitzats.

Al 2022 s'han posat 5 senyals verticals més i s'ha tornat a vinilar les que tenim.
A continuació trobem un plànol de les ubicacions de les senyals als entorns de
la plaça dels Àngels.
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S'ha fet vinil gran al cub del Macba.
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4.5.4. Reordenació de la pràctica d’Skate a Ciutat Vella

Inauguració al juliol del 2019 de la pista del pg. de la Circumval·lació. L’aposta
del districte de Ciutat Vella amb aquest projecte va ser clara des del principi:
abandonar la idea de “skatepark” per començar a mirar la realitat del “street”
skateboarding i l’arquitectura de la ciutat. El skate no té perquè ser un
problema urbà. Més que una skateplaça, es proposa un skatespot més,
dissenyat expressament per patinar.

Aquesta petita plaça, també té la seva funció urbana i arquitectònica, com un
nou espai digne per l’edifici del Centre Esportiu Municipal, seguint exactament
el seu modelatge per estructurar també les mesures del paviment i “obstacles”
de la plaça. Bàsicament, aquest projecte tracta de dignificar el “street” a la
ciutat i l’espai que es fa servir. Es tracta de fer un retorn i col·laborar a construir
ciutat també des del Street Skateboarding, como un recurs urbà positiu.

Paral·lelament s’han fet micro intervencions en diferents punts de l’espai públic
per evitar l’ús intensiu del skate en espais no permesos com la Pl Castella, Pl.
Folch i Torres i C/ Ramon Berenguer el Vell.

4.5.5. Campanya Normativa de convivència i seguretat viària. 2022.

Sota el títol de “Mobilitat Segura” hem engegat una campanya a nivell de ciutat
amb diferents productes de comunicació com banderoles, parades d’autobús i
metro, monoposters digitals, senyals verticals, gorres i enganxines. Aquesta
campanya fa incidència en les diferents maneres de desplaçar-se per la ciutat i
recorda quins son els incompliments que més es produeixen en cada una
d’elles. Pel que fa als skates i els VMP es fa un sobreesforç per incidir en les
XXSS, Radio, medis digitals per tenir un major impacte.
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Al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, des del departament de
comunicació del districte de Ciutat Vella s’està treballant, durant aquest 2022,
amb els veïns i veïnes del barri per aterrar amb més incidència la campanya de
“ Mobilitat Segura”.  Les accions que s’han iniciat son:

● Compartir amb veïnat les accions realitzables i validar-les, amb
possibilitat de canvis i aportacions noves.

● Compartir amb veïnat campanya i accions de comunicació i demanar
aportació sobre productes específics i accions concretes.

● Compartir el calendari d'actuacions i de comunicació i definició de la
implicació veïnal en la campanya.

S’ha ampliat la campanya a Casc Antic afegint nous elements comunicatius
amb 3 senyals vertical ubicades a la plaça de l’Acadèmia i Sant Pere mas Baix.
També s’ha distribuït gorres i enganxines que es distribuiran durant la festa
major del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.
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4.6. Ajudes per a millorar sistemes de tancaments i finestres.

Prova pilot Pla de barris – àmbit Escudellers / Arc del teatre

Fins al 100% de l’ajut segons renda.

Actualment hi ha 39 expedients presentats on s’han realitzat projectes per a la
substitució de finestres. En total s’han adreçat a l’oficina del Pla de Barris 182
persones. S’ha obert dues convocatòries durant el 2019. Durant 2020, fruit de
la pandèmia es va aturar temporalment. Al llarg del 2022 s’estan acabant
d’executar les obres dels diferents expedients de la campanya. Posteriorment
es realitzarà una avaluació de la campanya per mesurar l’impacte i resultats de
la intervenció.

4.7. Innovació i proves pilot.

4.7.1. Reorganització Impacte acústic dels paviments a Ciutat Vella:
Estudi i prova pilot

El 2018 es va fer un estudi previ i una prova pilot a al Rambla del Raval amb
resultats poc rellevants respecte a l’asfalt sonoreductor que es va instal·lar.
Actualment s’està realitzant un estudi amb la UPC per a cercar propostes de
millora en aquest àmbit.

Paral·lelament, des de l’Ajuntament de Barcelona s’està treballant amb un nou
paviment sonoreductor i lumínic per veure la seva eficiència. Des de Ciutat
Vella s’està a l’espera dels resultats d’aquests nous estudis per veure si son
aplicables a les necessitats del districte. No hi ha previsió de poder iniciar cap
prova al districte abans de final d’any.

S’està valorant la possibilitat de planificar la pavimentació del carrer
Escudellers amb paviment sonoreductor al mes de setembre, aquesta
intervenció està subjecta a dotació pressupostària.

4.7.2. Intervenció sobre el consum d’alcohol a l’espai públic

A Barcelona aquest estiu, s’han coordinant els diferents serveis que intervenen
en l’oci nocturn per a poder coordinar la intervenció i millorar la convivència en
els diferents barris. L’actuació estarà composada per diferents serveis.

Primer de tot comença, com a un projecte pilot, el Servei d’intervenció en
gestió alternativa al conflicte que té per objectiu prevenir i gestionar els
conflictes de baixa i mitjana intensitat que es produeixen entre la nit i la
matinada dels caps de setmana en les zones d’oci nocturn. Aquestes zones
poden estar vinculades o no a  locals d’oci nocturn.
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Entre maig i desembre del 2022 hi ha un equip de mediadors els divendres i
dissabtes de 23h a 5h de la matinada. Aquest equip el formen quatre
mediadors que actuen en parella. A Ciutat Vella, se centraran especialment per
evitar el consum d’alcohol a la via pública i s’està pendent de determinar les
zones on actuaran.

Metodologia de treball:

● El servei realitza una diagnosi de la situació i un pla d’actuació, treballa
coordinadament amb els agents del territori i s’integra ,si s’escau, en
l’organització de treball o coordinació establerta.

● El servei actua per mitjà dels mètodes i tècniques de la Gestió i
Resolució Alternativa de Conflictes (GAC), amb la finalitat d'ajudar a
trobar solucions als problemes i conflictes que es donen.

Aquest servei no està previst que intervingui en espais d’alta complexitat
(espais amb multiproblemes), ni en macrobotellots. S'entén per macrobotellot
aquelles concentracions de més de 1000 persones.

Per una altra banda, des de el servei de gestió de conflictes, realitzen
actuacions a l’espai públic complementari als serveis de territori que intervé a
demanda quan es detecta un greu conflicte de naturalesa social, origen
multifactorial i alta complexitat, en el que s’ha comprovat inviable l’acció dels
serveis estàndards disponibles al territori, i actua preventivament sobre
dinàmiques emergents a la ciutat que poden esdevenir problemàtiques, que
puguin dificultar la convivència i/o l’ús compartit de l’espai públic.

Finalment, un estiu més es realitza la campanya d’informació i sensibilització
als punts del districte de màxima concentració d’oci nocturn amb el missatge
de no fer soroll i respectar el descans del veïns durant les nits. Aquesta
campanya compta amb 32 promotors ambientals a la ciutat. en horari de
21:00h a 2:00h de dijous a dissabte.

4.8. Ordenança de terrasses. Consolidació terrasses covid. 2022.

Durant el 2020 i el 2021 a Ciutat Vella es van concedir 273 llicències de
terrasses de les 678 sol·licituds que es van rebre. Aquesta mesura excepcional
per la situació de la covid-19 i la limitació de persones en l’interior
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d’establiments de restauració sense mascareta s’ha anat posposant fins a
l’estiu del 2022. L’Ajuntament de Barcelona està treballant en el decret de
consolidació per veure quantes de les llicències concedides es consolidaran i
que es vol aplicar abans de juliol del 2022.

4.9. Control activitats esportives massives a la via pública

Les activitats esportives massives a la via pública provoquen una ocupació de
l’espai públic que requereix la sol·licitud d’un permís d’ocupació. La normativa
actual de l’ajuntament de Barcelona no contempla que hi hagi una regulació
d’aquest tipus d'activitats per tant des de GUB han de tractar-ho com una
ocupació no autoritzada de l’espai públic. Actualment s’està elaborant un
diagnòstic per part de GUB sobre l’impacte que generen aquestes activitats
esportives en la ocupació de l’espai públic per poder elaborar la millor
estratègia d’intervenció i abordatge de la situació.

5. ESPAIS DE TREBALL TRANSVERSAL DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA

5.1. Taula Reducció Contaminació Acústica de Barcelona. 2022.

5.1.1. Creació de les ZATHN i altres mesures.

Pel que fa a la creació de les zones tensionades acústicament en horari
nocturn, es tracta d’un instrument que els districtes tindran a la seva disposició
per poder trobar plans de reducció de la contaminació acústica adaptats al
seu cas concret. 

A partir de la informació disponible dels districtes i dels veïns i veïnes, les
primeres zones que s’estudiaran són les següents:

● Pl George Orwell i entorns
● Pl dels Àngels i carrer Joaquim Costa
● Allada Vermell i entorns
● Almirall Churruca i entorns

Aquests dies s’està fent el desplegament de sonòmetres en diferents punts del
districte per mesurar els nivells de sorolls nocturns en aquests espais amb
l’objectiu de comprovar si aquests carrers o places poden considerar-se zones
acústicament tensionades en horari nocturn.

A finals de juny de 2022 ja s’han instal·lat sonòmetres a Joaquim Costa, Sant
Vicenç, Emili Vendrell, Ferlandina, Tigre, Paloma, Escudellers, Arai, pg del Born,
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Pl Fossar de les Moreres, Rec, Allada Vermell, Carders, Fonollar i Almirall
Churruca per comprovar si aquestes zones compleixen els requisits per ser
considerades ZATHN. En les properes setmanes es preveu la instal·lació de
sonòmetres en noves ubicacions del barri.

D’aquesta manera es vol analitzar si aquestes zones superen en 3 decibels els
límits permesos de soroll i impulsar mesures de reducció de la contaminació
acústica adaptades a cada espai.

A partir de les informacions disponibles dels districtes i dels veïns i veïnes, les
primeres zones on es fan els estudis amb els sonòmetres son:

● Plaça de George Orwell
● Carrer de Joaquín Costa
● Carrer de l’Almirall Churruca
● Carrer de l’Allada-Vermell

5.2. Taula Ciutadana per una Nit Cívica i Segura. 2022.

5.2.1. Diagnosi

Els resultats que s’han extret de la diagnosis de al Taula Ciutadana per una Nit
Cívica i Segura  s’han desglossat en diferents blocs d’intervenció:
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● Temps i activitats d’oci: Déficits d’oci nocturn de qualitat, manca
d’espais alternatius i d’oci accessible.

● Convivència: L’oci nocturn genera brutícia, contaminació acústica ,
malestar veïnal, seguretat.

● Consum i comercialització d’alcohol: Consums problemàtics, fàcil accés
a l’alcohol, menors amb accés a alcohol.

● Discriminacions: Violències en les zones d’oci nocturn, criminalització
de la joventut.

● Governança: Ineficiència en el compliment de normes i deteriorament
del sector de l’oci nocturn.

5.2.2. Blocs d’actuació

Es treballarà a 3 nivells:

1) Taula Ciutadana (àmbit polític) on s’elaborarà una declaració o manifest
que determini els principis o línies generals

2) Pla d’Acció (àmbit estratègic-tècnic) on es desenvoluparan accions a
curt, mig i llarg termini, s'estableixen els calendaris d’actuació. Serà la
unitat responsable d’execució de les accions i la posterior avaluació.

3) Organisme comenten en matèria de nit i seguretat.

Seran els encarregats de fer la valoració de la governança, òrgan pendent de
disseny i creació.
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