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Consell de Barri Raval 

 

Ordre del dia 

0.    Benvinguda 

 

1. Processos Participatius 

 

2. Punt informatiu: 

 

3. Punt deliberatiu: 

 Seguiment de la contracta de neteja. 

 

4. Torn obert de paraules.  
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Processos Participatius 
 

a) Pressupostos participatius 

Consell de Barri Raval 

 



Pressupostos Participatius 
 

 

1.a. 
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Pressupostos Participatius – Projectes seleccionats 

Consell de Barri Raval 

 

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 



Enjardinem el Raval 
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Consell de Barri Raval 

 

Es planteja plantar verd al voltant de la plaça Terenci Moix. 

 

 

Inici de les obres: novembre 2022 

Finalització de les obres: maig 2023  

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/

11096  

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11096
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11096


Adaptem la plaça dels Àngels per als infants. 
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Consell de Barri Raval 

 

El projecte contempla crear una zona de joc infantil a la plaça dels Àngels per tal de 

diversificar els usos de l’espai cap a l’obtenció d’una plaça més veïnal i que sigui un 

punt de trobada per a tota la comunitat del barri del Raval. 

 

Actualment s’està treballant l’encaix del procés de participació amb les obres de 

reforma del MACBA. 

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/

11098  

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11098
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11098


Creem més àrees de joc infantil al Raval. 
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Consell de Barri Raval 

 

El nombre d’infants que juguen al carrer és un bon indicador de la qualitat de la vida 

comunitària d’un barri. Es planteja millorar els ecosistemes lúdics del Raval creant-hi 

espais accessibles i inclusius, tant de joc induït com fortuït, que cobreixin les 

necessitats de les diverses franges d’edat. Els emplaçaments a reformar són la 

plaça Vicenç Martorell, la plaça Caramelles, la placeta Martina Castells i el carrer 

Ramon Berenguer el Vell. 

 

Inici de les obres: maig 2023 

Finalització de les obres: desembre 2023  

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/1

1099  

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11099
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11099


Pacifiquem l’entorn de l’Escola Collaso i Gil 
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Es planteja dignificar i fer més visible l’entrada d’aquesta escola des del carrer de 

l’Abat Safont. El projecte contempla ampliar la vorera perquè aquest espai 

esdevingui un lloc segur i acollidor que convidi les famílies del barri a entrar-hi i a fer 

ús de les infraestructures existents. 

 

Inici de les obres: febrer 2023 

Finalització de les obres: maig 2023  

 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/1
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https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11100
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11100
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11100
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11100
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11100
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11100
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11100
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11100
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11100
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11100
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11100


Reduïm les barreres arquitectòniques del Raval 
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El projecte contempla eliminar les barreres arquitectòniques del Raval per millorar la 

mobilitat de la gent gran, de les persones amb discapacitat i de les que van amb un 

cotxet. Es planteja dur a terme una actuació urgent al carrer de Sant Antoni Abat 

perquè sigui més accessible i inclusiu per a tothom. 

 

Inici de les obres: febrer 2023 

 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/1
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Punt informatiu 
 

a) Estat d’obres al barri 

b) Pla de Barris 

c) Soroll 

d) Inspecció de terrasses 

e) Altres campanyes d’inspecció 

f) Pla de Mobilitat del Raval 

g) Actuacions PDE 

h) Mesura de Govern Drogues 

i) Pla d’Usos 

j) Xarxa Comunitària del Raval 

Consell de Barri Raval 

 



Estat d’obres al barri 

2.a. 
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• Sant Pau del Camp (fase 2) 

• La Rambla 

• Pavimentació Riera Alta i Carme 

 

Consell de Barri Raval 
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Obres previstes al 2022 

Consell de Barri Raval 

 

Obra Estat Actual Previsió 

St. Pau del Camp Fase 2  Obra en licitació Agost – Novembre 2022 

La Rambla  Obra en licitació Obra adjudicada – Finals juny 

Inici obres – Setembre 2022 

Termini obres – 18 mesos 

Carrer Carme Pavimentació 1, 2, 3, 15 i 16 de juny 

Carrer Riera Alta Pavimentació 7, 8, 9, 10, 14 i 17 de juny 



Els treballs es duran a terme des del 30 de maig al 16 de juny. 

 

Per aquest motiu, aquests dos carrers es veuran afectats per un tall de trànsit els dies 
següents: 

 

• c. de la Riera Alta: 1, 2, 3, 15 i 16 de juny. 

• c. del Carme: 7, 8, 9, 10, 14 i 17 de juny. 

 

El veïnat que vulgui accedir o sortir dels pàrquings particulars ho haurà de fer abans 
de les 8h o després de les 18 h. 

 

Els dies previstos de tall de trànsit es recomana accedir a la zona del Raval nord pel 
carrer del Tigre. 

 

Mentre durin les actuacions, el recorregut de la línia de bus 120 quedarà afectat i 
s’anul·laran 2 parades. 

 

Així mateix, l’àrea d’aparcament quedarà anul·lada mentre durin les actuacions. 
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Pavimentació carrers Riera Alta i Carme 

Consell de Barri Raval 
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PAVIMENTACIÓ RIERA ALTA I CARME 

Consell de Barri Raval 

 



Pla de Barris 
 
 

 

2.b. 
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• Educació i Salut Pública 

• Drets socials, equitat de gènere i acció 

comunitària 

• Habitatge 

• Ocupació, impuls econòmic i economia social 

• Espai públic i accessibilitat 

 

 

Consell de Barri Raval 

 



• Incorporació dels Educadors Socials a 2 escoles bressol, les escoles i instituts 

dins el desplegament equips psicosocials als centres educatius públics 

del Raval. 

• Prometeus Laboral: Conjuntament amb Barcelona Activa per desplegar 

circuits prelaborals d’ocupació jove. 

• Programa Caixa d’Eines:  Iniciada la línia de col·laboració entre diferents 

centres i entitats del territori per codissenyar i desplegar projectes amb l’eix 

conductor del joc a les places. 

• Menjallibres 2.0: activitat extraescolar de suport al reforç en competències 

bàsiques en l’àmbit lingüístic i l’aprenentatge, que s’implementa a les escoles 

de primària del Raval. Participen 62 nens i nenes, de 2n i 3r de primària i 

compta amb activitats de participació amb famílies. 

• Programa cos i dolor: s’ha finalitzat l’acompanyament terapèutic i s’han 

realtizat les trobades d’enxarxament comunitari per vincular a recursos i 

projectes a les dones participants. 
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Educació i Salut Pública 

Consell de Barri Raval 

 



Finalització de les actuacions necessàries per a la millora de la xarxa wifi 

municipal per dotar d’alta velocitat als equipaments de proximitat del barri, els dos 

casals de gent gran, la biblioteca Sant Pau i Santa Creu, el centre cívic i el casal 

de barri Raval i l’antiga escola Massana. 
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Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 

Consell de Barri Raval 

 



Continua amb un nou impuls econòmic i d’enfoc el programa de rehabilitació ja 

desplegat l’anterior mandat de Finques d’Alta Complexitat que té per objectiu 

l’acompanyament tant tècnic com social i econòmic a aquelles finques més 

vulnerables per a poder realitzar la rehabilitació dels seus elements comuns 

repercutint en positiu a la seva qualitat de vida. 

19 

Habitatge 

Consell de Barri Raval 

 



• S’ha posat en marxa el nou servei que podrà acompanyar i assessorar a 

persones que tenen una formació en els seus països d’origen i necessitin 

realitzar la seva homologació d’estudis o d’acreditació de competències 

laborals. 

• Suport al Programa Comerç a Punt: amplia l’abast i contingut del programa 

Comerç a Punt al Raval i es preveu, per aquells comerços que en puguin 

necessitar, un servei de mediació/traducció cultural. 

•  Banc de Recursos Mancomunats: el Banc de Recursos torna a enfocar les 

seves energies de nou a la mancomunació de recursos per a les activitats a la 

via pública i als serveis tècnics vinculats que permeten la contractació de 

joves del barri en un marc d’economia social i solidària. 

 

20 

Ocupació, impuls econòmic i economia social 

Consell de Barri Raval 

 



Es planteja una  intervenció per a potenciar les dinàmiques de joc i estada 

intergeneracional marcades pel model de ciutat jugable i atenent la mirada 

específica de l’urbanisme feminista, incloent les diversitats pròpies del barri.  

 

S’està treballant en la plaça Fleming/Gardunya, plaça Castella, Jardins 

d’Horts de Sant Pau, plaça dels Àngels i entorns de Dolors Aleu. 
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Espai públic i accessibilitat  

Consell de Barri Raval 

 



Soroll 

2.c. 
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• Inspeccions de soroll. 

• Zones acústicament tensionades en horari 

nocturn (ZATHN).  

• Campanya de Convivència. 

• Pla Veïnatge. 

Consell de Barri Raval 

 



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

de campanyes d’inspecció, per iniciativa pròpia (d’ofici) o bé per denúncia o 

queixa i es desenvolupen mitjançant la inspecció al lloc dels fets i/o a les 

dependències de l’Ajuntament mitjançant la comprovació i investigació de 

documentació.  

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

Consell de Barri Raval 

 



Des del mes de gener, com a conseqüència de les queixes rebudes per 

molèsties per soroll s’han realitzat 6 sonometries: 

 

• 3 a instal·lacions de maquinària de climatització d’establiments que 

produïen molèsties als habitatges dels veïns. 

• 2 a instal·lacions de maquinària d'extracció de fums de Bars-

Restaurants que produïen molèsties als habitatges dels veïns. 

• 1 a la instal·lació de la porta corredissa que produïa molèsties als 
habitatges veïns.  
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Sonometries realitzades 

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



• 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. 

25 

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

Consell de Barri Raval 
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Sonòmetres intempèrie instal·lats 

Consell de Barri Raval 

 

Carrer Sitges 5 

 

Consultades les dades del sonòmetre la conclusió és que compleixen els valors de 

soroll excepte en determinats moments en valors de fins a 6 decibels al llarg del 2022 

en horari nocturn. En horari de matí i vespre , la mitjana està dins dels límits. 

 

L’evolució de les dades dels darrers anys (2019-2022) indiquen que no hi ha hagut 

una alteració significativa de les dades, però si un lleuger augment dels nivells sonors 

respecte els valors pre-pandèmia en horari nocturn. 

 

 

Arc del teatre 5 

Consultades les dades del sonòmetre la conclusió és que en horari nocturn es 

superen fins els 15 decibels el 2022 . En horari diürn es superen fins a 4 decibels 

L’evolució de les dades dels darrers anys (2019-2022) indiquen que no hi ha hagut 

una alteració significativa de les dades. 

En horari diürn els nivells sonors respecte el valors pre-pandèmia han sofert un 

lleuger augment degut a la construcció d’un edifici proper al sonòmetre.  
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Sonòmetres intempèrie instal·lats 

Consell de Barri Raval 

 

Carrer Robador 31 

 

Consultades les dades del sonòmetre la conclusió és que en horari nocturn es 

superen fins els 6 decibels el 2022 . En horari diürn i vespre és compleixen els valors 

de soroll excepte en determinats moments, en valors de fins a 2 decibels 

L’evolució de les dades dels darrers anys (2019-2022) indiquen que no hi ha hagut 

una alteració significativa de les dades, però si una lleugera disminució dels nivells 

sonors respecte els valors pre-pandèmia en horari diürn, vespre i nocturn. 

 

Carrer Joaquín Costa 33 

 

Consultades les dades del sonòmetre la conclusió és que compleixen els valors de 

soroll excepte en determinats moments en valors de fins a 10 decibels al llarg del 

2022 en horari nocturn.  

L’evolució de les dades dels darrers anys (2019-2022) indiquen que no hi ha hagut 

una alteració significativa de les dades, però si una un lleuger augment dels nivells 

sonors respecte els valors pre-pandèmia en horari nocturn. En horari diürn i vespre 

els valors es mantenen estables. 
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Queixes de Soroll al 112 

Entre gener i març del 2022 al barri del Raval s’han rebut 890 trucades: 

 

• GENER:  326 trucades (+11,64 % respecte 2021) 

 

• FEBRER:  302 trucades (-0,98 % respecte 2021) 

 

• MARÇ:  262 trucades(-24,93 % respecte 2021) 

 
 
 
 
 
 

Consell de Barri Raval 
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Soroll 

Quines accions es prenen per minimitzar la situació? 

• Tasques d’inspecció:  

✔ per evitar que el soroll dels establiments passi a l’exterior. 

(obligació de tancament de portes) 

✔ Comprovació de la instal·lació dels limitadors. 

✔ Campanya Informativa visualització d’activitats de no 

concurrència amb música que s'escolta des de la via pública 

• Zones tensionades acústicament en horari nocturn (ZATHN).  

• Campanya de Convivència. 

• Pla Veïnatge. 

 
 
 

Consell de Barri Raval 
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Del 4 al 9 d’octubre del 2021, entre les 17h i 21h, es va realitzar una 

visualització d’un seguit d’establiments comercials del districte pel fet de tenir 

la música molt alta amb les portes obertes, generant molèsties al veïnat. Un 

cop feta la inspecció se’ls hi ha requerit la instal·lació d’un limitador. 

 

Es van detectar un total de 2 establiments comercials amb incompliment: 

 

• 1 botiga de roba 

• 1 botiga de complements 

Campanya Informativa visualització d’activitats de no 

concurrència amb música que s'escolta des de la via pública 
 

Actualment s’està requerint la instal·lació del limitador o que retirin la música.  

Quin és el protocol d’actuació? 

Consell de Barri Raval 

 



Zones acústicament tensionades en horari nocturn (ZATHN) 

31 

Els propers mesos s’implantaran un seguit d’iniciatives per ajudar a disminuir els 

nivells de soroll com, per exemple, una nova eina per delimitar les zones més 

tensionades acústicament en horari nocturn.  

 

Pel que fa a la creació de les zones acústicament tensionades en horari 

nocturn (ZATHN), 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. 

Consell de Barri Raval 

 



Zones acústicament tensionades en horari nocturn (ZATHN) 

32 

Si el Ple Municipal del 27 de maig dóna conformitat a aquest nou instrument, a 

partir de la informació disponible dels districtes i dels veïns i veïnes, les primeres 

zones que s’estudiaran són les següents: 

 

• RAVAL: Carrer Joaquim Costa 

• SANT PERE SANTA CATERINA I LA RIBERA: Carrer Allada Vermell 

• GÒTIC: Plaça de George Orwell  

• BARCELONETA: Carrer Almirall Churruca 

Consell de Barri Raval 

 



Zones acústicament  tensionades en horari nocturn (ZATHN) 
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Consell de Barri Raval 

 



Campanya de convivència 

34 

L’Ajuntament de Barcelona posarà en 

marxa, un any més, la campanya de 

convivència per garantir el descans dels 

veïns i veïnes. 

Del 3 de juny al 25 de setembre es desplegaran un total de 48 informadors a tots 

els districtes per tal de conscienciar sobre la necessitat de reduir el soroll en 

aquelles zones de la ciutat amb una major concentració de concurrència pública. Al 

barris de Ciutat Vella s’intervindrà en 7 espais. Concretament al Raval s’intervindrà 

al carrer Joaquim Costa. 

Consell de Barri Raval 

 



35 

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. 

Pla Veïnatge 

Consell de Barri Raval 
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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. 

Servei d’Intervenció Social per la Convivència. 

Consell de Barri Raval 
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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 

Servei d’Intervenció Social per la Convivència. 

Consell de Barri Raval 
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Distribució dels equips d’Auxiliars d’Espai Públic i equips de Tècnics d’Intervenció 

Social: 

 Des de l’1 de juny al 31 d’agost, de dilluns a diumenge hi treballaran: 

• 6 equips integrats per dos professionals cada equip. 

• 4 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 del Raaval am un total de 2305,5 hores en aquest període 

de temps, distribuïdes en 1150,5 hores dels equips d’Auxiliar d’Espai Públic Diürn i Nocturn 

i els equips de Tècnics d’Intervenció Social 1155 hores cobrint horari diürn i nocturn. La 

presència d’aquests 6 equips representa 1/2 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%.  

• 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. 

Servei d’Intervenció Social per la Convivència. 

Consell de Barri Raval 

 



Inspeccions en terrasses 

2.d. 
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• Procediments sancionadors 

 

Consell de Barri Raval 
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Procediments sancionadors en terrasses 

Procediments sancionadors 2021          Procediments sancionadors 2022  

 

 

 

Descripció de la infracció Total 

Instal·lar elements no autoritzats 30 

Terrassa sense llicència 23 

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

16 

Reduir l'ample de la vorera amb 
pertorbació greu 

15 

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 

5 

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

1 

Reduir l'ample de la vorera amb 
pertorbació 

5 

Ocupar els escocells 4 

Total general 112 

Descripció de la infracció Total 

Instal·lar elements no autoritzats 23 

Excés d'ocupació en més de 6 mòduls o del 
50% de mòduls o superfície 10 
Reduir l'ample de la vorera amb pertorbació 
greu 6 

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

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

Terrassa sense llicència 1 

Incomplir horari en més de 45 minuts 1 

Total general 47 

Consell de Barri Raval 

 



Des del mes de gener s’han obert  47 procediments sancionadors. 

S’ha portat a terme una campanya inspectora en 15 zones del Districte degut a la 

seva problemàtica en la seva incidència en l'ús de l’espai públic. Durant el mes de 

març es van iniciar aquestes inspeccions, i es continuaran de manera reiterada per 

tal de verificar el compliment de les condicions de la llicència. Tot això sense 

perjudici  de la resta d’inspeccions que s’inicien d’ofici, per queixes o denúncies 

ciutadanes.  Al Barri de Raval, els àmbits d’actuació són: Pl. Castella; Pl Vicenç 

Martorell; Xuclà; Rambla. 
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Procediments sancionadors en terrasses 
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Altres campanyes d’inspecció 

2.e. 
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• Campanya Residus 

• Campanya Majoristes 

• Reducció horària Joaquim Costa 

 

Consell de Barri Raval 

 



Campanya de Residus 

L’àmbit d’actuació se circumscriu als establiments comercials del Raval i entorns 

del carrer Sant Antoni Abat i Joaquin Costa, punts crítics en relació a la gestió de 

residus i la neteja de l’espai públic detectats en el districte.  

La campanya d’inspecció es va iniciar el 28 de setembre i va  finalitzar el 16 de 

desembre de 2021.  

• En la primera, la fase informativa, va consistir en accions basades en la 

informació i el reforç de les bones pràctiques de gestió de residus 

comercials, detectant males praxis i reconduir-les mitjançant visites als 

establiments. 

•  A la segona fase, la inspectora, es van dur a terme inspeccions conjuntes de 

la direcció del Servei de Neteja  i inspectors dels Districte, consistents en la 

comprovació dels usos dels contenidors, de l’ocupació de l’espai públic amb 

residus de les activitats i de la gestió de deixalles a l’interior de l’establiment. 
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Inspeccions de la gestió dels residus a establiments comercials. 

 

Establiments inspeccionats: 109 

Jornades d'inspecció: 15 repartides en quatre mesos 

• Del 28 al 30 de setembre 

• 13 i 14 d’octubre 

• Del 2 al 4 de novembre 

• 23 i 24 de novembre 

• Del 14 al 16 de desembre 

 

Sancions: 

Infraccions Lleus: 300€ 

Infraccions Greus (Reiteració) 700€ 

*Tramitació sancionadors Simplificats Ecologia Urbana 
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Campanya de Residus – Segona fase 
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Consell de Barri Raval 

 

Campanya de Residus – Sancionadors  

 

• La tercera fase d’aquesta campanya consisteix en l’obertura dels 

expedients sancionadors a aquells establiments on s’han detectat 
els incompliments.  

  134 Denúncies que es troben en el següent estat:  

 

 

 

 

 

 

• La quarta fase s’iniciarà el proper 30 de maig, es comprovarà el 

compliment de la correcta gestió dels residus una vegada tramitats 

els procediments sancionadors. 

Estat de la denúncia Total 

 Sanció pagada 38 

 Procediment en tràmit 13 

 Procediment sancionador finalitzat, pendent 

de  pagament 
74 

 En verificació 9 

Total 134 
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Campanya  Majoristes 

Precintes a majoristes i supermercats. 

 

Des del mes de gener s’han realitzat vàries inspeccions i s’han precintat 

3 establiments que realitzaven una activitat no ajustada a la seva 

llicència o que no disposaven de la llicència  
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Reducció horària al carrer Joaquin Costa 

Per raons d’ordre públic, els establiments amb llicència d’activitat de venda en 

règim d'autoservei tenen una reducció horària d’obligatorietat de tancament en 

horari nocturn (de 23 a 7 hores), d’acord amb allò establert a l’article 5.2 de la 

Llei de l’Estat 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials, i l’article 37.3 de 

la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. 

 

Total: 12 establiments del carrer Joaquín Costa afectats pel decret.  

 

Aquest Decret ha permès el tancament en l’horari indicat d’aquests supermercats 

a causa de les molèsties que produïen a l'entorn, i s’ha evitat la venda de 

begudes alcohòliques en aquesta zona d’oci nocturn.  

 

 

Consell de Barri del Raval 

 



Pla de Mobilitat Raval 

2.f. 
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• A principis d'any es va realitzar el canvi de sentit de 15 carrers del barri i es va 

implementar la senyalització de regulació d'accessos. 

 

• Implementació de la DUM (de 09:00a 13:00h) a partir del mes de Juny . Es 

preveu que finalitzi la implementació després de l’estiu.  

 

“ fora de l'horari DUM l'espai es podrà utilitzar, en funció de la plaça DUM, per 

a estacionament de residents, motos o l'espai serà alliberat d'estacionament i 

per tant serà guanyat com a espai públic.”  

 

• Els nous eixos ciclables s’han postposat per un problema de licitació.  
 

 

Actualització Pla de Mobilitat del Raval 

Consell de Barri Raval 

 



Actuacions PDE 

2.g. 
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Sessió informativa PDE a Raval 

 

• Sessió per explicar els recursos i projectes que el Pla de Desenvolupament 

Econòmica té al territori. En cada un dels barris es va especificar els serveis i 

recursos en funció de la tipologia d’assistents a les reunions.  

 

• En el cas de Raval, la sessió va tenir lloc el 30 de març a la seu del districte i van 

participar 10 persones, 3 comerciants, 4 veïnes i 3 entitats. 
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LE1. Impulsar el desenvolupament des del territori  

 Objectiu 1. Implementar projectes de reactivació de plantes baixes 

Baixos de Protecció Oficial 

  

3ª Convocatòria: actualment, s’està en procés d’assignació dels projectes 

guanyadors els locals que s’han posat a disposició en la convocatòria.  

 

1ª i 2ªConvocatòria: Acompanyament als 5 BPO ja instal·lats Raval -Nutcreatives, 

Associació Oasiurbà, Associació Esportiva Ciutat Vella, Top Manta i Ecomuseu dels 

gitanos 

Acció 1 Amunt Persianes  
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Objectiu 2. Enfortir el Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Ciutat 

Vella com a actor de referència del territori 

 

Atenció tant a projectes emprenedors com a iniciatives constituïdes d’activitat 

econòmica 

 

Des de gener del 2022 i fins el 31/03, s’han atès, 4 projectes emprenedors de 

Raval (d’un total de 12 de districte) i 21 comerços (d’un total de 39 de districte). 

 

A més, des del PAAE s’està donant suport en la difusió del Comerç a Punt, i en 

altres projectes de suport al comerç. 

Acció 2. Afavorir el naixement de projectes d’emprenedoria i consolidar 

projectes i empreses existents, per tal de resoldre necessitats 

específiques del teixit socioeconòmic  

 

LE1. Impulsar el desenvolupament des del territori 
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LE 2. 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: 13 comerços assessorats al Raval, mitjana de 10 hores per 

assessorament (130 hores en total) 

 

-Edició 2022: 

Aquesta nova edició té especialment pes al Raval gràcies a l’assignació de 

pressupost que aporta Pla de Barris Raval. En aquest sentit, pla de barris aporta un 

extra de 180h a Raval i incorpora el servei de mediació intercultural.  

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 

 

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
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
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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Consell de Barri Raval 

 

LE 2. Reactivar i diversificar el teixit comercial 

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

 

Acció 31 Promoure la implicació dels comerciants d’origen cultural divers 

en la vida comunitària i les associacions i eixos comercials.  

Projecte comerç de contextos culturals diversos 

 

El projecte (juliol 21) neix amb l’objectiu general d’apropar i adaptar recursos de 

promoció econòmica a comunitats que no en fan ús, treballant amb el comerç en 

particular i fomentant col·laboracions amb associacions de comerciants, així com 

també, potenciar i donar solidesa a les estructures organitzatives de comerç que ja 

existeixen en les pròpies comunitats.”  

 

El projecte s’inicia en els barris del Raval i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. 

 

L’encàrrec es concreta en la realització d’una enquesta al comerç divers de Ciutat 

Vella per establir la priorització de les seves necessitats y las necessitats 

d’intervenció per part dels departaments vinculats a l'activitat econòmica de 

l'Ajuntament.  
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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 fet la petició de 4 PICs (programes integrals amb contractació), tal i com 

es va fer l’any 2021, perquè ajudin a les Associacions de Comerciants a millorar la seva 

digitalització, a potenciar les XXSS i a ajudar als comerços associats en aquestes tasques.  

 

Acció 25 Millorar la mobilitat en relació a l’activitat comercial i l’accés als comerços i 

afavorir l’atracció de la ciutadania cap als comerços, millorant l’espai públic dels 

voltants i l’accessibilitat dels mateixos 

Es realitzarà la 10a edició del Projecte CASBA que estudia l’accessibilitat de diversos 

comerços del districte per conscienciar sobre la importància de que els comerços siguin 

accessibles per tothom.  

 

Acció 27 Potenciar la realització d’activitats a la via pública i de comerç al carrer 

Es seguirà treballant en facilitar i promoure les activitats que organitzin les entitats a la via 

pública durant aquest 2022 facilitant infraestructures  i permisos. 

 - Revisió de la Mesura de Govern de Ciutat Vella per a la Realització d’actes a la 

via pública, tenint en compte la diversitat comercial del territori, per afavorir la representació 

de l’activitat comercial vinculada al barri, i mantenir l’equilibri d’usos de l’espai públic 

 

LE 2. Reactivar i diversificar el teixit comercial 
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Consell de Barri Raval 

 

LE 3.  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 2021 (execució 21-22).  En l’actual convocatòria de subvencions 

Impulsem el que Fas, 12 entitats han rebut finançament de fins al 80% per 

activar l’economia al barri del Raval amb un total subvencionat de 227.842,80€   

 

6ª edició 2022 (execució 22-23). El termini per presentar projectes va finalitzar el 

22/04. La principal novetat d’aquesta convocatòria és la incorporació d’una línia, 

dins de la Modalitat 1. Amunt Persianes, per subvencionar millores en els 

comerços de Raval, com a barri de Pla de Barris. (Finançament de Pla de Barris) 
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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-abril (22/04): Del total de persones ateses pel servei, 64 són residents a 

Ciutat Vella, de les quals el 26 (41%) son veïns i veïnes del barri del Raval  

▪ Assessorament presencial dimecres 9 a 15 h a Pl Salvador Seguí 16-18 

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

 

www.barcelonactiva.cat/dretslaborals 

900 533 175 

Consell de Barri Raval 

 

LE 4: Promoure l’ocupació de qualitat 

http://www.barcelonactiva.cat/dretslaborals


Objectiu 16. Facilitar noves intervencions ocupacionals per a col·lectius en especial 
situació de vulnerabilitat. 

Projecte d’associacions d’origen cultural divers 

• Projecte que s’està treballant entre Barcelona Activa, Direcció de Serveis a les Persones i 

territori i equip de mediació comunitària del districte amb l’objectiu d’apropar els serveis de 

Barcelona Activa del territori a la comunitat filipina.  

• Aquesta iniciativa parteix de la detecció de que durant la pandèmia hi ha un volum de 

persones que estan sent acompanyades per treballar la recerca de feina i l’orientació 

professional de manera no professionalitzada per part de certes entitats, com són les dues 
entitats filipines Agape i Oyayi. 

 

• Arran d’aquesta detecció es fa un treball d’aproximació a aquestes entitats per presentar-los 

els serveis de Barcelona Activa al territori i per tal que les persones que atenguin puguin 
vincular-se a aquests serveis i rebre una orientació laboral professionalitzada.  

 

• Actualment estem organitzant sessions informatives adaptades als perfils de persones que 

estan atenent.  

59 

LE 4: Promoure l’ocupació de qualitat 
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Objectiu 17. Dissenyar i executar accions d’impuls de l’activitat econòmica al 

barri del Raval, en el marc del Pla de Barris  

 

Acció 67 Implementació del programa Xarxa de Resposta Socioeconòmica 

(XARSE) de forma coordinada i cooperativa amb el programa comunitari ja 

existent 

 

 ▪ Gener-març 2022: 315 persones residents del Raval ateses al servei de 

suport a la tramitació ajuts, amb els que s’ha realitzat un total de 2.606 

accions.  

 

Consell de Barri Raval 

 

LE 5: promoure els potencialitats dels barris per al 

desenvolupament 
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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 Raval Sud 

 

Consell de Barri Raval 

 

LE 5: Promoure els potencialitas dels barris per al 

desenvolupament 

▪ Entre els mesos de novembre 2021 i març 2022, s’han atès 67 persones de Ciutat 

Vella, de les quals 25 han estat veïns i veïnes de Raval (37%) 

 

▪ Servei ubicat al convent de Sant Agustí (temporalment, per obres, a l’oficina de pla 

de barris de Plaça Salvador Seguí, 16) 

 

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

Dimecres i divendres 9 h a 15 h 

 

Consultes:  934019614 (telèfon) 

667180663 (Whatsapp) 



Seguiment Mesura de Govern de 

Drogues 

2.h. 
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Promoció de la 

salut, Prevenció i 

Inclusió social 

- Prevenció amb infants i joves 
- Millora serveis sociosanitaris 
- Incorporació diversitat de mirades 
- Impuls programes de rehabilitació i inclusió social 

Medi Urbà i Acció 

Comunitària 

- Entorns saludables i accions comunitàries 
- Intervencions comunitàries 
- Potenciar el paper de la comunitat 
- Lluita contra l’estigma  
- Dinamització plantes baixes 

Prevenció i 

Seguretat 

- Prevenir i perseguir el tràfic de drogues amb col·laboració comunitària  
- Prevenir i perseguir l’explotació de persones relacionada amb drogues 
- Reduir l’accessibilitat a drogues psicoactives 
- Millorar els mitjans de detecció en casos de tràfic de persones relacionat amb drogues 
- Intervenir en situacions que generen conflictes de convivència 

Habitatge 
- Mobilització habitatge buit 
- Habitatges amb usos delinqüencials  

Coordinació i 

transversalitat 

- Definir, delimitar i coordinar l’actuació dels serveis que actuen a l’entorn del CAS Baluard 
- Abordar els aspectes relacionats amb la prevenció i l’atenció al consum de drogues en espais 

tècnics i de participació del Districte 

AMBITS D’ACTUACIÓ 

Consell de Barri Raval 
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Actualització de les actuacions més destacades 

Àmbit Eix Projecte Actualització 

Promoció de la 
salut, 
Prevenció i 
Inclusió social 

Prevenció en 
infants i joves 

Programa de 

prevenció del 

consum del 

shabú 

S’està fent l’explotació de les dades de 2019 a 

2021, per tal de revisar la ruta i reprendre la 

tasca de prevenció, en funció de l’anàlisi 

Promoció de la 
salut, 
Prevenció i 
Inclusió social 

Incorporació 
de diversitat 
de mirades 
en els 
programes 

Consolidació de 

les diferents 

perspectives en 

els programes de 

tractament del 

CAS Baluard 

Des de CAS Baluard s'ha fet un diagnòstic de la 

situació i necessitats pel que fa a la perspectiva 

de gènere al servei, amb assessorament 

extern, i s’estan plantejant les mesures a 

implementar 

Promoció de la 
salut, 
Prevenció i 
Inclusió social 

Programes de 
rehabilitació i 
inclusió 

 Formació 

ocupacional 

sense estigmes 

Des del Punt d'Atenció a l'Activitat Econòmica 

de Ciutat Vella s'ha començat a donar suport i 

fer sessions específiques a entitats que 

treballen amb col·lectius en situació de 

vulnerabilitat, per tal que coneguin i utilitzin 

els recursos de Barcelona Activa 

Consell de Barri Raval 
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Actualització de les actuacions més destacades 

Consell de Barri Raval 

 

Àmbit Eix Projecte Actualització 

Promoció de la 
salut, Prevenció 
i Inclusió social 

Programes de 
rehabilitació i 
inclusió 

Centre 

residencial de 

primera acollida 

per a persones 

sense llar amb 

addiccions 

L’Ajuntament de Barcelona va anunciar la 

consolidació del recurs, que s’ha traslladat al 

Districte d’Horta-Guinardó. S’ha fet un gran 

desplegament previ de treball comunitari i 

comunicatiu. 

Medi Urbà i 
Acció 
Comunitària 

Entorns 
saludables i 
accions 
comunitàries 

Pla de 

dinamització 

comunitària del 

Raval Sud 

S'ha encarregat, a través de la Direcció d’Acció 

Comunitària, un diagnòstic per tal de detectar 

les necessitats de les entitats per la 

dinamització de l'espai públic i buscar 

oportunitats de sinèrgies 

Medi Urbà i 
Acció 
Comunitària 

Lluita contra 
l’estigma 

Participació 

activa entitats en 

definició i 

seguiment de 

polítiques 

municipals 

Després de l’aprovació del Pla de Salut 

Comunitària, es van posar en marxa els grups 

motors, convidant a la participació de les 

entitats. Des de febrer, s’està treballant 

conjuntament per abordar diferents eixos, 

destacant el de Joves i Salut 
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Nº de projectes 

consolidats o 

finalitzats 

41 

Nº de projectes en 

execució  
27 

Nº de projectes en 

disseny 
5 

Nº de projectes no 

iniciats 
4 

Nº total de 

projectes 
77 

Estat d’execució dels projectes 
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Indicadors de recollida de xeringues  
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Informe comissió seguiment de drogues 
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Podeu disposar de l’accés a l’informe complet de la comissió de drogues de 

Ciutat Vella al següent enllaç: 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/informacio-
administrativa/documentacio 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/informacio-administrativa/documentacio
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/informacio-administrativa/documentacio
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/informacio-administrativa/documentacio


Pla d’Usos 

2.i. 
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Pla d’Usos 
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Es tracta d'una modificació puntual, no d'un nou Pla d'Usos. La intencionalitat és 

revertir algunes dinàmiques que no s'ajusten a l'esperit del Pla d'Usos de 

fomentar la mixtura i el teixit de barri i que durant aquests 4 anys d'aplicació hem 

detectat que han creat disfuncions.  

  

• s'inclouen en la regulació els establiments de canvi de moneda.  

  

• s'inclouen en la regulació els establiments de venta alimentària majorista.  

  

• s'equiparen com a activitats d'alt impacte nocturn tots els forns de pa, 

independent de que tinguin o no obrador  

  

• la nova regulació permetrà l'apertura d'activitat cultural de teatre  

 

•  els supermercats de més de 400m² passaran a ser considerats activitats d'alt 

impacte i estaran sotmesos a doble radi  

 



Comunicació Comunitària al Raval 

2.j. 
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Comunicació Comunitària al Raval 

72 

Consell de Barri Raval 

 

> Identificació de col·lectius potencials, aflorar interessos i acordar un pla d’acció.  

> Disseny d’eines de comunicació per al barri:  

● Grup de Whatsapp per a col·lectius: Els col·lectius hi comparteixen 

programació per difondre.  

 En quin punt està: Comença a funcionar, falta que s’hi sumin col·lectius 

 i es comparteixi més, amb ritme.  

 

● Canal de Telegram per a veïnes: Perquè els col·lectius facin un resum de la 

programació setmanal i les veïnes la vegin.  

 En quin punt està: Parat fins que el whatsapp funcioni amb més ritme.  

 

● Mapa de col·lectius (comunicadores) del barri: Una identificació dels 

diversos col·lectius, visual, i també un llistat amb els seus contactes.  

 En quin punt està: Elaborat, falta distribuir i atraure col·lectius del mapa 

 a contribuir al grup.   



Comunicació Comunitària al Raval 

 

• Guia de mitjans de comunicació del Raval: Una guia impresa perquè 

col·lectius i veïnes coneguin on poden fer públiques les seves iniciatives i 

reflexions.  

 

 En quin punt està: Impresa, a punt de distribució.  

 

• Correu electrònic de contacte: Creat per a poder fer comunicació com a 

grup, i atendre consultes d’altres interessades.  

 

> Continuitat del grup : Hi ha interès comú, iniciatives potencials, però cal que el 

grup segueixi treballant faci funcionar les eines i s’amplii amb més col·lectius. 
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Grup de Whatsapp 

entra si ets un 

col·lectiu! compartim 

agenda 

Canal de Telegram 

si ets veï/na,  

informa’t sobre el 

barri! 

Guia de mitjans del 

barri 

Mapa de comunicadores 

Correu 

electrònic 

escriu-nos! 

https://bit.ly/Whats

ComuRaval 

 

https://t.me/xarxacomun

icacioRaval 

 

comunicadoresraval

@gmail.com 
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Comunicació Comunitària al Raval 
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https://docs.google.com/document/d/117r89BewynyG5RPNf3FLrFIY6GY_PA7Pg98KYe44g6s/edit?usp=sharing
https://t.me/xarxacomunicacioRaval
https://drive.google.com/drive/folders/1GL-aPs4eK46pxnUjYwvi5YkCEa2cYSyj?usp=sharing
https://bit.ly/MapaActorsRaval
https://t.me/xarxacomunicacioRaval
https://docs.google.com/document/d/117r89BewynyG5RPNf3FLrFIY6GY_PA7Pg98KYe44g6s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GL-aPs4eK46pxnUjYwvi5YkCEa2cYSyj?usp=sharing
https://bit.ly/MapaActorsRaval
mailto:comunicadoresraval@gmail.com
mailto:comunicadoresraval@gmail.com
https://bit.ly/WhatsComuRaval
https://bit.ly/WhatsComuRaval
https://t.me/xarxacomunicacioRaval
https://t.me/xarxacomunicacioRaval
https://t.me/xarxacomunicacioRaval
mailto:comunicadoresraval@gmail.com
mailto:comunicadoresraval@gmail.com


Punt deliberatiu: 

 
Seguiment de la Contracta de neteja 

 

03 
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Implementació de contenidors 

• S’han substituït 419 contenidors en un total de 121 ubicacions a Ciutat Vella, el 

que suposa un 40% del total de contenidors. 

– Al barri del Raval s’han canviat 52 ubicacions (50 % del total de 

contenidors)  de les 105 ubicacions previstes, està previst que la 
implantació acabarà la setmana del 20 de juny. 

 
 

 

Implementació Cuidem Barcelona a Ciutat Vella 

Consell de Barri Raval 
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Control de desbordaments 

• S’estan fent inspeccions a tots els contenidors del barri des de el 18 d’abril. 

• S’ha detectat  un màxim d’un 7% de contenidors plens o desbordats, 55% dels 

quals el son de recollida selectiva i el 45 % de resta. 

• Es seguirà fent el seguiment d’inspecció cada setmana fins a la finalització de la 

implantació.  

•  Molts dels desbordaments son de cartrò, sembla que els comerços  no 

respecten la recollida comercial. En breu es passarà a fer una campanya 

d’inspecció pels comerços. 
 

 

Implementació Cuidem Barcelona a Ciutat Vella 

Consell de Barri Raval 
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Implementació Cuidem Barcelona a Ciutat Vella 
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Millores executades de recollida 

 

• Pel que fa a la fracció paper, el 90% dels contenidors es buiden 2 cops al dia i 

un 10 % un cop a dia. 

 

• Pel que fa a la fracció de materials reciclables, els 50% de contenidors es 

buiden 2 cops al dia i un 50% un cop al dia. 

 

• Es proposa incrementar amb doble contenidor aquelles ubicacions que s’han 

detectat sovint plenes o amb desbordaments periòdics,  

• Previst un contenidor més de resta  a Riera Alta nº 40. 

 



Implementació Cuidem Barcelona a Ciutat Vella 

Serveis de Neteja 
 

El servei de neteja des del primer dia sortim amb el 100% de les freqüències i 
equips de la oferta de la nova contracta: 
 

tenim un 12 % d’itineraris que no surten amb les prestacions de vehicle de la 
nova contracta (fent un canvi de prestació del servei), bàsicament les 
escombradores que no son totes duals i els carretons que encara no 
disposem dels autopropulsats i l’equip polivalent de neteja  

 
Adaptació dels horaris dels serveis als usos veïnals. S’han revisat els decalatges 
(equips que començaven 1 o 2 hores decalats respecte a l’horari teòric de cada 
torn). 
 
Adaptació dels inicis de servei als espais de més generació; bosses abandonades, 
papereres plenes, espais afectats per oci o sensesostre. 
 
Reintroducció del servei amb repassos successius a la trama urbana al districte de 
Ciutat Vella tant en torn de matí com tarda (molinet). 
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Implementació Cuidem Barcelona a Ciutat Vella 

Millores de neteja proposades 

 

Adaptació dels horaris dels serveis als usos veïnals. S’han revisat els decalatges 

(equips que començaven 1 o 2 hores decalats respecte a l’horari teòric de cada 

torn), 

 

Adaptació dels inicis de servei als espais de més generació; bosses abandonades, 

papereres plenes, espais afectats per oci o sensesostre. 

 

Reintroducció del servei amb repassos successius a la trama urbana al districte de 

Ciutat Vella tant en torn de matí com tarda (molinet) 

 

S’amplien els serveis de recollida de papereres en les zones més turístiques 

 

Incorporem els caps de setmana 3 equips de matí, 4 de tarda i 2 de nit per els 

actes i acompanyament GUB  
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Torn obert  

de paraules 

04 
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