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 AL REGIDOR DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

Na Olga Hiraldo i Martí, en la seva qualitat de Consellera Portaveu del Grup 

Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Gràcia exposa: 

 

- Atès que les aglomeracions i botellots s’estan consolidant en les places 

de Gràcia i qualsevol dia de la setmana (tot i que amb major impacte els 

caps de setmana), provocant soroll i problemes de convivència associat 

a l’oci nocturn.  

 

- Atès que allà on tenim dades sonomètriques es registren valors 

superiors als decibels recomanats per l’OMS i la Unió Europea. 

 

- Atès que el descans és un dret fonamental i un factor clau per gaudir 

d’una bona salut. 

 

- Atesa la importància de la prevenció de la contaminació acústica per 

evitar malalties associades al soroll i millorar la qualitat de vida de la 

població. 

 

- Atès que aquests problemes es generen principalment pel consum 

d’alcohol a la via pública. 

 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic 

Municipal, i el Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de 

Gràcia formula el següent: 

 

PROPOSICIÓ 

 

Realitzar una campanya intensiva per eradicar els de problemes de 

convivència, incivisme i excés de soroll, que contempli diverses accions 

transversals, durant un mínim de 6 mesos consecutius. Tals accions haurien de 

ser, com a mínim: 
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1. Definir els àmbits d’actuació com “Zones Preferents d’Actuació per 

Garantir el Descans i la Convivència Veïnal” (ZARE). 

2. Reforçar la presència de Guàrdia Urbana durant un període mínim de 6 

mesos amb dispositius de saturació policial i sancions administratives tal 

com determinen les ordenances municipals. 

3. Instal·lar sonòmetres a les places que actualment no en disposen 

(places John Lennon, Raspall, Poble Gitano i plaça de Rovira i Trias) i 

recorreguts de pas nocturns habituals, si s’escau, així com 

coresponsabilitzar els gestors de locals amb terrassa o d’oci nocturn dels 

excessos generats en els seus espais. 

4. Instar als departaments corresponents de l’Ajuntament a fi de revisar les 

ordenances municipals per tal que les botigues d’alimentació no puguin 

vendre alcohol d’alta graduació ni begudes fredes de baixa graduació a 

partir de les 22h, així com ubicar les begudes alcohòliques en espais no 

visibles des del carrer. 

5. Acompanyar les accions d’una campanya de comunicació de gran 

difusió als mitjans de comunicació i amb senyalització específica en les 

Zones Preferents d’Actuació, indicant de manera clara les activitats no 

permeses i el volum de soroll màxim acceptat i l’import de la sanció que 

li correspon a cada infracció. 

6. Crear un espai d’informació, comunicació i mediació amb els veïns, 

veïnes i entitats de la zona ZARE del Districte de Gràcia. 

7. Implementar un dispositiu de neteja específic de l’espai públic en l’horari 

de tancament de les activitats permeses. 

8. Aplicar mesures de pressió i sanció a la venda ambulant de begudes 

alcohòliques. 

9. Crear a nivell d’una comissió de seguiment del Districte a fi de poder 

realitzar una avaluació continuada del grau de compliment de les 

mesures. Aquesta comissió s’haurà de reunir, com a mínim un cop al 

mes. 

10.  Impulsar la realització un fòrum juvenil sobre el model d’oci nocturn amb 

el protagonisme de les entitats juvenils del Districte. 
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Olga Hiraldo i Martí 

Consellera Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 26 de setembre de 2021 

 


