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LA SÍNDICA PROPOSA CREAR UN PLA D’USOS 

VINCULAT A L’OCI NOCTURN AL CASC ANTIC DEL 

POBLE SEC I A L’ENTORN DE LA SALA APOLO 
  
Desenes de veïns de zones s’han queixat a la síndica els dos darrers anys per actes 

incívics i molèsties reiterades que els impedeixen descansar 

 

El pla frenaria l’atorgació de noves llicències i permetria evitar una major oferta 

d’establiments en punts amb una alta concentració de bars i terrasses 

  

La normativa preveu convertir zones de la ciutat amb un soroll elevat en espais de 

baixa intensitat acústica per protegir els residents 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament 

de Barcelona la posada en marxa d’un pla d’usos a l’avinguda del Paral·lel (entre els 

carrers Nou de la Rambla i el parc de les Tres Xemeneies), a l’entorn de la sala Apolo i al 

casc antic del Poble Sec (en carrers com el de Blai) per frenar l’obertura de nous bars, 

discoteques i restaurants, en definitiva locals vinculats a l’oci nocturn, davant les 

reiterades queixes de veïns molestos pels problemes de convivència, incivisme i soroll. 

Des de 2011, Vilà ha supervisat una quinzena de queixes recolzades per unes 400 

signatures de ciutadans que pateixen molèsties. 

 

En concret, un grup de denunciants expressen el seu malestar per la inacció municipal 

davant dels sorolls nocturns, els actes incívics i el vandalisme protagonitzats per una part 

dels clients de les sales d’oci situades en la zona compresa per l’avinguda del Paral·lel, 

els carrers Nou de la Rambla i Vilà i Vilà  i el parc de les Tres Xemeneies. Tot i que 

existeix una important concentració d’espais, els residents consideren que l’establiment 

que atrau la major part del públic és la sala Apolo i bona part dels problemes es 

produeixen, segons els denunciants, a l’entrada i sortida d’aquest local.   

 

Els promotors de la queixa relaten episodis de consum d’alcohol i de drogues a l’espai 

públic, orins, crits i aldarulls, venda de llaunes, i destrosses en el mobiliari urbà, en 

vehicles i en altres propietats privades. També es queixen que hi ha usuaris que 
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amenacen els ciutadans que els recriminen les seves accions. En diverses ocasions, els 

afectats han posat aquestes situacions en coneixement de l’Ajuntament i han demanat la 

intervenció de la Guàrdia Urbana, però els problemes asseguren que persisteixen. Alguns 

veïns han hagut de pagar-se la insonorització dels seus habitatges per tal de poder 

descansar. 

 

Pel que fa a les queixes que es produeixen en el casc antic del Poble Sec, els veïns han 

exposat a la defensora els problemes derivats de l’alta concentració de bars i terrasses, 

principalment al carrer de Blai, consistents en crits, sorolls, brutícia i orins. Quan els 

vetlladors tanquen, l’activitat d’oci es trasllada a l’interior del local, en ocasions amb 

música, o els clients romanen al carrer fins a altes hores de la matinada. 

 

En diferents resolucions, Vilà ha donat la raó al veïnat perquè l’Ajuntament no ha estat 

capaç de corregir o almenys esmorteir les molèsties ocasionades. Entén que les 

situacions denunciades provoquen en la ciutadania sentiments d’indefensió i 

d’abandonament i suposen una vulneració del dret a gaudir d’unes condicions de vida 

digna i una intromissió en la vida privada dels veïns afectats, vulneracions que no han de 

suportar ja que poden ser i han de ser corregides. La síndica recorda que en cas de 

col·lisió entre el dret a l’exercici d’una activitat econòmica i el dret a l’oci, d’una banda, i el 

dret a gaudir d’un entorn privat sense intromissions externes, de l’altra, sempre ha de 

prevaldre el dret al descans.  

 

La síndica ha fet arribar al consistori diferents recomanacions per reconduir les situacions 

denunciades. Una de les principals consisteix en la posada en marxa d’un pla d’usos per 

regular l’obertura dels locals de pública concurrència en les àrees afectades, una mesura 

que, en la seva opinió, ja s’hauria d’haver aplicat, ja que en carrers com el de Blai el 

nombre de bars i terrasses és molt elevat. El pla d’usos frenaria l’atorgació de noves 

llicències i permetria evitar una major concentració de locals d’oci. 

 

La defensora també creu que en casos com els descrits, amb un conflicte obert, s’hauria 

d’estudiar la possibilitat de declarar aquests punts de la ciutat zones acústiques de règim 

especial (ZARE), amb l’objecte destablir mesures de contenció i correcció del soroll. La 

normativa preveu que una àrea es pugui declarar de baixa intensitat acústica per protegir 

el veïnat quan es produeixen casos de soroll elevat a causa de la presència de 

nombroses activitats, sigui quina sigui la seva naturalesa. 

 

Problema complex 

En termes generals, la síndica reconeix que el problema de l’incivisme, derivat del consum 

d’alcohol al carrer vinculat a zones d’oci nocturn, és un tema complex. De fet, en alguns 

punts de la ciutat, les molèsties fa anys que es perllonguen. Aquest és el cas de les 

places de Gràcia, alguns emplaçaments de Ciutat Vella o el carrer d’Almogàvers. 

Actualment, la síndica supervisa queixes de veïns de la plaça Reial, l’entorn de la 

discoteca Otto Zutz i la plaça del Diamant, on en diferents ocasions els veïns han 

expressat a la síndica que es senten totalment indefensos davant del problema. 
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L’abordatge municipal no és fàcil, en part perquè els districtes afectats no disposen de 

mitjans suficients de la Guàrdia Urbana, i agreujat per la cultura del soroll i del consum 

d’alcohol sense límit, la presència de llauners, l’acumulació de locals en zones 

determinades i l’incompliment d’horaris. Però Vilà també creu que l’Ajuntament compta 

amb els instruments administratius i jurídics necessaris per posar fi als incompliments amb 

resolució. 

 

La síndica considera que l’Ajuntament ha d’impulsar l’eradicació definitiva d’aquesta 

problemàtica en el conjunt de la ciutat i, per això, és necessari una política i uns criteris 

globals que impliquin als Districtes, la Guàrdia Urbana, els serveis de neteja, TMB, els 

Mossos d’Esquadra, els joves, els veïns, els comerciants i els propietaris dels negocis. 

  

En concret, als titulars dels negocis els correspon, a més de complir i respectar les 

condicions de la llicència atorgada, impedir que els clients surtin amb begudes dels 

establiments, adoptar mesures per prevenir aglomeracions de persones que ocupin la via 

pública amb motiu de l’accés o la sortida de locals, i informar a la policia de qualsevol 

indici de conducta incívica a l’exterior i en la proximitat dels seus establiments. 

 

La normativa estableix l’obligació de disposar de vigilants de seguretat privada en funció 

del nombre total de l’aforament autoritzat que resulti de la suma dels aforaments de 

diversos locals d’una zona. La defensora creu que caldria estudiar si les zones objecte de 

queixa compleixen aquestes condicions i s’escau exigir la vigilància privada que 

correspongui. 

 

Altres mesures proposades per la defensora són intensificar les actuacions de prevenció, 

dissuassió i denúncia de tots els actes incívics que es produeixen a la via pública, 

principalment a les zones on hi ha locals d’oci nocturn o als carrers o places de la ciutat 

on es produeixen elevades concentracions de grups per consumir alcohol, i fer complir 

l’horari de tancament de les activitats lúdiques i de restauració. També ha suggerit revisar 

les polítiques d’horaris de les sales de festa i concerts i fer-les compatibles amb el 

transport públic per evitar aglomeracions sorolloses al carrer a la matinada, i posar en 

marxa mesures de mediació i conciliació no policials.      

 

 

 


