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Introducció
Davant la rehabilitació de la Casa Vicens, al carrer Carolines 18-24, per fer-hi una nova
activitat turística com a casa - museu i sala d'exposicions, l'Ajuntament de Barcelona ha
demanat al promotor que elabori un Pla d'impacte turístic, com a eina per plantejar
solucions concretes i integrades als impactes de la nova activitat turística sobre l'entorn
urbà.

1 Casa Vicens: context i projecte
1.1

Estat actual de l'edifici i de l'entorn immediat

La Casa Vicens és un edifici de finals del segle XIX, obra de l’arquitecte Antoni Gaudí,
catalogat amb un nivell de protecció A en el BCIN i declarat com a Patrimoni Mundial de
la UNESCO l'any 2005.
El carrer Carolines és un vial de zona 30, amb entrada des del carrer Gran de Gràcia i
sortida a l’avinguda Príncep d’Astúries. Durant el treball de camp del 6 de febrer de 2017
de 16 a 17 h (hora punta de visitants previstos), es van comptabilitzar al carrer Carolines
quasi 700 vianants i 166 vehicles: 42% cotxes, 49% motos i 9% bicicletes.
A data de març de 2017, l'edifici es troba tancat al públic i en fase d'obres de
rehabilitació. Tot i així, el monument ja desperta interès als turistes, cosa que
comporta determinades afectacions sobre l'entorn, derivades de la concentració de
petits grups de turistes vianants, algun autocar esporàdic i l'obertura de dues botigues
de souvenirs al propi carrer Carolines.

1.2

Pla d'obertura

El promotor preveu obrir al públic el monument diàriament de 10 a 20h, tot i que també
podria obrir-se per esdeveniments puntuals de 9 a 10h i de 20 a 23h. No es preveu que
el jardí estigui obert al públic que no sigui visitant de la Casa - Museu.
L'obertura al públic de la Casa Vicens, prevista a l'octubre de 2017, estarà enfocada a
un públic principalment format per visitants internacionals (79%), però també per
públic local (17%), amb esdeveniments exclusius per a ells, i per centres
educatius (4%).
El promotor preveu impulsar la visita mitjançant prevenda a la web i gestió directa
amb operadors turístics. La prevenda es durà a terme mitjançant reserva de dia i
franja horària en slots de 20 persones cada 20 minuts (60 persones/hora). S'estima que
els primers tres anys de funcionament la prevenda cobrirà el 60% de les visites,
percentatge que augmentarà fins al 80% a llarg termini. Aquest sistema permetrà
ordenar els fluxos de visita i de cues.
Les activitats de Casa Vicens comportaran la generació de, com a mínim, 19 llocs de
treball permanents.
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1.3

Diagnosi a escala de districte i de barri

El Pla inclou una exhaustiva diagnosi del context turístic i de l'entorn urbà i
socioeconòmic del districte de Gràcia en el context barceloní, i més concretament del
barri de la Vila de Gràcia, on s'inscriuria l'activitat de Casa Vicens.

2 Escenaris de visitants
Per tal de valorar els impactes potencials que podria arribar a tenir l'activitat turística a
Casa Vicens, s'han plantejat dos escenaris diferents d'ocupació i volum de visitants a
l'interior de Casa Vicens:
1. Escenari elevat
Escenari al què es pot arribar sense aplicar cap mesura preventiva ni correctora.
Una ocupació elevada correspondria a 350.000 visitants/any, equivalents al
12,7% dels visitants anuals que va atreure el Park Güell l'any 2015.
2. Escenari contingut
El nombre de visitats i el seu impacte es pot reduir gràcies a mesures de
contenció i a la prevenda d'entrades previstes pels gestors de Casa Vicens, que
d'altra banda asseguren una visita d'elevada qualitat a l'edifici. Aquest escenari
correspondria a una ocupació de 203.250 visitants/any, que representen només
el 7,4% dels visitants anuals del Park Güell.

3 Identificació dels impactes potencials del projecte
corresponents a l'escenari d'ocupació elevada
3.1

Ocupació de l'espai públic

L'ocupació de l'espai públic per part de turistes, passavolants que no paguessin
entrada, possibles venedors ambulants, taxis i altres vehicles que desencotxessin
pot provocar molèsties d'envaïment de la calçada i de soroll en moments puntals,
però l'impacte global seria temporal i moderat. La hipòtesi d'aforament elevat de
350.000 visitants/any comportaria un global de 255 persones/hora en mitjana anual (171
visitants i 84 passavolants) i 319 persones/hora en els moments àlgids d'hora punta i
temporada alta (214 visitants i 105 passavolants).

3.2

Impacte de la mobilitat dels visitants

L'impacte de la mobilitat dels visitants de Casa Vicens en l'escenari elevat seria
compatible. El 60% dels viatges s'efectuarien en transport públic i les línies de metro i
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autobús properes tindrien prou capacitat per absorbir l’increment de viatgers màxim
previst en hora punta, fins i tot considerant la mobilitat dels passavolants que no paguen
entrada. El 26% dels visitants accedirien a peu i el 17% ho farien en serveis
discrecionals. Només el 5% hi accedirien en vehicle privat.
Les puntes de mobilitat de visitants no coincidirien amb les puntes existents a la xarxa de
transport públic i a la xarxa viària de la ciutat entre setmana, que es donen entre les 8 i les
9h i entre les 17a 20h. Els caps de setmana aquestes puntes podrien coincidir, però els
nivells de mobilitat són menors que els d'entre setmana i per tant l'impacte seria compatible.
Taula 1. Repartiment dels viatges generats pel global de visitants i passavolants a Casa
Vicens en hora punta de funcionament de la Casa - Museu i temporada alta segons
procedència i mitjà de transport utilitzat, corresponents a l'escenari elevat (350.000
visitants/any).
Tipologia

Visitants
/hora

A peu
Núm.

Bicicleta

%

Núm.

%

Transport
públic
Núm.
%

Serveis
discrecionals
Núm.
%

Vehicle
privat
Núm.
%

Visitants
individuals

171

9

5%

2

1%

154

90%

2

1%

5

3%

Bus turístic

69

52

75%

0

0%

17

25%

0

0%

0

0%

Operadors
turístics

34

2

5%

0

0%

5

15%

27

80%

0

0%

9

0

0%

0

0%

2

20%

7

80%

0

0%

36

17

48%

1

2%

11

30%

0

0%

319

80

25%

2

1%

189

59%

36

11%

Premium
Públic
local
TOTAL

7 20%
12

4%

Taula 2. Nombre de visitants i vehicles motoritzats atrets per l'activitat en hora
punta de funcionament de la Casa - Museu corresponents a l'escenari elevat
(350.000 visitants/any).
Mode de transport
Taxis
Autocars discrecionals minibús
Furgonetes discrecionals
Vehicles privats
Vehicles lleugers de mercaderies

Visitants/hora punta

Vehicles/hora punta
25
10
7
11
0

10
0,5
1
4
1

En transport públic col·lectiu, els increments de viatgers són assumibles per la xarxa existent:


Metro i ferrocarril: 91 viatges/hora, repartits entre les 7 línies amb parades
properes a Casa Vicens, suposarien 13 viatgers en hora punta per línia.



Autobús: 12 viatges/hora, repartits per les 8 línies amb parades properes a Casa
Vicens, suposarien 1 a 2 viatgers per línia en hora punta.
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3.3

Efectes sobre la gestió de residus i la neteja viària

L'increment de la generació de residus provocat per la nova activitat es preveu molt
modest i no afectaria significativament les freqüències de recollida del contenidors i
papereres del carrer Carolines. Es tracta, en definitiva, d'un impacte mínim, temporal i
compatible.

3.4

Afectació de la qualitat ambiental

L'impacte de l'activitat sobre la contaminació atmosfèrica seria moderat, només
causat per la mobilitat de visitants en vehicle privat, taxi i serveis discrecionals.
Taula 3. Emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i contaminants atmosfèrics anuals
derivades de l'increment de vehicles provocat per l'activitat corresponent a l'escenari
elevat (350.000 visitants/any) en relació amb les emissions totals de Barcelona
Àmbit
Ciutat de Barcelona
Mobilitat de Casa Vicens

t CO2/any

992.172,83

%

t NOx/any

-

89,42 0,009%

4.022,29

%

t PM10/any

-

0,50 0,012%

360,61

%

-

0,14 0,038%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de Ajuntament de Barcelona: Pla de millora de la qualitat de l'aire
de Barcelona 2015-2018, pel que fa a les dades de NOx i PM10 (dades 2013) i del document L'Energia a
Barcelona 2013, balanç de ciutat i municipal, pel que fa a les dades de GEH (dades 2013).

El soroll pot provocar impactes temporals i moderats derivats de les converses de
grups nombrosos al carrer, el soroll dels vehicles d'accés i l'activitat a la Casa Vicens,
tant a l'interior com a l'exterior de l'edifici, però sempre en horari diürn, permetent el
descans dels veïns.

3.5

Transformació de l'activitat econòmica local i incidència sobre la
cohesió social

Els impactes sobre el comerç local i el preu dels immobles comercials es preveuen
moderats, ja que Casa Vicens no tindria una atracció de visitants tan elevada com
d'altres punts d'interès turístic de la ciutat.

Barcelona, maig de 2017

5

PLA D'IMPACTE TURÍSTIC DE LA CASA VICENS
Resum executiu

4 Mesures preventives i correctores a desenvolupar pel
promotor del projecte
Tal com es recull en l'apartat anterior, els impactes potencials del projecte corresponents
a l'escenari d'ocupació elevada serien temporals i acotats o moderats. Tanmateix, per tal
de reduir-los i minimitzar l'afectació sobre la ciutat, es plantegen diverses mesures
preventives i correctores a executar per part del promotor del projecte.

4.1

Limitació del nombre de visitants diari i anual

La principal mesura preventiva per limitar els impactes potencials és el propi
control del nombre de visitants màxim de Casa Vicens a 203.250 visitants/any, en
règim de funcionament consolidat al cap de 5 anys, fet que permetria una reducció
del 42% dels visitants anuals potencials de l'escenari elevat de 350.000
visitants/any. Aquest valor de 203.250 visitants correspon només al 7,4% dels visitants
anuals de la zona regulada del Park Güell l'any 2015.
La prevenda mitjançant reserva de dia i franja horària en slots de 20 persones cada 20
minuts (60 persones/hora) permetrà també acotar l'impacte. Com s'ha esmentat,
s'espera que a partir dels tercer any d'explotació les visites sense reserva representin
només el 20% del total.
La distribució anual dels visitants, en règim de funcionament consolidat, presentaria una
temporada alta que s’estendria pràcticament d’abril a octubre, amb puntes de 654
visitants/dia, mentre que en temporada baixa aquests es reduirien a 413 visitants/dia.

4.2

Espai per a la gestió de cues i conserge de control d'accessos

Disseny d'un espai per a la gestió de cues a l'interior de la finca, amb cabuda per a
més de 200 persones.
El promotor preveu, addicionalment, disposar d'un conserge a l'entrada principal d'accés
a la finca amb l'objectiu de controlar els accessos i dirigir el públic cap als espais
adequats per evitar col·lapses a l'entrada.
Amb aquestes dues mesures es preveu evitar la conformació de cues al carrer.
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Figura 1. Plànol de planta baixa de Casa Vicens, on s'indica
l'espai de gestió de cues i les zones de meeting point.

4.3

Regulació d'horaris d'obertura i rehabilitació acústica dels tancaments

Per tal de garantir el descans veïnal i reduir les afectacions acústiques, es planteja
un horari d'obertura de la Casa-Museu principalment diürn, fins a les 20h. Aquest
horari d'obertura es podria allargar fins les 23h en moments i activitats puntuals.
A més, s'ha incrementat l'aïllament acústic dels tancaments de l'edifici per al compliment
del Codi Tècnic de l'Edificació (DB-HR) i la llicència d'activitats.

4.4

Divulgació de l'accés en modes sostenibles

El promotor preveu difondre l'accés en modes sostenibles a Casa Vicens a la seva
pròpia pàgina web, al propi full de reserva d'entrades anticipades (que representaran
entre el 60 i el 80% de les visites), a l'aplicatiu per a mòbils i a la senyalització a l'interior
de la finca.
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4.5

Recollida selectiva àmplia dels residus generats

El promotor planteja mesures per fomentar la recollida selectiva dels residus generats
pels visitants, mitjançant papereres selectives de 4 fraccions, així com mesures de
compra de consumibles i en grans volums per reduir envasos.

4.6

Programa d'activitats per al públic local

Es dissenyarà un programa d'activitats específic per al púbic familiar i local, en particular
els caps de setmana, coherent amb les condicions de la llicència d'activitats

4.7

Condicions de treball digne dels treballadors

El promotor preveu garantir unes condicions de treball digne per als seus treballadors,
mitjançant l'aplicació del conveni col·lectiu sectorial que correspongui o, en el seu cas,
un conveni particular que millori les condicions del col·lectiu. D'altra banda, en els
serveis que siguin prestats per part de terceres empreses (neteja, seguretat,
manteniment, etc.), Casa Vicens vetllarà i exigirà en les contractacions que es respectin
les condicions de conveni corresponents i que alhora permetin garantir condicions de
treball dignes i de correcta prestació del servei contractat.

4.8

Interacció periòdica amb veïns i entitats del barri

Es planteja establir un sistema d'interacció amb el barri mitjançant la planificació de
reunions amb els veïns de l'entorn de la finca, així com amb algunes entitats
representatives del barri Vila de Gràcia. També es preveu posar a la seva disposició una
bústia per a comunicacions puntuals i suggeriments

4.9

Valoració dels impactes una vegada aplicades les mesures del
promotor

L'aplicació de les mesures anteriorment plantejades permetria reduir els impactes
urbans i ambientals de les activitats de Casa Vicens de manera significativa, en tots els
seus àmbits, i en particular l'ocupació de l'espai públic (reducció del 42% dels visitants
totals anuals), la mobilitat dels visitants i la contaminació acústica. En conseqüència,
l'impacte global de l'activitat de Casa Vicens es valora com a moderat.
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Taula 4. Resum de la reducció dels impactes potencials mitjançant l'aplicació de les
mesures plantejades.
#

Mesures

Ocupació
Activitat
Contaminació Contaminació
econòmica
espai
Mobilitat Residus atmosfèrica
acústica
local
públic

Cohesió
social i
veïnatge

Limitació del
1 nombre de
visitants
Espai de cues a
2
l'interior de la finca
3

Gestió dels
accessos a la finca

Regulació dels
horaris d'obertura
Difusió de l'accés
5 en modes
sostenibles
Rehabilitació
tancaments
6
millorant-ne
l'aïllament acústic
Recollida selectiva
7 i àmplia dels
residus generats
Programa
8 d'activitats per al
públic local
Condicions de
9 treball digne dels
treballadors
Interacció
periòdica amb
10
veïns i entitats del
barri
Nota: S'indiquen amb una graduació de color les mesures que redueixen de manera més significativa
cadascun dels impactes. Un color més intens indica que la reducció de l'impacte de provoca la mesura és
més gran que les de color menys intens. El color blanc indica que la mesura no redueix aquell impacte.
4

Els principals resultats quantitatius de reducció de l'impacte derivats de la limitació del
nombre de visitants es resumeixen a les taules següents:
Taula 5. Comparació del nombre de visitants totals atrets per Casa Vicens en hora
punta i temporada alta segons l'escenari considerat.
Escenari

Visitants

Passavolants

Visitants
totals

Reducció (%)

Escenari elevat (350.000
visitants/any)

214

105

319

-

Escenari contingut
(203.250 visitants/any)

124

61

185

42%

Barcelona, maig de 2017

9

PLA D'IMPACTE TURÍSTIC DE LA CASA VICENS
Resum executiu

Taula 6. Repartiment dels viatges generats pels visitants en hora punta de funcionament
de Casa Vicens i temporada alta en l'escenari contingut (203.250 visitants/any).

Tipologia

A peu

Visitants

Transport
públic

Bicicleta

/hora
Núm.

%

Núm.

%

Núm.

Visitants
individuals

67

3

5%

1

1%

Autobús
turístic

25

19

75%

0

0%

6

Operadors
turístics

6

0

5%

0

0%

Prèmium

5

0

0%

0

21

10

48%

124,20

32

26%

Públic
local
TOTAL

%

Serveis
discrecionals
Núm.

%

Vehicle
privat
Núm.

%

1

1%

1

1,5
%

25%

0

0%

0

0%

1

15%

5

80%

0

0%

0%

1

20%

4

80%

0

0%

0

2%

8

38%

0

0%

3 12%

1

1%

78

62%

10

8%

4

61 91,5%

3%

Taula 7. Comparació de les emissions de gasos anuals derivades de l'increment de
vehicles corresponent als escenaris i estalvi que representa l'aplicació de les propostes.
Escenari
Barcelona ciutat

t CO2/any
992.172,83

%

t NOx/any
-

4.022,29

%

t PM10/any
-

%

360,61

-

Escenari elevat (350.000
visitants/any)

89,42 0,009%

0,50 0,012%

0,14 0,038%

Escenari contingut (203.250
visitants/any)

55,35 0,006%

0,30 0,008%

0,08 0,023%
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5 Propostes de mesures preventives i correctores a concertar
amb l'Ajuntament de Barcelona
Per tal de reduir els impactes potencials de la nova activitat es plantegen també una
sèrie de mesures preventives i correctores a concertar entre el promotor i l'Ajuntament
de Barcelona. En general, no són projectes que hagin de ser implantats abans de l'inici
de l'activitat, sinó propostes que es podrien executar gradualment segons l'evolució dels
impactes reals registrats a l'entorn de la Casa Vicens i el creixement del nombre de
visitants.

5.1

Millores de la mobilitat de vianants del carrer Carolines

Es proposa a l'Ajuntament de Barcelona que prengui mesures per assegurar la
correcta mobilitat dels vianants al carrer Carolines. En concret, aquestes serien:


Evitar que les motos aparquin a la vorera de muntanya



Ampliar el nombre de places d’aparcament a la calçada per donar cabuda a
aquelles motocicletes que ara estan aparcades sobre la vorera.



Traslladar els punts d’ancoratge de bicicletes de la vorera de muntanya a la
calçada, on recentment ja s'han ubicat 3 punts més.



Traslladar el banc de vorera muntanya uns 2 metres



Ampliar la vorera de mar davant de Casa Vicens per a facilitar l'observació



Crear un nou pas de vianants a la cruïlla d'Aulèstia i Pijoan amb Carolines.

Figura 2. Esquemes de la situació actual dels elements al carrer Carolines (a dalt) i
propostes de millora aplicades (a baix).
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5.2

Zones d'encotxament i desencotxament dels serveis discrecionals

Zona d'encotxament i desencotxament de serveis discrecionals de minibús i taxi a
l’avinguda Príncep d’Astúries.
Amb l'objectiu de minimitzar l'afectació als veïns i a la circulació de trànsit al carrer
Carolines i a l'avinguda Príncep d'Astúries, es proposa destinar un espai de 10 metres
per a l’encotxament i desencotxament dels vehicles discrecionals (minibusos, furgonetes
i taxis) a la reforma de l'avinguda Príncep d'Astúries. Se'n presenten dues ubicacions
alternatives.

Figura 3. Proposta d'espai reservat per al transport discrecional a l'avinguda
Príncep d'Astúries. S'indiquen els dos possibles espais de desencotxament en
requadres de color groc.

Barcelona, maig de 2017

12

PLA D'IMPACTE TURÍSTIC DE LA CASA VICENS
Resum executiu

Compartició de la zona d'encotxament i desencotxament d'autobús de l'escola
Lurdes fora del seu horari d'ús escolar
Es proposaria utilitzar l’espai per a autocars escolars de l’escola Lurdes (Via Augusta
73-75) fora dels horaris utilitzats per l’escola. L'horari proposat per a l'ús de Casa Vicens
seria de 10:00 a 15:30h i de 18:00 a 21:00h. Aquesta proposta s'hauria de concertar
amb l'Escola Lurdes i amb el districte de Sarrià – Sant Gervasi.

Figura 4. Esquema de la ubicació de la parada
d'autocars escolars de l'escola Lurdes respecte la
Casa Vicens, indicada amb un cercle vermell.

5.3

Comunicació de l'accés en modes sostenibles

Completar la senyalètica per accedir a Casa Vicens des de les estacions de transport
públic i incloure informació sobre l'accés en modes sostenibles a la web municipal.

5.4

Seguiment intensiu de la gestió de residus i neteja viària

Tal com ja preveuen els serveis municipals, s'hauria d'assegurar en el futur el seguiment
de la gestió de residus i neteja viària de l'entorn de Casa Vicens. Segons els gestors de
la zona Centre dels Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona, si es detectés la
necessitat de realitzar el manteniment dues vegades al dia, aquest podria ser efectuat
per la mateixa brigada que neteja el barri.
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5.5

Protecció i foment de l'activitat econòmica local

Aplicació efectiva de les mesures i prohibicions d'obertura de certes activitats
recollides als plans urbanístics i de regulació vigents:


Pla d'usos del districte de Gràcia
Vetllar pel compliment de les restriccions d'implantació de certes activitats, en
particular en relació a la densitat màxima d'establiments a la zona on es troba
Casa Vicens (zona de contenció ZE-1B del Pla).



Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT)
Vetllar pel compliment de la regulació que prohibeix nous allotjaments turístics i
l'ampliació de places dels establiments ja existents a La Vila de Gràcia (Zona 1.
Zona de decreixement del PEUAT).



Pla especial de regulació dels establiments de souvenirs
Casa Vicens, com a BCIN amb nivell de protecció A, disposa d'un perímetre de
protecció de 50 m de radi des de la porta principal d'accés en el que no s'haurien
d'implantar establiments de souvenirs. L'Ajuntament de Barcelona hauria de
vetllar pel compliment d'aquest perímetre de protecció.

Figura 5. Delimitació del perímetre de prohibició de la implantació d'establiments de
souvenirs. Es marca amb un punt vermell la ubicació de Casa Vicens.
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Fins i tot es podrien aplicar mesures addicionals en cas d'una eventual intensificació de
l'activitat turística a Casa Vicens, centrada en un increment dels passavolants (turistes
que no paguen entrada ni visiten la casa) o de canvis significatius en els comerços
propers:


Establiment d'una moratòria a llicències d'activitats vinculades al turisme
En el cas d'increment de les sol·licituds de llicències d'activitats vinculades al
turisme a l'entorn de Casa Vicens, l'Ajuntament podria valorar prendre mesures
cautelars com la moratòria temporal de llicències d'activitats vinculades al
turisme.



Creació d'una nova zona ATE en el Pla d'usos del districte de Gràcia
Es podria arribar a plantejar la creació d'una nova àrea de tractament específic
(ATE) a l'entorn de Casa Vicens.



Redacció d'un Pla Especial de protecció del comerç local
També es podria redactar un Pla especial de protecció del comerç local de
l'entorn de Casa Vicens, que podria arribar a plantejar clàusules que permetessin
el dret a tanteig i retracte per part de l'Ajuntament de Barcelona.

5.6

Preservació de la cohesió social

Per tal de preservar la cohesió social al barri es proposen dues mesures:


Seguiment intensiu de les queixes i denúncies existents
Proposta de seguiment intensiu de les queixes i denúncies rebudes al voltant de
Casa Vicens pre i post obertura i mesures periòdiques dels nivells de
contaminació acústica amb sonòmetres mòbils. Es faria un seguiment conjunt de
les queixes rebudes tant per part de l'Ajuntament de Barcelona com dels
promotors del projecte, concertant les solucions i les respostes a donar a la
ciutadania.



Concertació de reunions de seguiment amb entitats representatives del
teixit social del barri
Proposta de concertació i previsió de reunions de seguiment amb entitats
representatives del barri.

Barcelona, maig de 2017
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5.7

Valoració dels impactes una vegada aplicades les mesures a concertar
amb l'Ajuntament de Barcelona

L'aplicació de les mesures anteriorment plantejades permetria reduir encara més els
impactes urbans i ambientals de les activitats de Casa Vicens, en particular en els
àmbits de la mobilitat i de la protecció del comerç local.
Taula 8. Resum de la reducció dels impactes potencials aconseguida amb cadascuna de
les mesures a concertar amb l'Ajuntament de Barcelona.
#

Mesures

Ocupació
Activitat
Contaminació Contaminació
econòmica
espai
Mobilitat Residus atmosfèrica
acústica
local
públic

Cohesió
social i
veïnatge

Millores de la
mobilitat de
1 vianants al carrer
Carolines
Zones
d'encotxament i
2 desencotxament
dels serveis
discrecionals
Comunicació de

3 l'accés en modes
sostenibles

Seguiment
intensiu de la
4 gestió de residus i
neteja
Protecció i foment

5 de l'activitat
econòmica

Preservació de la

6 cohesió social

Nota: S'indiquen amb una graduació de color les mesures que redueixen de manera més significativa
cadascun dels impactes. Un color més intens indica que la reducció de l'impacte de provoca la mesura és
més gran que les de color menys intens. El color blanc indica que la mesura no redueix aquell impacte.
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6 Programa de gestió i seguiment
Crear un Programa de gestió i seguiment com a eina de concertació i revisió
periòdica del Pla d'impacte turístic. Aquest programa estarà centrat en la realització
de reunions de seguiment i l'establiment d'indicadors d'impacte i d'acompliment.

6.1

Reunions de seguiment

Es proposen reunions de seguiment periòdic en dos vessants:


Reunions de concertació entre Casa Vicens i el Districte de Gràcia
Agendar reunions semestrals de seguiment dels impactes de l'activitat turística
de Casa Vicens amb l'Ajuntament de Barcelona, com a eina que permeti la
concertació de les accions necessàries a implantar derivades de l'evolució de
l'activitat i del turisme a Barcelona.



Reunions d'interacció veïnal
Planificar reunions anuals de seguiment amb els veïns de l'entorn immediat.
Així mateix, es preveu crear una bústia electrònica de suggeriments i queixes
puntuals.

6.2

Indicadors de seguiment dels impactes potencials i indicadors del
grau d'acompliment del Pla

Es dissenya un programa d'indicadors que inclou:


Indicadors de seguiment dels impactes prèvia i post a mesurar obertura de
Casa Vicens.



Indicadors d'execució de les mesures, tant pel que fa a les mesures
implantades pel promotor com per a les mesures a concertar amb l'Ajuntament.
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Taula 9. Resum d'indicadors d'avaluació dels impactes potencials prèvia i post obertura de
Casa Vicens.
Indicadors prèvia
Indicadors amb Responsable de
Impactes
obertura de Casa
Valor inicial
l'activitat
l'obtenció de
Vicens
implantada
l'indicador

Ocupació
espai públic

Mobilitat

Residus i
neteja

Nombre mensual
Nombre de vianants i Treball de camp
i anual de
turistes
16/2/2017
visitants
Valoració
qualitativa de
passavolants,
estàtu-es i
venedors
ambulants, a
partir
d'inspeccions
periòdiques (o
amb tecnologies
avançades de
comptatge de
vianants)
Modes de
transport
Nombre de vehicles
Treball de camp utilitzats pels
que circulen pel
16/2/2017
visitants, a partir
carrer
d'enquestes
periòdiques
Modes de
transport
Estimació inicial
Distribució modal
utilitzats pels
del projecte
dels visitants
visitants, a partir
(vegeu 4.2)
d'enquestes
periòdiques
Valoració dels
resultats
implantació de la
recollida
selectiva a
l'interior de la
finca
Freqüència de
Freqüència de
Dades
recollida dels
recollida dels residus Ajuntament de
residus per
per contenidors i
Barcelona
contenidors i
papereres
(vegeu 3.2)
papereres
Nombre de queixes
per manca de neteja
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Casa Vicens

Guàrdia Urbana,
Ajuntament de
Barcelona

Casa Vicens

Casa Vicens

Casa Vicens

Serveis Urbans,
Ajuntament de
Barcelona

Serveis Urbans i
Nombre de
Guàrdia Urbana,
queixes per
Ajuntament de
manca de neteja
Barcelona
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Indicadors prèvia
obertura de Casa
Vicens

Impactes

Valor inicial

Dades
Freqüència de neteja Ajuntament de
del carrer Carolines
Barcelona
(vegeu 3.2)
Contaminació
atmosfèrica
Nombre de queixes
de soroll
relacionades amb
l'activitat
Contaminació
Nivell sonor del
acústica
carrer Carolines, a
partir d'inspeccions
periòdiques amb
sonòmetre
Nombre de locals
comercials existents
de cada tipologia

Activitat
econòmica
local

Cohesió
social i
veïnatge

Indicadors amb Responsable de
l'activitat
l'obtenció de
implantada
l'indicador
Freqüència de
neteja del carrer
Carolines

Derivada de
Estimació inicial
l'enquesta de
del projecte
distribució modal
(vegeu 4.4)
dels visitants
Nombre de
Registre
queixes de soroll
Guàrdia Urbana
relacionades
(vegeu 2.1.)
amb l'activitat
Nivell sonor del
El Districte de
carrer Carolines,
Gràcia preveu
a partir
instal·lar un
d'inspeccions
sonòmetre
periòdiques amb
puntualment
sonòmetre
Nombre de
Treball de camp
llicències
16/2/2017
comercials
(vegeu 2.1)
sol·licitades
Preu de compra i
lloguer de
plantes baixes
als carrers del
voltant.
Tipologia de
contractes i
establiments:
propietaris,
llogaters,
franquícies, etc.
Nombre de
Registre
queixes i
Guàrdia Urbana incidències
(vegeu 2.1.)
relaciones amb
l'activitat
Nombre de
Dades Casa
reunions
Vicens
efectuades a
l'any

Serveis Urbans,
Ajuntament de
Barcelona
Casa Vicens
Guàrdia Urbana,
Ajuntament de
Barcelona
Districte de
Gràcia,
Ajuntament de
Barcelona
Districte de
Gràcia,
Ajuntament de
Barcelona, i
Casa Vicens

Preu de compra i
lloguer de plantes
baixes als carrers del
voltant.
Tipologia de
contractes i
establiments:
propietaris, llogaters,
franquícies, etc.

Districte de
Gràcia,
Ajuntament de
Barcelona

Nombre de queixes i
incidències
relaciones amb
l'activitat

Guàrdia Urbana,
Ajuntament de
Barcelona

Nombre de reunions
fetes a l'any

-
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Nombre de
noves mesures
proposades i
implantades

Casa Vicens
Casa Vicens i
Districte de
Gràcia,
Ajuntament de
Barcelona
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7 Conclusions
El Pla d'impacte turístic de Casa Vicens planteja un sistema de seguiment dels
impactes i solucions concretes i integrades a implantar gradualment quan siguin
necessàries, algunes per part del promotor del projecte i d'altres a concertar amb
l'Ajuntament de Barcelona, que permetrien reduir els impactes de la nova activitat
turística sobre l'entorn urbà.
Atenent al què s’ha exposat al llarg de l’informe es conclou el següent:
Pel que fa als impactes potencials
Els impactes potencials esperables serien moderats fins i tot sense aplicar mesures
preventives o correctores, ja que es tracta d'una activitat amb un potencial d'atracció de
visitants baixa (12,7% dels visitants del Park Güell de l'any 2015 en l'escenari elevat) i el
transport públic i la xarxa viària podrien absorbir els nous desplaçaments sense
problema.
Els impactes més elevats serien l'ocupació d'espai públic en moments àlgids de les
hores punta i temporada alta, tant per part de visitants, passavolants sense entrada,
possibles venedors ambulants, i pel desencotxament taxis i vehicles discrecionals que
també podrien incrementar les molèsties, en particular la contaminació acústica. Un altre
impacte que podria ser significatiu seria la transformació dels comerços derivats a
activitats vinculades al turisme.
Pel que fa a les mesures preventives i correctores a desenvolupar pel promotor
del projecte
La implantació d'un gran nombre de mesures per part del propi promotor del projecte
permetria reduir de manera significativa els impactes potencials, en particular l'ocupació
de l'espai públic i la contaminació acústica. A més a més, els impactes derivats de la
mobilitat dels visitants serien reduïts en un 42%, tot i que ja presentaven una afectació
molt moderada en l'escenari elevat sense mesures.
Entre les mesures a implantar pel promotor destacarien les següents:







La limitació del nombre de visitants diari i en conseqüència anual, que suposa la
reducció del 42% dels visitants de l'escenari elevat (corresponent al 7,4% dels
visitants del Park Güell).
Mesures de divulgació dinàmica de l'accés a Casa Vicens en modes sostenibles.
Espai de gestió de cues a l'interior de la finca i control d'accessos a la porta del
recinte com a mesures complementàries per reduir l'ocupació de l'espai públic
per part dels visitants.
Altres mesures per reduir la contaminació acústica, com són la regulació d'horaris
i la millora dels tancaments acústics.
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Pel que fa a les mesures preventives i correctores a concertar amb l'Ajuntament
de Barcelona
Les mesures proposades permetrien acotar d'una manera encara més intensa els
impactes de l'activitat sobre l'entorn, en particular els efectes de la mobilitat dels visitants
i els efectes sobre l'activitat econòmica local. Entre aquestes propostes destacarien les
següents:




Mesures relacionades amb la millora de la mobilitat a l'entorn de Casa Vicens,
com són millores per assegurar la bona mobilitat dels vianants al carrer Carolines
i propostes de desencotxament dels serveis discrecionals que, tot i representar
un nombre acotat de vehicles, es proposaria donar-los solucions per tal de
reduir-ne el pas per l'interior del barri de la Vila de Gràcia.
Mesures de protecció de l'activitat econòmica local mitjançant mesures
urbanístiques a aplicar quan siguin necessàries que evitin la proliferació
d'establiments comercials relacionats amb el turisme.

Pel que fa al programa de gestió i seguiment
El programa de gestió i seguiment dissenyat permetria valorar l'evolució dels impactes
derivats de l'activitat de Casa Vicens i els seus efectes sobre l'entorn i la necessitat
d'implantar noves mesures correctores, tant per part del promotor com a concertar amb
l'Ajuntament. A més a més, permetria conèixer la percepció dels veïns i de la ciutadania
sobre l'activitat, podent aplicar mesures per reconduir-la si aquesta és negativa.
El programa de seguiment i gestió és clau per permetre l'evolució del Pla d'impactes
turístic de Casa Vicens i adaptar-lo a les realitats de cada moment. Per aquest motiu el
programa constaria d'un calendari de reunions de seguiment amb l'Ajuntament, amb
veïns i amb entitats del barri, i una taula de control amb indicadors de seguiment dels
impactes i de l'execució de les mesures previstes.

Estudi Ramon Folch i Associats S.L.
www.erf.cat
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