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1 INTRODUCCIÓ

1.1 Justificació i objectius
La ciutat de Barcelona s'ha convertit en una rellevant destinació turística, amb més de 8
milions de turistes en hotels i gairebé 26 milions de visitants totals anuals. El turisme
genera entre el 12% i el 14% de l'activitat econòmica de Barcelona i ofereix treball a més
de 125.000 persones a la ciutat. Tot i això, el creixement exponencial del turisme a la
ciutat de Barcelona dels darrers anys i la pressió que exerceix sobre la ciutat i la seva
ciutadania han posat de relleu la importància de tractar amb cura l'activitat turística,
posant èmfasi en el seu impacte sobre la ciutat i els seus residents. El nou Pla
Estratègic de Turisme de Barcelona 2020 promogut per l'Ajuntament de Barcelona
s'orienta precisament a acotar l'impacte de l'activitat turística sobre la ciutat i a regular el
turisme d'una manera ordenada i sostenible.
Davant la rehabilitació de la Casa Vicens, al carrer Carolines 18-24, per a fer-hi una
nova activitat turística com a Casa - Museu i sala d'exposicions, l'Ajuntament de
Barcelona ha demanat al promotor que elabori d'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.
El treball té per finalitat última aconseguir una bona sintonia amb els responsables
tècnics i polítics de l'Ajuntament de Barcelona que permetin l'aprovació de la llicència
d'activitats a curt termini i una comunicació positiva i fluïda a llarg termini. D'acord amb
aquesta finalitat, es plantegen els objectius següents:


Analitzar els potencials impactes socials i ambientals de la nova activitat turística
de la Casa Vicens sobre l'espai urbà i els seus residents, especialment sobre
l'entorn immediat i l'entorn proper, en consonància amb les directrius de la
Diagnosi estratègica del Pla Estratègic de Turisme de Barcelona 2020, de
setembre de 2016.



Identificar les solucions concretes i pràctiques que aplicarà el promotor per
minimitzar els impactes ambientals negatius i potenciar les sinèrgies i els
beneficis per al conjunt de la ciutat.



Establir les bases per fer un Pla de gestió, registre i seguiment dels impactes que
permeti a l'Ajuntament de Barcelona, concertar i aplicar les mesures gradualment
a mesura que aquestes siguin necessàries per tal de reduir els impactes i
protegir el descans veïnal i el comerç local.

Barcelona, maig 2017

5

PLA D'IMPACTE TURÍSTIC DE LA CASA VICENS
Per a Casa Vicens

1.2 Aspectes metodològics
El Pla d'impacte turístic és una figura singular i única. És la primera vegada que
l'Ajuntament de Barcelona sol·licita fer un pla d'una activitat turística urbana d'aquestes
característiques. Tampoc no se'n coneixen precedents en d'altres països. Les úniques
referències relativament properes, però gens equivalents, són estudis d'impacte
ambiental de ressorts hotelers d'una dimensió considerable situats en reserves naturals.
Per aquest motiu s'ha fet servir una metodologia pròpia de treball que per una banda ha
pres conceptes i eines de l'experiència adquirida en els Estudis d'Impacte Ambiental i
per l'altra aprofita l'orientació dels Plans de sostenibilitat de diferents organitzacions. A
més a més, s'han integrat els conceptes principals del Pla Estratègic de Turisme de
Barcelona 2020 i les necessitats i requisits sol·licitats per l'Ajuntament de Barcelona per
fer un pla adaptat a la seva realitat i prevenir futurs impactes derivats de l'activitat
turística.
Així doncs, per elaborar el Pla s'ha seguit les etapes següents:


Diagnosi del projecte de Casa Vicens i dels seus impactes actuals
En aquesta fase s'ha analitzat la previsió de funcionament dels promotors de Casa
Vicens (Projecte Kick off, setembre 2016), que permet determinar l'atracció de
visitants potencial. Complementàriament, s'ha fet una visita inicial de l'edifici, en la
què el gestor ha exposat els detalls del projecte.
A més s'ha fer una valoració de la inscripció de la finca en l'entorn immediat, i en
particular al carrer Carolines, analitzant les circulacions de vehicles i vianants
(treball de camp 06/02/2017), així com l'ús actual de les plantes baixes, les zones
d'aparcament públic, les àrees de recollida de residus i les papereres i l'ocupació de
l'espai públic per part dels visitants actuals (treball de camp 16/2/017).
També s'ha sol·licitat informació de la recollida de residus als gestors de la Zona
Centre de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona i de les incidències rebudes
el darrer any per la Guàrdia Urbana de la ciutat.



Diagnosi del turisme a Barcelona i al districte de Gràcia
A partir de les dades de la Direcció de Turisme de l'Ajuntament de Barcelona i altra
informació pública disponible s'ha analitzat el turisme a Barcelona, s'ha elaborat una
anàlisi de l'evolució, de l'estat i les implicacions del turisme a Barcelona i en
particular al districte i al barri de Gràcia.



Anàlisi de l'entorn urbà i socioeconòmic del districte i del barri de Gràcia
S'ha completat la diagnosi amb una anàlisi del districte de Gràcia que engloba els
aspectes següents: l'espai urbà, els usos de sòl, la gestió de residus, la mobilitat, la
qualitat de l'aire i la qualitat acústica, l'evolució demogràfica i el balanç migratori, el
mercat laboral i l'immobiliari, l'activitat comercial i cultural, les associacions existents
i la percepció ciutadana sobre els problemes del barri i en particular sobre el
turisme.
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Valoració dels impactes potencials de l'activitat
La caracterització feta prèviament permet avaluar quins serien els impactes
socioambientals potencials de l'activitat en l'escenari d'atracció turística elevat i
sense aplicar mesures preventives ni correctores. Els impactes considerats han
estat: ocupació de l'espai públic, mobilitat, gestió de residus, afectacions a la qualitat
ambiental de l'aire i acústica, incidència sobre l'activitat econòmica local i incidència
sobre la cohesió social i les relacions de veïnatge.



Mesures preventives i correctores a implantar pel promotor
S'han plantejat una sèrie de mesures que hauria implantar el promotor per reduir els
impactes de l'activitat turística sobre l'espai públic i els veïns. També s'ha valorat
com cadascuna d'aquestes mesures pot contribuir a reduir els diferents impactes
identificats anteriorment.



Mesures a concertar amb l'Ajuntament de Barcelona
Es planteja una sèrie de mesures que podria arribar a implantar l'Ajuntament de
Barcelona, gradualment, a mesura que fossin necessàries. Com que la seva
aplicació no correspon al promotor sinó a l'Ajuntament de Barcelona, a través del
Districte de Gràcia principalment, es planteja la concertació d'aquestes mesures
entre el promotor i l'Ajuntament de Barcelona com la via per a la seva aplicació
efectiva.



Programa de gestió i seguiment
Es dissenya un programa de gestió i seguiment dels impactes i les accions a
implantar gradualment en funció de l'evolució del nombre de visitants de la Casa
Vicens i del impactes registrats que generi. El pla consta de reunions de seguiment
periòdiques entre els agents implicats, principalment Casa Vicens i l'Ajuntament de
Barcelona, dels indicadors de seguiment que s'haurien d'establir per valorar els
impactes de l'activitat turística de Casa Vicens i de la valoració periòdica del grau
d'acompliment de les mesures plantejades en aquest Pla.

Cal remarcar que el pla s'ha concertat amb els responsables municipals en les diferents
fases del treball. Ja des de l'inici es va treballar l'índex del document conjuntament, cosa
que va fer incrementar l'èmfasi sobre la percepció ciutadana, la cohesió social i les eines
urbanístiques existents per protegir les activitats econòmiques locals. Posteriorment,
s'han treballat conjuntament la majoria de propostes a implantar, detectant
puntualitzacions necessàries per reduir els possibles impactes generats.
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2 CASA VICENS: CONTEXT ACTUAL I PROJECTE

2.1 Introducció: la Casa Vicens i la seva inscripció urbana
2.1.1 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,
qualificat urbanísticament com a equipament comunitari i dotació (clau 7a) i catalogat
amb un nivell de protecció A com a bé cultural d’interès nacional (BCIN). A més a més,
es troba declarada com a Patrimoni Mundial de la UNESCO des de l'any 2005.
Es tracta d’un edifici de planta baixa, dues plantes pis i planta soterrani (1.239 m2
construïts) en un solar de 710 m2. La finca consta de dos accessos des del propi carrer
Carolines i d'un jardí, en el que destaca la presència d’un exemplar de magnòlia
(Magnolia grandiflora) de gran port, visible des del carrer.
La casa unifamiliar original, obra primerenca de Gaudí de 1888, ha sofert diverses
modificacions al llarg del temps. Joan Baptista Serra va fer el 1927 una ampliació
continuista i respectuosa amb l'obra original per convertir-la en habitatge plurifamiliar, tot
i que la intervenció va comportar l'enderroc de l'escala principal original de Gaudí.
Dècades més tard, el 1963, es van afegir nous volums annexes no continuistes en
planta baixa, a la façana nord. A més a més, els jardins inicials de la finca, que arribaven
pràcticament fins a l'avinguda Príncep d'Astúries, van ser objecte de diverses
segregacions fins que la finca va quedar encaixonada entre les edificacions residencials
veïnes d'entre 8 i 9 plantes d'alçada.
A data de març de 2017, l'edifici es troba tancat al públic i en fase d'obres de
rehabilitació, iniciades el 9 d'abril de 2015. La Casa Vicens s’inscriu en la trama urbana
densa del barri Vila de Gràcia, en un context on té escassa preeminència visual, atès
que només és visible des de la immediatesa dels carrers Carolines i Aulèstia i Pijoan.
Com s’ha indicat abans, l’únic accés es fa des del carrer Carolines, un vial amb una
amplada reduïda (9 m entre façanes d’edificis) i vorera a dues bandes (3,2 m la de
muntanya i 1,9 m la de mar). El carrer té un recorregut curt (175 m), amb entrada per
Gran de Gràcia i sortida a l’avinguda Príncep d’Astúries.

2.1.1.1 Ús de plantes baixes i edificis rellevants a l'entorn
Al carrer Carolines, l'ús de les plantes baixes és eminentment comercial. En general es
tracta de petit comerç de barri, entre el qual es troba una farmàcia, una peixateria,
quatre cafeteries, una fruiteria, un gabinet d'advocats i una botiga de tatuatges. A més a
més, cal destacar que ja s'han obert dues botigues d'elements de record i souvenirs.
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En canvi, el carrer Aulèstia i Pijoan és força menys comercial i gairebé no disposa de
locals comercials, tret d'un bar-restaurant proper a la cantonada amb el carrer Carolines
i d’un bar situat a prop de l’extrem contrari del mateix carrer.
D'altra banda, en el seu entorn destaca l'edifici de formació de la Fundació Pere Tarrés
(carrer Carolines núm. 10) i el convent de monges de la Congregació de Sant Vicenç de
Paül (carrer Carolines núm. 16).

Llegenda:
X: Local comercial lliure

Figura 2.1.1. Croquis dels locals comercials i activitats en planta baixa existents al carrer
Carolines (treball de camp del 16/02/2016). Es marca en vermell la ubicació de Casa Vicens.
Font: elaboració pròpia.

2.1.1.2 Aparcament públic de vehicles
Pel que fa a l'aparcament de vehicles, al carrer Carolines hi ha un cordó a la vorera de
mar, amb unes poques places de zona verda per a veïns, places per a motos i zones de
càrrega i descàrrega. A més a més, existeix un petit aparcament de bicicletes just
davant de Casa Vicens i dues places per a persones amb mobilitat reduïda (PMR)
davant de la parròquia.
A la vorera muntanya (de 3,2 m d'amplada) és molt freqüent la presència de motos
aparcades a tot el llarg i d’algunes bicicletes lligades a fanals, que interfereixen el trànsit
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de vianants1. L’únic aparcament formal que existeix en aquesta costat del carrer és per a
bicicletes (5 punts d'ancoratge amb tipologia U invertida, amb capacitat per a 10 places)
davant de la Fundació Pere Tarrés.
En bona part d’aquesta vorera existeixen pilones guarda-rodes per prevenir
l’aparcament indegut de vehicles de quatre rodes. En el tram concret de Casa Vicens,
aquestes pilones són esfèriques i es troben molt juntes. En l’actualitat, a més a més, els
tancaments de les obres de rehabilitació de la finca impedeixen la possibilitat
d’aparcament també als vehicles de dues rodes.
El carrer Aulèstia i Pijoan, més estret que el carrer Carolines, no disposa de cap espai
d'aparcament públic en vorera.

Llegenda:
AV: Àrea Verda
B: Aparcament de bicicletes
CD: Càrrega i descàrrega
M: Aparcament de motos
P: Aparcament privat
PMR: Aparcament per a persones
de mobilitat reduïda amb matrícula
V: Pas de vianants

Figura 2.1.2. Croquis de l'aparcament públic existent al carrer Carolines (treball de camp
del 16/02/2016). Es marca en vermell la ubicació de Casa Vicens.
Font: elaboració pròpia.

1

El dia en què es va fer un treball de camp específic sobre mobilitat (6 de febrer de 2017 de 16 a 17 h) es
va constatar la presència de 30 motos i 6 bicicletes sobre la vorera.
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2.1.1.3 Circulació de vehicles i vianants
Durant el treball de camp del 6 de febrer de 2017 de 16 a 17 h (hora punta de la futura
l'activitat), s'han comptabilitzat al carrer Carolines, categoritzat com a zona 30, 166
vehicles en hora punta (42% cotxes, 49% motos i el 9% restant bicicletes; val a dir que
el 20% dels vehicles de 4 rodes eren pesants). Aquest és un valor força baix, ja que la
capacitat teòrica d'un carril de circulació d'un sol sentit semaforitzat és d'entre 800 i
1.000 vehicles/hora.
Pel que fa als vianants, s'ha comptabilitzat quasi 700 vianants, 300 persones caminant
per la vorera muntanya i més de 400 persones a la vorera de mar.

Figura 2.1.3. Croquis del resultat del treball de camp específic
sobre mobilitat (efectuat el 06/02/2017 de 16 a 17h).
Font: elaboració pròpia.

2.1.1.4 Àrees de recollida de residus i papereres
El carrer Carolines disposa de tres àrees de recollida de residus amb contenidors a:
 Cantonada amb avinguda Príncep d'Astúries: 3 contenidors de fracció resta i un
de matèria orgànica.
 Cantonada amb carrer Gran de Gràcia: 2 contenidors de paper-cartró, un de
vidre i un d'envasos lleugers.
 Carrer Carolines 11 (davant de la Fundació Pere Tarrés): 3 contenidors de
fracció resta i un de matèria orgànica.
A les proximitats, el carrer Gran de Gràcia disposa d'una àrea de recollida pneumàtica a
la cantonada amb Carolines (2 bústies de recollida de fracció resta i una de matèria
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orgànica) i a l’Av. Príncep d'Astúries existeix una àrea de recollida davant del Centre de
Formació d'Adults Rius i Taulet (2 contenidors d'envasos lleugers, un d'envasos de
vidre, un de paper-cartró, un de matèria orgànica i 3 de fracció resta).
Finalment, cal indicar que el carrer Carolines disposa de papereres col·locades
pràcticament a totes les cantonades.

Llegenda:
AR: Àrea de recollida de residus
ARP: Àrea de recollida pneumàtica
de residus
B: Banc
P: Paperera

Figura 2.1.4. Croquis de les àrees de recollida de residus, papereres i altres elements de
mobiliari urbà existents al carrer Carolines (treball de camp del 16/02/2016).
Font: elaboració pròpia.

2.1.1.5 Arbrat viari i altres elements de mobiliari urbà
El carrer Carolines compta amb arbrat viari d’alineació –consistent en troanes (Ligustrum
lucidum)– a la vorera de muntanya a gairebé tot el llarg del carrer, excepte en el tram
delimitat per la Casa Vicens i la finca annexa de la dreta–.
Pel que fa al mobiliari urbà cal destacar la presència, a la mateixa vorera de muntanya,
de fanals de peu de model històric, intercalats entre els escocells de l’arbrat viari.
Finalment, davant de la parròquia es localitza l’únic banc existent al carrer.
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2.1.2 Afectacions actuals
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 comporta
determinades afectacions sobre l'entorn.

2.1.2.1 Presència de turistes
Actualment, una gran lona amb la imatge de l'edifici en cobreix la façana. Malgrat tot,
s’ha constatat la presència no menyspreable de visitants que s'acosten a l'edifici, en
particular grups de turistes asiàtics portats per operadors turístics que se situen a la
vorera de mar, a l’alçada de la cruïlla amb el carrer Aulèstia i Pijoan2.
Els gestors de Casa Vicens han detectat també alguns autocars d’operadors turístics
que s'acosten a l'edifici. Habitualment es tracta de minibusos (20 places) que s'aturen al
propi carrer Carolines o a l'Avinguda Príncep d'Astúries. En general els passatgers
baixen de l'autocar i efectuen una observació de Casa Vicens de 15 minuts des de la
vorera de mar. La quantitat de vehicles diaris i la freqüència depèn de l'època de l'any i
és difícil d'aventurar-ne la quantitat.

2.1.2.2 Activitat comercial relacionada amb el turisme
El carrer Carolines ja existeixen dues botigues de records i productes d'artesania,
orientades particularment a la venda d’objectes de trencadís gaudinià. Es tracta de
comerços amb bona presència que no responen a la tipologia estàndard de botiga de
souvenirs genèrica present a d’altres zones de la ciutat.
En general, la resta d’establiments del carrer s’orienten a un públic local i no als turistes:
bars amb rètols en català o castellà, fruiteria convencional sense venda de sucs i fruita
tallada per emportar, etc. Amb tot, el bar-restaurant situat prop de la cruïlla entre els
carrers Aulèstia i Pijoan i Carolines ha fet servir l'anglès de forma més o menys
esporàdica en una pissarra informativa, la qual cosa fa pensar que sí atreu a un cert
nombre dels turistes que van a contemplar exteriorment Casa Vicens.

2

Un dia en què es va fer un treball de camp (16/2/2017) es va detectar entre les 8 i les 9h dos grups de 20
turistes cadascun. El dia del treball de camp de mobilitat (6/2/2017) entre les 16 i les 17h es van detectar 16
turistes.
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2.1.2.3 Queixes ciutadanes al carrer Carolines
Pel que fa al registre de queixes de la Guàrdia Urbana rebudes en referència al carrer
Carolines des del 1 de gener de 2016 fins el 20 de març de 2017, es detecten 38
incidències obertes via web (IRIS) i 163 per trucades (MYCUTS). De les incidències de
temàtica coneguda, destaquen els estacionaments en via pública (15,4%), les molèsties
per soroll (9,5%), les molèsties de persones a la via pública (9,5%), les avaries (7%), les
obres (6%) i les infraccions de trànsit (6%). Cap d'elles es pot relacionar directament, a
dia d'avui, amb afectacions causades pel turisme.
Taula 2.1.1. Resum de queixes rebudes per la Guàrdia Urbana al carrer Carolines
(01/01/2016-20/03/2017)
Tipologies

Queixes
IRIS

Queixes
MYCUTS

Proporció
(%)

Total

Queixes rehabilitació Casa Vicens

1

0

1

0,5%

Obres

9

3

12

6,0%

Nova activitat

1

0

1

0,5%

Ocupacions d'espai

0

4

4

2,0%

Fuites d'aigua

4

0

4

2,0%

Avaries

0

15

15

7,5%

Residus: contenidors i soroll relacionat

7

0

7

3,5%

Neteja

2

0

2

1,0%

Soroll

0

19

19

9,5%

Apartaments turístics

0

4

4

2,0%

Molèsties entre veïns

0

1

1

0,5%

Molèsties de persones a la via pública

0

19

19

9,5%

Mendicitat

0

3

3

1,5%

Senyalització

4

2

6

3,0%

Infraccions de trànsit

0

12

12

6,0%

Col·lisions de vehicles

0

4

4

2,0%

Estacionaments via pública

1

30

31

15,4%

Sol·licitud carrer pacificat

1

0

1

0,5%

Demanda actuacions Guàrdia Urbana

1

0

1

0,5%

Infraccions a altres Ordenances Municipals

0

7

7

3,5%

Auxili a persones ferides o malaltes

0

10

10

5,0%

Altres

7

30

37

18,4%

Total

38

163

201

100,0%

Nota: queixes del programa IRIS (Gestió d'Incidències, Reclamacions i Suggeriments de l'Ajuntament de
Barcelona) i queixes registrades al MYCUTS (Central de Comandament demanant intervencions de la
Guàrdia Urbana de Barcelona). Font: Guàrdia Urbana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, maig 2017

14

PLA D'IMPACTE TURÍSTIC DE LA CASA VICENS
Per a Casa Vicens

2.2 Actuacions dutes a terme sobre l'edifici
2.2.1 Intervenció i rehabilitació en curs
A 27 de març de 2014, el banc andorrà MoraBanc va comprar la finca de Casa Vicens
amb l'objectiu d'efectuar-ne la rehabilitació per tal de convertir-la en Casa-Museu i sales
d'exposicions i poder-la obrir al públic l’octubre de 2017.
La rehabilitació projectada i en curs tracta de respectar al màxim l'obra original, tant des
del punt de vista formal com de textures i cromatismes. Els espais pròpiament de CasaMuseu es concentraran a la part original de Gaudí, on es reconstruirà l'escala. De la part
de Serra se'n conservaran les façanes, dissenyant nous interiors on s’ubicaran les sales
d'exposicions temporals i permanents. La rehabilitació incorpora també un ascensor i
una sèrie d'ampliacions del soterrani, per ubicar-hi la botiga.
Pel que fa al jardí, la proposta contempla la plantació d’arbrat i altres espècies
arbustives i herbàcies, principalment autòctones, al perímetre del solar, per tal de
recuperar l'esperit de la finca inicial, així com el trasplantament de les espècies
afectades a una altra ubicació, d'acord amb el servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament
de Barcelona.
Finalment, es crearà un volum annex a la part posterior de l'edifici per a les activitats
complementàries de degustació (inferior al 10% de la superfície edificable). Aquest
edifici annex podria ser reubicat en el futur, en el cas d'esponjament i futura ampliació
dels jardins, tal i com preveu el Pla especial aprovat de Casa Vicens.

2.2.2 Tramitació administrativa
Des del punt de vista administratiu s’han dut a terme tres tipus de tramitació en paral·lel,
una en relació al planejament, una en relació a la protecció del patrimoni i l’altra respecte
a la llicència d'activitats.

2.2.2.1 Modificació del Pla Especial Urbanístic i Integral de Casa Vicens
El 29 de novembre de 2015 es va aprovar el Pla Especial Urbanístic i Integral per a la
Concreció de la Titularitat, Tipus i Ordenació de l’Equipament de la Casa Vicens, situada
al Carrer de les Carolines número 18-24. L'objectiu del pla és concretar la titularitat
privada, adaptar l’ús previst al planejament vigent (qualificació sistemes d’equipament de
clau 7a segons el PGM-763, d'equipament cultural i religiós), reconsiderar la protecció
d’alguns dels elements annexes que desvirtuen l'edificació original i ordenar
volumètricament segons els requeriments programàtics.

3

PGM-76: Pla General Metropolità d'ordenació urbana de 1976, aprovat per la comissió provincial
d'urbanisme de Barcelona el 14 de juliol de 1976.
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El solar i tots els seus elements es troben regits pel Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic de Barcelona, amb nivell de protecció A, bé cultural d'interès
nacional.
En el marc d'aquest pla es va elaborar un estudi de mobilitat generada.

2.2.2.2 Llicència d'activitats
Pel que fa la llicència d'activitats i la seva tramitació, les dades més rellevants són:


Règim de llicència sol·licitada: autorització pel procediment de Comunicació amb
Certificació Tècnica (Annex III.2)



Data de sol·licitud: serà la de la finalització de les obres, un cop realitzada la
Certificació Tècnica de l’Entitat Ambiental de Control i amb l’establiment a punt
per iniciar l’activitat.



Els usos, d'acord amb l'OMAIIA4, que es demanaran a la sol·licitud seran:
o

Activitat Principal: Museu, sales de conferències, biblioteques (codi:
12.35.a6)

o

Altres usos: bar o bar amb restauració mixta menor. Només a l'interior de
l’establiment, amb un aforament inferior a 150 persones i dins de l'horari de
l'activitat principal.

o

Activitat complementària: Esdeveniments i actes socials limitats per
l’aforament i l’horari de l’activitat principal.

L’aforament actualment aprovat per l’Informe de Bombers, de data 13/03/2015, és de
427 persones, però desprès de les modificacions del Projecte, on s’ha reduït la
superfície de restauració, i de les converses mantingudes amb Bombers i el Districte de
Gràcia, aquest aforament es reduirà, previsiblement a 346 persones. De tota manera
l’aforament definitiu serà el que aprovi Bombers de Barcelona en la nova Addenda
Separata PCI que es preveu lliurar a Bombers de Barcelona l’abril de 2017 amb el text
refós dels canvis del Projecte respecte la versió aprovada el març del 2015.
Les modificacions respecte la versió del Projecte Bàsic aprovat per la llicència d’obres
de data 09/09/2016 són:


Reducció de la superfície construïda de la planta soterrani, traient l’ús de
restauració, i eliminació d’una escala.



Reducció de superfície destinada a restauració.



Nova geometria de l’escala interior.

4

Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona,
aprovada per acord del Consell Plenari el 30/03/2001.
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2.3 Pla d'obertura
2.3.1 Públic objectiu
L'obertura al públic de la Casa Vicens, prevista a l'octubre de 2017, estarà enfocada a
un públic principalment format per visitants internacionals (estimació del 79% del públic
total anual, inclosos visitants d’altres parts de Catalunya i Espanya). Amb tot, també
pretén generar esdeveniments adreçats a públic local (17%) –en particular en
temporada baixa i caps de setmana– i, en darrer terme, visites pensades per a centres
educatius o escolars (4%) –principalment als matins d’entre setmana–. A més a més, es
contempla la possibilitat de posar la casa a disposició d'empreses o organitzacions per
fer-ne activitats privades en moments puntuals.
S'estima que el 90% del públic que anirà a la Casa correspondrà pròpiament a visitants
de l’edifici, mentre que el 5% la utilitzarà en format de lloguer. La cafeteria i la botiga es
preveuen exclusives per als visitants.
Taula 2.3.1. Distribució potencial dels tipus de visitant per tipologies.
Tipologia

Visitants internacionals

Tipologia

Proporció

Proporció

Individuals

39%

Bus turístic

20%

Agents turístics

16%

Premium
Públic Local

Públic Local

Públic escolar

Públic escolar

Total

Total

79%

4%
17%

17%

4%

4%

100%

100%

Font: Casa Vicens.

2.3.2 Previsions de funcionament
2.3.2.1 Horaris de funcionament
Les primeres previsions de funcionament estableixen una obertura de Casa Vicens als
visitants de 330 dies/any (70 h/setmana) amb els següents horaris d'obertura:


Horari de visites ordinàries: 10-20h (10h/dia, 7 dies de la setmana)



Horari especial per esdeveniments puntuals: 9-10 h i 20-23h
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2.3.2.2 Contractació de visites
Pel que fa a la contractació de les visites, hi haurà una part de visites de venda directa a
les taquilles de Casa Vicens, una part de visites concertades, una altra part de venda
anticipada mitjançant la web i una altra part amb intermediació d’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), a la web i amb gestió directa amb els
operadors turístics. Tot i que els primers tres anys de funcionament s'estima que les
visites sense reserva representarien el 40% de les visites, s'espera que a llarg termini
aquestes es puguin reduir fins el 20% del total.
El 80% de les visites es preveuen lliures, mentre que un 20% seran visites comentades,
que tindran una durada de 20 minuts.

2.3.2.3 Organització de les visites
Les visites s'organitzaran de manera esglaonada, creant franges horàries de visites per
slots, que permetran ordenar els fluxos de visita i de cues, que seran diluïdes per
fragmentació.
D'aquesta manera es podran trobar circulacions de 150 persones/hora com a màxims de
concurrència per l'interior de la finca, inferiors al màxim aforament permès (356
persones).
Els recorreguts en moments d'aforament normal seran lliures, tot i així, els visitants que
efectuïn la visita lliure rebran una primera acollida al meeting point per tal de posar-los
en context i en moments de gran aforament conduir el sentit del recorregut de la visita,
ascendent o descendent, per evitar cues i colls d'ampolla.

2.3.2.4 Recorreguts de visita
Un cop els visitants accedeixin a la finca, la visita s'iniciarà a l'entrada posterior
habilitada a aquest efecte, on hi haurà la zona de recepció i acollida del visitant, que
constarà també d'un punt d'informació, de taquilles de compra d'entrades i de servei de
guarda roba. En el cas de disposar d'entrada anticipada, es conduirà el visitant a les
zones de meeting point, on es farà una explicació prèvia de context. Els promotors
pretenen que els visitants percebin que entren a la primera casa de Gaudí, Patrimoni de
la Humanitat, un lloc on puguin assaborir un “Gaudí sense presses".
La visita, tant lliures com guiades, es podrà efectuar de manera ascendent o
descendent.
En el cas de visita ascendent, la visita es desenvolupa pujant per les escales des de la
planta baixa de la següent manera:
1. Inici de la visita: porta principal planta baixa
2. Visita planta baixa: Espais Gaudí
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3. Visita planta primera: Espais Gaudí
4. Visita planta primera: Exposició Temporal
5. Visita planta segona: Exposició Permanent
6. Visita coberta
7. Fi de la visita: planta soterrani: botiga - biblioteca o espai de documentació

Figura 2.3.1. Croquis del recorregut de la visita ascendent de Casa Vicens.
Font: Casa Vicens.

En aquest tipus de recorregut, el visitant en primer lloc veu els diferents Espais Gaudí i
seguidament rep l’explicació i aprofundeix en continguts d’allò vist mitjançant l’Exposició
Permanent. D’aquesta manera, és el propi visitant qui fa les connexions i relacions entre
la contemplació de la pròpia obra i els recursos museogràfics que la contextualitzen i
expliquen. Es tracta d’un aprenentatge realitzat per un mateix i de forma més personal al
final del procés.
Cal tenir sempre present que en aquest tipus d’espai patrimonial obert al públic, la casa
com a tal és l’obra exposada i la museïtzació d’aquesta només són els elements
museogràfics que acabin conformant l’exposició permanent esdevenen materials de
suport.
En el cas de visita descendent, els grups pujaran amb ascensor (màxim 9 persones) fins
a la planta sota coberta; d'allí se'ls conduirà al terrat i, posteriorment, la visita es
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desenvoluparà a peu baixant per les escales. En el cas ascendent la visita s'iniciarà a
les escales.

En aquest tipus de recorregut, el visitant en primer lloc rep la contextualització de l’obra
mitjançat l’Exposició Permanent situada a la planta segona, i posteriorment realitza la
visita a l’obra pròpiament dita, als diferents Espais Gaudí. Per tant, l’aprenentatge és en
certa manera més guiat, a diferència del recorregut ascendent.

Figura 2.3.2. Croquis del recorregut de la visita descendent de Casa Vicens.
Font: Casa Vicens.

La sortida s'efectuarà per la porta principal del jardí, tot i que es preveu que les visites
prèmium i institucionals puguin ser rebudes pel jardí per una persona de l'equip de Casa
Vicens.
En principi, el jardí no es trobarà obert al públic que no sigui visitant de la Casa - Museu.

2.3.2.5 Principals activitats de la Casa - Museu
A banda de la visita als espais dissenyats per Antoni Gaudí, el circuit de la visita
constarà també de la visita de dues plantes on es podrà gaudir de museografia de
contextualització. Aquestes plantes són la planta sota coberta i la part de l'arquitecte
Serra de Martínez de la planta segona.
També es preveuen exposicions temporals (una per any) i intervencions d’artistes o
dissenyadors (també una per any) que ocupin el conjunt de la casa.
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Durant els caps de setmana, en horari normal d’obertura, i alguns dies puntuals entre
setmana, en horari de 20 a 23h màxim, es preveuen activitats culturals adreçades a
famílies i públic local. Aquestes activitats podrien ser: tallers familiars, concerts no
amplificats a les golfes, presentacions de llibres o xerrades temàtiques sobre les
exposicions en curs, entre d'altres. Aquestes activitats sempre serien amb un aforament
limitat i en condicions acústiques adaptades a la llicència d’activitats.
Al setembre de 2018, es preveu iniciar el programa educatiu de Casa Vicens dirigit a les
escoles de Catalunya i Andorra.

2.3.2.6 Activitats complementàries
El recinte disposarà d'una cafeteria i una botiga-biblioteca complementàries.
La botiga-biblioteca se situarà a la planta soterrani de l'edifici i ocuparà un espai de 155
m2. Aquest espai serà la darrera part del recorregut museogràfic i disposarà d'una zona
d'estudi que ha de permetre completar la visita amb la consulta distesa i tranquil·la de
les darreres novetats i principals referències bibliogràfiques de la Casa Vicens i Gaudí.
El promotor pretén que l’acte de comprar un llibre, un objecte o un record es converteixi
en quelcom més que un acte d’intercanvi econòmic. Els productes que s'hi exhibiran per
a la seva venda són:


Publicacions: llibres, revistes i publicacions periòdiques, que ocuparan un mínim
d’un 60% de l’espai d’exposició i venda.



Objectes: objectes de disseny molt seleccionats, de diversos formats i mides
(20% de l'espai), objectes d’impuls i de marxandatge (20% de l'espai).

La cafeteria se situarà en el volum triangular annex al fons de la finca i serà un espai de
suport a l'activitat principal, adreçat únicament als visitants de la Casa - Museu.
Disposarà d'un espai exterior de taules proper a una pèrgola permanent amb servei de
cafeteria per a prendre un cafè, un bon esmorzar, alguns plats freds al migdia o un bon
cocktail al capvespre.

2.3.2.7 Generació de llocs de treball
Les activitats de Casa Vicens comportaran la generació de, com a mínim, 19 llocs de
treball permanents.
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2.3.3 Previsió de visitants
D’acord amb el Pla comercial de Casa Vicens i tenint en compte les mesures
preventives de contenció dels visitants amb l'objectiu d'assegurar una visita de qualitat
exposades més endavant, es contempla una previsió d'atracció de 203.250
visitants/any, xifra que representa, a títol comparatiu, un 7,4% dels visitants del Park
Güell.
Taula 2.3.2. Comparació del nombre de visitants potencial de Casa Vicens (escenari
contingut amb mesures) amb altres punts d'interès turístic de la ciutat de Barcelona
Punts d'interès turístic

Visitants/any

Proporció de visitants de la Casa
Vicens respecte ell

Basílica de la Sagrada
Família

3.722.540

5,5%

Park Güell

2.761.436

7,4%

Casa Batlló

992.126

20,5%

La Pedrera

990.112

20,5%

Recinte modernista de Sant
Pau

235.207

86,4%

Casa Vicens (previsió)

203.250

100,0%

Font: elaboració pròpia a partir de: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consorci de Turisme
de Barcelona (2015). Estadístiques de turisme. Barcelona: ciutat i entorn.

Cal remarcar que la xifra exposada per a Casa Vicens correspon al valor màxim previst
en règim de funcionament consolidat (al cap de 5 anys), que s’assoliria progressivament
a partir d’una afluència el primer any a l’entorn de 150.000 visitants/any.

Barcelona, maig 2017

22

PLA D'IMPACTE TURÍSTIC DE LA CASA VICENS
Per a Casa Vicens

Nombre de visitants/any
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Figura 2.3.3. Previsió d'evolució del nombre de visitants anuals els primers 5 anys des de
l'obertura de Casa Vicens en l'escenari contingut proposat amb les mesures implantades.
Font: Casa Vicens.

El promotor estima que les hores punta d'afluència de visitants seran entre les 12:00 i
les 13:00 h i entre les 16:00 i les 17:00 h. Els dies de màxima afluència es concentrarien
en cap de setmana, de divendres a diumenge.
70,00

Nombre de visitants/mitja hora

60,00

50,00

40,00
Temporada alta
30,00

Temporada mitjana
Temporada baixa
Mitjana

20,00

10,00

0,00

Figura 2.3.4. Previsió d'evolució del nombre de visitants diari de Casa Vicens un dia tipus
entre setmana segons la temporada considerada en l'escenari contingut proposat i amb
les mesures implantades.
Font: Casa Vicens.
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La distribució anual dels visitants, una vegada la Casa-Museu es trobi en règim de
funcionament consolidat, presentaria un perfil amb certa estacionalitat, si bé la
temporada alta s’estendria pràcticament d’abril a octubre. En aquesta època es podrien
assolir puntes de 654 visitants/dia, mentre que a la temporada baixa aquesta xifra podria
reduir-se a mínims a l’entorn de 413 visitants/dia (d'acord amb dades de l'escenari
contingut).

Nombre de visitants/dia·mes

Distribució mensual diària dels visitants
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200

Any 1
Any 5

Figura 2.3.5. Previsió d'evolució del nombre de visitants mensual els primers 5 anys des
de l'obertura de Casa Vicens.
Font: Casa Vicens.

A més a més d’aquesta afluència “formal” de visitants, cal tenir en compte els impactes
sobre l’espai públic dels turistes que s’acostaran a l’edifici sense accedir al recinte ni
pagar entrada (vegeu 4.1).
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3 DIAGNOSI A ESCALA DE DISTRICTE I DE
BARRI

3.1 L'activitat turística a Gràcia en el context barceloní
3.1.1 Barcelona, ciutat turística
El turisme urbà de la ciutat es caracteritza, per una gran concentració dels visitants en
uns pocs espais a causa de l'elevada concentració i difusió dels principals elements
d'interès de la ciutat i la inèrcia de la indústria i la xarxa de transport turística. Aquest fet
genera una forta desigualtat en la distribució territorial dels turistes, i de retruc un efecte
desigual en la ciutadania.
Segons els experts el turisme té uns costos socials importants, com el creixement dels
costos de la vida, dels serveis i dels bens de consum, restriccions a l'accés de
l'habitatge i costos intangibles com la contaminació i l'ocupació de l'espai públic.

3.1.1.1 Magnituds de referència i punts d’interès turístic
Barcelona és un dels principals pols d'atracció turística d'Europa, amb més de 30
milions de visitants, la meitat dels quals dormen a la ciutat
Segons el Mastercard Index of Global Destination Cities, Barcelona se situava el 2013
com la tercera ciutat europea en nombre de visitants i despesa del turisme internacional,
només darrera de Londres i París, i la desena del món. I segons Trip Advisor, és la
cinquena ciutat del món més atractiva per als turistes, gràcies al seu estil de vida, l'oferta
cultural i d'oci i el seu patrimoni arquitectònic, entre d’altres aspectes.
Segons l'informe Impacte econòmic de l'activitat turística. Escenari intermedi 2013, els
30 milions de visitants de la ciutat es distribueixen a parts iguals entre turistes i
excursionistes5. Pel que fa als turistes, destaca el 50,6% allotjat en hotels.

5

Un turista és tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment o allotjament
(l’INE utilitza la denominació de viatger). Per contra, un excursionista o visitant de dia és una persona que es
desplaça per motius turístics fora del seu entorn habitual però no realitza cap pernoctació. L’agregació de
turistes i excursionistes proporciona el nombre de visitants.
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Taula 3.1.1. Estimació del nombre total de visitants a la ciutat de Barcelona (2013).

Font: Insetur, Universitat de Girona (2015). Impacte econòmic de l'activitat turística. Escenari intermedi
2013.

Segons l’informe Estadístiques de turisme de Barcelona: ciutat i entorn 20156,
l'increment de turistes allotjats a Barcelona entre 2010 i 2015 ha estat d'un 6%.
El 51% dels turistes provenen d'altres països europeus, el 29% d'altres països del món i
el 20% de la resta de l'estat espanyol. El 80% arriba en avió, el 10% en tren i el 6,6% en
vehicle propi. Cal destacar també el 8% d'increment de creueristes del Port de
Barcelona des de 2010, cosa que ha suposat 2,5 milions de passatgers l'any 2015.
El motiu principal del viatge són les vacances i l'oci (65%), seguit del turisme
professional (22%). Aquest segon motiu s'incrementa fins al 36% en el cas de turistes
allotjats en hotels amb motiu del gran nombre de congressos i fires. La afluència més
gran és entre març i octubre, amb una estada mitjana d'entre 2 i 4 nits.
En concret Barcelona disposa de grans icones turístiques com són: la Rambla, el
conjunt de l'obra de Gaudí i Ciutat Vella. A més compta amb 66 museus i espais
d'exposicions, entre d’altres elements d’atracció turística. Gran part de les obres de
Gaudí són declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO –Park Güell, Palau Güell,
Sagrada Família, Casa Milà o la Pedrera, Casa Batlló, Casa Vicens–, a més d'altres
obres modernistes de Domènech i Montaner, com el Palau de la Música o l'Hospital de
Sant Pau.

6

Aj. Barcelona, Diputació de Barcelona, Consorci de Turisme de Barcelona (2015). Estadístiques de
turisme. Barcelona: ciutat i entorn.
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Figura 3.1.1. Polaritats d’atracció turística, atenent al nombre d'usuaris (2012).
Font: Districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona (2014). Pla de Turisme del districte de Gràcia.
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A la taula següent s’especifica el nombre de visitants d’una selecció dels principals focus
d’atracció turística de la ciutat, ordenats en funció de la seva afluència.
Taula 3.1.2. Principals punts d’atracció turística per afluència de visitants (2015).
Element d'interès turístic
Visitants/any
Tipologia
Basílica de la Sagrada Família

3.722.540

Espais d'interès arquitectònic

Park Güell

2.761.436

Espais d'interès arquitectònic

Museu del Futbol Club Barcelona

1.785.903

Museus

L'Aquàrium de Barcelona

1.549.480

Museus

El Born Centre Cultural

1.486.228

Museus

El Poble Espanyol de Barcelona

1.221.647

Espais d'interès arquitectònic

Museu Picasso

1.008.125

Museus

Parc Zoològic de Barcelona

1.004.069

Museus

La Casa Batlló

992.126

Espais d'interès arquitectònic

La Pedrera

990.112

Espais d'interès arquitectònic

Museu d'Història de Barcelona, MUHBA

916.517

Museus

CaixaForum Barcelona

775.020

Centres d'exposicions

CosmoCaixa Barcelona

733.778

Museus

Museu Nacional d'Art de Catalunya, MNAC

717.211

Museus

Palau Robert

715.000

Centres d'exposicions

Castell de Montjuïc

670.526

Espais d'interès arquitectònic

Fundació Joan Miró

451.559

Museus

Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, CCCB

383.866

Centres d'exposicions

Espais patrimonials del MUHBA

379.434

Espais d'interès arquitectònic

Museu d'Art Contemporani BCN, MACBA

321.366

Museus

Recinte modernista de Sant Pau

235.207

Espais d'interès arquitectònic

Font: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consorci de Turisme de Barcelona (2015).
Estadístiques de turisme. Barcelona: ciutat i entorn.
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3.1.1.2 Oferta d’allotjaments turístics
L'oferta d'allotjaments turístics de la ciutat es concentra especialment al districte
de l'Eixample. Gràcia resta en quarta posició, a força distància
L'Eixample concentra gran part dels allotjaments (46%), seguit de Sants - Montjuïc i Sant
Martí (12% ambdós) i Gràcia (11%). Pel que fa al nombre de places, Gràcia representa
el 6% de les places totals.
Gràcia alberga de l’ordre del 10% dels allotjaments turístics no hotelers, en particular
habitatges d'ús turístic (HUT)7, però en canvi només el 2% dels hotelers, i el mateix
passa respecte el nombre de places. Amb tot, el districte de Gràcia ha duplicat el
nombre de places hoteleres en només un any.
Figura 3.1.3. Establiments i places d'allotjaments turístics totals per districte (2016)
Codi
districte

Districte

1

Ciutat Vella

2

Establiments
Nombre

Places

Proporció

Nombre

Proporció

856

8%

27.140

19%

Eixample

4.843

46%

50.552

36%

3

Sants - Montjuïc

1.278

12%

13.629

10%

4

Les Corts

302

3%

8.325

6%

5

Sarrià-Sant Gervasi

596

6%

8.836

6%

6

Gràcia

1.133

11%

7.981

6%

7

Horta-Guinardó

269

3%

2.697

2%

8

Nou Barris

26

0%

409

0%

9

Sant Andreu

85

1%

622

0%

10

Sant Martí

1.235

12%

21.703

15%

10.623

100%

141.894

100%

Total

Total

Nota: dada del Cens d'Establiments d'Allotjaments Turístics (CEAT) més establiments amb llicències d'obres
concedides o en tràmit.
Font: Ajuntament de Barcelona (2016), Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació dels establiments
d'allotjament turístic a la ciutat de Barcelona (PEUAT).

7

Els habitatges d'ús turístic (HUT) –que no s’han de confondre amb els apartaments turístics–són
habitatges cedits pel seu propietari, directament o indirecta, a tercers, de manera reiterada i a canvi de
contraprestació econòmica, per a una estada de temporada.
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Figura 3.1.2. Distribució de l'oferta d’allotjaments turístics per barris (2013). Es marca en
vermell la ubicació de Casa Vicens.
Font: Universitat de Girona (2014). Impacte econòmic de l'activitat turística a la ciutat de Barcelona 2013.
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Segons dades de l'informe Impacte del lloguer vacacional en el mercat de lloguer
residencial de Barcelona8, la ràtio d'allotjaments turístics respecte d'habitatges totals
(compra i lloguer) de la ciutat de Barcelona és d’1,95%, prenent en consideració els HUT
amb llicència i HUT informals. Si es pren com a referència únicament els habitatges
principals de lloguer, la ràtio s'incrementa fins el 7,7%.
3.1.1.3 Impacte econòmic de l’activitat
El turisme representa fins al 13% del PIB de la ciutat. L'impacte econòmic directe
es concentra en els districtes de l'Eixample i de Ciutat Vella
Segons l'informe El sector turístic a Barcelona9, l'activitat turística va generar el 2012 un
impacte econòmic de més de 37 milions d'euros diaris totals sumant diferents sectors:
allotjament, comerç, restauració, transport, equipaments culturals i de lleure, etc. Es
considera que el 25% de l’impacte econòmic repercuteix en sectors no directament
considerats turístics, en particular la indústria financera, la immobiliària i l'automoció.
Pel que fa a la despesa directa, segons l'informe sobre l'impacte econòmic de l'activitat
turística a la ciutat de Barcelona10, s'estima que l'impacte de la despesa directa del
turisme sobre el PIB de la ciutat es podria trobar entre el 9 i 13%.
L'any 2013, gran part de la despesa en allotjaments es distribueix entre el districte de
l'Eixample (34,4%) i Ciutat Vella (29,3%), mentre que al districte de Gràcia té poc pes
(1,8%). Pel que fa a la resta de la despesa directa (bars, restaurants i comerços),
destaca a Ciutat Vella (36,1%%) i a la Dreta de l'Eixample (25,3%), essent el districte de
Gràcia força menor (8,5%).
Segons l'informe Estadístiques de turisme de Barcelona: ciutat i entorn 2015, el 4,8% de
les empreses de Barcelona estan dedicades al sector turístic (8.300 empreses) i el 3,6%
de la població ocupada treballa en aquest sector11 (85.400 treballadors), essent la taxa
d'ocupació del 69,2%.
Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, l'any 2016 el 85% dels contractes del
sector turístic van ser temporals, tot i que els salaris del sector augmentaren amb una
proporció similar a l’IPC.

8

Direcció de Turisme. Gerència d'Empresa i Turisme (2016). L'Impacte del lloguer vacacional en el mercat
de lloguer residencial de Barcelona.

9

Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació, Aj. de Barcelona (2014). El sector turístic a Barcelona.

10

Martínez, E. (2014). Impacte econòmic de l'activitat turística a la ciutat de Barcelona. Informe 2013.
Universitat de Girona, encarregat per l'Ajuntament de Barcelona.
11

El sector turístic inclou: serveis d'allotjament, serveis de menjar i beguda, agències de viatge, operadors
turístics i altres activitats relacionades.
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3.1.1.4 Percepció ciutadana del turisme i percepció dels turistes sobre la ciutat
La ciutadania té opinions contraposades sobre els efectes del turisme a la ciutat i
la gestió que en fa l'Ajuntament, millorable en els aspectes relacionats amb la
convivència veïnal. D'altra banda, es considera prioritari el turisme cultural
Segons l'enquesta Percepció del turisme a Barcelona, l'any 2015 els efectes del turisme
considerats més positius per la ciutadania (els enquestats responen que estan molt
d'acord o d'acord) són: imatge de Barcelona (88%), ingressos per a la ciutat (86%) i
creació de llocs de treball (80%), entre d’altres. Per contra, els que la ciutadania
considera més negatius (on els enquestats responen que estan molt d'acord o d'acord)
són: incivisme (68%), increment dels preus (65%), massificació (48%) i convivència
veïnal (38%).

Figura 3.1.3. Resultats de l’enquesta de percepció ciutadana en relació amb els efectes del
turisme sobre la ciutat sobre una mostra de 408 enquestats (2015).
Font: Registre públic d'enquestes d'opinió. Ajuntament de Barcelona (2015). Percepció del Turisme a
Barcelona. Presentació de resultats. Any 2015.

Gran part dels enquestats considera que, en el futur, Barcelona ha de fomentar més el
turisme cultural (93%), atreure més turisme de qualitat (88%), distribuir millor el turisme
per barris (74%), a més de promoure un debat sobre el turisme entre els ciutadans
(79%), les institucions i el sector econòmic (respostes molt d'acord o d'acord). D'altra
banda, una part menor però significativa (22%) opina que caldria reduir la quantitat de
turistes i que no s'ha d'atreure més turistes (respostes molt d'acord o d'acord).
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Figura 3.1.4. Resultats de l’enquesta de percepció ciutadana sobre el futur de Barcelona
amb relació al turisme (2015).
Font: Registre públic d'enquestes d'opinió. Ajuntament de Barcelona (2015). Percepció del Turisme a
Barcelona. Presentació de resultats. Any 2015.

Pel que fa a la gestió de l'Ajuntament respecte el turisme, els aspectes més ben valorats
(respostes molt bé o bé) són: la informació de la ciutat (73%), la mobilitat dels turistes
(71%), la preservació del patrimoni (71%) i la promoció turística (68%). Al seu torn, els
temes pitjor valorats (respostes malament o molt malament) són: l'incivisme d'alguns
turistes (43%), el soroll (41%) i els apartaments turístics (40%).

Figura 3.1.5. Resultats de l’enquesta de percepció ciutadana en relació amb la gestió
municipal per àmbits al conjunt de Barcelona (2015).
Font: Registre públic d'enquestes d'opinió. Ajuntament de Barcelona (2015). Percepció del Turisme a
Barcelona. Presentació de resultats. Any 2015.
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Barcelona és molt ben valorada pels turistes, que en mitjana li atorguen un 8,6
sobre 10, valorant en primer lloc l'arquitectura, la cultura i l'entreteniment
Segons les Enquestes de turisme de Barcelona: ciutat i entorn 2015, la valoració global
que els turistes fan de Barcelona (any 2015) és un 8,6 sobre 10. L'arquitectura és
valorada amb un 9,1, la cultura amb un 8,8 i l'entreteniment amb un 8,5. Entre altres
aspectes que els turistes valoren amb més d'un 8 es troben el transport públic de la
ciutat, les infraestructures de transport, el caràcter i l'amabilitat de la gent, l'oferta
comercial, la restauració i, fins i tot, la seguretat ciutadana. Els aspectes que reben
puntuacions més baixes són: el soroll (6,8), la qualitat de l'aire (7,6), l'accessibilitat (7,8) i
la neteja (7,9). Tot i així, el 58% dels turistes enquestats opina que hi ha massa gent per
fer les visites i el 40% pensa que els preus són massa elevats en relació a la qualitat.

3.1.1.5 Instruments de planificació: el Pla estratègic del turisme de Barcelona 2020
i el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT)
Barcelona disposa d'instruments de planificació per gestionar l'impacte dels
turistes a la ciutat. 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

El Pla Estratègic de Turisme de Barcelona 2020
El Pla Estratègic de Turisme de Barcelona 2020, presentat el 30 de gener de 2017,
respon al repte de recuperar el lideratge públic en la governança i la gestió del turisme,
garantint la qualitat i la sostenibilitat de l'activitat turística i reconciliant els ciutadans amb
el turisme, preservant el dret a l'habitatge, l'equitat social i el treball digne. El Pla –que
ha comptat amb una diagnosi participativa–consta de 10 programes, 30 línies d'actuació
i un centenar de mesures, entre les que destaca l'elaboració de plans específics, com
són: el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics, el Pla de Mobilitat Turística, el
Pla de Turisme Accessible i els Plans de Millora Urbana i Gestió dels Barris.
El Pla preveu, entre d’altres aspectes, definir una estratègia turística integral pels
diferents districtes activant espais de participació permanent, desenvolupar polítiques
per contrarestar la pressió en el mercat immobiliari, així com per minimitzar els impactes
ambientals i per garantir la qualitat de l'ocupació en el sector. També contempla la
definició d'una ordenança d'allotjaments turístics i un programa de fiscalitat del turisme.
Les polítiques de minimització dels impactes ambientals inclouen la discriminació
positiva dels allotjaments turístics que s'adhereixin a la certificació Biosphere i que
millorin l'eficiència energètica, programes per a la reducció de l'impacte ambiental de
fires i congressos, taxes als autocars turístics amb bonificacions dels més nets, la
incorporació de l'Aeroport de Barcelona al projecte Green Sustainable Airports, la
facilitació del procés de gasificació i electrificació d'alguns molls del port i el canvi de les
taxes de residus dels creuers. Finalment, també es pretén actualitzar el mapa estratègic
de soroll recalculant els decibels permesos i la zonificació de la sensibilitat acústica dels
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barris amb una pressió més elevada de població flotant modificant, si s’escau,
l'Ordenança General de Medi Ambient Urbà.

Figura 3.1.6. Programa d'actuació del Pla Estratègic de Turisme 2020.
Font: Ajuntament de Barcelona (2017). Pla Estratègic de Turisme 2020.

El Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT)
Aquest Pla especial urbanístic, aprovat pel ple municipal el gener de 2017, regula la
implantació d'allotjaments turístics i n'assegura una gestió controlada i equilibrada,
delimitant diferents zones de la ciutat amb regulació pròpia en funció de les seves
característiques. El pla es basa en la premissa que cap nou allotjament pugui substituir
l'ús d'habitatge i estableix un creixement zero dels habitatges d'ús turístic a la ciutat.
La Vila de Gràcia s'ubica a la Zona 1. Zona de decreixement. Són espais de la ciutat que
presenten alguna de les següents característiques: es consideren saturats per
establiments turístics, presenten indicadors de població flotant respecte residents més
elevats que a la resta de la ciutat, elevada pressió sobre l'espai públic per una alta
intensitat d'activitats comercials o per l'existència d'atractors turístics. En aquesta zona
no s'hi admet cap nou tipus d'allotjament turístic ni l'ampliació de places dels
establiments ja existents.
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Figura 3.1.7. Ubicació de l'àmbit d'anàlisi respecte la zonificació del PEUAT (2016). Es
marca en vermell la ubicació de Casa Vicens.
Font: Ajuntament de Barcelona (2016). Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació dels establiments
d'allotjament turístic a la ciutat de Barcelona (PEUAT).

Pla especial de regulació dels establiments comercials de souvenirs12
Aquest pla especial d'ordenació urbanística regula l'obertura d'establiments comercials
destinats a la venda d'articles de record o souvenirs al terme municipal de Barcelona,
per tal de protegir el patrimoni arquitectònic i monumental i els seus entorns immediats
dels impactes negatius que aquest tipus d'establiments poden comportar.

12

Pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d'articles de record i souvenirs
a la ciutat de Barcelona; aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 27 de juny 2008.
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Segons l'article 5 d'aquest Pla especial, es defineixen com a establiments de souvenirs
els establiments especialitzats en la venda al detall i distribució de productes adreçats
principalment als turistes, destinats a usos de regal, record, adorn i reclam, coneguts
com articles de "souvenirs", que inclouen entre d'altres: samarretes, gorres, barrets,
tasses, cendrers, articles esportius, productes típics, bijuteria i marroquineria.
A més a més, l'article 6 indica que s'entendran per establiments especialistes aquells
establiments que destinin més del 20% de la seva superfície de venda als articles
definits anteriorment (article 5), d'acord amb l'article 7.2 de la Norma del Pla Especial del
comerç no alimentari de Barcelona.
Els locals no especialistes (els que destinen fins el 20% de la superfície de venda a
articles de souvenirs) han d'agrupar aquests productes en un sol espai diferenciat i
l'espai d'aparador ocupat per aquests productes visible des de la via pública no podrà
ser superior al 20%.
En tot cas, queden exclosos d'aplicar les regulacions d'aquest Pla els locals de venda de
souvenirs a l'interior d'establiments socials, culturals o centres de culte (museus,
biblioteques, sales d'exposicions, etc.), sempre que els articles venuts guardin relació
amb l'activitat de l'establiment i que la superfície del local destinada a la venda d'aquests
articles sigui com a màxim el 5% de la superfície total de l'establiment (article 7).
En aquest document s'estableixen tres perímetres (article 10 del Pla) amb regulacions
diferenciades (article 13):


Perímetres d'especial protecció en barris concrets de la ciutat. Perímetres d'especial
protecció d'àmbits monumentals, paisatgístics, culturals, patrimonials i d'especial
valor dels entorns urbans, amb la delimitació establerta en els plànols d'ordenació,
en els que queda prohibida l'obertura de nous establiments de souvenirs (segons es
defineixen en els articles 5 i 6). Aquestes àrees són:
 Districte de Ciutat Vella, en la seva totalitat.


Rodalies de la Sagrada Família, on es modifica el perímetre de protecció i
regulació de la implantació d'establiments de souvenirs mitjançant la Modificació
puntual d'aquest Pla especial, aprovada el 26 de novembre de 2012. A més,
aquesta modificació va incorporar una reordenació de les zones d'aparcament i
zones de prohibició d'accés dels autocars turístics per tal d'afavorir la pacificació
del transit al voltant de la basílica i millorar l'espai urbà facilitant els
desplaçaments a peu.
 Districte de l'Eixample.
 Rodalies del Park Güell.



Entorns dels edificis monumentals declarats bens culturals d'interès nacional (edificis
de nivell A), com és el cas de la Casa Vicens. Segons l'article 11 del Pla, als edificis
d'aquesta categoria que no disposin d'una delimitació de l'entorn de protecció, se'ls
definirà un radi de protecció de 50 metres a partir de l'entrada principal de l'edifici
monumental, en el que queda prohibida l'obertura de nous establiments de souvenirs
(article 13).
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Perímetre d'ordenació general, que es defineix per exclusió dels anteriors, i en el que
es permet la implantació i ampliació d'establiments de souvenirs sense límit de
densitat i/o distàncies (article 13).

El Pla també estableix que com a màxim cada quatre anys s'hauran de revisar els
àmbits d'aquest Pla, valorar-ne els efectes (nombre de llicències concedides,
infraccions, etc.) i establir les modificacions pertinents.
Casa Vicens és un bé cultural d'interès nacional amb nivell de protecció A, per la qual
cosa li és d'aplicació aquest pla especial. En particular, disposa d'un perímetre de
protecció de 50 m de radi des de la porta principal d'accés en el que no s'haurien de
poder implantar establiments de souvenirs.

Figura 3.1.8. Ubicació del perímetre de prohibició de la implantació d'establiments de
souvenirs. Es marca amb un punt vermell la ubicació de Casa Vicens.
Font: elaboració pròpia.
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3.1.2 El turisme al districte de Gràcia
3.1.2.1 Focus d’atracció i afluència de visitants
El principal focus d'atracció turística del districte de Gràcia és el Park Güell, amb
més de 2.760.000 visitants l'any 2015 a la zona regulada
La regulació de l'accés a la part monumental del Park Güell ha reduït significativament la
pressió en aquesta part del parc –s’ha passat de 9 milions a 2,76 milions de visitants
entre 2013 i 2015– però probablement no a la resta del parc.
Tot i així, hi ha altres elements d'interès a nivell de ciutat. A la Vila de Gràcia destaquen
la Casa Vicens, la Casa Fuster i el refugi antiaeri de la Plaça del Diamant, a més de
l'encant de les places del barri Vila de Gràcia, els seus carrerons i mercats. A més
destaca el Parc de la Creueta del Coll, al barri de la Salut.

Figura 3.1.9. Mapa turístic del districte de Gràcia (2013). Es marca en vermell la ubicació de
Casa Vicens.
Font: Districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona (2014). Pla de Turisme del districte de Gràcia.
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3.1.2.2 Oferta d’allotjaments turístics
L'oferta d'allotjaments turístics de Gràcia se centra especialment en els
allotjaments no hotelers
El barri Vila de Gràcia alberga un 7% dels allotjaments turístics totals de la ciutat, però
únicament un 1% dels allotjaments hotelers. Els HUT es troben dispersos per tot el barri
si bé es produeix certa concentració a l’entorn de la plaça del Diamant i Plaça de la Vila.
A les proximitats de la Casa Vicens es localitzen diversos establiments hotelers, tot i que
molts es troben fora del districte. Pel que fa als HUT, es troben en menor densitat que la
constatada al centre del barri.

Figura 3.1.10. Mapa d'allotjaments hotelers i pensions del districte de Gràcia (2012). Es
marca en vermell la ubicació de Casa Vicens.
Font: Districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona (2014). Pla de Turisme del districte de Gràcia.
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Figura 3.1.11. Mapa d'allotjaments hotelers i pensions del districte de Gràcia (2012). Es
marca en vermell la ubicació de Casa Vicens.
Font: Districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona (2014). Pla de Turisme del districte de Gràcia.

La relació entre la població flotant (nombre de places de tots els establiments turístics) i
la resident és del 10,8%. Tot i ser el barri del districte de Gràcia amb una ràtio més
elevada, és un percentatge molt allunyat dels valors de la Dreta de l'Eixample o del barri
Gòtic (61,5% o al 60,8%, respectivament).
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3.1.2.3 Instruments de planificació de Gràcia
El districte de Gràcia s'ha dotat d'instruments de gestió i planificació relacionats
amb el turisme i la protecció del comerç local

Programa d'actuació municipal del Districte de Gràcia 2016-2019
El PAM vigent inclou actuacions per a la regulació del turisme, entre les que destaquen
les següents:


El desenvolupament d'un nou pla estratègic del turisme del districte en la línea
del Pla estratègic de la ciutat.



El Pla director del Park Güell, per valorar alternatives a l'actual tancament de la
zona monumental que puguin afavorir l'ús del parc pels veïns com a zona de pas
i de lleure.



Reforma i promoció dels mercats de la Llibertat i l'Abaceria amb productes de
proximitat i ecològics, i donar suport a les associacions de comerciants i
l'economia cooperativa del tercer sector.

Pla de turisme del districte de Gràcia
Els Plans de Turisme elaborats a cada districte a l’anterior mandat municipal –entre
2011 i 2013– tenien per objectiu ordenar i distribuir millor els efectes de l'activitat
turística. En l’actualitat aquests plans s’estan replantejant en el marc del nou Pla
Estratègic de Turisme de Barcelona 2020.

Pla d'usos del districte de Gràcia
El Pla especial de concurrència pública i altres activitats del Districte de Gràcia, aprovat
el 2016 i conegut també com a Pla d'usos del districte de Gràcia, és una eina urbanística
que té per objectiu regular la implantació de determinades activitats al territori, amb la
finalitat de limitar els impactes de les activitats, afavorir la convivència ciutadana i
protegir l'entorn urbà del districte.
El Pla d'usos delimita quatre zones específiques (ZE) amb diferents criteris de regulació:


Zona saturada (ZE-1A. Vila de Gràcia. Interior)
Àrea on es detecta una gran densitat d’establiments que posa en perill l’equilibri
entre les activitats i les necessitats de la població resident, la cohesió del teixit
social i la qualitat de l’espai urbà. En aquesta zona no es permet la implantació
de certes activitats, com són: activitats musicals, restauració, comerços,
degustació i plats preparats.
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Zona de contenció (ZE-1B. Vila de Gràcia. Corona, ZE-1C. Gràcia Nova i Camp
d'en Gassot)
Àrees on es detecta que l’increment del nombre d’establiments podria arribar a
malmetre l’equilibri entre les activitats i les necessitats de la població resident, la
cohesió del teixit social i la qualitat de l’espai urbà. En aquestes zones, la
implantació de certes activitats és més restrictiva.
Les zones específiques de contenció contenen nou àrees de tractament específic
(ATE), on no s'admeten activitats musicals, plats preparats i botigues de
conveniència, explicades més avall, i s'afegeix una condició específica de
densitat als establiments de restauració. Aquestes àrees són:



o

ATE 1.1. Plaça de Narcís Oller i entorn.

o

ATE 1.2. Placeta de Sant Miquel i entorn.

o

ATE 1.3. Plaça Trilla i entorn, i carrer de Santa Magdalena.

o

ATE 1.4. Plaça de les dones del 36 i entorn.

o

ATE 1.5. Plaça del Raspall i entorn, i carrers Samsó i Profeta.

o

ATE 1.6. Plaça del Nord i entorn.

o

ATE 1.7. Plaça John Lennon i entorn.

o

ATE 1.8. Plaça Rovira i Trias i entorn.

o

ATE 1.9. Plaça de Joanic i entorn.

Zones perimetrals (ZE-1D. Perimetral. Eixample i ZE-1E. Perimetral. Sarrià-Sant
Gervasi)
Àrees perimetrals de la Vila de Gràcia delimitades per eixos de carrer i que per
donar coherència als dos fronts viaris d’iguals característiques urbanístiques es
regulen segons allò establert en l’ordenació d’usos i activitats del districte veí.



Zones genèriques (ZE-2. Barris Nord, que inclou els barris de Vallcarca - Els
Penitents, El Coll i part del barri de la Salut)
Sector del Districte de Gràcia on el nombre d’establiments és molt baix i en els
que l’augment regulat de les activitats no ha de malmetre l’equilibri entre les
activitats i les necessitats de la població resident, la cohesió del teixit social i la
qualitat de l’espai urbà. En aquestes àrees es permet la implantació de les
activitats abans mencionades a excepció de l'àrea de tractament específic ATE
2.1. Vores Park Güell.

Els articles 4, 5 i 6 exposen respectivament les tipologies d'establiments de pública
concurrència, comercials i hotelers regulats pel Pla. Pel que fa als primers, s'inclouen
entre d'altres les activitats de restauració, musicals i culturals. Pel que fa als hotelers, es
diferencien albergs de joventut i residències col·lectives d'allotjament temporal. Pel que
fa als comerços, es defineixen les categories següents (entre d'altres):


EC3.1. Botigues de conveniència: establiments comercials de màxim 500 m2 nets
de venda d'articles com llibres, diaris, revistes, productes d'alimentació, discos,
joguines i regals i amb un horari d'obertura mínim de 18 hores diàries.
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EC3.3. Altres botigues relatives a l'alimentació: plats preparats i comerç
d'aliments amb degustació

L'article 12 estableix les distàncies mínimes a respectar per les diferents activitats
relaciones amb el joc i la prostitució en relació als usos protegits. Aquestes distàncies
coincideixen amb els articles 36 i 41 de l'Ordenança municipal de les activitats i dels
establiments de concurrència pública de Barcelona o norma que la substitueixi.
L'article 14 defineix les condicions per a la implantació de les diferents activitats
regulades en aquest pla. Aquestes condicions són: distància entre establiments, densitat
d'establiments, nombre màxim de llicències, amplada mínima del carrer i limitació de la
dimensió de l'establiment (aforament màxim de 150 persones i superfície útil màxima
destinada al públic de 150 m2).
La Casa Vicens es troba a la zona ZE-1B, zona de contenció, on la implantació de
certes activitats és restrictiva, en particular en relació amb la condició de densitat
d'establiments màxima. L'emplaçament es troba molt a prop de l'ATE 1.3. però sense
formar-ne part, per la qual cosa al carrer Carolines no es prohibeixen les activitats
prohibides a la zona de l'ATE 1.3.

Figura 3.1.12. Mapa de zonificació i regulació dels usos del districte de Gràcia. Es marca en
vermell la ubicació de Casa Vicens.
Font: Districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona (2016). Pla especial de concurrència pública i altres
activitats al Districte de Gràcia.
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Figura 3.1.13. Mapa de zonificació detallada de la regulació dels usos del districte de
Gràcia. Es marca en vermell la ubicació de Casa Vicens.
Font: Districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona (2016). Pla especial de concurrència pública i altres
activitats al Districte de Gràcia.

Pla de Comerç de Gràcia 2015-2020
El Pla de Comerç de Gràcia s'ha fet amb l'objectiu de consensuar entre els actors
implicats una visió estratègica encarada al comerç de proximitat. El Pla planteja un
comerç de proximitat, proper a la ciutadania, competitiu i generador de riquesa,
vertebrador del districte, que fomenta la cohesió social, innovador i sostenible. Proposa
accions per incrementar la governança, la dinamització i la promoció, la competitivitat i
l'emprenedoria. També cerca sinèrgies amb altres sectors: innovació i TIC, integració
d'hàbitat urbà i comerç i aspectes lligats a la convivència i la integració.
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3.2 L'entorn urbà de Gràcia
3.2.1 Espai urbà
3.2.1.1 El barri Vila de Gràcia en el context del districte de Gràcia
El barri Vila de Gràcia és el més extens i poblat dels 5 barris del districte, i el que
conté més activitats de lliure concurrència, que tenen una gran capacitat
d'atracció
El districte de Gràcia el conformen 5 barris: la Vila de Gràcia, el Camp d'en Grassot i
Gràcia Nova, la Salut, el Coll i Vallcarca i els Penitents.

Figura 3.2.1. Plànol del districte de Gràcia (esquerra) i del barri de la Vila de Gràcia (dreta).
Es marca en vermell la ubicació de Casa Vicens.
Font: Ajuntament de Barcelona (2016).

El barri de la Vila de Gràcia té una superfície d’1,3 km2 i és el més extens del districte,
seguit per Vallcarca i els Penitents (1,2 km2).
Concentra prop del 42% de la població del districte (50.584 habitants), el 43% de les
llars (22.827 llars) i presenta una densitat neta lleugerament més elevada que la mitjana
del districte (604 habitants per hectàrea residencial envers 601), tot i que més baixa que
la de la ciutat (619).
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El barri de la Vila de Gràcia, malgrat no comptar amb punts d'interès turístic amb una
capacitat d'atracció tan elevada com el Park Güell al barri de la Salut, presenta una vida
molt intensa amb activitats d'oci, culturals i comercials que li configuren una alta densitat
d'activitats de pública concurrència, moltes de les quals han proliferat els últims anys.
3.2.1.2 Tipologia urbana i d’habitatges, usos del sòl i espais verds
La Vila de Gràcia, com a nucli històric, presenta un entramat irregular de carrers
estrets i elevada densitat d'edificació. Té una mixticitat d'usos elevada i una baixa
ràtio de parcs urbans i àrees verdes
El teixit urbà del barri presenta una morfologia pròpia dels nuclis urbans històrics: carrers
estrets, entramat irregular, parcel·les petites i edificis de poques plantes d’alçada. Bona
part dels carrers tenen una amplada reduïda (menys de 7 m) i un pendent menor al 10%
(a diferència de barris com la Salut o Vallcarca i els Penitents). Molts d’ells es troben
pacificats –zones preferents per a vianants o zones 30– i el trànsit es concentra en vies
com l'Avinguda del Príncep d'Astúries, la Via Augusta o el Carrer Gran de Gràcia.

Figura 3.2.2. Ortoimatge (superior) i ortoimatge en tres dimensions (inferior) ens els que
s’evidencia l'entramat urbà irregular del barri de la Vila de Gràcia.
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Google Earth.
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Segons la diagnosi del PEUAT, la compacitat absoluta al barri és elevada (entre 7,6 i 10
m2 de sostre/m2 de sòl) i excedeix els valors òptims (entre 5-7,5 m2 de sostre/m2 de sòl).
Altres barris del districte (el Coll i Vallcarca i Penitents) presenten zones amb una
compacitat més adequada, tot i que també tenen zones amb una compacitat baixa
(inferior als 5 m2 de sostre/m2 de sòl), típica de teixits urbans amb més presència
d'habitatge unifamiliar aïllat.
Pel que fa a la mixticitat d'usos del sòl (16-20% de sostre no dedicat a habitatge) es
considera que presenta una proporció equilibrada, malgrat que la densitat de població és
molt elevada (1.201-1.500 habitants/hectàrea de sòl públic), fet que podria acabar
comportant la seva saturació. Es tracta d'una de les densitats més elevades del districte,
juntament amb el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, corresponent a la franja alta de la
ciutat i superada només per zones com Sants i Badal o el Poble Sec.
Els usos residencials ocupen un 63% de la superfície del barri –molt per sobre de la
majoria dels barris del districte–, seguida d'un 24% de superfície destinada a xarxa viària
i un 8% del sòl dedicat a equipaments.
Tots aquests aspectes, juntament amb l'elevada densitat d'activitats de publica
concurrència (7,9 activitats/hectàrea a l'interior del barri de la Vila de Gràcia, respecte
2,8 a la corona de la Vila), fan que el barri sigui considerat una zona d'elevada fragilitat
respecte a l’habitabilitat de l'espai públic.
Al districte la superfície de verd públic per habitant és de 3,14 m2/habitant –amb un total
de 38,87 ha–, malgrat que gran part es concentra en els barris del Coll, la Salut i
Vallcarca i Penitents. Al barri de la Vila de Gràcia la superfície de sòl ocupat per parcs
urbans és inferior al 5%, percentatge inferior a la mitjana del districte (12%) i de la ciutat
(13%). També presenta una densitat d'arbrat viari inferior a la resta del districte i de la
mitjana de Barcelona.

Figura 3.2.3. Arbrat viari de la ciutat de Barcelona (2015).
Font: Mapa elaborat per Juanjo Vidal, a partir de les dades obertes de Ajuntament de Barcelona.
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3.2.1.3 Gestió de residus i neteja viària
Pel que fa a la gestió de residus, el carrer Carolines disposa de recollida de
contenidors i papereres i de neteja viària essencialment diària
El carrer Carolines no disposa de recollida de residus especial per a comerços, sinó que
aquesta és integrada en la recollida normal del carrer.
La freqüència de recollida de gran part de les fraccions és diària, tot i que la matèria
orgànica es recull en dies alterns i la d'envasos de vidre amb periodicitat setmanal. Les
papereres també són recollides diàriament.
El dimensionament de la freqüència de recollida dels contenidors es fa a partir de
mostrejos de la generació efectuats periòdicament.
Taula 3.2.1. Freqüència de recollida dels contenidors al carrer Carolines (2017).
Fracció dels residus
Freqüència de recollida
Paper- cartró

Diària

Envasos lleugers

Diària

Envasos de vidre

Setmanal

Matèria orgànica

Alterna

Fracció resta

Diària

Font: Ajuntament de Barcelona, Departament de neteja Zona Centre.

La neteja viària del carrer Carolines s'efectua mitjançant un escombrat diari, que dues
vegades per setmana és substituït per una neteja mixta amb un vehicle escombrador i
de neteja amb aigua a pressió.
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3.2.2 Mobilitat i accessibilitat
Aquest apartat resumeix els principals aspectes relacionats amb la mobilitat dels
diferents modes al barri de Gràcia i més concretament a l'entorn de Casa Vicens.
3.2.2.1 Mobilitat a peu
El relleu de l’àmbit és poc accidentat i permet fer desplaçaments a peu
còmodament. La Casa Vicens es troba situada en un carrer de zona 30 que permet
al vianant disposar d’una zona confortable i segura per als seus desplaçaments
Pel que fa a l’accessibilitat de la xarxa principal de vianants:


Els pendents dels carrers són inferiors al 6% són adequats pels desplaçaments a
peu.



El carrer Carolines és un carrer de zona 30.



Les voreres del carrer Carolines compleixen amb la normativa d’accessibilitat de
Catalunya, ja que la seva amplada lliure està entre 0,9 metres i 1,8 metres. La
vorera de muntanya té una amplada de 3,20 metres, excepte un punt més estret
de 2,34 metres a causa d'una façana més avançada. Actualment, en aquesta
vorera hi aparquen motos i bicicletes fet que deixa una vorera útil pel vianant de
1,5 metres d’amplada. La vorera de mar té una amplada de 1,90 metres.



Els guals de vianants estan ben dissenyats i en bon estat de conservació.



Pel que fa a la connectivitat amb els principals centres generadors i atractors de
mobilitat de la resta de l’àmbit, la xarxa principal definida permet la connexió
directa i segura atenent els condicionants orogràfics i infraestructurals descrits
anteriorment.

Figura 3.2.4. Zones de vianants i zones 30 a l'entorn de la Casa Vicens (2016).
Font: La meva Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
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Figura 3.2.5. Fotografia de l'accés al carrer Carolines i zona 30 (dalt), vorera muntanya del
carrer Carolines amb motos aparcades a vorera (a baix a l'esquerra) i vorera de mar (a baix
a la dreta).
Font: elaboració pròpia (treball de camp de mobilitat del 06/02/2017 de 16 a 17h).
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3.2.2.2 Mobilitat en bicicleta
Les condicions per a la mobilitat en bicicleta són favorables: carrers de zones 30,
pendents suaus, aparcaments de bicicleta i parades de bicing properes. Tot i així,
les vies d'accés principals no disposen de carril bici
Tant el carrer Carolines com tot el barri de la Vila de Gràcia és Zona 30, és a dir carrers
de trànsit pacificat en els que es promou la circulació de ciclistes atès que el trànsit de
vehicles té limitada la seva velocitat a 30 km/h. En aquests carrers les bicicletes han de
circular en el sentit de la circulació de la via i tenen prioritat sobre la resta dels vehicles,
però no sobre els vianants.
Els dos carrers principals que envolten el carrer Carolines, Gran de Gràcia i l’avinguda
Príncep d’Astúries, no tenen carril bici. Properament s’iniciarà la remodelació d’aquesta
avinguda, on no va projectat un carril bici.
Per altra banda, a la rodalia de la Casa Vicens s’hi localitzen diverses estacions de
Bicing:


Al carrer Gran de Gràcia 155 a tocar del metro de Fontana, a 250 metres de
distància.



Al carrer de Nil Fabra 16-20, a 450 metres de distància.



Al carrer Francolí 53-55, a 550 metres de distància.



Al carrer Torrent de l’Olla 221, a 600 metres de distància. Aquesta estació és de
bicicletes elèctriques.



A la plaça de la Virreina, a 650 metres de distància.

Finalment, pel que fa als punts d’ancoratge de bicicletes, a l’àmbit d’estudi en trobem
fins a 39 punts amb tipologia d’ “U” invertida. Destaquen les 8 situades al mateix carrer
de les Carolines (5 sobre vorera i 3 en calçada), 5 més a la plaça Trilla, 11 a Gran de
Gràcia al costat del metro de Fontana, 5 més a Gran de Gràcia 150 i 10 al carrer Guillem
Tell. Tot ells a menys de 300 metres de la Casa Vicens.

Figura 3.2.6. Fotografies dels aparcaments de bicicletes a la vorera de muntanya
(esquerra) i aparcament en calçada a tocar de la vorera de mar (dreta).
Font: elaboració pròpia (treball de camp de mobilitat del 06/02/2017 de 16 a 17h).
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3.2.2.3 Mobilitat en transport públic
A l'entorn de Casa Vicens i ha una bona xarxa de transport públic que cobreix 7
línies diferents de metro i ferrocarril (FGC) amb 4 estacions diferents, i 8 línies
d'autobús diürn i 2 línies de nocturn, a més de 2 parades de taxi

Modes ferroviaris
Metro: estacions de la línea L3
Les estacions de Fontana i de Lesseps de la línia L3 del metro de Barcelona es troben a
280 i 250 metres, respectivament de la Casa Vicens. L’horari d’aquesta línia de metro és
de les 5:00 del matí fins a les 24:00 hores. No obstant, els divendres el servei es
prolonga fins a les 2:00 i els dissabtes el servei és continu tota la nit.
Les dues estacions disposen d’escales mecàniques i ascensors per accedir a les
andanes. Els itineraris d’accés a les estacions des de Casa Vicens són accessibles.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
FGC disposa de 3 estacions a 500 metres de la Casa Vicens. Aquestes són:


L’estació de Gràcia: a la plaça Gal·la Placídia, a 500 metres, on tenen parada les
línies L6, L7, S5, S55, S1 i S2



L’estació de plaça Molina, a 500 metres, on té parada la línia L7



L’estació de Sant Gervasi, a 450 metres, on tenen parada les línies L6, S5 i S55.

Totes tres estacions estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Els
itineraris d’accés a les tres estacions són accessibles.
Taula 3.2.2. Característiques dels serveis ferroviaris de l'àmbit d'estudi
Horari primera sortida
Horari última sortida
Freqüència Velocitat
hora punta comercial
Dissabtes,
Dilluns
Línia
Dia feiner diumenges dijous i Divendres Dissabtes
(min)
(km/h)
i festius diumenges
L3

5:00

5:00

24:00

2:00

5:00

4.20

28,4

L6

5:38

5:52

0:06

2:15

2:15

6.00

22,7

L7

5:57

5:58

0:00

2:00

2:00

6.00

27,6

S1

5:02

5:30

0:02

2:15

2:15

12.00

S2

4:50

5:45

23:50

2:00

2:00

12.00

S5

7:08

--

21:01

--

--

12.00

S55

7:02

--

18:44

--

--

11.00

Font: elaboració pròpia a partir de dades de TMB i FGC.
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Figura 3.2.7. Fotografies dels accessos de les principals estacions de metro i ferrocarrils
FGC: estació de metro de Fontana (dalt a l'esquerra), estació de metro de Lesseps (dalt a
la dreta) i estació de FGC de Gràcia (baix a l'esquerra) i estació de FGC de Sant Gervasi
(baix a la dreta).
Font: elaboració pròpia (treball de camp de mobilitat del 06/02/2017 de 16 a 17h).

Modes viaris
Xarxa d'autobús diürna
El servei d’autobusos diürn de l’àmbit està format per un total de 8 línies, operades per
les següents empreses:


Transports Metropolitans de Barcelona (TMB): 22, 24, 27, 32, V15, V17 i 114
(Bus de Barri).



Authosa: 87.

Exceptuant la línia 114, la resta discorre al voltant de l’àmbit de l’actuació per carrils bus.
A la següent taula es mostren les principals característiques de les línies diürnes:

Barcelona, maig 2017

54

PLA D'IMPACTE TURÍSTIC DE LA CASA VICENS
Per a Casa Vicens

Taula 3.2.3. Característiques dels serveis diürns d'autobús
Línia

Municipis

Horari
Freqüència
primera
feiners (min)
sortida

Horari
Serveis cap
última
de setmana
sortida

22 Pl. Catalunya - Av. Tibidabo

Barcelona

10

5:25

22:50

Sí

24 Paral·lel - Carmel

Barcelona

6

5:25

22:50

Sí

27 Pl. Espanya - Roquetes

Barcelona

8

5:00

22:30

Sí

32 Estació de Sants - Roquetes

Barcelona

7

5:55

23:20

Sí

V15 Barceloneta –Vall d’Hebron

Barcelona

6

6:00

23:10

Sí

V17 Port Vell - Carmel

Barcelona

7

5:50

22:30

Sí

114 Gràcia – Can Baró

Barcelona

14

7:00

21:00

Sí

87 Pg. Maragall – Pl. Gal·la Placídia

Barcelona

11

6:00

22:00

Sí

Font: Dades de AMB i TMB.

Figura 3.2.8. Fotografies de les parades d'autobús properes: Gran de Gràcia a l'alçada de
Plaça Trilla (esquerra) i Av. Príncep d'Astúries (dreta).
Font: elaboració pròpia (treball de camp de mobilitat del 06/02/2017 de 16 a 17h).
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Xarxa d'autobús nocturna
El servei d’autobusos nocturn consta de 2 línies operades per l’empresa Tusgsal (N4 i
N5). A la següent taula es mostren les principals característiques d’aquestes línies:
Taula 3.2.4. Característiques dels serveis nocturns d'autobús
Línia

Municipis

Freqüència
(min)

Horari
primera
sortida

Horari
última
sortida

N4 Via Favència - Pl. Catalunya - Carmel

Barcelona

20

22:25

5:05

N5 Pl. Catalunya - Carmel

Barcelona

20

23:10

5:50

Font: AMB

Taxis
Les parades de taxi més properes de la Casa Vicens són:


A Gran de Gràcia 266, a 400 metres de distància



A Gran de Gràcia 79, a 550 metres de distància

A continuació es representa gràficament l’oferta de transport públic a l’àmbit d’estudi.
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Figura 3.2.9. Xarxa de transport públic de l'àmbit d'estudi. Es marca en vermell la ubicació de
Casa Vicens.
Font: elaboració pròpia.
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3.2.2.4 Mobilitat en vehicle privat
El trànsit en vehicle privat es canalitza principalment a través de les seves vies
principals perifèriques, ja que la resta són zones 30 i pacificades. Casa Vicens es
troba situada entre dues vies principals: l'avinguda Príncep d'Astúries i el carrer
Gran de Gràcia

Jerarquització viària
El barri de la Vila de Gràcia queda delimitat per av. Diagonal, c. Còrsega, c. Bailèn,
Travessera de Gràcia, c. Escorial, c. Camèlies, c. La Granja, Travesser de Dalt, pl.
Lesseps, av. Príncep d’Astúries i la Via Augusta. La xarxa primària es completa amb el
carrer de Gran de Gràcia que creuen el barri de sud a nord. Aquestes vies principals són
les que canalitzen el trànsit a tot el barri, atès que tots els carrers que estan dins del
barri són de Zona 30.
Intensitat de trànsit
Segons el model de simulació de trànsit de la ciutat de Barcelona, les vies amb més
intensitat de trànsit són les que anteriorment s’han descrit com a vies principals.
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Figura 3.2.10. Intensitats mitjanes diàries (IMD) dels carrers principals de la Vila de Gràcia.
Es marca en vermell la ubicació de Casa Vicens.
Font: elaboració pròpia a partir del model de simulació de trànsit de la ciutat de Barcelona.
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3.2.2.5 Avaluació de la mobilitat generada
La meitat dels desplaçaments urbans realitzats a Barcelona, i en particular al barri
de Gràcia, es realitzen a peu, i gairebé una tercera part s'efectuen en transport
públic
Segons les dades de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana en dia Feiner (EMEF),
realitzada l’any 2015, el 56% dels desplaçaments urbans dels residents de Barcelona es
realitzen en modes no motoritzats, mentre que 29,6% es fan en transport públic i el
14,4% en vehicle privat.

Figura 3.2.11. Distribució modal dels desplaçaments a Barcelona (2015).
Font: EMEF, 2015.

En els darrers 5 anys la distribució modal dels desplaçaments realitzats per residents a
Barcelona gairebé no ha variat. Si aquesta tendència segueix, no es preveuen canvis
significatius en els propers anys.
Taula 3.2.5. Evolució del repartiment modal dels residents de Barcelona segons el mitjà de
transport utilitzat principalment (2011-2015).
Any

A peu + bicicleta

%

Transport privat

%

Transport públic

%

Total

2011

2.716.527

51%

1.011.131

19%

1.632.554

30%

5.360.212

2012

2.834.053

53%

946.589

18%

1.606.613

30%

5.387.255

2013

2.797.798

53%

971.471

18%

1.512.227

29%

5.281.496

2014

2.606.700

50%

1.023.047

20%

1.571.480

30%

5.201.227

2015

2.757.066

51%

1.078.330

20%

1.608.549

30%

5.443.945

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Ajuntament de Barcelona.
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La distribució modal dels resident al districte de Gràcia és de 49% desplaçaments a peu
i en bicicleta, 23% en vehicle privat i un 28% en transport públic.
Taula 3.2.6. Evolució del repartiment modal dels residents de Barcelona per districtes
segons el mitjà de transport utilitzat principalment (2015).
Districtes

A peu + bicicleta

%

Transport privat

%

Transport públic

%

Total

1. Ciutat Vella

197.017

54%

60.964

17%

106.585

29% 364.567

2. Eixample

493.913

52%

173.234

18%

274.306

29% 941.454

3. Sants-Montjuïc

288.904

48%

107.063

18%

209.463

35% 605.430

4. Les Corts

160.843

55%

57.062

20%

74.555

25% 292.460

5. Sarrià-Sant Gervasi

208.511

43%

141.832

29%

130.642

27% 480.985

6. Gràcia

201.092

49%

95.662

23%

113.438

28% 410.193

7. Horta-Guinardó

260.576

46%

144.323

26%

158.930

28% 563.829

8. Nou Barris

293.750

55%

105.096

20%

139.128

26% 537.974

9. Sant Andreu

251.574

52%

76.497

16%

159.220

33% 487.290

10. Sant Martí

400.885

53%

116.596

15%

242.282

32% 759.763

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa al repartiment modal dels desplaçament interns a Barcelona, el 45,5% es
produeixen a peu i el 18% en transport públic.
Taula 3.2.7. Mitjà de transport utilitzat majoritàriament en els desplaçaments interns de
Barcelona (2011).
Mitjà de transport
A peu
Bicicleta

Proporció (%)
45,5%
2,0%

Metro+FGC+tren+tramvia

17,9%

Autobús

11,9%

Taxi

2,8%

Discrecional

1,6%

Vehicle Privat

18,3%

Font: elaboració pròpia a partir de: Ajuntament de Barcelona (2012), Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018.
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3.2.2.6 Mobilitat dels turistes a la ciutat
A la ciutat, la meitat dels turistes utilitzen el metro per la seva bona connexió i
accessibilitat. També van a peu (22%), en taxi (19%) i en abutobús (13%)
El mitjà de transport més utilitzat pels turistes per efectuar els seus desplaçaments a
l'interior de la ciutat és el metro (52,4%). En segon lloc s'utilitzen els desplaçaments a
peu i en taxi (22% i 18,5%, respectivament).

Figura 3.2.12. Mitjans de transport intern utilitzats pels turistes durant la seva estada a
Barcelona (2014).
Font: Departament d'Estudis d'Opinió. Ajuntament de Barcelona (2014). Mobilitat dels turistes 2014,
Enquesta de l'activitat turística a la ciutat de Barcelona 2014,

Malauradament, no se'n pot disposar del nombre exacte, ja que les validacions fetes
amb la targeta de transport Hola BCN! no són representatives, ja que un gran nombre de
turistes utilitza la targeta de transport T10 i per tant no es poden discriminar respecte els
residents.
De les dades d'ús dels principals transports turístics en el conjunt de la ciutat destaca
l'ús del Barcelona Bus Turístic, amb gairebé dos milions d'usuaris.
Taula 3.2.8. Principals transports d'ús turístic per afluència d'usuaris (2015).
Element d'interès turístic
Usuaris/any
Tipologia
Barcelona Bus turístic

1.786.949

Transport

Telefèric de Montjuïc

1.345.621

Transport

Barcelona City Tour

968.322

Transport

Funicular del Tibidabo

403.721

Transport

Font: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consorci de Turisme de Barcelona (2015).
Estadístiques de turisme. Barcelona: ciutat i entorn.
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3.2.3 Qualitat ambiental de l'ambient atmosfèric
3.2.3.1 Qualitat de l'aire
La qualitat de l'aire de la zona és millorable, com succeeix a gran part de la trama
urbana de Barcelona, en particular a causa del trànsit de vehicles motoritzats
dièsel
L'estació de mesura de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació
Atmosfèrica (XVPCA) més propera a Casa Vicens és la de Gràcia - Sant Gervasi (a
Gal·la Placídia, Zona de Qualitat de l'Aire 1. Àrea de Barcelona). Aquesta estació
presenta entre 2010-2015 superacions dels llindars d'immissió normatius de NO2 i SO2 i
força propers als límits per a PM10 (arriba a mitjanes anuals de 38 µg/m3 envers els 40
µg/m3 normatius).

Figura 3.2.13. Localització de les estacions de mesura de la XVPCA properes a Casa
Vicens. L'estació de mesura de Gràcia - Sant Gervasi es marca amb un cercle groc, i la resta
d'estacions de la xarxa amb cercles verds. La ubicació de Casa Vicens es marca amb un cercle
vermell.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.

La modelització de la contaminació del projecte ISGlobal/ESCAPE estima que la
concentració de PM2,5 a l'entorn se situa entre 15 i 20 µg/m3 (límit normatiu13 de 25
µg/m3, límit OMS 10 µg/m3), mentre que la de NO2 supera els 50 µg/m3 (límit normatiu
coincident amb el de l'OMS, 40 µg/m3). A l'interior del barri de Gràcia l'elevada densitat
de carrers amb prioritat per a vianants fa que la concentració de partícules contaminants
disminueixi per sota de la mitjana de Barcelona.

13

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.
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Figura 3.2.14. Concentració de PM2,5 per districte censal de Barcelona (esquerra) i a
l'entorn de Casa Vicens (dreta). Es marca en vermell la ubicació de Casa Vicens.
Font: ISGlobal/Projecte ESCAPE.

Figura 3.2.15. Concentració de NO2 per districte censal de Barcelona (esquerra) i a
l'entorn de Casa Vicens (dreta). Es marca en vermell la ubicació de Casa Vicens.
Font: ISGlobal/Projecte ESCAPE.
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3.2.3.2 Qualitat acústica
El districte de Gràcia i el barri de la Vila són zones d'actuació prioritària per pal·liar
els efectes del soroll. El carrer de les Carolines excedeix els límits normatius a la
nit i es troba al límit durant el dia i el vespre
Barcelona disposa del mapa estratègic del soroll, que representa els nivells sonors per
tram de carrer en període diürn (7-21h), vespertí (21-23h) i nocturn (23-7h). El mapa de
capacitat acústica divideix la ciutat segons zones de sensibilitat acústica i en fixa els
objectius de qualitat.
Segons l'Ajuntament, un 4% de la ciutat supera en el període diürn la capacitat acústica i
es consideren d'actuació prioritària els districtes de Gràcia (amb algunes superacions de
més de 8 dB(A)), Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi.
El carrer de les Carolines es troba en una zona de sensibilitat acústica moderada (B2),
amb predomini de sòl d'ús terciari diferent a recreatius i espectacle. Els nivells sonors
durant el període nocturn (60-65 dB(A)) excedeixen els límits permesos14 (60 dB(A)),
mentre que en el períodes (diürn i vespre) es troben al límit (65-70 davant els 70 dB(A)
normatius). Part dels carrers de l'entorn es troben en una situació acústica similar.

Figura 3.2.16. Mapa estratègic del soroll de Barcelona a l'entorn del carrer Carolines.
Nota: Mapa de nivells de soroll (superior) i mapa de sensibilitat acústica (inferior). Període 7h-21h.
Font: Ajuntament de Barcelona. Mapa estratègic de soroll.

14

En aquesta valoració ja s’ha tingut en compte que, d’acord amb l'Ordenança de medi ambient urbà de
Barcelona, en les zones de sensibilitat acústica A2, A4, B2, C1 i C2 corresponents a àrees urbanitzades
existents, el valor límit d'immissió s'ha d’incrementar en 5 dB(A).

Barcelona, maig 2017

65

PLA D'IMPACTE TURÍSTIC DE LA CASA VICENS
Per a Casa Vicens

3.3 L'entorn socioeconòmic de Gràcia
3.3.1 Demografia
3.3.1.1 Evolució i estructura demogràfica
El barri de la Vila de Gràcia concentra una part important de la població del
districte, tot i la tendència a la pèrdua de població dels últims anys. De manera
similar a la resta del districte i de la ciutat, l'envelliment de la població és rellevant
Al barri de la Vila de Gràcia hi viuen 50.584 persones, el 42% de la població del districte,
i el 3,1% de l’empadronada a Barcelona, segons dades del 2015. Entre el 2010 i el 2015
la població ha disminuït lleugerament, tant al barri de la Vila (3,8%) com al districte (2%),
amb unes tendències similars.
Les franges d’edat predominants se situen entre els 25 i els 44 anys. La proporció de
franges d'edat s'assimila a la del districte i a la de la ciutat, tot i que al barri de la Vila de
Gràcia la població es troba lleugerament més envellida.

Figura 3.3.1. Piràmide d'edats al barri de la Vila de Gràcia (2016).
Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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3.3.1.2 Balanç migratori i origen de la població resident
La taxa de població estrangera del barri és més alta que les mitjanes de la ciutat i
del districte. Aquesta població és principalment originària de països de la Unió
Europea.
Tot i que el districte de Gràcia no destaca per tenir una taxa d'immigració molt elevada
(14,8%), el barri de la Vila de Gràcia presenta una taxa (18,3%) per sobre de la mitjana
de la ciutat de Barcelona (16,3%). Aquest valor s'ha mantingut força estable durant els
darrers 5 anys. Si es compara el districte de Gràcia amb el de Ciutat Vella, aquest últim
presenta una taxa molt més elevada (42,4%).
Gran part de la població estrangera prové de la Unió Europea (Itàlia, França, Regne Unit
i Portugal), tot i que també és significativa la població originària de l'Àfrica (Marroc),
Amèrica (Estats Units, Argentina, Brasil, Mèxic, Colòmbia i Perú) i l'Àsia (Índia i Xina).
Pel que fa a la població procedent d'Amèrica, destaquen els vinguts dels Estats Units,
l'Argentina i el Brasil.
D’altra banda, la taxa d'emigració del barri de la Vila de Gràcia és superior a la que es
produeix a la resta de barris del districte (34,9% envers el 26,1-30,1%) i a la mitjana de
la ciutat de Barcelona (32,9%), tot i que és inferior a la de districtes com Ciutat Vella
(49%). Amb tot, entre els anys 2010 i 2014 s'ha reduït en un 16% al barri.

3.3.2 Activitat econòmica
3.3.2.1 Mercat de treball
Els nivells de renda i el pes de l'atur situen al barri de la Vila de Gràcia en una
situació econòmica millor que la mitjana del districte i de la ciutat. A més, aquests
índexs han evolucionat positivament en els últims anys.
El nivell mitjà de la renda familiar al barri és superior a la mitjana del districte –tot i que
inferior al de la Salut i Vallcarca i els Penitents– i un 15% superior al de la ciutat de
Barcelona. A més, l'índex mostra els darrers anys una evolució positiva.
Gran part dels residents del districte treballen a Barcelona (77%), malgrat que només un
5% ho fa al propi districte.
L'atur afecta el barri de manera similar a com ho fa al districte i el pes de la població
desocupada sobre la població en edat laboral és inferior que la mitjana de la ciutat. El
pes de l'atur de llarga durada és important, tot i que lleugerament inferior que al districte i
un 7% inferior que al conjunt de la ciutat. Ambdós índexs tendeixen a disminuir
significativament des del 2011.
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Taula 3.3.1. Paràmetres principals en relació amb la situació econòmica (2014 i 2015).
Barri de la
Districte de
Paràmetres
Barcelona
Vila de Gràcia
Gràcia
Índex de renda de la població

118,1

108,5

100

Pes de l'atur registrat

7,2%

7,3%

8,6%

36,1%

38,1%

42,0%

Pes de l'atur de llarga durada / pes de l'atur
registrat

Nota: L'índex de renda s'obté de dades de 2014, mentre que en els altres casos les dades són del 2015.
Font: Departament d’Estudis i Programació, Aj. de Barcelona (juliol 2016). Dades estadístiques Gràcia i Vila
de Gràcia.

3.3.2.2 Activitat comercial
L'activitat comercial es troba molt consolidada al barri de la Vila de Gràcia i és
superior a la mitjana del districte, amb una estratègia basada en el comerç de
proximitat. Destaca el comerç dedicat a la restauració i l'hostaleria, l'alimentació i
els productes de vestir
L'activitat econòmica al barri Vila de Gràcia és eminentment comercial; en ell s’hi
concentra el 60% dels comerços de tot el districte.
El carrer Gran de Gràcia, els mercats de la Llibertat i l'Abaceria Central i el seu entorn
actuen com a eixos comercials consolidats. La taxa d'associacionisme comercial
assoleix un 36,5%.
Segons el cens d'activitats econòmiques de 2013-2014, més de la meitat dels
establiments comercials al barri ofereixen serveis, entre els que destaquen la restauració
i l'hostaleria. El comerç al detall és també una activitat molt important (44%), amb una
significació superior a la mitjana del districte (41%) i a la de la ciutat de Barcelona (37%).
Destaca la venda de productes quotidians relacionats amb l'alimentació (12%), el vestir
(12%) i l'oci i la cultura (7%).

3.3.2.3 Activitat cultural
L'activitat cultural del barri Vila de Gràcia és destacable amb una gran varietat de
formats i adreçada a tot tipus de públic.
El barri de la Vila de Gràcia disposa d'una amplia oferta cultural, i s'hi poden trobar
propostes ben diverses: arts plàstiques, cinema, ciència, arts escèniques,
manifestacions de cultura tradicional, literatura, música, entre d'altres.
Pel que fa al cinema destaquen el Cinema Verdi amb pel·lícules en versió original
subtitulada i cinema d'autor, el Cinema Texas, amb pel·lícules en català i a preus reduïts
i el cinema Bosque amb una gran oferta de pel·lícules doblades.
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Pel que fa als espectacles, Gràcia disposa també d'una amplia oferta de locals i formats,
destaquen el Centre Artesà Tradicionarius (CAT) que a més de disposar de classes de
música i ball tradicional proposa espectacles de cultura popular i folk, i diversos teatres,
com el Teatreneu, el Jove Teatre Regina orientat al públic familiar, Porta 4 amb obres de
petit format i d'autor, entre altres. Així com un gran nombre de centres socials, com els
Lluïsos de Gràcia, el Cercle o el Centre Moral, que proveeixen el barri d'una àmplia
oferta cultural.

3.3.2.4 Mercat immobiliari
El barri presenta uns preus del mercat immobiliari lleugerament superiors als de la
mitjana barcelonina, sent el mercat de lloguer el majoritari. El lloguer vacacional,
significativament més rendible que el residencial, afecta a l'increment de preus del
lloguer
El nombre de contractes de lloguer de l'any 2015 del barri és molt superior al de
compravendes: el 87% del total de contractes són de lloguer. Els preus mitjans del
mercat immobiliari del barri de Gràcia tenen valor lleugerament superior als del districte
a excepció del valor cadastral dels locals. Un pis de lloguer de 60 m2 costaria (any 2015)
738 € al barri de Vila de Gràcia (un 4% superior a la mitjana del districte, 709 € i un 10%
superior a la de Barcelona, 666 €).
Taula 3.3.2. Nombre de contractes de lloguer i compravenda anuals del barri Vila de Gràcia
en relació al districte de Gràcia i al conjunt de la ciutat de Barcelona (2015).
Nombre de contractes
Nombre de contractes de lloguer
Nombre de compravendes

Barri Vila de
Gràcia

Districte de
Gràcia

Pes
districte/ciutat

2.105

4.192

10,3%

315

864

7,1%

Font: Departament d’Estudis i Programació, Aj. de Barcelona (juliol 2016). Dades estadístiques Gràcia i Vila
de Gràcia.

Taula 3.3.3. Preu mitjà del mercat immobiliari del barri Vila de Gràcia en relació al districte
de Gràcia i al conjunt de la ciutat de Barcelona (2015).
Preu mitjà segons tipologia (€/m2)
Valor cadastral dels locals

Barri Vila de
Gràcia

Districte de
Gràcia

Barcelona

723,0

763,0

796,5

Preu mitjà d'oferta d'habitatge
segona mà

3.655,0

3.195,0

3.392,0

Import mitjà compravendes
d'habitatge

3.315,0

3.057,0

2.970,6

12,3

11,8

11,1

Preu mitjà mensual habitatge de
lloguer

Font: Departament d’Estudis i Programació, Aj. de Barcelona (juliol 2016). Dades estadístiques Gràcia i Vila
de Gràcia.
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Segons dades de l'informe sobre l'impacte del lloguer vacacional (HUT amb llicència i
HUT informals) en el mercat de lloguer residencial de Barcelona15, la ràtio d'allotjaments
turístics sobre habitatges de lloguer al barri de la Vila de Gràcia és de l’11,9%. Es tracta
d'un valor molt inferior al que es produeix a la Dreta de l'Eixample (27%), similar al de
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (11,8%) i superior al del barri Gòtic (9,8%).
En funció de diferents escenaris d'ocupació, la renda obtinguda al districte de Gràcia del
lloguer vacacional se situa entre 2 i 10 vegades per sobre d'un lloguer residencial. En
relació al valor de venda dels habitatges, a partir d'un lloguer vacacional es poden
obtenir rendibilitats més elevades (entre el 6% i l’11%) que les obtingudes d'un lloguer
residencial (2,7%). Aquestes tendències es repeteixen en la resta de districtes, tot i que
són més acusades a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant Martí.
L'increment del preu del lloguer a la ciutat entre el 2013-2016 ha estat superior al de la
resta de ciutats catalanes (33,5% a Barcelona, seguit de 25,2% a l'Hospitalet de
Llobregat i 13,7% a Sabadell) per diversos motius: sortida de la crisi econòmica, bona
valoració social del lloguer, enduriment dels crèdits i, com a elements més específics,
també a l'augment dels allotjaments turístics i al propi efecte atractor de la ciutat per la
seva capitalitat.
El sòl qualificat com a habitatge dotacional i de protecció segons el Pla General
Metropolità correspon a un 0,04% de la superfície del barri, percentatge equivalent a la
mitjana del districte –on només s’incrementa al barri de la Salut (0,16%)– i inferior a la
mitjana de Barcelona (0,11%).

15

Direcció de Turisme. Gerència d'Empresa i Turisme (2016). L'impacte del lloguer vacacional en el mercat
de lloguer residencial de Barcelona.
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3.3.3 Context social i percepció ciutadana
3.3.3.1 Equipaments públics
El districte de Gràcia disposa d'un gran nombre d'equipaments públics, que
proporcionen un ampli ventall de serveis a la ciutadania
El districte disposa de nombrosos equipaments públics, entre els que destaquen: una
trentena d'escoles primàries, 8 casals de gent gran, 3 centres de serveis socials, 3
biblioteques, 2 centres cívics i 2 casals per a joves, 2 mercats municipals, 4 centres
d'atenció primària,1 hospital i 4 instal·lacions esportives.
Pel que fa a les tres biblioteques públiques, van aplegar 990.000 usuaris l'any 2015, un
7,6% més que l'any anterior, essent la de Jaume Fuster la més visitada de la ciutat. Els
dos centres cívics existents van tenir 27.837 participants el 2015, xifra un 20% inferior a
l'any anterior. Finalment, les 4 instal·lacions esportives municipals existents disposen de
25.000 abonats, el 14% del total de Barcelona.
Els equipaments més propers a Casa Vicens són les escoles bressol municipals Sant
Medir i Enxaneta, l'escola primària Reina Violant, el Centre Artesà Tradicionàrius i el
centre per a joves Espai Fontana.

3.3.3.2 Associacionisme i entitats locals
Gràcia té una gran tradició associacionista, implicada i participativa amb més de
400 entitats i un gran nombre d'òrgans de participació ciutadana
El districte de Gràcia té una gran tradició associacionista, implicada i participativa, i
disposa de més de 400 entitats, associacions i cooperatives d'indole molt diversa:
associacions de comerciants, centres socials i ateneus, orfeons, associacions de la
Festa Major, etc.
Pel que fa a l'àmbit comercial, el barri de la Vila de Gràcia compta amb més d’una
quinzena d'associacions de comerciants, normalment vinculades a un carrer i el seu
entorn, entre les que destaca l'Eix Comercial Gran de Gràcia.
A més el districte disposa de diferents òrgans de participació de la ciutadania en la presa
de decisions. Els principals són: el Consell Ciutadà del districte, l'Audiència Pública, els
Consells sectorials i el Consell de cadascun dels barris.
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3.3.3.3 Percepció sobre les problemàtiques del barri i sobre el turisme
Els principals problemes detectats a Gràcia el 2015 per la ciutadania són el soroll i
el turisme, tot i que les opinions sobre el turisme són diverses i la pressió
percebuda és inferior a la d'altres barris
Segons l'enquesta de percepció ciutadana, l'any 2015 viure al Districte de Gràcia és
valorat amb una nota de 8,1 (respecte un 7,9 de viure a Barcelona) i el nivell de
seguretat es valora amb un 6,8 (6,4 a Barcelona).
Els principals problemes detectats al Districte de Gràcia el 2015 segons la percepció
ciutadana són el soroll i el turisme, mentre que a escala del conjunt de la ciutat són la
inseguretat i la neteja. Val a dir que al Districte de Gràcia el soroll és el principal
problema registrat des de 2012, mentre que el segon ha anat variant cada any, tal i com
mostra la taula següent.
Taula 3.3.4. Evolució dels dos principals problemes del districte de Gràcia segons
l'enquesta de percepció ciutadana.
Any

2012

2013

2014

2015

Principals problemes del
districte de Gràcia

Soroll

Soroll

Soroll

Soroll

Aparcament

Inseguretat

Neteja

Turisme

Font: Departament d’Estudis i Programació, Aj. de Barcelona (juliol 2016). Dades estadístiques del districte
de Gràcia.

Tot i l'afluència de turistes al Park Güell, que genera tensions i problemes de
convivència ciutadana específics, les enquestes de percepció per districtes demostren
que la ciutadania de Gràcia no percep una pressió turística tan elevada com a Ciutat
Vella o d'altres districtes de la ciutat. Tot i així, la presència dels turistes és significativa i
les opinions es troben dividides entre els que creuen que cal atreure més turistes i els
que voldrien que n'hi hagués menys.
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Taula 3.3.5. Proporció d'enquestats que respon afirmativament en relació al turisme als
districtes de Gràcia, Ciutat Vella i al conjunt de Barcelona (2015).
Preguntes efectuades

Gràcia

Ciutat
Vella

Barcelona

Considera que viu en un barri turístic

70,3%

91,8%

38,0%

El turisme és beneficiós per la ciutat

88,3%

85,0%

91,5%

Cal atreure més turistes

45,9%

35,7%

52,8%

S'està arribant al límit

49,2%

61,6%

43,1%

Voldria menys turistes

25,0%

48,8%

14,2%

Hi ha massa allotjaments turístics al barri

21,9%

54,7%

15,1%

Els turistes són més incívics que els locals

19,2%

30,6%

22,6%

Treballa en el sector turístic

15,8%

22,6%

13,1%

Té relació amb els turistes

72,5%

77,2%

67,6%

Té relació professional amb els turistes

11,5%

ND

12,9%

Ha vingut un familiar o amic a visitar-lo l'últim any

39,7%

ND

42,3%

Al seu edifici hi ha algun HUT

19,6%

34,0%

15,3%

Ha tingut moltes o força molèsties per HUT

14,9%

43,9%

12,9%

Font: Registre públic d'enquestes d'opinió. Ajuntament de Barcelona (2015). Percepció del Turisme a
Barcelona. Presentació de resultats. Any 2015.

Pel que fa a la valoració de la gestió municipal del turisme, els aspectes més ben
valorats (on els enquestats responen molt bé i bé) són: informació de la ciutat (69%),
promoció del turisme (67%), preservació del patrimoni (66%) i mobilitat del turisme
(62%), mentre que els que obtenen una valoració més baixa són els HUT (19%),
l'incivisme (23%) i el soroll (26%).
Taula 3.3.6. Proporció d'enquestats que respon afirmativament (bé i molt bé) a l’enquesta
de percepció ciutadana en relació amb la gestió municipal per àmbits als districtes de
Gràcia, Ciutat Vella i per al conjunt de Barcelona (2015).
Districte

Informació
ciutat

Mobilitat
turisme

Preservar Promoció
patrimoni turisme

Serveis
zones
turístiques

Gràcia

69%

62%

66%

67%

56%

Ciutat Vella

76%

66%

68%

ND

54%

Barcelona

73%

71%

71%

68%

58%

Seguretat

Repartir els
turistes en
altres àrees

Gràcia

52%

37%

26%

19%

23%

Ciutat Vella

44%

40%

21%

25%

21%

Barcelona

49%

42%

29%

26%

26%

Districte

Soroll

HUT

Incivisme

Font: Registre públic d'enquestes d'opinió. Ajuntament de Barcelona (2015). Percepció del Turisme a
Barcelona. Presentació de resultats. Any 2015.
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4 IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES POTENCIALS
ASSOCIATS AL PROJECTE CASA VICENS

4.1 Escenaris plantejats
En aquest apartat es presenten els impactes potencials que podria arribar a tenir
l'activitat turística de Casa Vicens. Per fer-ho, 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 de les mesures
preventives i correctores que permetrien reduir-los (vegeu 4.1). 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. Tal com s'exposa en el capítol 5 i posteriors, 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, d'altra banda
asseguren una visita de qualitat a l'edifici (vegeu 5.1). Aquest escenari serà el
resultant si s'apliquen les mesures preventives i correctores previstes en els
capítols 5 i 6 d'aquest Pla. Aquest escenari correspondria a una ocupació de
203.250 visitants/any, que representen només el 7,4% dels visitants anuals del
Park Güell.
Els escenaris i valors treballats en aquest capítol 4 d'impactes potencials corresponen a
l'escenari de màxims d'ocupació elevada.

4.2 Ocupació d'espai públic i transformació del paisatge urbà
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
L'activitat turística pot provocar una transformació del paisatge urbà i de l'espai públic,
tant a nivell dels usos i aparença de les plantes baixes i dels espais comercials (vegeune més detall a 4.6) com d'ocupació del carrer per grups de turistes i per activitats
irregulars o no regulades (venedors ambulants, estàtues humanes, etc.).
Pel que fa a l'ocupació de l'espai públic, la futura obertura de la Casa-Museu provocaria
l'atracció de 171 visitants/hora en mitjana diària anual (214 visitants en els moments
àlgids de l'hora punta i temporada alta), considerant la hipòtesi d'aforament elevat de
350.000 visitants/any. Aquests visitants ocuparien l'espai públic dels carrers del voltant
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per accedir-hi, en particular des de les estacions de transport públic i dels autobusos
turístics, i en concret del carrer Carolines per accedir a la finca.
A més d’aquesta afluència de visitants “formals”, cal tenir en compte els impactes sobre
l’espai públic dels turistes que s’acostarien a l’edifici sense accedir al recinte ni pagar
entrada, anomenats "passavolants". La importància d’aquest efecte sens dubte serà
rellevant, atès que ja s’ha constatat que es produeix en l’actualitat, amb l'edifici tancat i
tapat per una lona, tot i que és difícil de quantificar. Tenint en compte dades d’un estudi
específic dut a terme al Park Güell i l’avaluació feta per Casa Vicens prèvia a l'obertura,
es considera que aquest col·lectiu podria representar aproximadament el 50% dels
visitants amb entrada, cosa que incrementaria el total de visitants a 255 visitants/hora en
mitjana diària anual (171 visitants i 84 passavolants) i 319 visitants els moments àlgids
de l'hora punta i temporada alta (214 visitants i 105 passavolants).
Taula 4.2.1. Nombre de visitants atrets per Casa Vicens en hora punta o hora mitjana anual
corresponents a l'escenari elevat (350.000 visitants/any).
Hores considerades

Visitants

Passavolants

Visitants totals

Hora punta temporada alta

214

105

319

Hora punta en mitjana anual

171

84

255

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Casa Vicens.

També podrien aparèixer venedors ambulants, manters, actors [estàtues humanes...] i
d'altres activitats econòmiques irregulars que ocuparien l'espai públic, tal com succeeix a
d'altres punts d'interès turístic, com el Park Güell. Tot i que es fa difícil estimar-ne el
valor es preveu un volum d'aquestes activitats acotat respecte d'altres pols d'atracció
rellevants, ja que el nombre de visitants també és més acotat.
L'ocupació de l'espai públic per part de grups de turistes també pot provocar altres
impactes, com la contaminació acústica.
Globalment, l'ocupació d'espai públic pels vianants, visitants, passavolants i venedors
ambulants no es preveu molt significativa, però sí que podria provocar l'ocupació no
només de la vorera sinó també de la calçada davant de la finca en moments punta. En
aquest sentit la possible pacificació del carrer Carolines mitjançant una plataforma única
podria arribar a ser contraproduent, ja que facilitaria una ocupació més gran del carrer
per aquests col·lectius irregulars i reduiria la seguretat dels vianants front als vehicles.
També podria haver-hi ocupacions puntuals de l'espai públic per part dels taxis que
poguessin desencotxar o recollir visitants, aproximadament parades de 30 segons.
S'ha de recordar que avui dia ja hi ha operadors turístics que s'acosten amb autocars,
generalment de 20 places, per fer una explicació exterior de la façana i facilitar que els
turistes facin fotografies.
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4.3 Increment de la mobilitat i problemes d'accessibilitat
4.3.1 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 autobús properes tindrien prou capacitat per absorbir l’increment de
viatgers màxim previst en hora punta. El 26% dels visitants accedirien a peu i el
17% ho farien en serveis discrecionals. Només el 5% hi accedirien en vehicle
privat
La futura obertura de la Casa Vicens provocaria un increment de la mobilitat, que
segons la previsió d'ocupació del promotor presentaria puntes idèntiques a les 12h i les
16h, tan entre setmana com al cap de setmana. Aquestes puntes no coincidirien amb les
puntes existents a la xarxa de transport públic ni a la xarxa viària de la ciutat, que es
donen entre les 8 i les 9h i les 17a 20h entre setmana (en concret, per la tarda són 1718h en autobús, 18-19h en metro, i 17-20h a la xarxa viària). Pel que fa al cap de
setmana aquestes sí que podrien coincidir ja que les puntes viàries són de 12 a 14
hores. Tot i així, aquestes són d'un nivell menor que les d'entre setmana, motiu pel qual
el seu impacte potencial sobre la mobilitat de la ciutat seria moderat.
S'analitza l'impacte potencial de la mobilitat i la previsió de repartiment modal dels 214
visitants en hora punta i temporada alta (mesos d'abril a octubre, descomptant el mes de
juny) corresponent a l'aforament anual elevat de 350.000 visitants.
En aquest càlcul no s’ha tingut en compte el públic escolar, atès que les visites escolars
es realitzarien de 9:00 h a 12:00 h entre setmana, fora de l’hora punta de matí de la
tarda. Tot i així, es preveu que la majoria del públic escolar arribaria a la Casa Vicens
majoritàriament en transport públic a excepció d’alguna escola que ho faria en transport
discrecional, en autocars generalment de 50 places.
Per estimar la distribució de visitants per mitjà de transport s’han tingut en compte les
característiques de mobilitat de cada grup de visitants previst en el programa de
funcionament de Casa Vicens (vegeu 2.3):
Taula 4.3.1. Distribució potencial dels tipus de visitant per tipologies.
Tipologia

Visitants internacionals

Tipologia

Proporció

Proporció

Individuals

39%

Bus turístic

20%

Agents turístics

16%

Premium
Públic Local

Públic Local

Públic escolar

Públic escolar

Total

Total

79%

4%
17%

17%

4%

4%

100%

100%

Font: Casa Vicens.
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Les premisses de partida per a cadascuna d'aquests tipologies són:


Visitants individuals: s'utilitzen els resultats de l’enquesta “Estadístiques de
turisme. Barcelona: ciutat i entorn”, en resposta a la pregunta “mitjà de transport ha
fet servir durant la seva estada a Barcelona”.

Taula 4.3.2. Mitjà de transport utilitzat majoritàriament pels turistes enquestats (2015).
Mitjà de transport

Proporció (%)

A peu

5%

Bicicleta

1%

Transport públic

90%
Dels quals:
Metro o FGC

73%

Autobús

7%

Taxi

20%

Discrecional

1%

Vehicle privat

3%

Font: elaboració pròpia a partir de: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consorci de Turisme
de Barcelona (2015). Estadístiques de turisme. Barcelona: ciutat i entorn. Resposta a la pregunta: quin és el
mitjà de transport que ha fet servir durant la seva estada a Barcelona?



Autobús turístic: s’ha considerat que el 75% dels visitants accedirien "a peu" a la
Casa-Museu des de la parada del bus turístic, ja que la parada més propera i que
dona servei als turistes que van al Park Güell es troba situada al carrer Escorial, a 1
km de distància, prou a prop com per fer el recorregut a peu.



Agents turístics: es consideren agents turístics els propis operadors turístics (30%)
i els establiments hotelers (70%). Pel que fa als visitants provinents d'operadors
turístics, es considera que accediran principalment amb transport discrecional. Pel
que fa als establiments hotelers, se'ls aplicarà la mateixa distribució modal que als
visitants individuals.



Prèmium: s’ha previst que aquesta tipologia de visitants accediran a la Casa Vicens
en vehicles discrecionals de petites dimensions (furgonetes de 10 o 12 places) o bé
en taxi.



Públic local: s’ha tingut en compte el repartiment modal dels residents de la ciutat
de Barcelona de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana en dia Feiner del 2015 (vegeu
3.2).

Mitjançant aquestes premisses es conclou que els visitants totals en hora punta,
accedirien principalment al recinte amb transport públic (60%), seguit dels visitants a peu
(26%) i dels que utilitzarien serveis discrecionals (17%). En darrera posició hi hauria els
visitants que accedirien en vehicle privat (5%) i els que ho farien en bicicleta (1%).
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Taula 4.3.3. Repartiment dels viatges generats pels visitants a Casa Vicens en hora punta i
temporada alta segons procedència i mitjà de transport utilitzat, corresponent a l'escenari
elevat de 350.000 visitants/any

Tipologia

Visitants

A peu

/hora
Núm.

Visitants
individuals

Bicicleta

%

Nú
m.

%

Transport
públic

Núm.

%

Serveis
discrecionals

Vehicle privat

Núm.

Núm.

%

%

115

6

5%

1

1%

104

90%

1

1%

3

3%

Autobús
turístic

43

32

75%

0

0%

11

25%

0

0%

0

0%

Operadors
turístics

11

1

5%

0

0%

2

15%

9

80%

0

0%

9

0

0%

0

0%

2

20%

7

80%

0

0%

36

17

48%

1

2%

11

30%

0

0%

7

20%

214

56

26%

2

1%

129

60%

17

8%

11

5%

Prèmium
Públic
local
TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Casa Vicens.

Pel que fa al transport públic, considerant la distribució dels viatges dels turistes i del
públic local esmentada anteriorment (vegeu taula 4.3.2.), els 129 viatges en transport
públic en hora punta es distribuirien de la manera següent:


Metro i ferrocarril: 91 viatges/hora, repartits per les 7 línies amb parades properes
a Casa Vicens.
Es podria fer una anàlisi més ajustada si es disposés de la càrrega real de les 7
línies a les estacions de l’àmbit i a les hores punta de funcionament de Casa
Vicens. De tota manera, sabent que un d'aquests vehicles pot transportar fins a
1.000 viatgers, l'increment de 13 viatgers en hora punta per línia que suposarien
els visitants de Casa Vicens seria fàcilment absorbit.



Autobús: 12 viatges/hora, repartits per les 8 línies amb parades properes a Casa
Vicens.
De la mateixa manera que en el cas anterior, si es disposés de la càrrega real de
les 8 línies d'autobús existents a les parades de l’àmbit i a les hores punta de
funcionament de Casa Vicens (12h i 16h) es faria una anàlisi més detallada, ja
que habitualment aquestes línies acostumen a trobar-se força saturades a causa
dels turistes que van a visitar el Park Güell. De tota manera, la seva saturació
màxima es troba a l'horari d'entrada i sortida de les escoles (8-9h i 17-18h) que
difereix de l'horari punta previst a Casa Vicens. Tot i així, sabent que un autobús
estàndard té una capacitat de 88-95 places i un autobús articulat d’entre 150-153
places, i que hi ha 8 línies d'aportació amb parades properes a la finca, es
considera que l'increment d'1 a 2 viatgers pe expedició i per línia podria ser
absorbit per la xarxa d'autobusos actual.
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Taxi: 25 viatges/hora; comptabilitzats en mitjana de 2,5 persones/vehicle
suposaria 10 vehicles.
Si tots aquests taxis desencotxessin davant de la finca, accedint al propi carrer
Carolines pel carrer Gran de Gràcia, l'impacte pot ser mitjanament significatiu, ja
que suposaria el desencotxament d'un taxi cada 6 minuts. Per aquest motiu
s'han proposat diferents mesures per reduir tant el nombre total de taxis
desencotxats en hora punta com el lloc de desencotxament.

Taula 4.3.4. Nombre de visitants atrets per Casa Vicens en hora punta i temporada alta
corresponent a l'escenari elevat (350.000 visitants/any) i increment de viatges que
representen per línia de transport públic
Visitants

Increment de viatges
totals / hora punta

Increment de
viatges totals/línia i
hora punta

Metro i FGC

91

13

Autobús

12

1,5

Taxi

25

-

Font: Elaboració pròpia.

Pel que fa als 17 visitants que hi accedirien en transport discrecional en hora punta, hi
hauria 10 visitants que hi accedirien en autocars discrecionals, previsiblement en
minibusos de 20 places, i 7 que accedirien en furgonetes de 8 a 10 places. Per tant, el
seu impacte seria moderat fins i tot si desencotxessin directament al carrer Carolines.
De tota manera, l'accés d'aquests vehicles pel carrer Gran de Gràcia seria
desaconsellable, motiu pel qual es prendran mesures tant per reduir-ne el nombre com
la mida del vehicle com el lloc de desencotxament.
Pel que fa als 11 visitants que accedirien en vehicle privat a l'hora punta (a les 12h i les
16h), s'afegirien als 150 vehicles motoritzats que transiten aproximadament en hora
punta al carrer Carolines (vegeu 2.1), comportant un increment de vehicles acotat. A
més a més, s'ha de recordar que l'hora punta de la xarxa viària entre setmana no
coincideix amb l'hora punta de Casa Vicens.

4.3.2 Impacte de la mobilitat conjunta de visitants i passavolants
L'impacte de la mobilitat conjunta de visitants i passavolants també seria moderat,
ja que principalment hi accedirien en transport públic, i la xarxa existent és capaç
d'absorbir-los fàcilment. De tota manera és interessant aplicar mesures per reduir
els impactes dels modes motoritzats
En aquest cas es consideren no només l'atracció de visitants sinó també de persones
que observaran l'edifici des de l'exterior (anomenats aquí passavolants), que poden
arribar als 389 visitants totals en hora punta.
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Taula 4.3.5. Nombre de visitants i passavolants atrets per Casa Vicens en hora punta i
temporada alta corresponents a l'escenari elevat (350.000 visitants/any).
Visitants

Passavolants
214

Visitants i
passavolants
105

319

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Casa Vicens.

La distribució dels passavolants per modes de transport s'estima similar a la de la resta
de visitants, sense comptabilitzar els visitants prèmium ni els visitants locals.
Els visitants i passavolants totals en hora punta accedirien principalment al recinte amb
transport públic (59%), mentre que la resta es distribuiria entre a peu (25%), i serveis
discrecionals (12%). El vehicle privat només seria utilitzat pel 4% dels visitants totals i la
bicicleta per l'1%.
Taula 4.3.6. Repartiment dels viatges generats pel global de visitants i passavolants a Casa
Vicens en hora punta de 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%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Casa Vicens.

Els 189 viatges en transport públic distribuïts pels diferents mitjans de transport públic i
línies de metro i ferrocarril serien assumibles per la xarxa de transport públic col·lectiu
actual.
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Taula 4.3.7. Nombre global de visitants i passavolants atrets per Casa Vicens en hora
punta i temporada alta corresponents a l'escenari elevat (350.000 visitants/any) i increment
de visitants que representen per línia de transport públic.
Visitants
Metro i FGC

Viatges totals /hora
punta

Viatges totals/línia i
hora punta

135

19

Autobús

17

2

Taxi

37

-

Font: Elaboració pròpia.

L'impacte dels viatges en taxi seria significatiu, 15 taxis l'hora punta, un taxi cada quatre
minuts, de manera que s'haurien de prendre mesures per reduir-lo, tal com s'exposa
més endavant. El mateix succeiria amb els viatges provinents de transport discrecional,
per la qual cosa seria interessant aplicar mesures per reduir els impactes dels modes
motoritzats.

4.4 Augment de la gestió dels 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
El carrer Carolines ja disposa d'àrees de recollida de residus a l'entrada, al mig i al final
del carrer i de papereres en diversos punts, les més properes a Casa Vicens al
creuament amb el carrer Aulèstia i Pijoan (vegeu 2.1).
L'afluència de visitants esperada comportaria una generació de residus pròpia de la
finca acotada, tant de residus no perillosos segregats en les diferents fraccions com de
residus perillosos. Pel que fa als residus no perillosos, al tractar-se d'un carrer en el que
els establiments comercials no disposen de recollida independent, aquests serien
dipositats a les àrees de recollida de residus disponibles al carrer, augmentant la
producció total de residus del carrer recollida en els contenidors de les diferents
fraccions de les àrees de recollida de residus més properes. Aquest fet podria
incrementar la freqüència de buidatge dels contenidors per part de l'Ajuntament, tot i que
es preveu que l'increment seria acotat i no superior al d'altres establiments del carrer.
A més a més, s'incrementaria la quantitat de residus a les papereres dels carrers del
voltant de l'activitat, cosa que podria arribar a necessitar el seu buidatge amb una
freqüència més elevada que l'actual.
Finalment, els visitants i altres individus atrets per l'activitat podrien fer incrementar la
freqüència de la neteja viària dels carrers del voltant.
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4.5 Afectació a la qualitat ambiental
4.5.1 Contaminació atmosfèrica
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
L'increment de la contaminació atmosfèrica de l'àmbit d'estudi que provocaria la nova
activitat es trobaria directament relacionada amb l'increment de la mobilitat generada i
variaria en funció dels modes de transport utilitzats pels futurs visitants (vegeu 4.2). En
tot cas, l'impacte seria moderat, ja que s'estima que només el 5 % dels visitants diaris hi
accedirien amb vehicle privat individual, un 8 % en vehicles discrecionals i un 11% en
taxi, que es consideren els modes més contaminants. Cal indicar que el 26% dels taxis
que circulen per la ciutat són vehicles de baixes emissions, la majoria vehicles híbrids. A
més a més, es considera que pel nombre de visitants atrets per l'activitat no seria
necessari incrementar la freqüència de pas dels modes de transport públic col·lectiu ni
del bus turístic, per la qual cosa el seu impacte ambiental amb l'obertura de Casa Vicens
seria el mateix que actualment.
Taula 4.5.1. Distribució de la mitjana de visitants diaris atrets per Casa Vicens per mode de
transport corresponents a l'escenari elevat (350.000 visitants/any).
Mode de transport
A peu

Visitants/dia

Proporció (%)

239

27%

8

1%

378

42%

Bus

57

6%

Taxi

99

11%

Autocars discrecionals minibús
(operadors turístics i escoles)

48

5%

Furgonetes discrecionals (visitants
prèmium)

29

3%

Vehicle privat

44

5%

901

100%

Bicicleta
Metro i FGC

Total
Font: elaboració pròpia.

També s'hauria de prendre en consideració l'increment del transport de mercaderies
dels proveïdors de la futura Casa-Museu, que en general s'efectuaria en vehicles de
mercaderies lleugers o furgonetes (de mitjana, 5 vehicles/dia).

Barcelona, maig 2017

82

PLA D'IMPACTE TURÍSTIC DE LA CASA VICENS
Per a Casa Vicens

Per fer aquest càlcul es consideren els factors d'emissió de cadascun dels modes, amb
els combustible i àmbit d'aplicació més comuns. També es consideren altres
paràmetres, com la distància mitjana recorreguda i el nombre de trajectes efectuats per
cada vehicle.
Taula 4.5.2. Factors d'emissions de gasos amb efecte hivernacle i contaminants
atmosfèrics per vehicle·km.
Mode de transport
Taxis de baixes
emissions (26,4%)
Autocars
discrecionals

Factor utilitzat
Turismes híbrids
en àmbit urbà
Autobusos de
gasoil en àmbit
urbà

Vehicles privats i taxis
Turismes de gasoil
convencionals
en àmbit urbà
(73,3%)
Vehicles lleugers de
Vehicles lleugers
mercaderies o
de gasoil en àmbit
passatgers
urbà

g CO2/veh·km

g NOx/veh·km

g PM10/veh·km

102,03

0,01

0,083

1.800,66

16,31

4,39

189,96

0,74

0,171

265,94

1,17

0,482

Font: Autoritat del Transport Metropolità (2012). Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB per a
l'any 2012. I percentatge de taxis de cada combustible, dades de l'Institut del Taxi, 2017.

Taula 4.5.3. Altres variables utilitzades en el càlcul de les emissions atmosfèriques de la
mobilitat generada per Casa Vicens.
Mode de transport

Visitants/vehicle

km/trajecte

Trajecte/vehicle

Taxis

2,5

5

2

Autocars discrecionals minibús

20

10

2

Vehicles privats
Vehicles lleugers de passatgers
Vehicles lleugers de mercaderies

2,5
8
0

10
10
5

2
2
1

Font: elaboració pròpia.

L'impacte en la qualitat de l'aire més significatiu seria el dels vehicles privats i taxis
convencionals, seguit dels autocars discrecionals, motiu pel qual es prendran mesures
de contenció i reducció del seu impacte.
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Taula 4.5.4. Emissions de gasos amb efecte hivernacle i contaminants atmosfèrics diaris
en mitjana derivades de l'increment de vehicles provocat per l'activitat corresponent a
350.000 visitants/any.
Mode de transport

kg CO2/dia kg NOx/dia

Taxis de baixes emissions
(principalment híbrids)
Autocars discrecionals
minibús

kg PM10/dia

10,68

0,00

0,01

86,01

0,78

0,21

Furgonetes discrecionals
Vehicles privats i taxis
convencionals
Vehicles lleugers de
mercaderies

19,17

0,08

0,03

122,47

0,48

0,11

6,65

0,03

0,01

Total

244,98

1,37

0,38

Font: elaboració pròpia.

Extrapolant aquestes emissions al llarg de l'any, les emissions totals estimades
representen una ínfima part de les emissions existents a Barcelona, el 0,013% en NOx i
el 0,039% en PM10.
Taula 4.5.5. Emissions de gasos amb efecte 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
89,42 0,009%

t NOx/any

%

4.022,29
0,50 0,012%

t PM10/any

%

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).
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4.5.2 Contaminació acústica
El soroll pot provocar impactes temporals i moderats, principalment diürns,
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 com a l'interior
de l'edifici
La contaminació acústica es trobaria principalment relacionada amb tres factors que
s'avaluen de manera independent. Aquests factors són els següents:


Ocupació d'espai públic (vegeu 4.2.1)
L'ocupació de l'espai públic a l'exterior de la finca i l'accés a la mateixa per part dels
visitants tindria l'efecte més rellevant diurn, ja que podria arribar a suposar 319
persones addicionals -214 visitants i 105 passavolants- en els moments àlgids de
l'hora punta i temporada alta (171 visitants/hora i 84 passavolants en mitjana diària
anual) en l'escenari elevat de 350.000 visitants/any.



Mobilitat en vehicle privat, taxi i autocar discrecional (vegeu 4.3.1)
L'efecte acústic derivat de la mobilitat dels vehicles a l'àmbit seria moderat, ja que el
nombre de visitants usuaris d'aquests sistemes de transport seria força baix i per
tant el nombre de vehicles totals, fins i tot en hora punta i temporada alta també
seria acotat. A més s'ha de prendre en consideració que gran part dels taxis són
vehicles híbrids, amb baixos nivells de soroll.

Taula 4.5.6. Nombre de visitants i vehicles motoritzats atrets per l'activitat en hora punta
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

Font: elaboració pròpia.



Activitat a l'interior
L'efecte derivat de les activitats efectuades a l'interior de la finca podria ser rellevant
si els tancaments de l'edifici no s'aïllen adequadament, especialment si es fan
activitats de vespre i nit. També cal tenir en compte l'activitat que es podria fer a
l'exterior de la casa, que podria provocar molèsties en horari de vespre i nocturn, tot
i que en principi el promotor no preveu aquest tipus d'activitats. Tanmateix, l'impacte
ja és moderat gràcies a l'horari principalment diürn de funcionament de Casa
Vicens.
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4.6 Transformació de l'activitat econòmica local
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
A dia d'avui (març de 2017), amb la Casa Vicens tancada, ja hi ha dos establiments de
records i souvenirs (vegeu 2.1) oberts al carrer Carolines. Tenint en compte les
tipologies d'establiments comercials existents es considera que els 6 locals buits serien
els més susceptibles de ser llogats o comprats per posar-hi establiments relacionats
amb la nova atracció de visitants, amb el risc d'acollir-hi establiments de baixa qualitat. A
més llarg termini això podria arribar a succeir amb la resta de comerços existents. Per
altra banda seria probable que els establiments existents adaptessin la seva oferta al
nou públic de visitants, per exemple posant els cartells o els menús en anglès, o oferint
sucs i fruita tallada per emportar, tal com ha passat als carrers del voltant del Park Güell.
A mitjà termini podria produir-se una revaloració del preu dels locals comercials que
podria provocar l'expulsió d'algunes activitats comercials existents de proximitat i
d'interès general per a veïns i residents, cosa que podria arribar a empobrir el teixit
comercial del barri. Tanmateix, el poder d'atracció de visitants de Casa Vicens és molt
més acotat que el d'altres punts d'interès turístic de la ciutat de més gran envergadura
(la Casa Vicens representaria el 12,7% dels visitants del Park Güell en l'escenari elevat
de 350.000 visitants/any), per la qual cosa aquest efecte podria succeir només de
manera puntual o dilatar-se en el temps.

4.7 Incidència sobre la cohesió social i les relacions de veïnatge
L'obertura de Casa Vicens comportaria uns impactes socioambientals moderats i
per tant poques molèsties als veïns, però existeix el risc que creixin al llarg del
temps
Tots els impactes anteriorment exposats podrien generar problemes de relació dels
visitants de Casa Vicens amb els veïns del carrer Carolines i amb el barri de Vila de
Gràcia. Tot i que globalment no es considera que d'entrada aquests fossin crítics, seria
convenient prendre una sèrie de mesures preventives i correctores per minimitzar la
seva incidència.
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4.8 Valoració global dels impactes potencials
En resum, l'obertura de Casa Vicens, en el seu escenari elevat, podria provocaria els
impactes potencials següents:
 Ocupació de l'espai públic: impacte temporal i moderat
L'ocupació de l'espai públic per part de turistes, passavolants que no paguessin entrada,
possibles venedors ambulants, taxis i altres vehicles que desencotxessin podria
provocar molèsties d'envaïment de la calçada i de soroll en moments puntals, però
l'impacte global seria temporal i moderat.
 Increment de la mobilitat dels visitants: impacte compatible
El 60% dels viatges s'efectuarien en transport públic i les línies de metro i autobús
properes tindrien prou capacitat per absorbir l’increment de viatgers màxim previst en
hora punta. Pel que fa a la resta destacarien els visitants a peu (26%) i dels que
utilitzarien serveis discrecionals (17%), quedant en darrera posició els visitants que
accedirien en vehicle privat (5%) i els que ho farien en bicicleta (1%).
L'impacte de la mobilitat conjunta de visitants i passavolants també seria moderat, ja que
principalment hi accedirien en transport públic, i la xarxa existent és capaç d'absorbir-los
fàcilment. De tota manera seria interessant aplicar mesures per reduir els impactes dels
modes motoritzats.
 Increment de la generació de residus: impacte mínim, temporal i compatible
L'increment de la generació de residus provocat per la nova activitat es preveu moderat i
d'entrada no afectaria significativa les freqüències de recollida del contenidors i
papereres del carrer Carolines.
 Efecte sobre la contaminació atmosfèrica: impacte moderat
L'impacte de l'activitat sobre la contaminació atmosfèrica seria molt moderat, i només
causat per la mobilitat de visitants en vehicle privat, taxi i serveis discrecionals.
 Efecte sobre la contaminació acústica: impactes temporals i moderats
La contaminació acústica pot provocar impactes temporals moderats diürns per factors
com els 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 com a l'interior de l'edifici
 Efecte sobre el comerç local i el preu dels immobles comercials: impacte
moderat
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.
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5 MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES A
DESENVOLUPAR PEL PROMOTOR DEL
PROJECTE
Per tal de reduir els impactes ambientals potencials de la nova activitat es plantegen les
mesures preventives i correctores següents a executar per part del promotor del
projecte.

5.1 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
Tot i que l'ocupació màxima d'acord amb la llicència d'activitats és de 346 persones,
arribar a un nivell d'ocupació d'aquest ordre seria contradictori amb una visita
satisfactòria de l'arquitectura de Casa Vicens. Motiu pel qual els promotors del projecte
preveuen limitar les circulacions màximes a 150 persones/hora amb l'objectiu
d'assegurar una visita de qualitat i reduir els impactes potencials.
La prevenda plantejada mitjançant reserva de dia i franja horària en slots de 20
persones cada 20 minuts (60 persones/hora), a la web i amb gestió directa amb els
operadors turístics, hauria de reduir de manera rellevant el nombre de visites sense
reserva. Tot i que els primers tres anys de funcionament s'estima que les visites sense
reserva representarien el 40% de les visites, s'espera que a llarg termini aquestes es
puguin reduir fins el 20% del total.
El promotor assumeix aquest plantejament i preveu assolir un màxim de 124 visitants en
els moments àlgids de l'hora punta i temporada alta, cosa que comportaria 203.250
visitants l'any una vegada l'activitat es trobi consolidada al cap de 5 anys. Aquest valor
correspondria només al 7,4% dels visitants anuals de la zona regulada del Park Güell
l'any 2015. I representaria una reducció de 42% dels visitants anuals potencials de
l'escenari elevat de 350.000 visitants/any (vegeu 4.1).
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Taula 5.1.1. Nombre de visitants totals atrets per Casa Vicens en hora punta o hora mitjana
anual corresponents a l'escenari contingut (203.250 visitants/any).
Hores considerades
Hora punta temporada alta

Visitants

Passavolants

Visitants totals

124

61

185

99

49

148

Hora punta en mitjana anual
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Casa Vicens.

En aquest Pla no es presenta la reducció de l'impacte que comporta cadascuna de les
mesures sinó el seu efecte en conjunt, ja que moltes són complementàries i es troben
relacionades. Tanmateix, aquesta mesura concreta repercutiria molt significativa en la
reducció de l'impacte global i en tots els seus àmbits (vegeu 5.11).

5.2 Espai per a cues a l'interior de la finca
Disseny d'un espai per a la gestió de cues a l'interior de la finca, amb cabuda per
més de 200 persones
Amb l'objectiu de reduir l'ocupació d'espai públic (vorera i carrer) dels visitants que
esperen per entrar a la Casa-Museu, el promotor del projecte ha dissenyat un espai a
l'interior de la finca per a la gestió de les cues, que disposa d'un aforament màxim de 98
persones, sense comptabilitzar el propi aforament de la zona de recepció i benvinguda
interior que seria de 120 persones.
A més a més, amb l'objectiu de descol·lapsar l'entrada es disposarà de dos punts de
meeting point, que permetrien començar la visita per dos punts diferents de la Casa Museu.
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Figura 5.2.1. Plànol de planta baixa de Casa Vicens on s'indica l'espai de gestió de cues i
les zones de meeting point.
Font: Casa Vicens.

5.3 Gestió dels accessos a la finca
El promotor preveu disposar d'un conserge a l'entrada principal d'accés a la finca
amb l'objectiu de controlar els accessos
Li situació d'un conserge permetrà discriminar els visitants amb preserva dels visitants
que han de comprar l'entrada, els visitants prèmium, les escoles i el públic que vingui per
a tallers concrets; i conduir-los a les cues corresponents. A més a més, aquest conserge
podria evitar que persones que no vulguin pagar la visita accedeixin a la finca i al jardí.

5.4 Regulació dels horaris d’obertura
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
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L'horari d'obertura normal de 10 a 20 h, es podria allargar fins les 23h en moments i
activitats puntuals, sempre que es garanteixi el compliment de la llicència d'activitats
atorgada, que preveu en aquestes hores activitats únicament a l'interior de l'edifici i que
per tant no haurien de comportar un impacte acústic significatiu.

5.5 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
Per tal de fomentar l'ús dels transports més sostenibles per part dels visitants, els
promotors preveuen facilitar als seus clients la màxima informació possible per tal de
que els usuaris i visitants de Casa Vicens els sigui fàcil arribar-hi amb transport públic
col·lectiu o a peu.
En un context de turisme cada cop més informat per mitjans digitals i amb tota la
informació a l'abast es proposa reforçar molt aquests canals d' informació (web, xarxes
socials i sistemes de compra d'entrades on-line). El fet a més de vendre principalment
amb sistema de prereserva facilitarà molt el tracte relacional amb els clients via
dispositius d'accès mòbil a la informació.
Així mateix es farà un esforç continuat en fer arribar aquests itineraris desitjats als
diversos operadors turístics o agents comercials de la ciutat amb els que es tingui tracte
directe (hotels, guies oficials i agències entre d'altres).
En concret, entre d'altres mesures es proposa:


Introduir de forma destacada informació general sobre l'accés a Casa Vicens
amb els diferents mitjans de transport públic col·lectiu a la seva pàgina web.
Inclou una recomanació específica que en cas de venir amb taxi és desencotxi a
l'Avinguda Príncep d'Astúries i no al carrer Carolines.



Informació general sobre l'accés amb els diferents mitjans de transport públic al
propi full de reserva de l'entrada o als correus electrònics o via l'aplicatiu per a
mòbils (app) que s'habilitarà per a la compra d'entrades anticipades.



Un aplicatiu web que recomani els millors recorregut a efectuar en transport
públic o a peu per accedir al recinte en funció del lloc de procedència. Aquest
hauria de ser imprimible i/o visualitzable en pantalla conjuntament amb el full de
reserva.



Un senyal informatiu a l'interior de la finca, que indiqui la ubicació de les parades
de transport públic col·lectiu més properes i les ubicacions de les parades de
taxis recomanades.

A més a més, a l'hora de validar l'entrada es preguntarà regularment a un nombre
representatiu de visitants quin mode de transport han utilitzat per tal de tenir-ne un
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registre que serveixi per al Pla de gestió i seguiment. Aquesta enquesta permetrà
disposar de dades representatives de les èpoques de l'any.

5.6 Rehabilitació de tancaments millorant-ne l'aïllament acústic
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
Per tal de reduir els possibles efectes de contaminació acústica provocats per les futures
activitats a l'interior de la Casa, s'ha plantejat la millora dels tancaments de l'envolupant
de l'edifici, mitjançant un increment de l'aïllament acústic per al compliment del Codi
Tècnic de l'Edificació (DB-HR) i la llicència d'activitats.

5.7 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
Es planteja que la finca disposi de papereres selectives de 4 fraccions (paper, plàstic i
orgànica i fracció resta) distribuïdes homogèniament pels diferents espais i en particular
a la cafeteria annexa i el jardí, amb l'objectiu de facilitar al màxim el reciclatge dels
residus generats pels visitants. A més a més, es proposa disposar d'un espai centralitzat
adequat a l'interior de l'edifici per a la disposició temporal dels residus segregat per les
diferents fraccions, que contingui també un espai separat reservat als voluminosos i als
residus especials fins a la seva recollida per empreses homologades.
A més els gestors de l'edifici procuraran prioritzar la compra de consumibles a granel i
en grans volums per reduir la generació d'envasos.

5.8 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
Amb l'objectiu de fomentar l'accés i la visita a l'edifici per part del públic local, de Gràcia i
del conjunt de Barcelona, i al mateix temps assegurar la qualitat de l'activitat i el seu
menor impacte en l'entorn, es planteja elaborar un programa específic amb activitats per
al públic familiar i local en caps de setmana i alguns esdeveniments puntuals als
vespres, fins a les 23h, sempre respectant l'aforament i les condicions acústiques
concedides en la llicència d’activitats.

Barcelona, maig 2017

92

PLA D'IMPACTE TURÍSTIC DE LA CASA VICENS
Per a Casa Vicens

5.9 Condicions de treball digne dels treballadors
El promotor preveu garantir unes condicions de treball digne per als seus
treballadors, mitjançant el conveni més adequat i vetllant per a que les seves
subcontractacions respectin les condicions dels convenis laborals corresponents
Per garantir unes condicions de treball digne als treballadors de Casa Vicens es planteja
que l'empresa apliqui el conveni col·lectiu sectorial que li correspongui. Si l'empresa i els
treballadors acorden un conveni específic ad-hoc, aquest podria millorar les condicions
del conveni col·lectiu. En cap cas les condicions d'un conveni particular podrien plantejar
opcions d'horari i retribució pitjors que les del conveni col·lectiu corresponent.
D'altra banda, el model de gestió de Casa Vicens farà que determinats serveis (com són:
atenció al públic, neteja, seguretat i manteniment, entre d'altres) puguin ser prestats per
part de terceres empreses prestatàries d'aquests serveis. En aquests casos Casa
Vicens vetllarà i exigirà en aquestes 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.

5.10 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
Es preveu planificar un calendari de reunions amb els veïns dels carrers propers a Casa
Vicens, així com amb algunes entitats del barri que es consideris rellevants i
representatives, amb l'objectiu d'informar-los de les activitats previstes a Casa Vicens,
conèixer directament les seves inquietuds, intercanviar opinions i punts de vista i
gestionar eventuals conflictes que puguin sorgir.
Els veïns amb els que es faran aquestes reunions seran principalment els del carrer
Carolines, el carrer Aulèstia i Pijoan i les finques nº 29, 30 i 31 de l'Avinguda Príncep
d'Astúries, que són adjacents a Casa Vicens per la banda posterior.
A més a més de les reunions periòdiques, també es podria establir un canal de
comunicació més àgil a través d'un correu electrònic o similar, que permetrien la
comunicació de temes puntuals en el període comprès entre reunions.
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5.11 Valoració dels impactes una vegada aplicades les mesures
preventives i correctores pel 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

Els impactes es reduirien de la manera següent:


Ocupació de l'espai públic i transformació de l'activitat econòmica local
Les mesures 1 (limitació del nombre de visitants) i 5 (divulgació de l'accés en modes
sostenibles) reduirien l'ocupació d'espai públic –tant viari com de voreres- dels
visitants a l'hora d'accedir a la finca, tal com es reflecteix a la taula següent.

Taula 5.11.1. 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%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Casa Vicens.

Addicionalment, les mesures 2 (espai per a cues a l'interior de la finca) i 3 (gestió
dels accessos a la finca) assegurarien la mínima ocupació de l'espai públic del
carrer a causa de les cues de visitants en moments punta.
D'altra banda, la limitació de públic potencial repercutiria en una menor atracció de
venedors ambulants i artistes de carrer, a més a més de provocar un impacte menor
en la transformació dels establiments comercials de l'entorn16.

16

És difícil de quantificar numèricament aquesta variació ja que no es considera convenient
extrapolar directament les dades disponibles dels grans centres d'atracció turística de Barcelona.
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Afectació a la qualitat ambiental
Les mesures 1 (limitació del nombre de visitants) i 5 (divulgació de l'accés en modes
sostenibles) reduiran el nombre de desplaçaments totals dels visitants i per tants els
possibles problemes d'accessibilitat i la contaminació atmosfèrica i acústica que se'n
deriven.
La mobilitat esperada en l'àmbit amb el conjunt de mesures aplicat es reduiria
significativament, fins a un 42 %.

Taula 5.11.2. Repartiment dels viatges generats pels visitants en hora punta de i
temporada alta segons procedència i mitjà de transport utilitzat, corresponent a la
hipòtesis de l'escenari contingut (203.250 visitants/any).

Tipologia

Visitants

A peu

Bicicleta

/hora
Núm.

%

Núm.

%

Transport
públic
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%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Casa Vicens.

Barcelona, maig 2017

95

PLA D'IMPACTE TURÍSTIC DE LA CASA VICENS
Per a Casa Vicens

Taula 5.11.3. Distribució de la mitjana de visitants atrets per Casa Vicens per mode de
transport en hora punta corresponents a l'escenari contingut (203.250 visitants/any).

Mode de transport

Visitants/hora Visitants/hora
punta
punta
(escenari
(escenari
elevat)
contingut)

A peu

Proporció de
visitants
escenari
contingut (%)

Reducció de
visitants
respecte
l'escenari
elevat (%)

56

32

26%

42%

2

1

1%

42%

Metro i FGC

91

55

44%

40%

Bus

12

8

6%

36%

Taxi

25

15

12%

41%

Autocars discrecional
minibús

10

6

5%

42%

7

4

3%

42%

11

4

3%

67%

214

124

100%

42%

Bicicleta

Furgoneta discrecional
Vehicle privat
Total
Font: elaboració pròpia.

Taula 5.11.4. Distribució de la mitjana de visitants diaris atrets per Casa Vicens per mode
de transport corresponents a l'escenari contingut (203.250 visitants/any).
Mode de transport
A peu

Visitants/dia

Proporció (%)

139

15%

4

0%

226

25%

Bus

36

4%

Taxi

59

7%

Autocars discrecionals minibús
(operadors turístics i algunes escoles)

28

3%

Furgonetes discrecionals (visitants
prèmium)

17

2%

Vehicle privat

15

2%

523

58%

Bicicleta
Metro i FGC

Total
Font: elaboració pròpia.
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La reducció de la mobilitat comportaria una reducció del 39% de les emissions
contaminants respecte l'escenari elevat de 350.000 visitants.
Taula 5.11.5. Comparació de les emissions de gasos amb efecte hivernacle i contaminants
atmosfèrics anuals derivades de l'increment de vehicles provocat per l'activitat
corresponent als diferents 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%

Font: elaboració pròpia.

A més a més, la reducció de la mobilitat també repercutiria en una reducció de la
contaminació acústica associada al volum de visitants en l'àmbit.


Incidència sobre la cohesió social i les relacions de veïnatge
Les mesures 8 (programa d'activitats per al públic local) i 10 (interacció periòdica
amb veïns i entitats del barri) permetrien millorar directament la percepció social
dels veïns immediats i dels del conjunt del barri, amb la consegüent millora de les
relacions de veïnatge.
Les propostes 1 (limitació del nombre de visitants), 2 (espai per a cues a l'interior de
la finca), 4 (regulació dels horaris d'obertura), 5 (divulgació de l'accés en transport
públic) i 6 (rehabilitació de tancaments millorant-ne l'aïllament acústic) permetien
reduir indirectament les possibles molèsties provocades per l'afluència de turistes
(incivisme, soroll, brutícia al carrer, etc.), cosa que redundaria en una percepció
positiva dels veïns i una millora de les relacions amb ells.



Altres impactes ambientals i socials
Les mesures 1 (limitació del nombre de visitants) i 7 (recollida selectiva àmplia dels
residus generats) permeten reduir la generació de residus dels visitants i per tan les
seves implicacions ambientals.
La mesura 9 (condicions de treball digne dels treballadors) probablement repercutirà
en una motivació més gran dels treballadors i en un efecte positiu sobre la qualitat
dels serveis prestats als visitants i als veïns.
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A la taula següent se sintetitzen qualitativament els efectes de la reducció dels
impactes que provoca cadascuna de les mesures.
Taula 5.11.6. 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
Gestió dels
3 accessos a la
finca
Regulació dels
4 horaris
d'obertura
Difusió de
l'accés en
5
modes
sostenibles
Rehabilitació
tancaments
6 millorant-ne
l'aïllament
acústic
Recollida
selectiva i àmplia
7
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.
Font: elaboració pròpia.
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6 PROPOSTES DE MESURES PREVENTIVES I
CORRECTORES A CONCERTAR AMB
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Aquest apartat planteja les mesures que es podrien aplicar per reduir els impactes
derivats de l'activitat de Casa Vicens, però que la seva aplicació no correspon al
promotor sinó a l'Ajuntament de Barcelona, a través del Districte de Gràcia
principalment. Per això es planteja la concertació d'aquestes mesures entre el promotor i
l'Ajuntament de Barcelona com la via per a la seva aplicació efectiva.
Les propostes plantejades en aquest apartat no són, en general, 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. Per aquest motiu seria necessari establir un
Programa de gestió i seguiment de l'impacte turístic de la Casa Vicens (vegeu capítol 7),
que permetés a l'Ajuntament de Barcelona disposar d'un sistema de seguiment de
l'evolució dels diferents paràmetres, incidències i possibles impactes potencials generats
per l'activitat i que permetés aplicar les mesures en el moment oportú i també plantejar
noves mesures quan fos necessari.

6.1 Articulació de la mobilitat i l’accessibilitat de l’entorn
6.1.1 Millores de la mobilitat de vianants al carrer Carolines
6.1.1.1 Prohibició efectiva de l'aparcament de motos en vorera
Es proposa a l'Ajuntament de Barcelona que prengui mesures per assegurar que
les motos no aparquin a la vorera del carrer Carolines
L'amplada de la vorera del carrer Carolines implica la prohibició de l’aparcament de
motos; tanmateix, a la vorera de muntanya s’hi han arribat a comptabilitzar més de 40
motos aparcades, que treuen molt espai al vianant atès que envaeixen entre 1,50 i 1,80
metres segons la disposició.
L'Ajuntament de Barcelona hauria de prendre mesures perquè es complís la normativa i
així poder deixar tot l’espai lliure de la vorera per al vianant.
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Figura 6.1.1. Fotografia de les motos en calçada a la vorera muntanya del carrer Carolines.
Font: elaboració pròpia (treball de camp de mobilitat el 06/02/2017 de 16 a 17h).

6.1.1.2 Ampliació de les places d'aparcament de motos en calçada
Ampliar el nombre de places d’aparcament a la calçada per donar cabuda a les
motocicletes que ara estan aparcades sobre la vorera
El carrer Carolines compta amb 36 places d’aparcament de motos en calçada (en grups
de 2, 18 i 16 places). Com s'ha exposat, les activitats existents avui dia al carrer (entre
d'altres, la formació associada a la Fundació Pere Tarrés) fan que aquest espai sigui
insuficient i s'hauria d'incrementar el nombre de places d'aparcament.
Cal remarcar, que a la vorera de mar, on s’ubiquen els aparcaments de motos, no n’hi
ha cap aparcada sobre la vorera.

6.1.1.3 Trasllat de l'aparcament de bicicletes a la calçada
Traslladar els punts d’ancoratge de bicicletes de la vorera de muntanya a la
calçada, on recentment ja s'han ubicat 3 punts més
A la vorera de muntanya del carrer de les Carolines hi ha 5 punts d’ancoratge per a
bicicletes que s'usen habitualment. De manera equivalent a les motos, les bicicletes
també eliminen espai de vorera al vianant, motiu pel qual se'n proposaria el seu trasllat a
la calçada.
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Figura 6.1.2. Fotografia dels ancoratges de bicicletes a la vorera del carrer Carolines
(esquerra) a la calçada de la vorera de mar (dreta).
Font: elaboració pròpia (treball de camp de mobilitat del 06/02/2017 de 16 a 17h).

6.1.1.4 Desplaçament de mobiliari urbà
Traslladar el banc de vorera muntanya uns 2 metres
A la vorera muntanya del carrer Carolines està instal·lat un banc situat a la part més
estreta del carrer, ja que coincideix amb el lloc on la façana està més avançada.
Per tal que les voreres del carrer Carolines disposin de tot el seu espai útil per als
vianants, seria convenient traslladar el banc un parell de metres perquè no coincidís
amb la part més estreta de la vorera i poder facilitar la continuïtat dels vianants sobre la
vorera.

Figura 6.1.3. Fotografia del banc ubicat a la vorera muntanya del carrer Carolines, just
davant de l'eixamplament de la façana més propera.
Font: elaboració pròpia (treball de camp de mobilitat del 06/02/2017 de 16 a 17h).
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6.1.1.5 Ampliació puntual de la vorera de mar davant Casa Vicens
Ampliar la vorera de mar davant de Casa Vicens per facilitar-ne l'observació
Just davant de Casa Vicens la vorera de mar té una orella, és a dir una part ampliada
sobre la calçada que serveix per a protegir al vianant. Es proposaria ampliar l’orella fins
l’inici de la zona verda actual (aproximadament 2 metres) per deixar un espai
d’observació protegit a aquells vianants que vulguin aturar-se a mirar la façana de la
Casa Vicens.

Figura 6.1.4. Fotografia actual de la vorera de mar del carrer Carolines davant de Casa
Vicens.
Font: elaboració pròpia (treball de camp de mobilitat del 06/02/2017 de 16 a 17h).

Figura 6.1.5. Imatge de la proposta d'ampliació de la vorera de mar del carrer Carolines
davant de Casa Vicens.
Font: elaboració pròpia.
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6.1.1.6 Nou pas de vianants
Crear un nou pas de vianants a la cruïlla d'Aulèstia i Pijoan amb Carolines
El carrer Carolines disposa de dos passos de vianants, un a l’entrada del carrer a
l’alçada de Gran de Gràcia i l’altre a la sortida del carrer amb l’avinguda Príncep
d’Astúries. La distància entre els dos passos de vianants és de 190 metres. Actualment,
els vianants que surten pel carrer d’Aulèstia i Pijoan i volen creuar a la vorera de
muntanya ho han de fer pel semàfor que hi ha al final del carrer.
El resultat pràctic i real a dia d'avui és que els vianants fan drecera buscant l’itinerari
més directe i menys segur, que és creuant el carrer de les Carolines pel mig. Seria
necessària la creació d’un pas de vianants a la cruïlla d’Aulèstia i Pijoan amb Carolines
per donar protecció als vianants a l’hora de creuar.

Figura 6.1.6. Imatge que presenta l'itinerari més habitual dels vianants que surten o van al
carrer Aulèstia i Pijoan i creuen pel mig del carrer Carolines.
Font: elaboració pròpia.

Figura 6.1.7. Recreació d'un pas de vianants al carrer Carolines, davant de la Casa Vicens.
Font: elaboració pròpia.
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El conjunt de mesures de millora del carrer Carolines proposades es resumeixen en els
següents esquemes.

Figura 6.1.8. Esquemes de la situació actual dels elements al carrer Carolines (a dalt) i
propostes de millora aplicades (a baix).
Font: elaboració pròpia.
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6.1.1.7 Valoració preliminar de la pacificació del carrer Carolines
Necessitat d'elaborar un anàlisi detallat de la pacificació del carrer Carolines
La pacificació del carrer Carolines és una mesura que presenta una sèrie d'avantatges
però que al mateix temps podria suposar també alguns inconvenients, per la qual cosa
es presenta una valoració preliminar d'aquests avantatges i inconvenients.
La pacificació del carrer Carolines comportaria també el canvi de sentit del carrer
Aulèstia i Pijoan.
Taula 6.1.1. Comparació d'avantatges i inconvenients de la pacificació del carrer Carolines.
Aspectes a considerar

Avantatges

Inconvenients
Reducció de la seguretat per al
vianant; l'absència de llindar
diferenciat entre la calçada i la
vorera fa que el vianant pugui
quedar desprotegit, en contra de
la seva pròpia percepció.

Ocupació d'espai públic

Increment de l'espai públic
disponible per al vianant,
comoditat del vianant.

Mobilitat

Reducció del nombre de
vehicles que accedeix al carrer
Carolines, limitat principalment
als vehicles dels veïns i serveis.

Disminució de la capacitat
d'evacuació dels carrers de
Gràcia cap a Sant Gervasi.

Qualitat ambiental

Reducció de la contaminació
acústica i atmosfèrica derivada
de la mobilitat dels vehicles al
carrer Carolines

-

Increment
de
la
facilitat
d'ocupació de part de la via
pública, inclosa la calçada, per
part de visitants, badocs,
venedors ambulants, estàtues
de carrer, etc. Alguns d'aquests
es preveuen acotats o molt
acotats, ja que el volum de
visitants serà molt més baix que
en altres punts d'interès turístic.

Font: elaboració pròpia.
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6.1.2 Propostes de possibles zones d'encotxament i desencotxament dels
serveis discrecionals
6.1.2.1 Zona d'encotxament i desencotxament del 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
Atès que properament es procedirà a la reurbanització de l’avinguda Príncep d’Astúries,
que passarà a disposar un únic carril de pujada, es considera necessari trobar una
solució perquè aquest carril no quedi col·lapsat a causa de vehicles discrecionals que
vulguin desencotxar a Casa Vicens. A més a més, seria convenient evitar que els
serveis discrecionals accedeixin al carrer Carolines pel carrer Gran de Gràcia per
desencotxar-hi visitants.
Per aquests motius, es proposaria destinar un espai de 10 metres per a l’encotxament i
desencotxament dels vehicles discrecionals (minibusos i furgonetes, no grans autocars, i
també taxis) que portessin visitants a la Casa Vicens. S'han proposat dos possibles
espais de d'encotxament alternatius, és a dir un dels dos seria suficient i, en tot cas,
també seria possible ubicar-los en altres indrets de la mateixa avinguda Príncep
d'Astúries si l'Ajuntament ho considerés oportú.

Figura 6.1.9. Propostes 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.
Font: elaboració pròpia a partir del plànol de la reforma de l'avinguda Príncep d'Astúries de l'Ajuntament de
Barcelona.
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6.1.2.2 Compartició de la zona d'encotxament i desencotxament d'autobús de
l'escola Lurdes
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
Tal com s'ha exposat, una part dels visitant de la Casa Vicens hi arribarien en serveis
discrecionals, ja sigui en vehicles de mides reduïdes tipus furgonetes de 8 a 10 places,
en el cas de gran part dels visitants prèmium, com en autocars, generalment minibusos
de 20 places, en el cas d'algunes visites organitzades per operadors turístics. En canvi,
en el cas d'algunes escoles de fora del municipi, els autocars podrien ser de gran format
(50 places) motiu pel qual es proposa utilitzar l’espai per a autocars escolars de l’escola
Lurdes (Via Augusta 73-75) fora dels horaris utilitzats per l’escola, per tal de reduir les
molèsties i impactes que aquests vehicles poden ocasionar.
Actualment i segons mostra el senyal, els horaris
per l’autocar escolar és de 8:00 a 10:00h del matí i
de 16:00 a 18:00h de la tarda.
Es considera que es podria fer un ús compartit
d’aquest espai amb la Casa Vicens, donant
prioritat a l'ús escolar i deixant un marge per evitar
solapaments. Per aquest motiu l'horari proposat
per a l'ús de Casa Vicens seria de 10:00 a 15:30h
del matí i de 18:00 a 21:00h a la tarda i vespre. Tot
i així, caldria prendre en consideració que aquesta
parada pertany al districte de Sarrià - Sant Gervasi
i per tant s'hauria de concertar amb l'Escola
Lurdes i amb el districte de Sarrià – Sant Gervasi.

Figura 6.1.10. Imatge del senyal per a
autocars escolars de l'escola Lurdes.
Font: elaboració pròpia.
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Figura 6.1.11. Esquema de la ubicació de la parada d'autocars escolars de l'escola Lurdes
respecte la Casa Vicens, indicada amb un cercle vermell.
Font: elaboració pròpia.

Barcelona, maig 2017

108

PLA D'IMPACTE TURÍSTIC DE LA CASA VICENS
Per a Casa Vicens

6.2 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
Per tal de facilitar l'accés dels visitants en modes sostenibles, en particular en transport
públic col·lectiu, facilitar la seva orientació i poder-los dirigir pel recorregut que
l'Ajuntament consideri més convenient, es planteja implantar les mesures següents:
•

Compleció de la senyalètica de l'Ajuntament per accedir a peu a Casa Vicens a
la sortida de les estacions de FGC, tal com ja succeeix a l'estació de metro de
Fontana.

•

Inclusió d'informació de l'accés a Casa Vicens en transport públic a la informació
turística gestionada per l'Ajuntament de Barcelona, en particular la seva pàgina
web.

A més a més, seria adequat d'estudiar la conveniència de completar la senyalètica
específica de TMB o FGC perquè indiqués l'accés a peu des de les estacions o parades
parades.

6.3 Seguiment intensiu de la gestió de residus i la 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
La freqüència de recollida de gran part de les fraccions de residus no perillosos al carrer
és diària, tot i que la matèria orgànica es recull en dies alterns i la d'envasos de vidre
amb periodicitat setmanal. Les papereres són recollides diàriament, en el moment de la
neteja del carrer.
Per evitar molèsties derivades d'un excés de residus a les papereres i contenidors, seria
necessari que l'Ajuntament fes un seguiment de la generació de residus i neteja
d'aquesta àrea per tal de poder detectar a temps els possibles augments posteriors a
l'obertura de l'activitat que fessin necessari incrementar la freqüència de recollida. En
canvi, no es recomana instal·lar papereres dobles, ja que el carrer és força estret i
reduiria l'espai per a vianants.
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.
Així mateix, el dimensionament de la freqüència de recollida dels contenidors es fa a
partir de mostrejos de la generació efectuats periòdicament, motiu pel qual si es
detectés un increment rellevant d'alguna de les fraccions, els gestors de la zona Centre
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dels Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona podrien plantejar la possibilitat
d'incrementar-ne la freqüència.
Es pot concloure, per tant, que aquesta mesura ja s'està aplicant de manera efectiva per
part dels Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona.

6.4 Protecció i foment de l'activitat econòmica local
6.4.1 Aplicació efectiva de les mesures del 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).
Tal com s'ha exposat, la Casa Vicens es troba a la zona ZE-1B del Pla d'usos del
districte de Gràcia. La zona ZE-1B és una zona de contenció, en la que la implantació de
certes activitats és restrictiva, en particular en relació a la densitat màxima
d'establiments. Aquesta restricció s'haurà de tenir en compte en cas que la sol·licitud de
llicències d'activitats en establiments propers a Casa Vicens superi la densitat màxima
establerta.
L'apartat 6.4.4 recull una proposta més extrema que es podria aplicar en cas
d'intensificació de l'activitat turística a Casa Vicens i dels impactes derivats.

6.4.2 Aplicació efectiva de les mesures del Pla especial de regulació dels
establiments de souvenirs
Vetllar pel compliment del perímetre de protecció contra establiments de
souvenirs de 50 m de radi al voltant de Casa Vicens
Casa Vicens és un bé cultural d'interès nacional, amb nivell de protecció A, per la qual
cosa li és d'aplicació el Pla especial de regulació dels establiments de souvenirs.
En concret, disposa d'un perímetre de protecció de 50 m de radi des de la porta principal
d'accés en el que no s'haurien de poder implantar establiments de souvenirs.
L'Ajuntament hauria de vetllar pel compliment d'aquesta regulació a l'hora d'atorgar
noves llicències d'activitats als establiments que s'hi vulguin implantar.

6.4.3 Aplicació efectiva de les mesures del 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)
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La Vila de Gràcia s'ubica a la Zona 1. Zona de decreixement del PEUAT, que estableix
que en aquesta zona no s'hi admet cap nou tipus d'allotjament turístic ni l'ampliació de
places dels establiments ja existents. L'Ajuntament hauria de vetllar pel compliment
d'aquesta regulació.

6.4.4 Propostes addicionals en cas d'intensificació de l'activitat turística a
Casa Vicens
Assegurar el seguiment de les sol·licituds de llicències d'activitats vinculades al
turisme a l'entorn de Casa Vicens per tal de prendre mesures de correcció i
protecció del descans dels veïns
En el cas que el nombre de visitants a Casa Vicens superés els llindars previstos en
l'escenari contingut i/o que l'activitat turística generés més impactes i incidències dels
previstos inicialment, l'Ajuntament de Barcelona podria actuar de forma més directa i
fonamental a través d'eines que ja s'han aplicat a d'altres àmbits de la ciutat i fins i tot
del mateix districte de Gràcia.

6.4.4.1 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
En el cas de que a través del sistema de seguiment de llicències es detectés una
proliferació accelerada de les sol·licituds de llicència d'activitats vinculades al turisme en
l'àmbit de Casa Vicens, l'Ajuntament es podria plantejar l'establiment d'una suspensió
cautelar de llicències temporal per tal de poder decidir si és pertinent establir algun tipus
de regulació més restrictiva a l'àmbit, com per exemple l'establiment d'una nova àrea de
tractament específic (ATE) en el Pla d'usos del districte de Gràcia.
A la zona de Sant Antoni, l'any 2017 s'ha establert una moratòria de llicències per tal de
frenar la proliferació d'establiments relacionats amb el turisme i protegir el comerç local i
el descans dels veïns. Els establiments amb suspensió de llicències han estat:
establiments de restauració, comerç alimentari amb degustació, venda de plats
preparats, gelateries i orxateries, activitats musicals, espectacles i de joc i botigues de
souvenirs o productes adreçats principalment als turistes.
En el cas de l'àmbit de Casa Vicens es podria arribar a establir una moratòria similar,
que prohibís temporalment la concessió de llicències als establiments comercials
vinculats al turisme.
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6.4.4.2 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
Casa Vicens es troba a la zona ZE-1B del Pla d'usos del districte de Gràcia. La zona ZE1B és una zona de contenció, en la que la implantació de certes activitats és restrictiva,
en particular en relació a la densitat màxima d'establiments.
Tanmateix, avui dia la regulació dels establiments d'aquest àmbit no és tan restrictiva
com en les àrees de tractament específic (ATE), on es prohibeix la implantació de noves
activitats musicals, de plats preparats i botigues de conveniència, i s'afegeix una
condició específica de densitat als establiments de restauració. Si el volum
d'establiments comercials creix significativament i això provoca un impacte important
sobre els veïns i vianants, caldria valorar la conveniència de plantejar d'afegir una nova
Àrea de Tractament Específic del Pla d'usos del districte de Gràcia amb una regulació
més restrictiva per als establiments comercials d'aquesta tipologia en aquesta zona.

6.4.4.3 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
Actualment està vigent el Pla de Comerç de Gràcia 2015-2020, que proposa accions per
incrementar la governança, la dinamització i la promoció, la competitivitat i
l'emprenedoria en relació al comerç local.
En cas que les noves activitats comercials derivades de l'activitat turística properes a
Casa Vicens tinguessin incidència en la desaparició de comerços locals de proximitat
útils per als veïns, podria arribar a ser convenient de redactar un pla especial de
protecció del comerç local de la zona de l'àmbit.
Aquest pla podria regular els preus de venda i lloguer dels locals comercials a l'àmbit, i
establir fins i tot clàusules que permetessin el dret de tanteig i/o retracte per part de
l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat d'evitar que els comerços existents haguessin
de marxar a causa de l'increment de preus de venda i lloguer dels immobles.

6.5 Preservació de la cohesió social
6.5.1 Seguiment intensiu de les queixes i denúncies existents
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

Barcelona, maig 2017

112

PLA D'IMPACTE TURÍSTIC DE LA CASA VICENS
Per a Casa Vicens

Seria convenient que el Districte de Gràcia de l'Ajuntament de Barcelona fes un
seguiment de les queixes i incidències rebudes al carrer Carolines i al seu entorn de
manera prèvia i posterior a l'obertura de Casa Vicens, per analitzar-ne la seva
incidència.
Òptimament, les queixes i incidències s'haurien d'endreçar per temàtiques que
permetessin detectar increments relacionats amb la nova activitat i prendre mesures
oportunes.
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.
A més a més, les dades de queixes per soroll es podrien completar amb inspeccions
periòdiques dels nivells sonors del carrer davant de Casa Vicens, mesurades a través de
sonòmetres, en diferents èpoques de l'any i horaris, mitjançant els sonòmetres mòbils
que disposa el Districte de Gràcia.

6.5.2 Concertació de reunions de seguiment amb entitats representatives
del teixit social del barri
Concertació i previsió de reunions de seguiment amb entitats representatives del
barri
L'objectiu d'aquesta proposta és que l'Ajuntament de Barcelona determini quin o quins
són els òrgans reglats de participació ciutadana existents al barri de Gràcia amb els que
seria convenient de fer reunions de seguiment i avaluació del desenvolupament de
l'activitat de Casa Vicens. Un cop determinats, s'hauria d'incloure la participació
periòdica dels representants de Casa Vicens per tal de rebre les percepcions socials
d'aquestes associacions i detectar possibles accions de millora a implantar en el futur.
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6.6 Valoració dels impactes una vegada aplicades les mesures
preventives i correctores a concertar amb l'Ajuntament
Les mesures proposades a concertar amb l'Ajuntament de Barcelona permetrien
reduir els impactes socioambientals de l'activitat, més enllà del que podria aplicar
directament el promotor del projecte. Destaquen les mesures vinculades a la
millora de la mobilitat del vianant i a la protecció del comerç local mitjançant
mesures urbanístiques
A banda, tal com ja s'ha remarcat, també és interessant definir un bon pla de gestió i
seguiment dels impactes i les incidències relacionades amb la nova activitat per tal de
poder actuar a mesura que fos necessari.
A la taula següent es resumeixen qualitativament els efectes de reducció dels impactes
que tenen cadascuna de les mesures.
Taula 6.6.1. Resum de la reducció dels impactes potencials aconseguida amb cadascuna
de les mesures a concertar amb l'Ajuntament de Barcelona.
#

1

2

3

4

5

6

Mesures

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

Cohesió
social i
veïnatge

Millores de la
mobilitat de
vianants al
carrer Carolines
Zones
d'encotxament i
desencotxament
dels serveis
discrecionals
Comunicació de
l'accés en
modes
sostenibles
Seguiment
intensiu de la
gestió de
residus i neteja
Protecció i
foment de
l'activitat
econòmica
Preservació de
la 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.
Font: elaboració pròpia.
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7 PROGRAMA DE GESTIÓ I SEGUIMENT

7.1 Introducció
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
Algunes de les mesures plantejades en aquest Pla, per la seva pròpia naturalesa, no
estaran implantades el dia d'obertura al públic de Casa Vicens, i d'altres només té sentit
implantar-les a partir d'un cert nombre de visitants reals o segons l'evolució dels
impactes reals registrats a l'entorn de la Casa Vicens. D'altra banda, la dinàmica urbana
general de la ciutat i concreta del turisme provoquen que la planificació quedi obsoleta
en poc temps. Finalment, sempre és interessant avaluar l'efecte provocat per l'aplicació
de les mesures plantejades en un pla i revisar-lo periòdicament. Per tots aquests motius
el Programa de gestió i seguiment és un aspecte clau i essencial d'aquest Pla d'impacte
turístic.
El Programa de gestió i seguiment hauria d'esdevenir l'eina de concertació periòdica de
mesures de contenció o reducció de l'impacte de l'activitat turística entre els promotors
de Casa Vicens i l'Ajuntament de Barcelona (en particular, el Districte de Gràcia). Per
això es planteja amb tres elements essencials:
1. Reunions de seguiment
2. Indicadors de seguiment dels impactes potencials
3. Valoració del grau d'acompliment del Pla

7.2 Reunions de seguiment
7.2.1 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
En aquestes reunions semestrals hi haurien de participar com a mínim el Districte de
Gràcia i els gestors de Casa Vicens, però pot ser aconsellable que, de comú acord,
també hi puguin assistir experts d'altres departaments municipals, com la Direcció de
Turisme o la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona.
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7.2.2 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
D'altra banda, es proposa fer reunions anuals de seguiment amb l'objectiu de conèixer
l'impacte percebut pels veïns, explicar els plans i projectes de Casa Vicens i minimitzar
malentesos entre les parts amb els veïns dels carrers directament afectats, en particular
Carolines i Aulèstia i Pijoan. També es podrien fer reunions periòdiques i amb entitats
representatives del barri, d'acord amb les indicacions habituals del districte de Gràcia.
Per tal de reduir les molèsties de l'obertura de l'activitat, la periodicitat de les reunions
amb els carrers Carolines i Aulèstia i Pijoan podria ser semestral durant els dos primers
anys, i posteriorment reduir-se a una reunió anual.
Taula 7.2.1. Resum de les reunions d'interacció veïnal i d'entitats del barri proposades.
Reunions
Interacció veïnal

Interacció
amb
entitats del barri

Objectiu

Assistents

Seguiment dels impactes de 
l'activitat i eventuals molèsties
ocasionades i establiment de
mecanismes per a minimitzar- 
los

Veïns del
Carolines

carrer

Veïns del carrer
Aulèstia i Pijoan



Veïns
de
les
finques N. 29,30 i
31 de l'avinguda
Príncep d'Astúries



Gestors de Casa
Vicens

Seguiment de l'impacte de 
l'activitat i eventuals molèsties
ocasionades i establiment de
mecanismes per minimitzar-los, 
si s'escau

Tècnics
del
districte de Gràcia



Gestors de Casa
Vicens

Periodicitat
Anual (però
semestral els
dos primers
anys
d'implantació
de
Casa
Vicens)

Anual

Principals entitats
socials del barri

Font: elaboració pròpia.

A més a més, es planteja habilita una via de comunicació més fluïda amb els veïns, com
per exemple un correu electrònic, en el que els veïns poguessin fer suggeriments de
millora o enviar les queixes puntuals directament a Casa Vicens sense haver d'esperar a
la reunió semestral o anual.
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7.3 Indicadors de seguiment dels impactes potencials
Disseny d'indicadors de seguiment dels impactes ambientals prèvia i post
obertura de Casa Vicens
S'estableixen una sèrie d'indicadors quantitatius de seguiment dels possibles impactes
generats per l'activitat turística de Casa Vicens, amb l'objectiu de disposar d'un sistema
de seguiment objectiu i conjunt dels diferents paràmetres, incidències i possibles
impactes potencials generats per l'activitat.
Idealment, aquests indicadors de seguiment s'haurien d'implantar de manera prèvia a
l'obertura de l'activitat de Casa Vicens, fet que permetria disposar de valors previs i post
obertura de l'activitat, cosa que permetria separar eventuals impactes futurs no
relacionats amb l'activitat turística d'aquells que sí ho són.
A la taula resum s'indica per a cadascun dels indicadors qui seria el responsable de
l'obtenció de les dades i si es disposen de dades inicials del mateix.
Taula 7.3.1. Resum d'indicadors d'avaluació dels impactes ambientals 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

Nombre mensual
Nombre de vianants i Treball de camp
i anual de
turistes
16/2/2017
visitants
Valoració
qualitativa de
passavolants,
estàtues 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
Estimació inicial Modes de
Distribució modal
del projecte
transport
dels visitants
(vegeu 4.2)
utilitzats pels
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Indicadors prèvia
obertura de Casa
Vicens

Impactes

Residus i
neteja

Valor inicial

-

-

Freqüència de
recollida dels residus
per contenidors i
papereres

Dades
Ajuntament de
Barcelona
(vegeu 3.2)

Nombre de queixes
per manca de neteja

-

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

Valoració dels
resultats
implantació de la
recollida
selectiva a
l'interior de la
finca
Freqüència de
recollida dels
residus per
contenidors i
papereres

Casa Vicens

Serveis Urbans,
Ajuntament de
Barcelona

Serveis Urbans i
Nombre de
Guàrdia Urbana,
queixes per
Ajuntament de
manca de neteja
Barcelona
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:
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Indicadors amb Responsable de
l'activitat
l'obtenció de
implantada
l'indicador
visitants, a partir
d'enquestes
periòdiques

Preu de compra i
lloguer de
plantes baixes
als carrers del
voltant.
Tipologia de
contractes i

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
Districte de
Gràcia,
Ajuntament de
Barcelona
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Impactes

Indicadors prèvia
obertura de Casa
Vicens
propietaris, llogaters,
franquícies, etc.

Nombre de queixes i
incidències
relaciones amb
l'activitat
Cohesió
social i
veïnatge

Nombre de reunions
fetes a l'any

-

Valor inicial

Indicadors amb Responsable de
l'activitat
l'obtenció de
implantada
l'indicador
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
-

Nombre de
noves mesures
proposades i
implantades

Guàrdia Urbana,
Ajuntament de
Barcelona

Casa Vicens
Casa Vicens i
Districte de
Gràcia,
Ajuntament de
Barcelona

Font: elaboració pròpia.
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7.4 Grau d'acompliment del Pla
Disseny d'indicadors de valoració de l'execució de les mesures
En aquest apartat es llisten els indicadors que permeten avaluar el grau d'execució de
les mesures plantejades en el Pla, tant pel que fa a les mesures que hauria d'implantar
el promotor com a les mesures a concertar amb l'Ajuntament de Barcelona.
Taula 7.4.1. Resum d'indicadors d'execució de les mesures implantades pel promotor.
Codi

Mesures

Limitació del nombre de visitants
1
diari i anual
2

Espai per a cues a l'interior de la
finca

3 Gestió d'accessos a la finca

Indicadors
Implantació de les mesures de limitació del
nombre de visitants: sistema de prevenda, etc.
Registre del nombre de visitants diari i mensual
Creació i ús de l'espai de gestió de cues
Presència efectiva d'una persona a la porta
exterior d'accés

4 Regulació dels horaris d'obertura Compliment dels horaris
Comunicació de l'accés en
5
modes sostenibles
6

Rehabilitació de tancaments
millorant-ne l'aïllament acústic

Recollida selectiva àmplia dels
7
residus generats

8

Programa d'activitats per al
públic local

9

Condicions de treball digne dels
treballadors

10

Interacció periòdica amb veïns i
entitats del barri

Enquesta periòdica dels modes de transport
utilitzats pels visitants (enquesta d'un nombre
representatiu de visitants en 2-3 diferents
èpoques de l'any)
Col·locació de l'aïllament acústic
Col·locació de papereres selectives dins la finca
Valoració anual de la implantació i correcte ús de
la recollida selectiva a la finca
Existència del programa per al públic local
Contractes laborals amb conveni col·lectiu
sectorial o signatura d'un conveni propi que en
millori les condicions
Registre del nombre de reunions efectuades
cada any

Font: elaboració pròpia.

Pel que fa a les mesures a implantar per part de l'Ajuntament, al tractar-se de mesures a
implantar de forma gradual, i en funció de com evolucionin els impactes reals generats
per l'activitat, cal recordar que el fet de registrar-ne l'execució o el grau d'acompliment no
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implica que s'hagin d'implantar totes, però sí que permetrà valorar en el futur quines
mesures ha estat necessari implantar.
Taula 7.4.2. Resum d'indicadors d'execució de les mesures a concertar amb l'Ajuntament.
Responsable
Codi
Mesures
Indicadors

1

2

3

4

5

Implantació de les mesures de
millora de la mobilitat de vianants
Articulació de la
al carrer Carolines
mobilitat i l'accessibilitat
Implantació
d'una zona
de l'entorn
d'encotxament i desencotxament
dels serveis discrecionals
Instal·lació de nova senyalètica
per accedir a peu a Casa Vicens
des de la sortida de les estacions
Comunicació de l'accés
de FGC
en modes sostenibles
Inclusió d'informació d'accés a
Casa Vicens en modes
sostenibles a les webs municipals
Valoració periòdica de la
Seguiment intensiu de la necessitat o no d'incrementar la
gestió de residus i la
freqüència de buidatge dels
neteja viària
contenidors, les papereres i la
neteja del carrer
Aplicació efectiva de les mesures
dels plans urbanístics existents:
Pla d'usos del districte de Gràcia,
Protecció i foment de
Pla especial d'establiments de
l'activitat econòmica
souvenirs i PEUAT
local
Aplicació de propostes addicionals
en cas que sigui necessari

Preservació de la
cohesió social

Registre de seguiment de queixes
i denúncies als carrers Carolines i
Aulèstia i Pijoan
Execució de mesures
sonomètriques periòdiques dels
nivells sonors del carrer provocats
per l'activitat
Registre del nombre de reunions
fetes cada any

Districte de Gràcia,
Ajuntament de Barcelona
Districte de Gràcia,
Ajuntament de Barcelona
Districte de Gràcia,
Ajuntament de Barcelona
Departament de Turisme,
Ajuntament de Barcelona

Serveis
urbans
Zona
Centre, Ajuntament de
Barcelona
Districte de Gràcia,
Ajuntament de Barcelona

Districte de Gràcia i
Gerència d'Urbanisme de
l'Ajuntament de Barcelona
Guàrdia Urbana i Districte
de Gràcia, Ajuntament de
Barcelona
Districte de Gràcia,
Ajuntament de Barcelona
Districte de Gràcia,
Ajuntament de Barcelona

Font: elaboració pròpia.
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8 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 significatius 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.
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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.

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.
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