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LA SÍNDICA RECOMANA A L’AJUNTAMENT FER MÉS 

INSPECCIONS A L’EIXAMPLE PER EVITAR UNA MAJOR 

DEGRADACIÓ I PRIVATITZACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

 
Vilà creu que el consistori ha d’augmentar el llindar d’exigència i recuperar les 

voreres com a lloc d’ús preferent i quotidià dels vianants 

 

Dues de les infraccions més comunes són la manca de senyalització del perímetre 

d’ocupació de les terrasses sobre la vorera i el fet que no es garanteix el pas 

normatiu dels vianants  

 

La continuïtat d’usos abusius per part de determinats establiments fa pensar que 

les actuacions fetes per la Guàrdia Urbana no tenen l’eficàcia que una bona 

administració ha de perseguir 

 

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

Barcelona que intensifiqui les seves actuacions en el Districte de l’Eixample, amb més 

inspeccions que facilitin un major control, per evitar una major degradació i privatització de 

l’espai públic d’aquesta zona de la ciutat. 

 

Aquesta és una de les principals conclusions d’una intervenció d’ofici oberta per la 

defensora per conèixer quines actuacions porta a terme el consistori davant la 

constatació, a partir de diferents queixes, de l’increment de l’ocupació de la via pública per 

part de diferents negocis sense respectar la normativa vigent, un fet que dificulta força la 

lliure circulació de vianants. 

 

En opinió de la defensora, l’Ajuntament ha d’augmentar el llindar d’exigència en aquests 

espais i recuperar-los com a lloc d’ús preferent i quotidià dels vianants. Per aconseguir-ho, 

cal que porti a terme intervencions més efectives i en major nombre, especialment en 

aquells punts on es dóna una major aglomeració de persones i d’elements que dificulten 

el pas dels vianants amb l’objectiu de garantir un espai públic accessible i emparar, 

especialment, el dret de les persones amb discapacitat a un entorn sense barreres.  
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El Districte de l’Eixample suporta moltes activitats amb una gran incidència d’ocupació de 

la via pública, ocupació que en els darrers anys s’ha vist intensificada per la proliferació de 

vetlladors i/o terrasses a les voreres arran de la prohibició de fumar als locals tancats, 

l’increment d’establiments que exposen la seva mercaderia al carrer, quioscos de premsa 

que envaeixen la vorera amb el seus productes i per la presència de motos aparcades a la 

vorera sense respectar la normativa vigent. 

 

Les voreres són els espais públics pels quals transiten les persones i en les quals es 

produeixen, simultàniament, una gran quantitat d’usos. La intensificació d’aquesta 

ocupació de la via pública està provocant conflictes i els veïns veuen com es privatitza l’ús 

de l’espai públic i es restringeix el seu dret a transitar per la ciutat sense problemes 

d’accessibilitat. 

 

Sense el mínim pas lliure 

Un passeig pel Districte permet comprovar que l’ocupació irregular de l’espai públic per 

part de terrasses i/o vetlladors i per elements d’altres establiments és molt elevada. 

També és notori que molts negocis no compleixen les ordenances perquè instal·len 

elements a la via pública, moltes vegades sense deixar el mínim pas lliure perquè els 

vianants circulin sense problemes, i la reincidència de conductes abusives per part 

d’alguns propietaris. Entre les infraccions més comunes detectades hi figuren la manca de 

senyalització del perímetre d’ocupació de les terrasses i  el fet que no es garanteix el pas 

normatiu per als vianants. 

  

La manca de senyalització del perímetre d’ocupació és una pràctica bastant comuna i no 

es pot considerar un fet menor. La senyalització permet conèixer la superfície per la qual 

l’establiment té llicència municipal i, per tant, és un element de transparència 

administrativa i de detecció d’irregularitats, i d’autocontrol. 

 

A la síndica no se li ha facilitat encara el nombre d’expedients oberts que han acabat amb 

la imposició d’una multa o amb la retirada d’elements de la via pública, però la constatació 

de la continuïtat d’usos abusius per part de determinats establiments fa pensar que les 

actuacions fetes per la Guàrdia Urbana no tenen l’eficàcia que una bona administració ha 

de perseguir. 

 

L’Administració pública posseeix la facultat de domini de l’espai públic i, per tant, és la 

responsable de la correcta ordenació d’aquests espais públics. Ha de garantir-ne l’ús i 

l’accessibilitat a tots els ciutadans i ha d’evitar-ne un ús abusiu per tal de prevenir 

conflictes i garantir la qualitat de vida a la ciutat. 

 

L’espai públic és l’espai de la diversitat i de la convivència i juntament amb el patrimoni 

defineix la personalitat dels diferents barris de la ciutat. La centralitat del Districte de 

l’Eixample, les seves característiques urbanístiques i la importància del seu paisatge urbà 

han possibilitat l’augment d’activitats en relació amb l’oferta de serveis comercials i de 
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restauració. Això ha generat una sobreocupació dels espais públics que ha fet saltar les 

alarmes dels veïns del Districte davant del perill de l’ús privatiu i impropi del seu espai. 

 

D’altra banda, aquesta massificació d’usos s’ha vist agreujada per l’incompliment de les 

normatives existents sobre l’ús de les vies i els espai públics per part de molts 

establiments i locals i una manca d’intervenció efectiva de l’Administració local per fer 

complir les normatives, fet que ha anat en detriment del dret dels ciutadans a gaudir de 

l’espai públic sense problemes i de la qualitat de vida dels veïns de la zona. 

 

El Districte és l’òrgan responsable d’assegurar que els espais públics compleixen 

adequadament la seva funció i ha de limitar l’ús d’elements que pugui restringir el dret a 

gaudir d’un espai públic de qualitat. Per això, cal repensar la intervenció de l’Ajuntament 

en aquests espais per tal de garantir que els diferents usos siguin ponderats i es 

persegueixen adequadament les infraccions. 

 

 

 

 

 


