
 1 

LA SÍNDICA DE BARCELONA CONSIDERA 

CONTRAPRODUENT I INOPORTÚ QUE L’AJUNTAMENT I 

SANCIONÉS ELS FLORISTES DE LA RAMBLA 
 

13 comerciants es van queixar a la defensora per  haver estat denunciats amb un 

total de 9.750 euros per la venda no autoritzada de productes per a turistes, 

bàsicament imants 

 

La defensora ha conclòs que l’actuació municipal ha estat ajustada a dret pel que fa 

a la potestat sancionadora i el procediment aplicat, però qüestiona l’oportunitat de 

sancionar mentre s’estava duent a terme una negociació 

 

Vilà creu que hi ha una manca de coherència i unitat en l’aplicació dels criteris de 

venda de productes per a turistes i de les seves exigències qualitatives a totes les 

concessions del passeig 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha considerat inoportú i 

contraproduent que l’Ajuntament de Barcelona sancionés els floristes de la Rambla per 

vendre productes per a turistes no autoritzats durant el procediment negociador que 

ambdues parts estaven duent a terme. 

 

Vilà ha emès aquesta decisió després d’estudiar 13 queixes de floristes de la Rambla, 

presentades el passat 5 de novembre, disconformes amb el fet d’haver estat sancionats 

amb un total de 9.750 euros per la venda no autoritzada de productes per a turistes, 

bàsicament imants. També es van queixar a la síndica que se’ls havia decomissat els 

objectes i que el procés sancionador s’havia realitzat de forma irregular i en un termini 

inusualment ràpid que imputen a un ànim exclusiu de coacció. I van posar de manifest 

que feia més de 10 anys que venien els productes i mai havien estat sancionats. 

 

En l’informe, Vilà reconeix que l’actuació municipal ha estat ajustada a dret, pel que fa a la 

potestat sancionadora i el procediment aplicat, però qüestiona l’oportunitat de denunciar 

en el marc del procediment negociador que, en aquell moment, s’estava duent a terme. 

Per ara, a Vilà, no se li ha comunicat que aquestes sancions hagin estat paralitzades o 
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retirades, i ha recomanat al Districte de Ciutat Vella i a l’Institut Municipal de Mercats que 

es continuï amb el procés negociador i que s’apliquin pràctiques més idònies que les 

sancionadores per a acostar postures i trobar solucions que conjuguin tots els interessos 

en joc.  

 

Model econòmic enfocat al turisme 

Segons Vilà, la Rambla ha esdevingut un lloc emblemàtic de la ciutat on el turista ha 

desplaçat el visitant autòcton. I és evident que aquest fet ha tingut una repercussió en el 

model econòmic del passeig, ja que molts dels establiments comercials existents s’han 

especialitzat en productes i serveis destinats al turisme. Els quioscs de flors són un model 

més d’establiment comercial de la Rambla i, per tant, no escapen a aquesta realitat.     

 

Els quioscs de flors són de titularitat municipal i tenen la condició de béns de servei públic, 

l’explotació dels quals es duu a terme pels titulars de les parades prèvia llicència que els 

faculta i que fixa les condicions de l’activitat. Aquesta concessió administrativa no 

contempla la venda de productes diferents a flors i plantes. 

 

La majoria dels titulars de les parades viuen la prohibició municipal de venda de productes 

que no són flors o plantes com un desajust de l’activitat amb la nova realitat del passeig i 

com un tracte desigual vers altres concessions municipals de La Rambla que incorporen 

la possibilitat d’exposar i vendre articles destinats als turistes. Amb tot, la reivindicació de 

la majoria dels floristes no és compartida per tots els titulars de les concessions, que 

consideren que desvirtuar l’activitat comporta una pèrdua de l’essència de la Rambla. 

 

L’Ajuntament va oferir la possibilitat de modificar les concessions i admetre la venda 

d’articles destinats als turistes, sempre que els articles complissin uns estàndards de 

qualitat. En aquest sentit, es va proposar als floristes una gamma de productes de l’Escola 

Massana, però, en el moment de concloure l’informe de la síndica, els comerciants no 

havien acceptat la proposta del Districte de Ciutat Vella. Darrerament, segons 

informacions aparegudes a la premsa, una parada podria està venent els articles 

proposats per l’Ajuntament.  

 

La síndica ha valorat positivament la intenció municipal, però ha desaprovat que, en el 

decurs del procés negociador, s’actués de forma coactiva amb els titulars de la concessió, 

i més quan durant anys l’Ajuntament ha tolerat l’incompliment i ha permès la venda de 

productes per a turistes. 

  

Per a Vilà, l’actuació administrativa sancionadora ha estat excepcional i inusualment àgil. I 

aquest fet ha generat desconfiança entre els paradistes i una possible ruptura de les 

negociacions, ja que l’actuació municipal ha estat interpretada pels titulars com una 

imposició d’autoritat lluny del que es pot considerar com una pràctica negociadora. 

 

A més, la síndica considera que hi ha una manca de coherència i unitat en l’aplicació dels 

criteris de venda dels productes i de les seves exigències qualitatives a totes les 
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concessions del passeig, amb independència que unes es gestionin des de Patrimoni i 

altres des de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. I ha suggerit al Districte de 

Ciutat Vella que s’apliquin criteris homogenis en l’ordenació de la Rambla, que facilitin la 

viabilitat econòmica i la qualitat en totes les concessions municipals de la zona. 

 


