
LA SÍNDICA DIU QUE CAL INCREMENTAR ELS 

RECURSOS DESTINATS A FER INSPECCIONS DE LES 

ACTIVITATS COMERCIALS I DE L’ÚS DE L’ESPAI 

PÚBLIC A LA RAMBLA 

Vilà ha elaborat un informe després de fer un recorregut per l’emblemàtic 

passeig, el passat 7 de juny, amb Amics de la Rambla, dintre del programa de 

visites als barris de la ciutat 

La defensora celebra, al igual que l’associació, l’aprovació definitiva del Pla 

especial d’ordenació urbanística de la Rambla després d’un procés d’elaboració 

i aprovació que s’ha dilatat excessivament, sobretot en la fase final 

Davant del repte d’executar el Pla especial, la síndica considera que 

l’Ajuntament ha de garantir una correcta aplicació de les mesures acordades i el 

manteniment d’aquestes 

La síndica ha suggerit al consistori la necessitat de recuperar zones de descans 

de vianants, al llarg del passeig, on sigui possible seure, tal com vol l’entitat 

Tant l’Ajuntament com bona part de la ciutadania, el veïnat de la Rambla i la 

pròpia Sindicatura consideren que cal recuperar i preservar el caràcter cívic, 

tradicional i civilitzat del passeig    

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

incrementar els recursos destinats a fer inspeccions a la Rambla, tant de les activitats 

comercials i de restauració com pel que fa a garantir el compliment dels requisits 

d’ocupació i ús de la via pública, de conformitat amb les normes municipals vigents. 

Vilà ha inclòs aquest suggeriment en un informe després de fer una visita a  

l’emblemàtic passeig, el passat 7 de juny, amb representants de l’associació Amics de 

la Rambla, dintre del programa de visites als barris de la ciutat. L’informe es va tancar 

a final de juny i ja és a mans de l’Ajuntament.  

La resolució conclou que, com, a conseqüència de les actuacions fetes davant els 

problemes plantejats, el Districte de Ciutat Vella, sembla que no disposa dels recursos 

d’inspecció suficients per afrontar amb èxit la gestió quotidiana i les noves mesures a 

implantar a la Rambla, després de l’aprovació del Pla especial d’ordenació urbanística. 

Els representants de l’associació van exposar a Vilà i al seu equip diferents 

problemàtiques, algunes de les quals estan en relació amb una baixa activitat 



inspectora. A parer d’Amics de la Rambla, també manca disposar d’un correcte 

inventari de les activitats autoritzades al passeig. 

En l’informe elaborat, la síndica celebra, al igual que Amics de la Rambla, l’aprovació 

definitiva del Pla especial d’ordenació urbanística, tot i que Vilà valora que  el procés 

d’elaboració i aprovació s’ha dilatat excessivament, sobretot en la fase final.  

Tant l’Ajuntament com bona part de la ciutadania, el veïnat de la Rambla i la pròpia 

Sindicatura consideren que cal recuperar i preservar, en la mesura que sigui possible, 

el caràcter cívic, tradicional i civilitzat del passeig. De fet, el Pla especial, fruit de 

l’impuls veïnal i municipal, busca ordenar els usos de la Rambla i recuperar el seu 

caràcter tradicional.  

Segons Vilà, Ciutat Vella i en especial la Rambla i els seus entorns són les zones de la 

ciutat que suporten més pressió de visitants i d’activitats legals, il·legals i paralegals, 

que procuren beneficiar-se d’aquesta nombrosa afluència. 

Així, davant del repte d’executar el recentment aprovat Pla especial, la síndica 

considera que l’Ajuntament ha de dotar de recursos personals suficients i 

extraordinaris el Districte de Ciutat Vella per tal de garantir una correcta aplicació de 

les mesures acordades i el manteniment d’aquestes. 

Situacions a millorar, segons Amics de la Rambla  

Entre els problemes/propostes que exposen Amics de la Rambla i que estan 

vinculades a l’activitat inspectora hi figuren les següents: 

1-Les terrasses de la part alta del passeig hauran de subjectar-se als nous criteris del 

Pla especial, fet que pot comportar la seva desaparició. L’entitat creu que algun 

establiment, fins i tot, té un excés de taules a la terrassa. 

2-El Pla especial, aprovat recentment, regula les dimensions i la disposició dels 

quioscos de premsa; l’associació, ara, considera que ocupen molt espai públic. 

3-Baix nombre d’activitats registrades als pisos de la Rambla i de persones 

empadrones al passeig, la qual cosa fa pensar en habitatges d’ús turístic irregulars. 

4-Quan es constati un reiterat incompliment de les condicions de llicència per part dels 

establiments de concurrència pública, l’entitat planteja que se’ls retiri la llicència, ja que 

les sancions econòmiques són satisfetes, però es continuen produint les infraccions. 

5-Amics de la Rambla proposen que els tricicles que passegen turistes, en el cas de 

cometre infraccions, siguin sancionades les empreses i no els conductors. 

6-Diferents tipologies d’activitats comercials irregulars: 

-Els anomenats captadors són aquells que intenten atraure, a peu de carrer, clients per 
als locals de restauració. Amics de la Rambla manifesten que la seva activitat només 
està permesa davant mateix del local per al qual treballen 
-Els anomenats aconseguidors són aquells que procuren captar clients per als clubs 
de cànnabis. 
-Els manters, la majoria dels quals són d’origen subsaharià. 



-Els venedors que ofereixen a peu dret objectes per compte d’un altre, que, de tant en 
tant, passa a recollir els ingressos. Molts són d’origen paquistanès. 
 
7-La densitat dels vetlladors de la plaça Reial és excessiva. 
 
8-La terrassa de l’Hotel Oriente té una barana de ferro a la banda de la calçada en 

sentit descendent que no compleix amb la normativa. 

9-Hi ha artistes i dibuixants a la part baixa de la Rambla que porten l’obra ja feta quan 

sembla que l’haurien d’elaborar in situ. Amics de la Rambla diuen que hi ha molta 

exigència en la selecció i poc control posterior. En horari nocturn se n’instal·len d’altres 

sense autorització. 

10-L’associació diu que els anuncis situats sobre els quioscos de premsa i a la façana 

d’un establiment comercial, al carrer de Portaferrisa, a prop de la Rambla, provoquen 

una forta contaminació lumínica.  

Més bancs per seure  

Més enllà de l’activitat inspectora, Amics de la Rambla plantegen instal·lar bancs per 

seure al llarg de tota la Rambla. La síndica veu amb molt bons ulls aquesta proposta i 

ha suggerit al consistori la necessitat de recuperar zones de descans per als de 

vianants on sigui possible seure. 

L’associació també exposa que el restaurant Casa Joan porta cinc mesos sense 

activitat, tot i que les taules, les cadires i demés mobiliari continuen al centre del 

passeig. Al respecte, Vilà recomana dur a terme les actuacions necessàries per tal que 

el mobiliari deixi d’ocupar la via pública.  

Tant Amics de la Rambla com la síndica coincideixen en cal fer alguna activitat a 

l’edifici conegut com La Foneria dels canons i que ara es troba buit. En opinió de Vilà, 

l’immoble s’ha de destinar a un ús públic. 

L’entitat també vol que al Palau Moja s’hi incorpori algun element que recordi que allà 

hi va viure el poeta mossèn Cinto Verdaguer, manifesta que hi ha trams del passeig en 

mal estat i que la conducció de persones detingudes a la caserna de la Guàrdia 

Urbana en horari nocturn provoca molèsties de soroll al veïnat de l’interior del pati 

d’illa. 

L’associació mostra també la seva disconformitat a que es retirin els graons situats a la 

base del monument a Pitarra i defensa que la Rambla sigui considerat el cinquè barri 

de Ciutat Vella. 

Alguns dels aspectes positius que Amics de la Rambla destaquen són la neteja dels 

rètols de les façanes imposada per l’Ajuntament i la permanència, a l’entrada de la 

plaça Reial, de patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana, que amb la 

seva presència dissuasiva pacifiquen l‘espai públic.  


