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Fotografia aèria de la Rambla i els seus àmbits d’influència, el barri del Raval i el barri del Gòtic de Barcelona / Font pròpia
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1. INTRODUCCIÓ
El present estudi és el fruit de l’encàrrec rebut per part de Foment de
Ciutat Vella per l’estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de la
Rambla.
Com a conseqüència de la complexitat de l’encàrrec i per tal d’ordenar
el seu contingut, s’ha cregut convenient dividir el present document
en dos estudis independents. El primer és el cens d’activitats de les
plantes baixes de la Rambla, el qual conforma un recull actualitzat de
totes les activitats econòmiques que hi ha dins l’àmbit d’estudi i una
breu extracció de les dades en forma d’anàlisi. El segon és l’estudi
de la configuració física del llindar de les plantes baixes de la Rambla
i la seva influència en l’espai públic, el qual analitza principalment
dos factors, primerament la relació que existeix entre les activitats
econòmiques que tenen concessions administratives a l’espai públic
i l’ocupació física d’aquest, i d’altra banda els diferents tancaments
físics que hi ha en el llindar de les plantes baixes i la relació que
s’origina entre l’espai privat i l’espai públic.
Els dos estudis tenen com a principal objectiu recollir la situació real
que s’origina en les activitat econòmiques de les plantes baixes de
la Rambla i quina relació tenen amb l’espai públic, per tal de recollir
unes conclusions finals que ajudin a millorar la imatge comercial i del
paisatge urbà del passeig més emblemàtic de Barcelona.

5

L’àmbit del present estudi agafa el perímetre de la zona 5b del Pla d’Usos de Ciutat Vella / Font plànol pròpia
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2. ÀMBIT D’ESTUDI
L’àmbit del cens abasta les activitats econòmiques
desenvolupades en les plantes baixes dels
immobles compresos dins la zona específica 5B
determinada en el Pla especial d’establiments de
concurrència pública, hotelera i altres activitats de
Ciutat Vella – en endavant Pla d’usos-, en el seu
darrer redactat de juliol de 2013.

Amb aquest criteri, queden fora de l’estudi els locals
als quals no és possible accedir directament des de
la via pública si no és a través de zones comunes de
l’edifici. Aquest seria el cas, per exemple, d’oficines
o altres establiments situats en plantes pis als
quals s’hi accedeix a través de l’escala o vestíbul
comunitaris de d’edifici.

Tanmateix, cal assenyalar unes singularitats dins
de l’àmbit d’estudi. Per una banda, el Mercat de la
Boqueria s’ha tractat com una única entitat, donada
la seva singularitat, agrupant totes les concessions
de parades que s’hi troben. D’altra banda, la finca
situada a La Rambla 109 queda partida per l’àmbit
de la zona 5B però s’ha inclós en el cens l’activitat
de restauració desenvolupada en la part de la finca
que queda fora de la zona 5B. El mateix succeeix
amb la finca situada a La Rambla 122. D’altra
banda, per voluntat de Foment, s’ha inclòs en
l’estudi la finca situada al C/ del Vidre 8, malgrat que
aquesta finca es troba fora de la delimitació de la
zona 5B determinada en el Pla d’usos.

De la mateixa manera, queden exclosos de l’estudi
tots els habitatges i els apartaments turístics.

Com a activitat desenvolupada en planta baixa
s’entén tota activitat que té accés directe des de
l’espai públic en la planta baixa, tot i que l’activitat es
desenvolupi en una o més plantes pis. Aquest seria
el cas, per exemple, de pensions o apart-hotels
que en la planta baixa només disposen d’un portal
d’accés que condueix directament a una escala per
accedir a les plantes superiors on es desenvolupa
l’activitat.

Als efectes de l’elaboració dels anàlisis efectuats a
partir de la base de dades, s’han delimitat sis trams
diferenciats que es corresponen amb:
- Tram 1: La Rambla de Canaletes
- Tram 2: La Rambla dels Estudis
- Tram 3: La Rambla de Sant Josep
- Tram 4: La Rambla dels Caputxins
- Tram 5: La Rambla de Santa Mònica
- Tram 6: La Plaça Reial

Els trams de l’estudi coincideixen amb
les 5 rambles més la plaça Reial /
Font plànol pròpia
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Planejament vigent dins l’àmbit d’estudi / Font plànol pròpia
9

Imatge d’un dels establiments de venda d’aliments a la zona de la Rambla dels Caputxins / Font pròpia

URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona

10

3. METODOLOGIA DE L’ESTUDI
El present treball és el fruit d’una
combinació entre un exhaustiu
treball de camp, en un període de
temps acotat, i un treball d’anàlisi
de tota la informació disponible.
En aquest procés ha sigut vital
una constant comunicació amb
l’equip de Foment Vella i amb
l’equip de llicències d’activitat de
Ciutat Vella, així com algunes
verificacions puntuals ‘in situ’
-més enllà del propi treball de
camp-, per tal de donar el rigor
necessari al contingut del cens
en pro d’un reflex fidedigne
de la realitat en el moment de
l’elaboració de l’estudi.
Un cop dissenyada,
implementada i validada la base
de dades del cens d’usos en
plantes baixes, s’ha procedit
a l’explotació de la informació

sistematitzada per tal de reflectir
la distribució, diversitat i tipologia
de les diferents activitats presents
en la Rambla. Aquest anàlisi es
mostra, en l’apartat corresponent,
en forma de gràfics i taules sobre
els usos censats.
En la darrera fase de l’estudi s’ha
procedit a incorporar la tecnologia
dels sistemes d’informació
geogràfica (SIG) per tal de
relacionar les diferents activitats
censades amb els paràmetres
corresponents a la configuració
del seu llindar públic-privat en
plantes baixes. Aquest anàlisi
es representa, en l’apartat
corresponent, mitjançant plànols
explicatius i mitjançant diversos
gràfics i taules.

Imatge de la Rambla a l’altura de la Font del Pla de la Boqueria / Font pròpia
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ANÀLISI D’ACTIVIATS I DEL LLINDAR DE LES PLANTES BAIXES

4 Anàlisi de les activitats en plantes
baixes de la Rambla

5 Anàlisi de la configuració física del llindar
de les plantes baixes de la rambla i la seva
influència en l’espai públic
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Imatge de la pastisseria Escribà, situada a la Rambla de Sant Josep / Font pròpia

URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona

14

4 Anàlisi de les activitats en plantes baixes
de la Rambla
El present apartat es desenvolupa
com a resultat de l’encàrrec
per part de Foment de Ciutat
Vella (Ajuntament de Barcelona)
amb el propòsit d’obtenir un
cens actualitzat de les activitats
econòmiques situades en les
plantes baixes de la Rambla de
Barcelona.
Aquest cens ha estat sistematitzat
i formalitzat mitjançant el disseny
d’una base de dades que permeti
un seguiment i actualització
continus de les activitats
desenvolupades en l’àmbit de
l’estudi. Tanmateix, per tal que la
gestió i manteniment d’aquesta
base de dades sigui realment
eficient, cal una coordinació i la
implementació d’un protocol de
comunicació a temps real amb
el departament de llicències del

districte de Ciutat Vella per tal
d’incorporar totes les variacions
que es puguin produir en
l’atorgament de noves llicències
així com en l’arxivament de
llicències antigues.
Aquest estudi s’emmarca dins
del manifest interès municipal
d’afrontar, des d’un punt de vista
transversal, la problemàtica actual
d’una de les vies públiques de
més rellevància de la ciutat, on
coexisteixen tant les vicissituds
del dia a dia dels veïns i, en
general, dels ciutadans de
Barcelona, com les dinàmiques
generades per la pressió turística
a què està sotmès tot aquest
àmbit.

Imatge del Cafè de l’Òpera, un dels
establiments més antics situat a la
Rambla dels Caputxins / Font pròpia
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4.1. OBJECTIUS DE L’ESTUDI

El cens d’activitats econòmiques en plantes baixes
de la Rambla de Barcelona neix amb el principal
objectiu d’esdevenir una eina de treball que ajudi a
l’administració local a la presa de decisions per tal
d’implementar mesures de control i de gestió de les
dinàmiques actualment presents a la Rambla.
Dins de l’objectiu general de l’estudi es poden
establir dos grans blocs:
• En primer lloc, el disseny i la implementació
d’una base de dades relacional que permeti
el seguiment, gestió i actualització de la
informació continguda referent a les activitats
econòmiques desenvolupades dins l’àmbit
d’estudi. Aquesta actualització, però, està
supeditada a una correcta i fluïda comunicació
entre l’equip responsable de gestionar les
concessions de llicències d’activitat a Ciutat
Vella i l’equip responsable de gestionar la base
de dades.

• Un cop implementada la base de dades es
pot procedir a realitzar un primer anàlisi per
tal d’obtenir diferents indicadors que posin
de manifest el tipus i nombre d’activitats
actualment presents a la Rambla, el nombre
de locals tancats, o el grau de diversitat
i/o concentració geogràfica de determinats
tipus d’establiments en trams concrets. Tots
aquests indicadors es mostren segmentats i
s’analitzen, ja sigui en el conjunt de la Rambla,
agrupats segons la vorera del costat del Raval
o del costat Gòtic, o analitzant la distribució
detallada per trams més acotats.
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Imatge del passeig central de la
Rambla / Font pròpia
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4.3.

EXTRACCIÓ DE DADES DEL CENS SEGONS TIPOLOGIA D’ACTIVITATS

Gòtic + Raval, excloent plaça Reial
90
83
80

Restauració
Hotels, pensions, aparthotels

70

Souvenirs i articles de regal
Venda de roba / Calçat

60

Altres activitats
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria
Entitats bancàries

50

Venda d'aliments
40

35

Local tancat
34

Quiosc

31

30

Canvi de moneda
Edifici institucional

20

Activitats culturals i socials

18
14

10

Activitats musicals
14

14
11

Espectacles
9

0

8

Estancs / Adm. loteria
8

Jocs i atraccions

7
4

Total

4

4

Activitats esportives
3

2

Mercat de la Boqueria
1
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Activitats
Restauració
Hotels, pensions, aparthotels
Souvenirs i articles de regal
Venda de roba / Calçat
Altres activitats
Venda d'aliments
Entitats bancàries
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria
Local tancat
Quiosc
Canvi de moneda
Edifici institucional
Activitats culturals i socials
Espectacles
Activitats musicals
Estancs / Adm. loteria
Jocs i atraccions
Activitats esportives
Mercat de la Boqueria
Total general

Total
83
35
34
31
18
14
14
14
11
9
8
8
7
4
4
4
3
2
1
304

%
27,3%
11,5%
11,2%
10,2%
5,9%
4,6%
4,6%
4,6%
3,6%
3,0%
2,6%
2,6%
2,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,0%
0,7%
0,3%
100,0%

Analitzant la classificació d’usos en plantes baixes, s’observa que
destaquen quatre tipologies d’activitat com a majoritàries mentre que
la resta d’usos estan repartits força equilibradament pel que fa al
nombre d’activitats.
Així, trobem que l’ús predominant és el de restauració –superior
al 27% del total d’usos censats a la Rambla-, seguit per l’ús
d’Hotels, pensions i aparthotels –de l’ordre del 12%-, a continuació
l’ús de souvenirs i articles de regal –per sobre de l’11% del total
d’establiments- i, finalment, els establiments de venda de roba/calçat
–amb un pes d’un 10% -.
També es pot apreciar l’existència de 9 quioscs (establiments sense
llicència situats en els vestíbuls dels edificis), dels quals 3 estan
tancats.

La imatge de la dreta correspon al Restaurant Nuria (La Rambla 133), situat
al costat del Raval de la Rambla de Canaletes. La restauració és la tipologia
d’activitats majoritària a tot l’àmbit d’estudi / Font pròpia
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4.4. EXTRACCIÓ DE DADES DEL CENS SEGONS TIPOLOGIA D’ACTIVITATS PER FAÇANA

Gòtic, excloent plaça Reial
35

33

30
Restauració
Souvenirs i articles de regal
Venda de roba / Calçat

25
22

Hotels, pensions, aparthotels

22

Entitats bancàries
20

Joieria / Rellotgeria / Perfumeria

18

Edifici institucional
Altres activitats

15

Local tancat

10

Quiosc

11

Venda d'aliments
Activitats culturals i socials

8
7
5

7

Canvi de moneda

7

Estancs / Adm. loteria

6
4

0

4

Activitats esportives
4

4

Jocs i atraccions
Espectacles

2
1
Total

1
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Activitats
Restauració
Souvenirs i articles de regal
Venda de roba / Calçat
Hotels, pensions, aparthotels
Entitats bancàries
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria
Altres activitats
Edifici institucional
Local tancat
Quiosc
Canvi de moneda
Venda d'aliments
Activitats culturals i socials
Estancs / Adm. loteria
Activitats esportives
Jocs i atraccions
Espectacles
Total general

total
33
22
22
18
11
8
7
7
7
6
4
4
4
4
2
1
1
161

%
20,5%
13,7%
13,7%
11,2%
6,8%
5,0%
4,3%
4,3%
4,3%
3,7%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
1,2%
0,6%
0,6%
100,0%

Analitzant la classificació d’usos però distingint entre vorera Gòtic i
vorera Raval s’observen petites diferències.
En el cas de la vorera Gòtic, l’ús predominant és el de restauració
-prop del 21% del total d’activitats situades en la vorera Gòtic-, seguit
dels locals de souvenirs i articles de regals i venda de roba/calçat –
tots dos al voltant del 14%-, i de l’ús d’hotels, pensions, aparthotels
–superior a l’11%-.
Tanmateix, com a particularitat de la vorera Gòtic, s’observa un pes
significatiu de les entitats bancàries –aproximadament un 7% dels
usos censats- i una disminució sensible dels locals destinats a venda
d’aliments –amb un pes inferior al 3%-.
També cal remarcar que pràcticament la totalitat d’edificis institucionals
se situen en la vorera Gòtic. Per contra, no hi ha cap activitat musical.
Pel que fa a la diversitat d’usos, a la vorera del costat Gòtic
podem trobar fins a 16 tipus diferents –d’acord amb les categories
esmentades- que equivalen a 0.9 usos diferents per cada 100 m de
façana.

La imatge de la dreta correspon l’Hotel Montecarlo (La Rambla 124), situat al
costat del Gòtic de la Rambla dels Estudis. Els hotels, pensions i aparthotels
suposen al voltant d’un 11% dels usos censats / Font pròpia
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4.4. EXTRACCIÓ DE DADES DEL CENS SEGONS TIPOLOGIA D’ACTIVITATS PER FAÇANA

Raval

50

50
45

Restauració

40

Hotels, pensions, aparthotels
Souvenirs i articles de regal

35

Altres activitats
Venda d'aliments

30

Venda de roba / Calçat
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria

25

Activitats musicals
20

Canvi de moneda

17

15
10
5

Local tancat
12

Quiosc
11

10

Espectacles
Entitats bancàries

9

Activitats culturals i socials

6
4

4

0

Total

Jocs i atraccions
4

3

3

Edifici institucional
3

3

2

Mercat de la Boqueria
1

1
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Activitats
Restauració
Hotels, pensions, aparthotels
Souvenirs i articles de regal
Altres activitats
Venda d'aliments
Venda de roba / Calçat
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria
Canvi de moneda
Activitats musicals
Local tancat
Espectacles
Quiosc
Entitats bancàries
Activitats culturals i socials
Jocs i atraccions
Mercat de la Boqueria
Edifici institucional
Total general

Total
50
17
12
11
10
9
6
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
143

%
35,0%
11,9%
8,4%
7,7%
7,0%
6,3%
4,2%
2,8%
2,8%
2,8%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
1,4%
0,7%
0,7%
100,0%

En el cas de la vorera del Raval també s’evidencien certes
particularitats. Així, els usos dominants són el de restauració –
representant un 35% dels establiments situats en la vorera del Raval-,
hotels, pensions, aparthotels – al voltant del 12%- i souvenirs i articles
de regal –superior al 8%-.
De la mateixa manera, es constata que hi ha una concentració
significativa d’establiments de venda d’aliments i d’altres activitats
–ambdós entre un 7% i un 8% del total d’activitats censades en la
vorera Raval-.
Pel que fa a la diversitat d’usos, a la vorera del costat Raval podem
trobar fins a 16 tipus diferents que equivalen a 1.0 usos diferents per
cada 100 m de façana. Per tant, es constata que, en termes relatius, la
diversitat d’usos en el costat Raval és similar a la del costat Gòtic.

La imatge de la dreta correspon al restaurant American Soda (La Rambla 67),
situat al costat del Raval de la Rambla dels Caputxins. La restauració, que
representa un 35% dels establiments de la vorera del Raval, és la tipologia
majoritària en aquesta vorera
/ Font pròpia
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4.5. EXTRACCIÓ DE DADES DEL CENS SEGONS TIPOLOGIA D’ACTIVITATS PER TRAM

Gòtic + Raval, Rambla de Canaletes
12
11

10
9
Restauració

8

Venda de roba / Calçat
Hotels, pensions, aparthotels
6

Quiosc
5

4

Venda d'aliments
Altres activitats

4

Joieria / Rellotgeria / Perfumeria
3

2

Espectacles

3

Souvenirs i articles de regal

2
1

0

1

Total
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Activitats
Restauració
Venda de roba / Calçat
Hotels, pensions, aparthotels
Quiosc
Venda d'aliments
Altres activitats
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria
Espectacles
Souvenirs i articles de regal
Total general

Total
11
9
5
4
3
3
2
1
1
39

%
28,2%
23,1%
12,8%
10,3%
7,7%
7,7%
5,1%
2,6%
2,6%
100,0%

En un anàlisi detallat per trams s’observa que en tots ells es repeteix
el patró de l’ús de restauració com a ús predominant, tal com succeeix
per al conjunt de la Rambla. Així, a la Rambla de Canaletes trobem
que un 28% dels usos estan destinats a la restauració, seguit de l’ús
de venda de roba/calçat –un 23%- i dels hotels, pensions, aparthotels
–de l’ordre del 13%-.
Val a dir que, en aquest tram, només hi ha un establiment destinat
a la venda de souvenirs i articles de regal, i cap oficina de canvi de
moneda.
D’altra banda, comparativament amb la resta de trams, hi ha una
concentració elevada de quioscs situats en vestíbuls d’edificis
-pràcticament la meitat de tots els quioscs censats-.
En aquest tram la diversitat d’establiments, en termes relatius, és la
més elevada de la Rambla ja que se situa en 2.7 usos diferents per
cada 100 m de façana. Aquest fet es pot explicar, en part, degut a la
reduïda longitud del d’aquest tram en comparació amb la resta.

La imatge de la dreta correspon a la botiga de roba Desigual (La Rambla
136), situada al costat del Gòtic de la Rambla de Canaletes. La venda de roba
i calçat és una de les tipologies predominants en aquest tram, representant
un 23% dels establiments / Font pròpia
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4.5. EXTRACCIÓ DE DADES DEL CENS SEGONS TIPOLOGIA D’ACTIVITATS PER TRAM

Gòtic + Raval, Rambla dels Estudis

10

10

9

9
8

Restauració
Venda de roba / Calçat

7

Hotels, pensions, aparthotels

6

6

Local tancat
Edifici institucional

5

Altres activitats

4

Entitats bancàries

4

Joieria / Rellotgeria / Perfumeria

3
2

Venda d'aliments
2

2

Activitats culturals i socials
2

1

2

Canvi de moneda
1

0

Quiosc
1

1

1

1

Espectacles

Total
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Recompte d’activitats
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Activitats
Restauració
Venda de roba / Calçat
Hotels, pensions, aparthotels
Local tancat
Altres activitats
Entitats bancàries
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria
Edifici institucional
Canvi de moneda
Venda d'aliments
Activitats culturals i socials
Espectacles
Quiosc
Total general

Total
10
9
6
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
42

%
23,8%
21,4%
14,3%
9,5%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
100,0%

La Rambla dels Estudis és l’únic tram on el predomini de l’ús de
restauració – 24% del total d’usos censats en aquest tram - és
compartit per igual amb l’ús de venda de roba/calçat –superior al
21% del total -. En tercer lloc hi trobaríem l’ús d’hotels, pensions,
aparthotels –aproximadament un 14%-.
En l’altre extrem, en aquest tram tan sols hi ha un local destinat a
la venda d’aliments.
D’altra banda, cal remarcar que aquest tram és el que compta
amb major quantitat de locals tancats.
Pel que respecta a la diversitat d’usos és força elevada -2.5
usos diferents per cada 100 m de façana-. Igual que en el cas
de la Rambla de Canaletes, la reduïda dimensió del tram en
comparació amb la resta afavoreix aquest fet.

La imatge de la dreta correspon a la botiga de roba Custo
Barcelona (La Rambla 120),
situada al costat del Gòtic de la Rambla dels Estudis. La venda
de roba i calçat és una de les tipologies predominants en aquest
tram, representant un 21% dels establiments / Font pròpia
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Gòtic + Raval, Rambla de Sant Josep
20

20
18

Restauració

16

Souvenirs i articles de regal
14

Hotels, pensions, aparthotels

13

Joieria / Rellotgeria / Perfumeria

12

Venda de roba / Calçat

10

10
8

Venda d'aliments
Entitats bancàries

8

Altres activitats
Local tancat

6
4

4

Activitats culturals i socials
4

4

4

Quiosc

4

Estancs / Adm. loteria

2
2
0

2

Canvi de moneda

2
1

1

Mercat de la Boqueria

Total
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Activitats
Restauració
Souvenirs i articles de regal
Hotels, pensions, aparthotels
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria
Venda d'aliments
Venda de roba / Calçat
Altres activitats
Entitats bancàries
Local tancat
Estancs / Adm. loteria
Quiosc
Activitats culturals i socials
Canvi de moneda
Mercat de la Boqueria
Total general

Total
20
13
10
8
4
4
4
4
4
2
2
2
1
1
79

%
25,3%
16,5%
12,7%
10,1%
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
5,1%
2,5%
2,5%
2,5%
1,3%
1,3%
100,0%

A la Rambla de Sant Josep és remarcable el fet que, per sota
de l’ús predominant de restauració –al voltant del 25% del total
de locals censats-, hi trobem una concentració molt elevada
de botigues de souvenirs i articles de regal –superior al 16%- .
En tercer lloc, trobem els usos destinats a hotels, pensions,
aparthotels –aproximadament un 13%-.
També cal remarcar l’elevada concentració de locals destinats a
joieria/rellotgeria/perfumeria –de l’ordre del 10% del total d’usos
censats en aquest tram- i d’entitats bancàries.
D’altra banda, no es pot passar per alt la presència del Mercat de
la Boqueria i l’efecte atractor que genera en l’entorn.
Finalment, pel que fa a la diversitat d’activitats es troben 2.0 usos
diferents per cada 100 m de façana.

La imatge de la dreta correspon al restaurant Pans&Company (La Rambla
84), situat al costat del Gòtic de la Rambla de Sant Josep. Aproximadament
un 25% dels usos censats en aquest tram correspon a activitats de
restauració / Font pròpia
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4.5. EXTRACCIÓ DE DADES DEL CENS SEGONS TIPOLOGIA D’ACTIVITATS PER TRAM

Gòtic + Raval, Rambla dels Caputxins
30
26

Restauració
Souvenirs i articles de regal

25

Venda de roba / Calçat
Hotels, pensions, aparthotels
20

Altres activitats
Entitats bancàries
Canvi de moneda

15

15

Activitats musicals
Venda d'aliments

10

5

9

9

Activitats culturals i socials
Quiosc

8
6

Jocs i atraccions
5

4

Local tancat
3

0

Edifici institucional
2

2

2

Espectacles
1

1

1

1

1

Total
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Estancs / Adm. loteria
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria

Recompte d’activitats
34

Activitats
Restauració
Souvenirs i articles de regal
Venda de roba / Calçat
Hotels, pensions, aparthotels
Altres activitats
Entitats bancàries
Canvi de moneda
Activitats musicals
Venda d'aliments
Activitats culturals i socials
Quiosc
Jocs i atraccions
Estancs / Adm. loteria
Edifici institucional
Espectacles
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria
Local tancat
Total general

Total
26
15
9
9
8
6
5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
96

%
27,1%
15,6%
9,4%
9,4%
8,3%
6,3%
5,2%
4,2%
3,1%
2,1%
2,1%
2,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
100,0%

A la Rambla dels Caputxins l’ús predominant també és el de
restauració –de l’ordre del 27% respecte tots els usos censats en el
tram-. Igual que succeïa a la Rambla de Sant Josep, s’observa una
concentració molt alta de locals destinats a la venda de souvenirs
i articles de regal -16% del total del tram-. Més enllà d’aquests
dos usos, destaquen l’activitat d’hotels, pensions, aparthotel i les
botigues de venda de roba/calçat –superior al 9% del total- .
També és molt significativa la presència d’entitats bancàries i de
locals destinats a canvi de moneda a la Rambla dels Caputxins.
En aquest tram la diversitat d’usos se situa en 1.7 usos diferents
per cada 100 m de façana. En part, es pot explicar aquest baix
índex degut a la longitud del tram.

La imatge de la dreta correspon als bars Subway i Sports Bar
(La Rambla 31), situats al costat del Raval de la Rambla dels
Caputxins. En aquest tram, la restauració és, de nou, la tipologia d’activitats predominant, amb un 27% dels establiments /
Font pròpia
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Gòtic + Raval, Rambla de Santa Mònica
16

16

14

Restauració
Souvenirs i articles de regal

12

Hotels, pensions, aparthotels
Edifici institucional

10

Venda d'aliments
Local tancat

8

Activitats esportives

6

Activitats culturals i socials
5

5

Entitats bancàries

5

Jocs i atraccions

4

Altres activitats

3
2

2

2

Joieria / Rellotgeria / Perfumeria
2

2

Canvi de moneda
1

0

1

1

1

Espectacles
1

1

Estancs / Adm. loteria

Total
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Activitats
Restauració
Hotels, pensions, aparthotels
Edifici institucional
Souvenirs i articles de regal
Venda d'aliments
Activitats esportives
Local tancat
Activitats culturals i socials
Entitats bancàries
Jocs i atraccions
Altres activitats
Canvi de moneda
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria
Espectacles
Estancs / Adm. loteria
Total general

Total
16
5
5
5
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
48

%
33,3%
10,4%
10,4%
10,4%
6,3%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
100,0%

A la Rambla de Santa Mònica, a diferència dels altres trams, la
distribució d’usos té un comportament singular ja que s’aprecia
un únic ús molt predominant i la resta d’usos està força
homogèniament repartit.
Així, l’ús predominant, que es correspon al de restauració, està
present en una tercera part dels locals censats en el tram.
En aquest escenari, d’entre la resta d’usos que no són de
restauració es pot destacar els usos destinats a souvenirs i articles
de regal, els destinats a hotels, pensions, aparthotels, i els edificis
institucionals –amb un pes superior al 10% en tots tres casos-.
Tal com es desprèn de la distribució d’usos citada, la Rambla de
Santa Mònica és el tram on trobem el menor índex d’usos diferents
per cada 100 m de façana –tan sols 1.5-. Aquest índex s’explica
a partir de dos factors: la longitud del tram i la posició totalment
predominant de la restauració per sobre de la resta d’usos.

La imatge de la dreta correspon al restaurant Cosmos (La Rambla 34),
situat al costat del Gòtic de la Rambla de Santa Mònica. En aquest tram,
els establiments dedicats a la restauració, que són els predominants,
representen un 33% del total d’establiments / Font pròpia
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Plaça Reial
18
18
16
14
12
Restauració
Hotels, pensions, aparthotels

10

Activitats musicals
8
6
4
2

Venda d'aliments
6

Altres activitats
Activitats culturals i socials
4

Local tancat
2
1

0

1

1

Total
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Activitats
Restauració
Hotels, pensions, aparthotels
Activitats musicals
Venda d'aliments
Altres activitats
Activitats culturals i socials
Local tancat
Total general

Total
18
6
4
2
1
1
1
33

%
54,5%
18,2%
12,1%
6,1%
3,0%
3,0%
3,0%
100,0%

A la plaça Reial la casuística és similar a la comentada per la
Rambla de Santa Mònica però encara de manera més emfazitzada.
En aquest cas, l’ús predominant de restauració es desenvolupa
pràcticament en el 55% dels locals censats, éssent, per tant,
l’activitat per definició de la plaça Reial a dia d’avui.
Aquest fet determina que l’índex d’usos diferents se situï en 1.5
per cada 100 m de façana. Com es pot entendre, aquest índex és
molt baix, encara més si tenim present que la longitud de façanes
considerades d’aquest tram és similar a la de la Rambla de
Canaletes o la dels Estudis.

La imatge de la dreta correspon a la cerveseria Colon (Pl. Reial18).
Pràcticament el 55% dels establiments censats a la Plaça Reial
corresponen a la tipologia d’activitats
de restauració / Font pròpia

ANÀLISI DE LES ACTIVITATS EN PLANTES BAIXES DE LA RAMBLA
39

4.6. QUADRE COMPARATIU SEGONS TIPOLOGIA D’ACTIVITATS PER TRAM

Gòtic + Raval, incloent plaça Reial
Venda de roba / Calçat
Venda d'aliments
Souvenirs i articles de regal
Restauració
Quiosc
Mercat de la Boqueria
Local tancat
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria

Rbl. de

Jocs i atraccions

Rbl. de

Rbl. de

Hotels, pensions, aparthotels

Rbl. de
Estancs / Adm. loteria

Rbl. de

Pl. Reia

Espectacles
Entitats bancàries

Rbl. de Canaletes

Edifici institucional

Rbl. dels Estudis

Canvi de moneda

Rbl. de Sant Josep

Altres activitats

Rbl. dels Caputxins

Activitats musicals

Rbl. de Sta. Mònica
Pl. Reial

Activitats esportives
Activitats culturals i socials
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20

25

30

40

Activitats
Activitats culturals i socials
Activitats esportives
Activitats musicals
Altres activitats
Canvi de moneda
Edifici institucional
Entitats bancàries
Espectacles
Estancs / Adm. loteria
Hotels, pensions, aparthotels
Jocs i atraccions
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria
Local tancat
Mercat de la Boqueria
Quiosc
Restauració
Souvenirs i articles de regal
Venda d'aliments
Venda de roba / Calçat
Total general

Pl. Reial Rbl. de Sta.
Mònica
1
2
2
4
1
1
1
5
2
1
1
6
5
1
1
1
2

18
2

16
5
3

33

48

Rbl. dels Rbl. de Sant
Caputxins
Josep
2
2
4
8
5
1
6
1
1
9
2
1
1
2
26
15
3
9
96

4
1
4
2
10
8
4
1
2
20
13
4
4
79

Rbl. dels
Estudis
1

Rbl. de
Canaletes

2
1
2
2
1

3

6

5

2
4

2

1
10

4
11
1
3
9
39

1
9
42

1

Total
general
8
2
8
19
8
8
14
4
4
41
3
14
12
1
9
101
34
16
31
337

La imatge de
l’esquerra correspon a la botiga
Souvenirs 84 (La
Rambla 84), situada
a la Rambla de Sant
Josep. Els souvenirs, juntament amb
la restauració i els
hotels, pensions i
apartaments, són
els usos majoritaris
a tota la Rambla /
Font pròpia

Recompte d’activitats

A la vista del quadre anterior, se n’extreuen les següents conclusions
pel que respecta als usos majoritaris a les plantes baixes de la
Rambla:
• Els tres usos majoritaris són el de restauració, el d’hotels,
pensions, apartaments i el de botigues de souvenirs i articles de
regal.
• L’ús de restauració té una presència molt elevada, a la Rambla
dels Caputxins, a la Rambla de Sant Josep i a la Plaça Reial.
• Destaca la concentració de l’ús d’hotels, pensions, aparthotels a
la Rambla de Sant Josep i a la dels Caputxins, per sobre dels altres
trams.
• De la mateixa manera, les botigues de souvenirs i articles de regal
se situen, principalment, a la Rambla de Sant Josep i, en especial, a
la Rambla dels Caputxins.

Respecte a la resta d’usos presents a les plantes baixes de la Rambla,
s’observen els següents extrems:
• Les botigues de joieria/rellotgeria/perfumeria tenen una distribució
poc uniforme, amb una elevada concentració a la Rambla de Sant
Josep.
• Així mateix, més del 70% de les entitats bancàries s’ubiquen entre
les Rambles de Sant Josep i dels Caputxins.
• Amb els edificis institucionals succeeix el mateix que en els dos
casos anteriors, ja que la distribució al llarg de la Rambla és molt
poc uniforme, amb una gran concentració d’aquests tipus d’edificis a
la Rambla de Santa Mònica.
• Els establiments de canvi de moneda se situen preferentment al
llarg de la Rambla dels Caputxins.
ANÀLISI DE LES ACTIVITATS EN PLANTES BAIXES DE LA RAMBLA
41

4.7. LLICÈNCIES DE VETLLADORS

La Rambla de Canaletes te
una oferta de restauració
especialment important al costat
Raval. Tot i així l’ocupació
de terrasses es concentre
únicament d’avant dels locals
Nuria i la cerveseria Baviera.
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La Rambla dels Estudis,
popularment coneguda com la
Rambla del ocellaires, al igual que
la de Canaletes no disposa de
terrasses en el passeig central.
Aquest espai històricament ha
estat utilitzat per diferents parades.
L’amplada de les voreres laterals
permet la localització de terrasses
com la del restaurant Moka.
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La Rambla de Sant Josep,
popularment coneguda com la
Rambla de les Flors per les seves
parades, es troba en la mateixa
situació que la seves anteriors. En
el passeig central no hi ha espai
per terrasses tot i el gran nombre
d’establiments en ambdós costats,
amb l’agreujant que les voreres
laterals son especialment estretes
en aquest punt de la Rambla.
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La Rambla dels Caputxins
és la que disposa d’una
oferta de restauració més
àmplia i variada al mateix
temps que disposa
d’espai per la localització
de terrasses.

ANÀLISI DE LES ACTIVITATS EN PLANTES BAIXES DE LA RAMBLA
45

La Rambla de Santa
Mònica, en el seu
tram inicial, hi ha una
casuística igual a la
Rambla del Caputxins
amb una concentració
important de terrasses.
Just a l’alçada del
centre d’Art Santa
Mònica l’oferta de
restauració desapareix
completament.
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RAMBLA (GÒTIC I RAVAL)
Llicències de restauració
Amb vetllador
Sense vetllador
Total

Total
31
47
78

%
39,7%
60,3%
100,0%

Total
15
2
17

%
88,2%
11,8%
100,0%

PLAÇA REIAL
Llicències de restauració
Amb vetllador
Sense vetllador
Total

Quadre resum del nombre de llicències
atorgades de restauració amb vetllador i sense

La Plaça Reial és l’espai
d’excel·lència de les terrasses.
La gran oferta de restauració
i l’espai en forma de claustre
de la plaça, propicien un
espai molt agradable per les
terrasses.
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La transparència, la profunditat o l’amplada dels aparadors son factors claus en la relació de comunicació que estableix l’àmbit privat sobre l’espai públic.
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5 Anàlisi de la configuració física del llindar de les plantes baixes
de la Rambla i la seva influència en l’espai públic
La configuració física del llindar de les plantes baixes de
les activitats econòmiques no només te importància per
ser el marc de referència o tancament de l’espai públic a
través de les seves característiques morfològiques, sinó
que també origina un seguit de comportaments directes
i/o indirectes en les persones segons les característiques
d’aquest llindar. Aquest fet s’origina, principalment, per
ser el camp de visió de l’usuari de l’espai públic, és el que
anomenem, la ciutat a escala humana.
Les plantes baixes son els punts de connexió entre els
edificis i l’espai públic. Son els límits que emmarquen
l’àmbit comú del privat. Son espais on s’hi desenvolupen
diferents accions socials i de mobilitat, no només
d’entrada i sortida, sinó també d’observança, d’olors,
d’estada i fins i tot de badoc.
En aquest context la configuració física del llindar de les
plantes baixes esdevé un factor clau en la lectura del
paisatge urbà d’un àmbit de ciutat i es important analitzar
quins paràmetres ocasiones un tipus de comportament o
un altre en els diferents usuaris de l’espai públic.

El tancament del llindar de les plantes fora dels
horaris d’obertura han d’evitar convertir-se en
simples parets opaques.
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5.1.

OBJECTIUS DE L’ESTUDI

L’anàlisi de la configuració física de les
plantes baixes de la Rambla te com a principal
objectiu parametritza el tancament que hi ha
en les diferents activitats al llarg del passeig.
S’ha centra en cercar quina influència
es produeix entre les diferents tipologies
d’activitat desenvolupades en les plantes
baixes i la percepció i l’ús que el vianant
té de l’espai públic. En aquest sentit, s’han
acotat una sèrie de variables -que abasten
des del propi tractament de la façana de cada
local fins a l’estructura parcel·lària subjacentque permetin parametritzar quina és la
configuració del llindar públic-privat i el seu
efecte sobre l’espai públic.
Les conclusions de l’estudi hauran de
permetre a posteriori, aplicar mesures que
afavoreixin:

• Millorar la percepció del vianant de les
PB al llarg de la Rambla
• Afavorir la qualitat del passeig i el
caminar al llarg de la Rambla
• Potenciar una millor interacció entre
la part privada de l’edifici (activitat
econòmica) i part pública (espai públic)
per afavorir les accions socials
• Millorar l’efecte badoc en el llindar de
les PB. Alentiment del desplaçament al
llarg de la façana com a conseqüència
de la curiositat dels vianants per alguna
circumstància externa singular
• Millorar la connexió (entrada/sortida) en
les zones público-privades

El tancament del llindar de les plantes és una
part important del paisatge urbà del passeig
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5.2.

TREBALL DE CAMP I RECOLLIDA DE DADES DEL CENS
Tipus
d’activitat en
PB

Geometria

Longitud
façana x
activitat

k aparador

k transparència

k profunditat

Accessos

k connexió

k permeabilitat

Longitud
façana x
tram

llindar activitat

k permeabilitat

k ritme tram

llindar tram

Índex de façana
activa / passiva
del tram
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5.3.

LA PERMEABILITAT DEL LLINDAR PER CADA TIPOLOGIA D’ACTIVITAT

La configuració del llindar públic-privat
exerceix una influència sobre la percepció
de l’espai urbà i, en conseqüència, sobre el
comportament que el vianant pugui tenir en
l’espai públic.
En aquest sentit, l’anàlisi morfològic de les
plantes baixes de la Rambla pot esdevenir
un instrument que ajudi a entendre la relació
existent entre la tipologia de les edificacions,
la tipologia de les activitats desenvolupades
en les plantes baixes i l’existència de certes
dinàmiques de comportament i d’ús de la via
pública per part dels vianants.
En el primer estadi per aproximar-se a
aquesta interrelació s’analitza en detall quin
grau de permeabilitat del llindar públic-privat
presenta cada tipologia d’activitat, entenent
com a grau de permeabilitat la capacitat
que té el llindar per permetre la interacció
entre l’usuari de l’espai públic i l’activitat
desenvolupada en l’interior de l’edifici.
A tals efectes, s’han estudiat els següents
quatre aspectes de configuració del llindar per
a cada tipus d’activitat:

a) Transparència: Amb aquest paràmetre
s’avalua la proporció de superfície transparent
que presenta la façana del local.
b) Profunditat: Amb aquest paràmetre es
contempla el grau de profunditat de visió de
l’interior del local des de la via pública que
permet el tancament.
c) Connexió: Amb la connexió es pondera
quina relació té la pròpia activitat amb el seu
llindar, és a dir, si l’activitat es desenvolupa
exclusivament a l’interior de l’edificació, o bé
si part de l’activitat es perllonga a l’intradós del
llindar o fins i tot en l’espai exterior adjacent al
llindar.
d) Aparador: L’últim dels aspectes analitzats
consisteix en determinar quina proporció
d’aparador presenta cada tipus d’establiment
en relació a la seva longitud de façana.
Cal aclarir que com a aparador només s’ha
considerat la superfície fixa d’exposició
d’articles, excloent la longitud d’accés al propi
establiment així com qualsevol parament
d’exposició mòbil.

Les activitats bancaries, tot i ocupar un ample
de façana important, generalment estableixen
molt moca relació amb l’espai públic
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Grau de TRANSPARÈNCIA

Grau de CONNEXIÓ

Secció tipus A
L’activitat es
desenvolupa
parcialment a
l’espai públic

Secció tipus B
L’activitat es
desenvolupa
parcialment al
llarg del llindar
públic-privat

Secció tipus C
L’activitat es
desenvolupa
íntegrament
dins l’espai
privat

Secció tipus A
L’activitat té
el 100% de
transparència
en la
seva totalitat
amb
l’espai públic

Secció tipus B
L’activitat té el
50% de transparència en la
seva totalitat amb
l’espai públic

Secció tipus C
L’activitat és
completament
opaca amb
l’espai públic

Grau de PROFUNDITAT

Secció tipus A
L’activitat
permet completament
la percepció
visual de
l’interior des
de l’espai
públic

Secció tipus B
L’activitat permet
parcialment la
percepció visual
de l’interior des
de l’espai públic

Secció tipus C
L’activitat no
permet la percepció visual
de l’interior
des de l’espai
públic
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5.3.

LA PERMEABILITAT DEL LLINDAR PER CADA TIPOLOGIA D’ACTIVITAT
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5.3.

LA PERMEABILITAT DEL LLINDAR PER CADA TIPOLOGIA D’ACTIVITAT

Mitjançant observació i amidament durant el
treball de camp, s’han parametritzat aquests
quatre conceptes amb l’assignació d’uns
coeficients -k transparència, k profunditat, k
connexió i k aparador, respectivament- que en
permetin un tractament objectiu.
Un cop determinats els quatre coeficients
esmentats per a cada establiment, aquests
se sintetitzen en un únic coeficient, que
anomenem coeficient de permeabilitat del
llindar de l’activitat, que permet identificar amb
un únic valor els paràmetres de configuració
del llindar públic-privat per a cada tipus
d’activitat.
Aquest coeficient es tracta en valors relatius
(%) respecte el total de valors de la mostra
estudiada per tal de permetre comparar els
paràmetres de configuració del llindar entre
els diferents tipus d’activitat estudiats.

Algunes activitats tot i no disposar d’espai
d’aparador, aprofiten part d’espai de façana
com reclam de qualitat

L’estudi de configuració del llindar s’ha
centrat exclusivament sobre les plantes
baixes que tenen façana a La Rambla, evitant
així possibles distorsions que es poguessin
originar amb la consideració dels carrers
laterals del Gòtic i del Raval. D’aquesta

manera, s’obté un anàlisi exclusiu i detallat
d’aquella via.
Tal com es veu en la taula, destaquen amb
major grau de permeabilitat del llindar el
grup de restauració, el grup d’altres activitats
- farmàcia, botiga d’aparells fotogràfics,
botiga de música, etc.- , el grup de venda
de roba/calçat i el grup de joieria/rellotgeria/
perfumeria.
Els grups d’activitats esportives i el d’estancs/
Adm. Loteria, malgrat que tenen un
coeficient de permeabilitat molt alt, no són
representatius perquè hi ha molt pocs locals
amb aquest ús al llarg de la Rambla.
En l’altre extrem, a banda dels locals tancats
–amb un grau de permeabilitat nul-, trobem
el grup d’activitats singulars –que per una
millor comprensió de l’estudi aglutina els
grups d’activitats culturals i socials, edificis
institucionals, espectacles i el Mercat de la
Boqueria-, el grup de jocs i atraccions i el grup
d’entitats bancàries.
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Activitats

K transp K prof K con K apar

Restauració
Activitats esportives
Altres activitats
Estancs / Adm. loteria
Venda de roba / Calçat
Joieria / Rellotgeria / Perfumeria
Venda d'aliments
Souvenirs i articles de regal
Activitats musicals
Canvi de moneda
Hotels, pensions, aparthotels
Accés a activitat en pl. pis
Entitats bancàries
Jocs i atraccions
Activitats singulars
Local tancat

0,89
1,00
0,97
1,00
0,97
0,96
0,90
0,97
0,83
0,94
0,81
0,78
0,46
0,67
0,47
0,00

0,84
1,00
0,87
1,00
0,80
0,68
0,73
0,75
0,75
0,88
0,62
0,77
0,25
0,67
0,37
0,00

0,26
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,33
0,00
0,10
0,00
0,50
0,00
0,05
0,00

0,33
0,29
0,34
0,18
0,34
0,45
0,40
0,33
0,06
0,14
0,13
0,03
0,22
0,07
0,09
0,00

K perm
llindar
100,0%
98,8%
96,7%
94,2%
91,2%
90,3%
89,0%
88,4%
85,4%
84,3%
71,4%
68,3%
61,9%
60,5%
42,6%
0,0%
El tancament del llindar de les plantes fora dels horaris d’obertura han
d’evitar convertir-se en simples parets opaques.
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5.4.

COEFICIENT DE PERMEABILITAT PER TRAM
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A partir dels coeficients de permeabilitat
de cada tipus d’activitat es pot obtenir el
coeficient de permeabilitat de cadascun
dels sis trams en què s’ha dividit La Rambla
als efectes del present estudi - Rambla de
Canaletes, Rambla dels Estudis, Rambla de
Sant Josep, Rambla dels Caputxins, Rambla
de Santa Mònica i Plaça Reial-.
El coeficient de permeabilitat de cada tram
s’obté ponderant la longitud de façana de
cada tipus d’activitat dins del tram –amb el
seu corresponent paràmetre de permeabilitat
del llindar d’activitat- respecte a la longitud de
façana del tram.
D’acord amb els criteris exposats, s’observa
que els trams amb un paràmetre de
permeabilitat més alt corresponen al costat
Raval de La Rambla de Canaletes, al costat
Gòtic de La Rambla de Sant Josep i dels
Caputxins, i a la plaça Reial.
Per contra, tant La Rambla de Santa Mònica
–ambdós costats- com el costat Raval de La
Rambla dels Estudis presenten el grau de
permeabilitat més baix. Això vol dir que, en
aquests trams, el vianant té major dificultat en
la percepció de l’espai privat des de l’espai
públic.

Les activitats situades al tram central de la
Rambla, especialment el costat Gòtic, tenen
l’index més alt de permeabilitat

Les activitats bancàries, jocs i atraccions, i els
accessos d’activitats en planta pis son les que
tenen un índex de permeabilitat més baix al llarg
de la Rambla
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5.5.

RITME D’ACCESSOS PER TRAM

URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona

60

Una altra de les variables considerades per
ajudar a entendre la configuració de l’espai
públic de La Rambla és el ritme d’accessos
que presenta cada tram.
Amb el ritme obtenim un indicador que
està relacionat amb factors com la pròpia
estructura parcel·lària o la varietat visual de
funcions. En definitiva, el ritme d’accessos
incideix en la percepció que el vianant té de
l’espai públic.
Aquesta variable contempla quants
accessos o passos destinats a persones,
d’ús continuat, comuniquen l’espai públic
amb el privat. Pe tant, no es consideren les
portes d’emergència, portes de garatges,
ni les portes d’accés a sales d’instal·lacions
tècniques.
El ritme està expressat amb un coeficient
numèric que expressa el número d’accessos
per cada 100 m de carrer.

Els trams amb un coeficient de ritme més alt
corresponen al costat Raval de La Rambla de
Canaletes i el costat Gòtic de La Rambla de Sant
Josep i dels Caputxins.

Els trams amb un coeficient de ritme més baix
corresponen a La Rambla dels Estudis, La
Rambla de Santa Mònica i la plaça Reial. En el
cas de La Rambla dels Estudis i la plaça Reial,
aquest fet es pot explicar, en certa mesura,
perquè la longitud mitjana de façana dels
establiments és relativament elevada. En el cas
de la Rambla de Santa Mònica, també influeix la
longitud del tram.
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5.6. ÍNDEX DE FAÇANA ACTIVA/PASSIVA PER TRAM
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L’índex de façana activa/passiva unifica les
dues variables de configuració del llindar
públic-privat de cada tram. Així, el ritme
d’accessos i el paràmetre de permeabilitat del
llindar queden expressats mitjançant un únic
valor que ens ajuda a tenir una visió global
de la configuració del llindar i, per tant, de la
qualitat de l’espai públic.
En aquest sentit, els trams amb un front de
façana actiu –índex de façana activa/passiva
alt- ofereixen a l’usuari una percepció més
‘amistosa’ de l’espai públic alhora que li
aporten una major sensació de seguretat.
Mentes que els trams amb un front de façana
passiu –índex de façana activa/passiva baixsolen generar una percepció de monotonia i
d’inseguretat en l’espai públic.
D’acord amb els criteris exposats, els trams
de la Rambla amb un front de façana més
actiu els trobem en el costat Raval de La
Rambla de Canaletes i en el costat Gòtic de
La Rambla de Sant Josep i dels Caputxins.
En canvi, els fronts de façana més passius
els trobem a La Rambla dels Estudis i a La
Rambla de Santa Mònica.

Els accessos d’activitats en planta pis al igual
que els accessos a habitatges i oficines, com
a norma general, tenen una gran opacitat amb
l’espai públic

Les activitats amb un índex més alt de
permeabilitat son generalment les de
restauració, i roba i calçat
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La transparència, la profunditat o l’amplada dels aparadors son factors claus en la relació de comunicació que estableix l’àmbit privat sobre l’espai públic.
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6 Conclusions de l’anàlisi del Cens d’activitats
Àmbit general
• L’ús predominant en l’àmbit d’estudi és el de restauració. El segon
ús més freqüent és el d’hotels, pensions, aparthotels. El tercer ús
correspon a la venda de souvenirs i articles de regals.
• Actualment hi ha 12 locals tancats.
• També existeixen 9 quioscs –situats en vestíbuls d’edificis-, dels
quals 3 romanen tancats.

La Rambla (excloent plaça Reial): costat Gòtic vs costat
Raval
• L’ús de restauració es desenvolupa en un 27% del total
d’establiments censats a La Rambla. Per sota d’aquest ús destaquen
els hotels, pensions i apart-hotels (12%), botigues dedicades a la
venda de souvenirs i articles de regal (11%) i les botigues de venda de
roba/calçat (10%).
• A la vorera del costat Gòtic es concentren el 65% dels establiments
de venda de souvenirs i articles de regal, el 73% dels establiments
de venda de roba/calçat, el 79% d’entitats bancàries i prop del 88%
d’edificis institucionals presents a La Rambla. També és lleugerament
superior el nombre d’establiments de joieria/rellotgeria/perfumeria
(57% del total de La Rambla).
• A la vorera del costat Raval es concentren el 60% dels establiments
de restauració presents a La Rambla i el 71% dels establiments
dedicats a venda d’aliments. També és important la presència
d’establiments d’activitat variada -llibreria, farmàcia, música, agència
de viatges, escola d’idiomes, lloguer de bicicletes, tatuatges-,
representant un 58% del total d’aquests tipus d’establiments a La
Rambla.

La Rambla: anàlisi per trams
• A La Rambla de Canaletes la concentració de botigues de venda de
roba/calçat és superior a la mitja. No hi ha cap establiment de canvi de
moneda. Hi ha 4 quioscs –locals situats en vestíbuls d’edificis-.
• De la mateixa manera, a La Rambla dels Estudis també hi ha una
concentració de botigues de venda de roba/calçat superior a la mitja.
No hi ha cap establiment de venda de souvenirs i articles de regal.
• Al llarg de La Rambla de Sant Josep s’hi troba el 57% de tots els
establiments de joieria/rellotgeria/perfumeria presents a La Rambla.
També és molt significativa la concentració de botigues de venda de
souvenirs i articles de regal –el 38% del total d’aquests establiments
de La Rambla-.
• A La Rambla dels Caputxins es concentra el 44% del total
d’establiments de souvenirs i articles de regal censats. També és
destacable la presència d’entitats bancàries.
• Entre La Rambla de Sant Josep i La Rambla dels Caputxins hi ha
prop del 82% d’establiments de souvenirs i articles de regal censats a
La Rambla, i prop del 71% de totes les entitats bancàries.
• A la Rambla de Santa Mònica el 33% dels establiments estan
dedicats a la restauració. També és destacable el nombre d’edificis
institucionals que s’hi ubiquen.
• En el cas de la plaça Reial, la diferència entre l’ús predominant de
restauració i els altres usos encara és més acusat que a La Rambla
de Santa Mònica ja que el 55% dels locals es destinen a l’ús de
restauració.
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7 Conclusions de l’anàlisi del llindar
Anàlisi per tipologia d’usos
• Els locals amb ús de restauració són els que presenten una major
permeabilitat del llindar, entesa com la combinació de paràmetres com
la transparència, la profunditat visual, la connexió amb l’espai públic i
la longitud d’aparador.
• Per sota de la restauració, trobem un grup d’activitats amb una
permeabilitat elevada –superior al 90% en termes relatius-. Aquest
grup està constituït pels establiments d’activitat variada -llibreria,
farmàcia, música, agència de viatges, escola d’idiomes, lloguer de
bicicletes, etc.-, els estancs/adm. Loteria, els locals de venda de roba/
calçat i els establiments dedicats a joieries/rellotgeria/perfumeria.
• Els usos amb menor permeabilitat del llindar corresponen a les
activitats singulars –Palau de la Virreina, Gran Teatre del Liceu,
guàrdia urbana, dependències de la Generalitat, etc.-, els locals
de jocs i atraccions, les entitats bancàries i els hotels, pensions,
aparthotels.

Anàlisi per trams
• Els trams amb major permeabilitat del llindar corresponen al costat
Raval de Canaletes, al costat Gòtic de la Rambla de Sant Josep i
dels Caputxins, i la plaça Reial. En aquests trams el llindar públicprivat permet una bona connexió entre l’espai públic i l’activitat
desenvolupada en l’interior dels establiments.
• Els trams amb menor permeabilitat del llindar se situen en el costat
Raval de la Rambla dels Estudis i en ambdós costats de la Rambla de
Santa Mònica. En aquests trams l’usuari de la via pública no té facilitat
per percebre l’activitat desenvolupada en l’espai edificat.
• Els trams que presenten un ritme d’accessos més elevat coincideixen

amb els trams amb major permeabilitat del llindar púbic-privat a
excepció de la plaça Reial. Per contra, els trams amb un ritme
d’accessos més baix corresponen a la Rambla dels Estudis, de Santa
Mònica i a la plaça Reial.
• Allà on el ritme d’accessos és més alt, l’usuari de la via pública
percep una major varietat d’activitats i un paisatge urbà més canviant,
tot i que es corre el risc de percepció d’una fragmentació excessiva.
Mentre que en els trams on el ritme és més baix, l’usuari té major
sensació de monotonia i d’espai poc amigable.
• De la combinació de la permeabilitat del tram i del ritme d’accessos
en resulta l’índex de façana activa/passiva de cada tram.
• Allà on la façana és més activa, la relació entre el vianant i l’activitat
situada en planta baixa és més elevada. Això se sol traduir en una
actitud més contemplativa i relaxada per part del vianant, propiciant un
alentiment de la mobilitat a peu. En termes generals, es pot dir que en
aquests trams preval una sensació de confort i seguretat.
• En l’altre extrem, allà on la façana és més passiva, la relació entre
vianant i activitat en planta baixa és més dificultosa. Això implica
que en aquests indrets l’espai públic és percebut per l’usuari com a
zones de menor qualitat urbana, la velocitat del vianant sol ser més
elevada i, fins i tot, es pot propiciar una certa sensació d’inseguretat en
determinades circumstàncies.
• Els trams de La Rambla amb una façana més activa corresponen
al costat Raval de La Rambla de Canaletes i al costat Gòtic de La
Rambla de Sant Josep i dels Caputxins.
• Els trams amb una façana més passiva corresponen a ambdós
costats de La Rambla dels Estudis i de Santa Mònica. Cal remarcar
que, en el cas de La Rambla de Santa Mònica, tant la ubicació com
la dimensió de la secció del passeig central poden accentuar les
connotacions negatives associades a un front de façana passiu.
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ANNEX 2 - TIPOLOGIA D’ACTIVITATS

URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona
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ANNEX 2 - TIPOLOGIA D’ACTIVITATS

URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona
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ANNEX 2 - TIPOLOGIA D’ACTIVITATS

URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona
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URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona
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ANNEX 3; ACTIVITATS DE RESTAURAICÓ
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URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona
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ANÀLISI DE LES ACTIVITATS EN PLANTES BAIXES DE LA RAMBLA
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URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona
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ANNEX 4; ACTIVITATS HOTELERES
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URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona
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ANÀLISI DE LES ACTIVITATS EN PLANTES BAIXES DE LA RAMBLA
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URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona
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ANNEX 5; ACTIVITATS DE SOUVENIRS
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URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona
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ANÀLISI DE LES ACTIVITATS EN PLANTES BAIXES DE LA RAMBLA
97

URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona
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ANNEX 6; ACTIVITATS DE VENTA DE ROBA
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URBANING
Estudi dels usos i la morfologia de les plantes baixes de la Rambla - Foment de Ciutat Vella - Ajuntament de Barcelona
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ANÀLISI DE LES ACTIVITATS EN PLANTES BAIXES DE LA RAMBLA
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