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1. Objecte i abast
L’objecte d’aquest procediment de contractació és la redacció d’una proposta
sociourbanística i un projecte de disseny per a l’espai públic a través d’un
equip pluridisciplinari, que defineixi actuacions per a la dinamització, millora i
transformació física i social de la Rambla de Barcelona i el seu entorn
d’influència.
La Rambla, coneguda mundialment per la seva singularitat, és un espai
ciutadà on conflueixen diverses experiències socials, culturals i econòmiques
i, a la vegada, és un eix físic de connexió entre el cor de la ciutat i el mar. Un
passeig de 1.200 metres amb un gran ús intensiu i punt de trobada que,
sovint, pateix tensions per la forta pressió turística. Carregada d’història i
escenari de grans esdeveniments, el passeig necessita retrobar l’equilibri per
garantir la seva funció històrica com a espai públic de confluència per als
veïns de Barcelona en harmonia amb els seus visitants.
És amb aquesta finalitat que els treballs a realitzar pretenen, no només
generar un projecte d’espai públic, sinó també desenvolupar les
estratègies socials i comunitàries, que poden incidir en les activitats i en
la morfologia social de la Rambla. La morfologia urbana predisposa els
usuaris de l’espai públic a fer-lo servir d’una manera determinada, però allò
que realment configura el perfil de l’espai públic és la seva morfologia social i
les activitats que s’hi produeixen. En aquest sentit, afrontar l’activitat social –
l’ànima de la Rambla –, la manera en què la fan funcionar tots aquells que la
passegen, l’observen, s’hi asseuen i, en definitiva, l’utilitzen, és essencial a
l’hora d’entendre la manera de projectar el seu espai públic, de la mateixa
manera que ho és entendre les lògiques dels processos de transformació de
les activitats i el seu impacte sobre l’espai físic i el teixit social.
L’adjudicatari del contracte de serveis serà el responsable de la redacció del
corresponent Projecte executiu de La Rambla de Barcelona i les
connexions amb el seu entorn, resultant de les conclusions prèviament
elaborades, acordades i validades, del document - Estratègies d’actuació
sobre La Rambla -, redactat pel mateix equip. L’autor del Projecte tindrà
l’opció de ser el Director de les obres d’urbanització.
L’abast dels treballs serà el necessari per al lliurament final d’un projecte
constructiu complet, desenvolupat, si s’escau, sectorialment i per fases, que
permeti la seva tramitació, contractació i posterior execució de l’obra
projectada, definint de forma detallada les obres a executar així com la forma i
les fases per realitzar-les.
El contractista haurà de dur a terme tots aquells treballs/gestions/reunions,
etc. necessaris per a la consecució de l’objecte del contracte, essent
plenament responsable, tècnicament i legalment, de la correcció dels seus
treballs i del compliment dels terminis, tant respecte de fites parcials com
finals/totals.

2. Objecte del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és la
concreció dels diferents treballs a realitzar, fixant les condicions tècniques
bàsiques i el seu procés de desenvolupament.
El present plec tècnic té caràcter bàsic, els treballs a desenvolupar, tot i ser
d’obligat compliment, són enunciatius i no tenen caràcter limitatiu. El
contractista haurà de realitzar tots aquells treballs que, tot i no estar enunciats
en el present document, siguin precisos per tal que la redacció dels diferents
documents sigui completa, comprensible i justificada.

3. Motivació
Atès el caràcter emblemàtic i singular de l’espai urbà objecte d’intervenció, la
principal motivació d’aquesta licitació és seleccionar el millor equip
pluridisciplinari. Cal que sàpiga abordar amb una visió global i local alhora,
la diagnosi adequada per comprendre i distingir els factors estructurals i els
factors conjunturals dels fenòmens que es produeixen en l’espai de La
Rambla, i pugui transcriure’ls degudament en un projecte d’urbanització
reeixit, capaç de reforçar la qualificació urbana, econòmica i social de la
Rambla i el sentiment de pertinença del passeig.
La transformació d’un dels espais més significatius de la ciutat representa un
repte de creixent complexitat. És per aquest motiu que la present licitació no
pretenen buscar, durant aquesta etapa de concurs, les millors solucions
per la Rambla, sinó trobar les mirades més expertes, coneixedores i
sensibles, en relació al passeig, als seus continguts sòcio-econòmics i
els del seu entorn, i la millor metodologia de treball. Aquesta,
conjuntament amb un ben fonamentat procés de participació, i el suport de
l’administració, haurà de desenvolupar la proposta més adequada pel
passeig, de referència per Ciutat Vella i per a la ciutat de Barcelona.

4. Antecedents
La Rambla de Barcelona, també anomenada les Rambles perquè
històricament ha tingut trams amb noms diferents, ha estat el punt de
confluència i de passeig dels barcelonins.
Parlar de la Rambla no és només parlar d’un carrer més o menys important de
Barcelona, sinó que és la comunió d’una part de la història de la ciutat forjada
a través dels seus ciutadans, que l’han convertit al llarg dels anys en el seu

passeig més preeminent. Un espai que a dia d’avui ha traspassat les fronteres
municipals per esdevenir un referent universal de la ciutat, tant per als seus
veïns com per a la gent que la visita.
Els darrers anys, però, la Rambla ha sofert un fort procés de terciarització i
gentrificació, especialment durant l’últim quart del segle XX i principis del XXI,
vinculat fonamentalment a l’augment i concentració del turisme en aquest
àmbit de la ciutat. Això ha modificat el caràcter i l’ús del passeig com a
conseqüència d’una significativa transformació de les activitats econòmiques,
dels usos dels edificis, i dels seus usuaris, provocant un èxode de veïnatge
local en les activitats quotidianes del carrer i la pèrdua de l’ús preeminent
d’una rambla: el passeig i gaudi del veïns i veïnes de la seva ciutat.
La necessitat d’una actuació a la Rambla és una preocupació compartida pels
diferents governs municipals de la ciutat. En aquest sentit, aquesta inquietud
s’ha transformat en la redacció de diferents estudis d’anàlisi i diagnosi
sectorials per a un millor coneixement de les qualitats i vivències de la Rambla
que van concloure amb el Pla Especial d’Ordenació de la Rambla, (veure
apartat 6.4)

5. Definició del treballs
L’actuació, que pretén finalment millorar l’espai físic de la Rambla, ha de tenir
en compte que la imatge final serà la que es projecti cap a l’exterior, alhora
que haurà de ser la que representi el conjunt de la ciutadania que la utilitza
quotidianament.
En aquest sentit, per tal de concretar les actuacions de millora que s’hauran
de materialitzar a través del corresponent Projecte d’urbanització de la
Rambla i les connexions amb el seu entorn, l’equip adjudicatari ha de
posar sobre la taula les reflexions socials, econòmiques, comunitàries i
urbanístiques a partir de les quals poder concretar les prescripcions, criteris i
objectius per a la redacció del document d’Estratègies d’Actuació sobre la
Rambla, dins del qual es troba l’Avantprojecte d’urbanització.
Es tracta d’iniciar una transformació de la fisonomia de la Rambla pensant en i
per a les persones que viuen la Rambla, i que s’ha de possibilitar a través
d’una àgil i eficient transformació social i física de l’espai.
L’esquema següent representa els àmbits de reflexió i el procés per a la presa
de decisions:

5.1. Objectius específics del Document 1 - Estratègies d’Actuació
sobre la Rambla
5.1.1.Principis bàsics
El caràcter identitari de la Rambla i la seva representativitat per al
conjunt de la ciutat determinen la necessitat de superar la visió
estrictament física i formal en la intervenció d’aquest espai públic, ja
que aquesta actuació vol recuperar i projectar, no només un espai
físic, sinó un mirall d’una Barcelona pròxima als seus barris i la seva
comunitat, altrament, la seva vida quotidiana.
L’activitat que avui en dia es desenvolupa al llarg del tot el passeig i el
seu àmbit d’influència s’ha d’entendre a través d’una mirada multi-

criteri, holística, en tota les seves dimensions i escales. Una
perspectiva global és imprescindible a l’hora de voler descriure el
sentiment de la Rambla amb totes les seves implicacions a nivell
social, comunitari i urbanístic.
El Document 1 d’Estratègies d’Actuació té per objecte examinar les
diverses anàlisis generades amb anterioritat (veure apartat 7.
Documentació que es lliura al contractista) i desenvolupar-les i traduirles en tots els aspectes que influeixen en aquest espai. El repte del
document és analitzar tot allò que s’hagi pogut dir o generar sobre
el passeig, i proposar unes estratègies transversals i
entenedores. L’entorn social ha d’incidir d’una manera directa en la
transformació física de l’espai per tal de recuperar la Rambla com un
espai públic de referència, dinàmic i lligat amb la quotidianitat del seu
territori.
En aquest sentit, les propostes han de tenir present els objectius
següents:
a) Entendre la Rambla com un imaginari col·lectiu associat a la
ciutat de Barcelona i els seus veïns i veïnes, que incorpora
vestigis d’una llarga evolució històrica i on es troben mostres de
diferents usos, col·lectius i activitats que s’hi han desenvolupat al
llarg dels anys.
b) Definir les tendències al canvi de l’activitat econòmica existent
degut a la forta influència de la situació turística actual i que
permetin entendre la lògica dels actuals processos de
transformació i les seves tendències i conseqüències sobre el
teixit social i l’espai públic.
c) Desenvolupar i projectar totes les possibles alternatives,
remodelacions i reformes sobre la secció del passeig.
d) Atendre a les relacions de dependència i necessitats funcionals
estructurals dels seus barris adjacents, Raval i Gòtic i tenir en
consideració la situació del passeig com a eix “frontissa” de les
dinàmiques dels dos barris i molt especialment de les servituds
de serveis del Raval.
e) Integrar la proposta com un espai connector amb els nodes de
Plaça Catalunya i Colon/mar.
f) Considerar l’espai públic lliure i l’ús que se’n pugui derivar dins
de la xarxa d’espais del districte de Ciutat Vella, al mateix temps
que es potencien espais plaça dins del mateix passeig.
g) Estudiar la possibilitat de donar un tractament singular a les
cruïlles i a determinats edificis de l’àmbit per tal de crear fites
visuals recurrents al llarg del passeig que ajudin a donar unitat a
tot el conjunt.
h) Investigar sobre les tipologies de dinamització social més
adients, des del punt de vista veïnal, associatiu, comercial,
socioeconòmic, cultural i d’altres possibles serveis que puguin
incidir eficientment i directa en l’ànima de La Rambla.

i) Tenir en consideració les necessitats dels grans equipaments de
ciutat i metropolitans que hi ha als voltants del passeig, tenint en
compte la seva capacitat atractora i les seves necessitats
funcionals.
j) Tenir en consideració l’activitat socioeconòmica existent a la
zona i la seva distribució́ per sectors.
k) Estudiar les dinàmiques diürnes i nocturnes i plantejar
funcionalitats compatibles amb un espai públic actiu i respectuós
amb els veïns i veïnes de l’entorn.
l) Identificar les actuals dinàmiques mòbils entorn l’habitatge
existent, estat físic, règim de propietat, ocupació, que aportin
reflexió entorn a la ‘veïnificació’ del passeig.
m) Coordinar i compatibilitzar les propostes de dinamització́ social
amb la mobilitat de la zona d’estudi i les propostes projectuals
sobre l’espai físic.
n) Estudiar el manteniment i la integració de l’element arbrat
estructural existent, especialment l’alineació dels plataners com
element patrimonial del passeig.
o) Incorporar la mirada de gènere i d’infància com instrument
d’anàlisi i sensibilització associat a la definició de propostes per
a l’espai.
p) Estudiar una mobilitat de transport públic més eficient redefinint,
si s’escau, els itineraris de transport públic que discorren pel
passeig i els barris de l’entorn, per potenciar formes de transport
més sostenibles.
q) Estudiar la implicació en el conjunt de tots els monuments i
elements patrimonials presents a la Rambla.
r) Adaptar les propostes al corresponent pressupost disponible.
s) Avaluar la viabilitat econòmica de les diferents alternatives i
actuacions.

5.1.2.Descripció dels treballs
El marc de treball del Document 1 haurà de desenvolupar-se en 4
eixos bàsics i transversals, sobre els quals tindran de definir-se
accions i propostes concretes recollides en un o varis documents:
A. Definició d’objectius i criteris per a les Accions Socials i el
Turisme
Les directrius per a les accions socials i el turisme han de
treballar en el camp de les persones i dels col·lectius o grups
socials que utilitzen i conviuen a la Rambla. Entendre el teixit
veïnal, associatiu i de treballadors és tant important com
entendre el fenomen dels turistes i visitants que rep el passeig.
S’hauran d’identificar les accions dinàmiques – passejar,
creuar... - i estàtiques – asseure’s, observar... - que s’hi
desenvolupen i com són generades per cada col·lectiu. Serà
imprescindible comprendre la complexitat de la seva morfologia

social alhora de projectar solucions per a l’ocupació i
reconquesta de l’espai.
L’anàlisi i comprensió de la lògica dels processos de
transformació de les activitats (econòmiques i socials), han de
permetre la interpretació del procés històric de formació i
transformació urbana de la Rambla, en els aspectes urbanístics i
arquitectònics, amb especial atenció als períodes més recents i a
les seves tendències.
B. Definició d’objectius i criteris per a la Cultura i el Patrimoni
Les directrius per a la cultura i la memòria han de tenir en
compte la convivència i el lleure que envolten la Rambla.
Centres culturals, centres educatius, etc., tenen una relació
directa o indirecta amb el passeig i poden ser generadors de
dinàmiques socials que han d’afavorir la quotidianitat de la vida
del passeig. La Rambla és un espai de vida continua que ha de
ser pensada per al seu ús les 24h i els 365 dies de l’any.
C. Definició d’objectius i criteris per a la Mobilitat
Dins del sistema urbà general i en el marc específic de Ciutat
Vella i el Raval, les directrius de Mobilitat han de definir el paper
dels mitjans de transport o servei públic – metro, autobús, taxi i
bicing – i del transport privat, on cal dir que tenen un pes
important els vehicles comercials, els quals serveixen a les
activitats de la Rambla i dels barris adjacents, i requereixen
d’una dinàmica i gestió específica. A més a més, s’apuntaran les
pautes de la mobilitat generada pels propis veïns i treballadors i
s’articularan propostes tenint en compte el principal usuari de
l’espai, el vianant.
D. Definició d’objectius i criteris per a l’Espai públic
Els documents estratègics programàtics anteriors (A,B,C) hauran
tingut en compte les característiques i possibilitats de la Rambla
actual i seran la base per a la definició de les directrius sobre
l’Espai Públic, que han de tenir present tots els elements propis
del paisatge urbà i de la via pública. Els primers afecten
principalment el pla vertical de la Rambla, façanes i plantes
baixes, i els segons incideixen sobre tots aquells elements que
es troben en l’espai públic, com ara la senyalètica, paviments,
llums, semàfors, clavegueram, xarxes de serveis, arbrat,
mobiliari urbà, així com qualsevol altre element vinculat a
l’activitat privada que té lloc a la via pública, com ara les
terrasses i vetlladors, quioscos, etc.

Així, sobre l’articulació d’aquests quatre eixos de propostes concretes
s’hauran de desenvolupar un mínim de quatre projectes transversals
que tindran l’objectiu d’incidir d’una manera directa sobre l’espai públic
de La Rambla:

1. Pla de Gestió d’espais de gran afluència.
2. Pla de dinamització comunitària.
3. Pla de gestió cultural i d’equipaments.
4. Avantprojecte d’urbanització de l’espai públic i entorn de la
Rambla.

El desenvolupament d’aquets quatre documents de propostes
concretes, s’haurà de realitzar a través d’un treball sistemàtic
d’activació comunitària a partir dels eixos estratègics
anteriorment descrits, atenent que a través d’ells es vol provocar
una situació de canvi, on els principis de la participació i l’acció
col·lectiva constitueixin els instruments bàsics de l’acció.
Independentment de la capacitat de cada document per definir
propostes pròpies, s’haurà de tenir present la finalitat d’aquests
d’articular tècnicament i conceptual el projecte d’urbanització de
l’espai públic de la Rambla.

1. Pla de gestió d’espais de gran afluència
El contingut del Pla de gestió d’espais de gran afluència haurà d’estar
basat en un nou procés de planificació, reflexió i coneixement
compartit de l’activitat turística a la Rambla i el seu entorn d’acord
amb el Pla Estratègic de Turisme 2020 de la ciutat. L’objectiu final del
Pla serà el de redistribuir d’una manera justa i sostenible l’actiu del
turisme en aquest espai i millorar el retorn social a través del seu
potencial com a palanca per al desenvolupament d’altres sectors
econòmics.
La gran afluència en un espai emblemàtic com la Rambla, provoca
una ocupació́ de gran intensitat, detonant serveis, activitats i usos de
caràcter excepcional enfocats a la visita, acompanyats d'un gran
volum de mobilitat. Tot plegat, dificulta el desenvolupament de la vida
quotidiana i causa un perjudici a les altres formes de viure i practicar
la ciutat, fins al punt de generar fenòmens socials com la gentrificació.
En aquest sentit s’hauran de tenir en compte problemàtiques com la
congestió́ permanent per accedir a la zona, les molèsties derivades de
l’excés de visitants com el soroll o la sobreocupació de l'espai públic, i
l’especialització́ dels serveis en l'economia del visitant.
2. Pla de Dinamització Comunitària i Activació d’Usos Temporals
El contingut del pla de dinamització comunitària de la Rambla haurà
de projectar mesures per promoure i atraure el veïnat més proper en
primera instància, i la ciutadania de Barcelona en segona. I, al mateix
temps promoure la dinamització i la utilització d’aquest espai públic.
L’objectiu és generar un seguit d’activitats que es desenvolupin de
manera continuada i/o temporal, i equilibrada a diversos punts de la
Rambla i que la successió d’activitats/accions/ programacions sigui
coherent amb la identitat de l’espai.

La proposta ha de respondre a una acció proactiva de programació,
ajustada a les necessitats i coordinant les activitats tenint en compte
que afecten a un dels carrers més emblemàtics de la ciutat.
Dissenyant, si s’escau, activitats temporals de baix cost i assegurant
la participació activa dels veïns i de tots els agents de l’entorn:
les entitats, els agents municipals, els veïns i les veïnes, i els
equipaments del territori.

3. Pla de gestió cultural i d’equipaments
En la nova línia de treball de l’Institut de Cultura de
Barcelona, aterrada als territoris, en la recuperació de la Rambla és
fonamental trencar les barreres entre les programacions culturals
generades als grans equipaments de la zona, i la generada pels
agents culturals i educatius que treballen des de l’escala de la
proximitat, des de l’entorn dels barris. En aquest sentit, cal establir
una connexió bidireccional i fluïda entre les dues tipologies
d’equipaments (de ciutat i de barri) i integrar-les en accions conjuntes
que permetin col·laboracions a l’espai públic de la Rambla. El passeig
ha d’esdevenir un espai plaça mirall de l’activitat dels equipaments del
seu llindar, generadora i receptora de les dinàmiques del seu entorn.

4. Avantprojecte d’urbanització de l’espai públic i entorn de la
Rambla
L’avantprojecte ha de servir per traslladar els objectius i criteris dels
quatre eixos a unes propostes concretes per l’espai públic.
L’avantprojecte haurà de plantejar i avaluar diferents alternatives de
disseny dins el marc del Pla Especial d’Ordenació de la Rambla
(veure apartat 6, Situació actual i marc de referència), i garantir la
viabilitat econòmica i tècnica de l’obra i la compatibilitat de la proposta
amb els elements preexistents.
En aquest sentit, el seu contingut ha de:
•
•
•
•
•
•
•

Concretar el projecte en planta, secció, alçat i rasants.
Preveure la fragmentació de l’avantprojecte en projectes
executius parcials, i de les etapes corresponents.
Verificar el compliment de les normatives vigents.
Identificar les obres principals: moviment de terres, estructures,
canalitzacions, etc.
Fer previsions relatives a la implantació́ de les infraestructures
de connexió amb els sistemes urbanístics exteriors a l’actuació
urbanística o bé l’ampliació o reforçament d’aquests sistemes.
Preveure les mesures o actuacions que calgui executar
prèviament o simultàniament a les obres d’urbanització.
Definir la seqüència tècnicament lògica de realització de les
diferents fases d’obra i, definir el calendari de la 1ª Fase.

Més endavant es defineix el contingut documental de l’Avantprojecte.

5.2. Objectius específics del Document 2 - Projecte d’Urbanització de
la Rambla i connexions amb el seu entorn
5.2.1.Principis bàsics
A l’hora de dissenyar i projectar les estratègies d’actuació dels
documents anteriors, s’ha de garantir en tot moment que les
propostes que es generin tinguin en compte els trets fonamentals que
un espai públic de qualitat ha de contenir, per tal de poder complir les
funcions socials per a les que s’ha previst.
Aquestes característiques de l’espai públic han de ser
recomanacions qualitatives acompanyades d’un procés de
participació ciutadana que ajudin en la presa de decisions de l’equip
redactor en relació a la projecció i acció sobre la Rambla. Seran, per
tant, les futures consultes ciutadanes, i el procés de disseny i
desenvolupament d’un projecte executiu, les que hauran de garantir
l’aplicació d’aquests principis sobre com ha de ser l’espai públic de la
Rambla.
Amb caràcter indicatiu es descriuen els següents 8 principis que
hauran de valorar-se a l’hora de projectar la proposta de disseny de
l’espai físic de la Rambla.
Principi 1. Inclusiva
La Rambla, com a espai multifuncional i com a receptor d’un ampli
ventall d’usuaris i grups socials:
-

Ha de garantir un ús adequat dels diferents grups de població,
atenent a les diferents franges d’edat.
Ha de contenir espais d’estada que afavoreixin encontres.
Ha de ser suficientment flexible per acollir diferents tipus d’activitat
en diferents moments del dia o diferents èpoques de l’any.

Principi 2. Accessible
La Rambla, en el seu passeig central i les seves voreres laterals, en
tant que són zones d’intercanvi i connexió:
-

Ha de ser accessible per a totes les persones a qui dóna servei.
No ha de tenir barreres arquitectòniques.
Ha de donar prioritat al moviment fluid de vianants.
Ha de poder garantir una distribució eficient de mercaderies al
llarg del passeig i als barris als que dóna servei.
Ha de possibilitar una àgil circulació dels vehicles d’emergència.

Principi 3. Contextualitzada
L’espai públic de la Rambla i la seva zona d’influència:
-

Ha de tenir un caràcter propi per diferenciar-se d’altres espais.
Ha de garantir la connectivitat amb la resta d’espais lliures de
l’entorn.
S’ha d’adequar als usos predominants dels espais que l’envolten.

Principi 4. Mixta
L’àmplia oferta de serveis terciaris de les plantes baixes dels edificis
de la Rambla són el marc d’influència directa de l’espai públic; en
aquest sentit:
-

Ha de garantir una heterogeneïtat d’activitats que el qualifiquen.
Ha de ser capaç d’atreure un públic variat que respongui a una
oferta àmplia de serveis.

Principi 5. Sostenible
Les intervencions en el passeig han de tenir en compte els següents
criteris:
-

-

Pel que fa a la selecció de materials, la seva vida útil ha de ser
dilatada, de fàcil manteniment i possible reutilització. Tot plegat
implica un grau elevat de sostenibilitat econòmica.
Minimitzar la impermeabilitat de les superfícies a urbanitzar.
Reutilitzar en la mesura del possible les aigües pluvials.

Principi 6. Agradable
L’espai públic de la Rambla, en tant que zona de passeig, descans i
contemplació:
-

Ha de garantir una estètica harmoniosa.
Ha de preveure un manteniment eficient del mobiliari.
Ha de contenir una presència destacada de verd urbà.

Principi 7. Segura
La gran afluència de visitants de la Rambla i les nombroses activitats
que s’hi desenvolupen:
-

Han de prioritzar la seguretat passiva, especialment en les hores
no comercials.
Han de dificultar l’aglomeració de persones i facilitar una mobilitat
fluïda.
S’han de minimitzar els espais enclaustrats.
Tenir en compte la perspectiva de gènere.

-

S’han de preveure mecanismes per facilitar la seguretat activa
quan sigui necessària.

Principi 8. Innovadora
La Rambla, com a espai multifuncional i com a receptor d’un ampli
ventall d’usuaris i grups socials, ha d’incorporar, en la seva
remodelació, els avantatges que li pugui aportar la introducció de
noves tecnologies.
-

-

S’ha d’aconseguir una gestió més eficient de l’espai, en termes
com ara el manteniment, la circulació, la il·luminació, l’energia
(consum/generació),...
Ha d’incorporar les dinàmiques dels visitants, com a emissors i
receptors d’informació, per tal de gestionar eficientment els
serveis que es posen a la seva disposició.

5.2.2.Descripció dels treballs
El Projecte Executiu d’urbanització de la Rambla, desenvoluparà
l’Avantprojecte redactar en el Document 1.
Definirà les obres escaients per a la reforma de la Rambla, així com el
seu arranjament, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, -Pla
Especial d’Ordenació de la Rambla(veure apartat 6, Situació actual i
marc de referència), que defineix les condicions de reordenació de
l’àmbit.
L’actuació comprendrà: traçat, infraestructura, moviment de terres,
paviments, estructures i obres de fàbrica, arbrat i vegetació, drenatge,
afectació i reposició de serveis, situacions provisionals de serveis i
circulació, abocadors, integració ambiental, afectacions de trànsit i
alternatives, geotècnia, etc.
Més endavant es defineix el contingut tècnic i documental del Projecte
Executiu.

6. Situació actual i marc de referència
La Rambla de Barcelona sempre ha acomodat una gran varietat d’activitats
que l’han portat fins i tot a anomenar els diferents trams: Rambla de
Canaletes, Rambla dels Estudis, Rambla de Sant Josep, Rambla dels
Caputxins i Rambla de Santa Mònica. Popularment, els diferents trams també
s’han anat sobrenomenant, alguns d’ells segons l’activitat que han acollit o
acullen en el seu espai central, com és el cas de la Rambla dels Estudis,
popularment anomenada Rambla dels Ocellaires, la Rambla de Sant Josep,
anomenada de les Flors i la Rambla del Caputxins, anomenada del centre o
més recentment dels pintors.

A l’àmplia oferta de la mateixa Rambla se li han d’afegir els nombrosos
atractors d’activitat que hi ha al seu voltant, tant des del punt de vista cultural,
com educatiu i administratiu. Tots aquests generadors d’activitat, i molts
d’altres, influeixen directament o indirectament a la Rambla, bé com a destí de
trobada dels visitants, bé com a zona de pas o com a eix vertebrador
d’activitats perifèriques.
D’altra banda, i tenint en compte el nivell de proximitat, cal destacar la seva
posició estratègica al bell mig del centre històric, entre el barri del Gòtic i el del
Raval, així com la seva vocació de cordó umbilical entre la Plaça Catalunya,
punt neuràlgic de la ciutat que actua d’intercanviador de mobilitat, i el mar, un
dels principals atractius turístics de Barcelona. Mentre que d’altra banda, des
de la perspectiva territorial i tenint en compte la xarxa d’espais lliures de la
ciutat, és important apuntar la seva vocació i el seu rol natural de riera, que
connecta la muntanya de Collserola, a través de l’escorrentia de les seves
aigües, al mar. Tot plegat la converteix en un dels eixos cívics verds més
importants dels sistema d’espais lliures de la ciutat.
La Rambla pot ser entesa com la carena de l’ametlla històrica de Barcelona:
un element de sutura o de separació, un espai llindar on conflueixen
recorreguts que connecten el barri del Gòtic i el del Raval. I, en aquest sentit,
la Rambla té dues cares, dues façanes, cadascuna de les quals pertany a un
dels dos barris i, per tant, es veu influenciada per les dinàmiques radicalment
diferents de cadascun d’ells.
En definitiva, és el lloc on s’aboquen totes aquelles activitats, serveis, etc.,
que o bé no tenen cabuda en les atapeïdes trames urbanes de tots dos, o bé
s’han concebut en una simbiosi directa amb aquest carrer.
Tot i així, la Rambla ha acabat desenvolupant un caràcter propi que la
singularitza com un espai diferent, les especificitats del qual no es
corresponen, directament, amb els valors intrínsecs de cap dels dos barris.

6.1. Definició i dimensions de l’àmbit objecte de l’estudi
L’àmbit objecte d’estudi comprèn tota la longitud de La Rambla de
Barcelona, 1.200m, des de la Plaça Catalunya fins el monument de Colon,
integrant també tots els nodes i interseccions amb els carrers dels barris
de Gòtic i Raval.
6.2. La Rambla de Barcelona, patrimoni immaterial
La Rambla ha estat històricament el punt de confluència de passeig dels
barcelonins i barcelonines. Parlar de la Rambla no és només parlar d’un
carrer més o menys important de Barcelona, sinó que es tracta d’un
conjunt, de patrimoni immaterial, que concentra una gran part de la història
de la ciutat, forjada a través de la seva ciutadania, que l’han convertit al
llarg dels anys en el seu passeig més preeminent.

Les activitats que s’hi desenvolupen, el marc històric, l’entorn heterogeni o
el metabolisme que s’hi genera, fan que aquest espai sigui un conjunt que
constitueix un patrimoni únic a la ciutat i difícilment comparable en cap
altre lloc del món.
És aquesta complexitat la que ha portat a generar diverses tensions al
llarg de la història. Conflictes i problemàtiques que avui són presents al
llarg del passeig i que només des d’una perspectiva global, una mirada
objectiva i crítica i una metodologia de treball integral podem corregir, per
tal de preservar els valors i trets identificadors que conformen la Rambla
com a ens complex i que la constitueixen en un important element de
patrimoni immaterial de la ciutat de Barcelona.
La Rambla, com a conjunt global i transcendent a cadascun dels elements
que físicament la composen, figura inclosa en el Catàleg de Patrimoni
Arquitectònic, en una fitxa específica (fitxa número 3045) relativa al
“Conjunt de la Rambla”, que li atorga un nivell de protecció B (Bé cultural
d’interès local).

6.3. Característiques urbanes i qualitat de l’espai públic
La creixent internacionalització de Barcelona cap a finals del segle XX
com a conseqüència, principalment, dels Jocs Olímpics de 1992 i una
forta voluntat popular de recuperar la Rambla com a espai emblemàtic de
la ciutat, ha desembocat en la Rambla que avui coneixem. Es tracta del
passeig més cosmopolita i internacional que té la ciutat, on s’hi barregen
principalment activitats terciàries i de restauració, i que s’ha convertit en el
conjunt de patrimoni immaterial més rellevant de la ciutat i en elements de
dinamització i vertebració dels barris que l’envolten.
Avui en dia no podem parlar d’una fragmentació clara del passeig, tal i
com havia passat en d’altres èpoques, però sí que podem distingir un ús
diferent de l’espai central:
•

•

•
•

El tram superior, la Rambla de Canaletes, és segurament el que
manté un ús majoritàriament més local, en part gràcies a les facilitats
d’asseure’s, com a eix vertebrador cap al node de la Plaça Catalunya i
com a espai referent de trobada.
El tram central, la Rambla del Estudis i la de Sant Josep, que
continuen allotjant les parades de flors i els antics ocellaires, és el
tram més dens i de més activitat, no només pel conjunt de
concessions del tram central sinó també per la mixticitat d’usos en els
llindars de façana.
La Rambla del Caputxins és on trobem majoritàriament totes les
terrasses dels restaurants.
La Rambla de Santa Mònica, amb una amplada de secció superior, és
un espai més desnaturalitzat, en gran mesura pels grans edificis
institucionals i la seva obertura al mar.

6.4. Marc urbanístic de referència
La nova intervenció que es planteja no parteix d’un full en blanc. En els
últims anys, l’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat, tramitat i aprovat
diferents plans sectorials amb la finalitat de tenir un anàlisi acurada i
definir els principals criteris d’intervenció sobre l’àmbit de la Rambla. Un
d’aquest plans és el Pla Espacial d’Ordenació de la Rambla de
Barcelona, (Publicat al BOPB en data 27 de juny de 2016) Aquest
instrument urbanístic té la funció de dotar la Rambla d’una eina de
protecció i ordenació integral, que permet posar en valor els trets
identitaris de la Rambla, com a conjunt de patrimoni immaterial.
En aquest sentit, el PE d’Ordenació preveu la regulació i ordenació
indicativa de cinc grans blocs:
I.

Ocupacions existents en l’àmbit de la Rambla
Aquest bloc estableix les posicions i característiques dels edicles, les
concessions, les terrasses, els pintors que operen en el passeig, etc.
L’objectiu és fer compatibles els espais de pas i les zones d’estada,
prioritzant aquells elements que aporten valor a l’interès general. Al
mateix temps, també té la voluntat de reduir la superfície destinada a
punts de venda i les tipologies d’aquests punts, i unificar les
característiques físiques dels usos que hi tenen implantació.
Algunes de les mesures que estableix aquest apartat són:
-

-

-

-

-

II.

Prohibir la ubicació de quioscos, terrasses, suports telefònics,
armaris d’instal·lacions i mobiliari urbà en les zones de pas entre
la Rambla i els carrers que hi conflueixen, per tal de millorar la
mobilitat de vianants i facilitar el pas entre el Raval i el Gòtic.
Limitar fins a un màxim de 12 el nombre de quioscos permesos
a la Rambla, i ubicar-los en espais que es consideri que no
afecten negativament la capacitat de la Rambla per absorbir el
trànsit de vianants.
Prohibir la ubicació de quioscos a una distància inferior a 15
metres davant d’edificis catalogats amb nivell A, així com a les
voreres laterals del passeig,
Limitar la superfície d’ocupació de domini públic per part dels
quioscos i parades amb tendals a una franja de 1,10 metres, per
tal d’evitar l’apropiació de l’espai dels vianants.
Evitar ubicar terrasses confrontades a banda i banda del passeig
central.

Mobilitat
Aquest bloc fa referència al transport públic, als fluxos de vianants, als
vehicles, als pàrquings, a les reserves d’aparcament, a les zones de
càrrega i descàrrega, a les parades de taxis i a l’aparcament de
motocicletes.

La voluntat del PE d’Ordenació és la de pacificar la Rambla, prioritzant
els usos de vianants i l’esponjament d’elements del passeig, així com la
transversalitat, per relligar els barris del Raval i Gòtic.
Algunes de les mesures que estableix aquest apartat són:
-

-

III.

Fer compatible la secció de la Rambla amb el funcionament del
transport públic en superfície.
Fer compatible la secció de la Rambla amb el funcionament com
a itinerari per a la bicicleta, que permeti la connexió de
l’Eixample i el Port.
Eliminar les reserves exclusives d’estacionament fixes a tota la
Rambla i habilitar franges d’ús mixt, que funcionaran com a
zones d’encotxament i desencotxament tant per a taxis com per
a vehicles de càrrega i descàrrega, vehicles oficials i/o
d’establiments hotelers.

Infraestructures
Aquest bloc inclou la regulació de les infraestructures privades
(electricitat, aigua, gas, telèfon i escomeses de terrasses) i de les
infraestructures públiques (clavegueram i drenatge, enllumenat,
semàfors, pilones hidràuliques, IMI, trànsit, metro, sensors, els nous
prismes i els armaris d’instal·lacions).
L’objectiu és racionalitzar les xarxes d’infraestructures eliminant
aquelles que estiguin obsoletes i agrupar els sistemes compartits.
També vol racionalitzar els armaris d’instal·lacions i fer-los compartits
quan sigui possible.
Algunes de les mesures que estableix aquest apartat són:
-

-

IV.

No admetre cap tipus d’instal·lació aèria nova i soterrar
qualsevol línia aèria existent.
Soterrar les instal·lacions existents a les façanes.
Eliminar els armaris en superfície obsolets.
Definir un nou armari tipus per unificar en un sol element els
serveis
municipals
(enllumenat
públic,
semàfors,
telecomunicacions i sensors, seguretat ciutadana i escomeses).
Unificar la imatge dels diferents armaris d’instal·lacions públics i
privats.
Reduir en nombre i en quantitat els models de fanals de
l’enllumenat públic, tot analitzant el tipus de tecnologia que cal
utilitzar per garantir el nivell d’il·luminació adequat.

Urbanització
Aquest bloc es refereix a la definició de l’espai de la Rambla, la
regulació dels sistemes dels espais d’estada en el passeig, així com els
elements urbans existents (escocells, cadires, fonts, mosaics).
L’objectiu és concretar les possibles formes d’ordenació de l’espai del
passeig, millorar la relació visual de façana a façana, actualment

trencada i interrompuda pels elements situats al mig del passeig, i
millorar l’accessibilitat i la connectivitat. També és objectiu atorgar
protagonisme als laterals de la Rambla i als entorns dels edificis
singulars, millorar les connexions amb la resta de la ciutat,
especialment amb la plaça de Catalunya i la plaça de Colom. En
definitiva, contribuir a una millor fluïdesa i accessibilitat per als vianants.
Algunes de les mesures que estableix aquest apartat són:
-

-

-

Possibilitar una nova secció del passeig tot i reconeixent el
vianant com l’autèntic protagonista de la Rambla, i donar-li la
màxima prioritat a nivell funcional.
Connectar la Rambla amb la Plaça Catalunya i la Plaça Colom.
Proveir d’espais de creuament a les cruïlles més generosos.
Augmentar la mida dels escocells i les zones d’enjardinament.
Donar coherència al mobiliari urbà al llarg de tot el passeig, en
quant a materials, cromatismes i models, per tal de donar una
visió unitària i de conjunt. Aquest mobiliari s’haurà de distribuir
uniformement.
Racionalitzar i minimitzar la ubicació dels elements de
senyalització de trànsit i d’informació turística.

6.5. Usos principals
Històricament, la Rambla ha acomodat una gran varietat d’activitats,
justament per la seva ubicació estratègica, però també per la seva
estructura de passeig,
En l’actualitat, les activitats que predominen a la Rambla corresponen al
sector terciari. Hi ha al voltant d’unes 700 activitats implantades dedicades
sobretot a al comerç (39%), la restauració (26%) i l’hostaleria (12%).
Per altra banda, hi ha d’altres activitats amb presència al passeig: parades
d’antics ocellaires reformades i reconvertides, parades de floristes (16
parades), quioscos de premsa (11 quioscos), altres quioscos de petites
dimensions (un total de 10), els punts establerts per a les estàtues
humanes (15 punts habilitats) o els dels pintors (31 punts habilitats).
La Rambla és també un nucli de gran activitat cultural que concentra un
bon nombre d’equipaments culturals al mateix passeig o ben a la vora.
Pel que fa a l’ús del passeig, les dades obtingudes a través dels estudis
d’aforaments realitzats fixen en un total de 239.628 els moviments de
persones que entren a la Rambla en un dia feiner. En cap de setmana, les
entrades de persones a peu a la Rambla arriben a superar els 310.000
desplaçaments. El volum de la mobilitat de persones al llarg del passeig
contrasta radicalment amb la la xifra de persones residents: 1.033, de les
quals 646 són veïnes del costat Raval i 387 del Gòtic.

7. Documentació que es facilitarà al contractista

Documents normatius i de planejament
I. Pla d’Usos de l’àmbit 5B de La Rambla
II. PE d’Ordenació de La Rambla
Documents d’anàlisi transversals, història i participació
III. Document d’estudis previs de La Rambla
IV. Document de síntesi i conclusions de les jornades participatives Juny
2012
V. Estudi sociològic de La Rambla
VI. Documental ‘Sóc Rambla, 24h al cor de Barcelona’
Documents de paisatge urbà
VII. Estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de La Rambla
VIII. Treball de camp sobre elements d’interès / obsolets de La Rambla
IX. Inventari d’elements urbans
Documents de mobilitat
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Estudi d’aforaments de vianants i vehicles de La Rambla
Estudi tècnic per a la pacificació del trànsit a l’entorn de La Rambla
Estudi tècnic de la bicicleta a l’entorn de La Rambla
Estudi tècnic del transport públic a l’entorn de La Rambla
Estudi de mobilitat integral de Ciutat Vella (vehicles, transport públic i
bici)

Documents d’infraestructures
XV. Plànols d’informació de La Rambla, topogràfic i ocupació d’elements
XVI. Serveis existents
8. Terminis d’execució del treballs objecte de contracte
Son el fixats al Plec de Clàusules Administratives particulars
9. Documentació a lliurar pel contractista
El contractista haurà de lliurar, d’acord amb els terminis anteriorment
establerts, la següent documentació mínima:
Document 1. Estratègies d’Actuació sobre la Rambla. Aquest document
contindrà un mínim de quatre plans:

•
•
•
•

Pla de Gestió d’espais de gran afluència.
Pla de Dinamització comunitària.
Pla de Gestió cultural i d’equipaments.
Avantprojecte d’urbanització de l’espai públic i entorn de la Rambla.
Els documents habituals de l’avantprojecte són: Memòria i Annexos,
Plànols i Avanç de Pressupost. El seu contingut detallat es fixarà amb
l’equip redactor, dins del procés de treball del DOCUMENT 1, i d’acord
amb els aspectes concrets que es definiran en aquest Avantprojecte.

Document 2. Projecte d’urbanització de la Rambla i connexions amb el
seu entorn
Així mateix, també és objecte del DOCUMENT 2 la preparació, confecció i
edició d’un conjunt de documents addicionals que a continuació es relacionen:
0. Document de criteris i anàlisi d’alternatives per al projecte
d’urbanització.
1. Estudi topogràfic i geogènic.
2. Estudi de Seguretat i Salut.
3. Informe de resposta en la tramitació; ITP; i al·legacions per l’aprovació
definitiva per l’òrgan competent.
4. Anàlisi i definició de les actuacions per afectació de serveis.
5. Programació de les actuacions de desviaments dels itineraris per a
vehicles, vianants i transport públic durant l’execució de les obres.
6. Programa d’ambientalització de les obres.
7. Programa i realització de prospecció per a la localització d’elements
preexistents, en l’àmbit de les obres.
Alguns dels quals ja consten en el “Plec de prescripcions tècniques per a la
redacció de projectes d’infraestructures”, que s’adjunta en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
També en aquest cas, es fixarà, en el seu moment, amb l’equip redactor el
contingut detallat del Projecte Executiu d’urbanització

10. Treballs de coproducció
La Rambla ha d’esdevenir un espai cívic actiu dins la xarxa d’espais lliures de
Ciutat Vella. És més que evident que per aconseguir-ho és imprescindible
l’alineació́ de totes les parts i la clau està en la col·laboració i posterior gestió́
eficient del passeig per tal de garantir-ne la multiplicitat d'usos, el foment de la
vida comunitària i el dret a gaudir d'aquests espai singular per part de visitants
i residents sense haver de recórrer a mesures excloents.
La gestió dels espais i equipaments públics ha deixat de ser una matèria
exclusiva de l’administració pública. És la ciutadania, qui d’una manera directa
o indirecta, reclama formar part en la presa de decisions sobre els espais de
la seva vida quotidiana. La col·laboració en els treballs de la Rambla

s’emmarca en la lògica d’oferir a l’equip tècnic i a l’administració pública opinió
criteris i vivències d’un aprenentatge social.
En aquest sentit, l’equip adjudicatari haurà de vetllar, fomentar i
dinamitzar la participació activa durant tola redacció del document, en
un procés d’acompanyament on es garanteixi la col·laboració i
transversalitat de tots els actors en el procés d’anàlisi i coneixement,
així com en el debat i validació de les propostes i documents que haurà
de redactar l’equip tècnic adjudicatari del treballs a realitzar.

