INTRODUCCIÓ
Els suports telefònics a la ciutat són cada vegada menys utilitzats pels usuaris i, molt sovint,
són vandalitzats – pintades, trencadures de vidres... – donant mala imatge de la ciutat i de
la companyia adjudicatària.
A La Rambla hi ha una presència molt abundant de suports telefònics (23 a la mateixa
Rambla i 2 més en el seu àmbit d’influència).
La normativa actual de la ciutat – el Pla Especial de La Rambla – preveu la seva reducció
(de fet, preveu la reducció i ordenació de tot el mobiliari urbà).
Per aquest motiu Amics de La Rambla vol demanar a la companyia Telefònica que es
redueixi el número de suports telefònics a La Rambla i es millori el manteniment dels que no
s’eliminin.
SITUACIÓ ACTUAL
Aquesta és la situació dels suports telefònics de La Rambla (la numeració dels suports
correspon al mapa). Actualment hi ha 23 suports amb 36 telèfons). La majoria de les cabines
presenten desperfectes i/o pintades.

SUPORT 1. Suport senzill davant del número 140.

SUPORT 2. Suport doble davant del número 140. Una de les dues cabines té actualment un
vidre trencat.

SUPORT 3. Suport senzill davant del número 138

SUPORT 4. Suport senzill davant del número 132

SUPORT 5. Suport doble davant del número 115. Aquest suport presenta greus
desperfectes: trencadura de vidres, cables i mecanisme a la vista..

SUPORT 6 I SUPORT 7
Són dos suports dobles davant del Palau Moja (La Rambla 118). Aquestes cabines estan
davant d’un edifici catalogat dificultant el visionat de la façana històrica. Un dels objectius del
Pla Especial és l’eliminació d’aquests obstacles visuals (quioscs, armaris...) davant dels
edificis catalogats. Un dels dos suports té el vidre trencat i no té auricular ni cable.

SUPORT 8. Suport senzill davant del número 114. Suport amb els dos vidres trencats

SUPORT 9 . Suport doble davant del mercat de la Boqueria (La Rambla 91). Zona d’especial
ocupació.

SUPORT 10. Suport senzill davant del número 88-94. Vidres trencats

SUPORT 11. Suport senzill davant del número 88-94

SUPORT 12. Suport doble davant del número 88-94

SUPORT 13. Suport doble davant del número 86

SUPORT 14. Suport doble davant de la Casa Bruno Cuadros (La Rambla 82)

SUPORT 15 I SUPORT 16. Suports dobles davant del Gran Teatre del Liceu
(aproximadament, La Rambla 55)

SUPORT 17. Suport senzill davant del Passatge Bacardí. Vidre trencat.

SUPORT 18. Suport Senzill davant de l’Hotel 4 Naciones. La Rambla 40

SUPORT 19. Suport doble davant del número 25

SUPORT 20. Suport doble davant del número 30

SUPORT 21. Suport davant del passatge de la Banca. Obstaculitza visió font Wallace.

SUPORT 22. Suport davant de La Rambla 5

SUPORT 23. Portal de la Pau. Davant Portal de la Pau 4

NORMATIVA APLICABLE: PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE LA RAMBLA
El Pla Especial d’Ordenació de La Rambla de Barcelona va ser aprovat definitivament per
acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona (amb el vot favorable de tots els
grups municipals excepte CUP i PP) el 27 de maig de 2016.

OBJECTE
“L´objecte del present Pla Especial és establir una nova ordenació detallada del Sistema
urbanístic i del sòl urbà de l´àmbit de la Rambla, per tal de potenciar i preservar els trets
característics (d´emblema històric, de morfologia, socials, econòmics i culturals) que
configuren la Rambla com un conjunt patrimonial immaterial de la ciutat de Barcelona. Amb
aquest objectiu, el Pla Especial pretén iniciar una transformació en la fisonomia de la Rambla
que pugui constituir-la en un eix de referència per als barcelonins.”
RESPECTE ALS SUPORTS TELEFÒNICS
Article 17. Condicions i característiques dels suports telefònics
1. No es poden ubicar suports telefònics en les zones de pas entre la Rambla i els carrers
que hi conflueixen.
2. S´estableix una intensitat màxima d´ús de 7,50 suports telefònics per kilòmetre lineal.
3. El nombre màxim de suports telefònics serà el resultat d´aplicar la intensitat màxima
d´ús sobre la longitud en kilòmetres lineals de l´eix longitudinal del passeig central actual
representat en els plànols d´informació. A tals efectes, es considerarà com a passeig
central l´estesa de paviment destinat als vianants delimitat per la calçada de continuació
del carrer Pelai fins a plaça de
Catalunya, en l´extrem nord del passeig, i per la calçada de continuació entre l´avinguda de
Drassanes i el carrer de Josep Anselm Clavé, en l´extrem sud del passeig. En cas que el
càlcul descrit precisi d´un arrodoniment, els decimals superiors a 0,50 s´arrodoniran a la
unitat superior i els inferiors o iguals a 0,50 s´arrodoniran a la unitat inferior.
4. Els suports telefònics seran amb doble telèfon, distribuïts uniformement en l´àmbit
permès atenent a les possibilitats físiques d´ubicació i a la compatibilitat i interrelació amb
d´altres elements.
5. Els suports telefònics han de situar-se entre escocells.
6. El model dels suports telefònics haurà d´estar aprovat pels serveis tècnics de
l´Ajuntament i, en qualsevol cas, caldrà que siguin adequats a l´entorn.
7. Els suports telefònics no podran tenir publicitat incorporada.

DOCUMENTACIÓ
Pla Especial d’Ordenació de La Rambla de Barcelona
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97511/1/plaeordrab_2016.
pdf
Nota de premsa
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/05/13/el-pla-especial-dordenacio-de-larambla-limita-les-ocupacions-de-la-via-i-ordena-els-elements-de-la-mateixa/
CONCLUSIONS
En el àmbit del Pla Especial actualment hi ha 25 suports telefònics (22 estan al passeig
central, 1 al Portal de la Pau i els altres dos a la zona de Plaça Catalunya). Segons la
normativa vigent, aquest número s’ha de reduir a 9 suports telefònics dobles.
Tot i que aquesta modificació del número de suports telefònics està previst que s’apliqui quan
es posi en marxa el projecte executiu de reforma de La Rambla (actualment en els darrers
tràmits previs a la seva aprovació definitiva) i donat que el procés de licitació i la mateixa
reforma es pot allargar més de 6 anys, des d’Amics de La Rambla pensem que seria molt
positiu per La Rambla i per la ciutat de Barcelona, avançar aquesta reducció i eliminar el
màxim de suports del passeig d’acord sempre amb l’esperit del Pla Especial d’Ordenació de
La Rambla de Barcelona.
Aquesta acció rebria tot el nostre suport, demostraria el compromís de Telefónica amb la
ciutat i la seva millora i seria reforçada per una campanya en premsa destacant el nostre
agraïment i el compromís de l’empresa.

