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Altres anuncis – Plans d'usos

ANUNCI de 15 de maig de 2018, d'aprovació del Manual Operatiu del Pla 
Especial d'Establiments de concurrència pública i altres activitats del 
districte de Gràcia, (Pla d’Usos).

El Plenari del Consell municipal va aprovar, en sessió celebrada el 27 de maig de 2016, el Pla 

especial d’Establiments de concurrència pública i altres activitats del districte de Gràcia.

Aquest Pla especial va derogar l’anterior Pla especial d’Establiments de concurrència pública i 

altres activitats, de 15 de juliol de 2015.

Segons disposa l’article 2 del text aprovat, el Pla Especial regula:

a) Els usos del sòl derivats de les activitats dels establiments de concurrència pública i de les 

categories establertes en l’Ordenança Municipal de les Activitats i Establiments de 

Concurrència Pública de Barcelona o norma que la substitueixi, de conformitat amb l’article 2 

de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 

activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

d’espectacles públics i activitats recreatives o norma que el substitueixi.

b) El règim dels locals de concurrència pública com a desenvolupament de la regulació del 

règim d’usos establert a les Normes Urbanístiques del PGM i de les seves modificacions.

c) Els usos del sòl derivats de l’activitat d’alberg de joventut definida en la Llei 38/1991, de 

30 de novembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i el seu 

Reglament (Decret 140/2003 i modificacions segons Decret 16/2014) i residencies col·lectives 

destinades a allotjament temporal.

d) Els usos del sòl derivats de les activitats del comerç alimentari definides a l’Ordenança 

Municipal d’Establiments i Centres de comerç alimentari de l’Ajuntament de Barcelona i del 

Pla Especial d’equipament comercial alimentari de Barcelona (PECAB).

El Pla es va publicar en el Butlletí oficial de la província de 27 de juny de 2016.

La disposició addicional segona.7 del Pla disposa que s’haurà de procedir a la redacció del 

corresponent Manual Operatiu que recollirà la documentació i procediments necessaris per 

facilitar la gestió de l’aplicabilitat del Pla.

Vist l’informe jurídic de 24-04-2018 i en virtut de les competències conferides per la 

Regulació per la qual s’ordenen els documents municipals que incideixen sobre la 

interpretació i l’aplicació de les normes i es crea el Registre Municipal d’Instruccions i 

Circulars, aprovada per la Comissió de Govern en sessió celebrada el 15 d’abril de 2015, 

disposo:

Primer- Aprovar el Manual Operatiu del Pla Especial d’Establiments de concurrència pública i 

altres activitats del districte de Gràcia, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió del 
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27 de maig de 2016 (publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona de 27 de juny de 

2016) que recull la documentació i procediments necessaris per facilitar-ne la gestió, així com 

aclarir els conceptes del Pla d’usos per tal d’homogeneïtzar la seva interpretació i per una 

millor transparència en la seva aplicació.

El document podrà consultar-se, als efectes de l’article 17 del Reglament de la Llei 

d’urbanisme, al departament de Llicències i Inspecció, secció Llicències de Medi ambient i 

espai públic (plaça de la Vila de Gràcia núm.2, 2n. Pis).

Per tal de donar compliment al punt 2.d del citat article 17, i als efectes de garantir l’accés 

per mitjans telemàtics, també podrà consultar-se accedint al webwww.bcn.cat/gràcia.

Segon- Publicar el Manual operatiu al Butlletí oficial de la província de Barcelona, als efectes 

del que preveu l’article 6 de la Regulació per la qual s’ordenen els documents municipals que 

incideixen sobre la interpretació i l’aplicació de les normes i es crea el Registre Municipal 

d’Instruccions i Circulars.

Tercer- Publicar el Manual operatiu a la Gaseta municipal i donar-ne trasllat a la Secretaria 

General, als efectes de la seva inscripció al Registre municipal d’Instruccions i Circulars.

Barcelona, 15 de maig de 2018. El gerent del districte de Gràcia, Pere Camps i Harder.
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