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• Què es un Pla d’Usos i què regula 
Un Pla d’usos regula la implantació en el territori de certs tipus d’activitats; és a dir té incidència 
sobre les futures activitats que es vulguin implantar. 

 

o Regulació complementària a la regulació urbanística de les activitats de concurrència 
pública. 

o Altres activitats amb incidència sobre l’espai públic (botigues de venda alimentaria, 
culturals, etc...) 

o Noves activitats afectades (vehicles de mobilitat personal, guarda-maletes i punts 
d’informació turística) 
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Antecedents de Plans d’Usos a Ciutat Vella 
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• Necessitat de modificació del Pla d’Usos 2013 

 
o Anul·lació del Pla per diverses sentències 

o Necessitat d’actualitzar la norma per les noves dinàmiques del Districte 

o Necessitat d’una eina senzilla 
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• Estudis previs: 

o Atles de dades. 

 Cartografia de dades del Districte de múltiples fonts. Elaboració de 
més de 300 plànols amb la cartografia de dades econòmiques 
(preus de lloguers, transaccions de targetes bancàries…) socials 
(nivell de renta, estudis, edats de la població del districte), de 
xarxes socials, dels sonòmetres ambient i dels punts wifi entre 
altres. 

 

o Afectació en la salut del soroll. 

 Anàlisi de les afectacions en la salut dels residents del soroll 
produït per les activitats de concurrència pública 
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o Atles de dades 
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o Afectació en la salut del soroll. 
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NOVETATS  DEL PLA D’USOS 

• Zonificació  
o Única zona de regulació (exclusió de la Rambla que manté el seu propi Pla) 
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• Condició de densitat 

o Modificació de paràmetre de mesura per a la implantació de noves activitats. 

o Incorporació de la condició de densitat de superfície d’establiments (NO de nombre 
d’activitats) 

o Doble radi de densitat per a les activitats amb alt impacte nocturn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radi 1 

Activitat1 150m² 

Activitat2 75m² 

Activitat3 80m² 

…. … 

>300m² 

Radi2 

Activitat grup nocturn1 40m² 

Activitat grup nocturn2 150m² 

Activitat grup nocturn3 35m² 

Activitat grup nocturn4 75m² 

Activitat grup nocturn5 80m² 

…. … 

>1300m² 
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NOVETATS  DEL PLA D’USOS 

 

• Reclassificació d’activitats. 

Activitats amb alt impacte nocturn 

o Condicions més restrictives. 

o Doble radi 

– Radi 1: 50 metres amb un límit de 300 m² d’activitats existents del mateix 
epígrafs del que es vol implantar 

– Radi 2: 100 metres amb un límit de 1300 m² d’activitats existents del grup 
d’alt impacte nocturn 
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Classificació dels establiments de concurrència pública 

1 ESPECTACLES 

  1.2 Establiments destinats a exhibicions o espectacles 

    1.2.m Activitats d’exhibició o espectacle amb possible impacte acústic: Auditoris i Sales de concert 

                    

2 ACTIVITATS RECREATIVES 

  2.2 Establiments dedicats a activitats musicals 

    2.2.1 Bar musical 

    2.2.1bis Bar musical amb musica en directe, sense pista de ball o similar 

    2.2.2 Discoteca 

      2.2.2.1 Discoteca 

      2.2.2.2 Discoteca de joventut 

    2.2.3 Sala de ball 

    2.2.4 Sala de festes amb espectacle 

    2.2.5 Cafè teatre i cafè concert 

    2.2.6 Sales d'exhibició sexual 

    2.2.7 Locals on s'exerceix la prostitució 

      2.2.7.1 Locals amb servei de bar i amb ambientació musical per mitjans mecànics 

      2.2.7.2 Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics 

    2.2.8 Restaurant musical 

  2.3 Establiments destinats a activitats de restauració 

    2.3.1 Bar 

    2.3.2 Bar amb restauració menor 

      2.3.2.1 Bar amb restauració mixta menor 

      2.3.2.2 Bar amb menjar ràpid 

    2.3.3 Restaurant 

      2.3.3.1 Restaurant (tot o part dels aliments s'elaboren a la pròpia cuina) 

      2.3.3.2 Restaurant (es serveixen menjars procedents d'una empresa de càtering) 

    2.3.4 Restaurant-bar 

      2.3.4.1 Restaurant-bar (tot o part dels aliments servits s'elaboren en la pròpia cuina) 

      2.3.4.2 Restaurant-bar (els menjars servits procedeixen d'una empresa de càtering) 

      2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb degustació  

    2.3.5 Saló de banquets 

  2.4 Establiments destinats a activitats de joc i atraccions 

    2.4.1 Jocs d'atzar 

      2.4.1.1 Saló de joc 

      2.4.1.2 Bingo 

      2.4.1.3 Casinos de joc 

    2.4.2 Jocs recreatius 

    2.4.3 Jocs esportius 

    2.4.4 Atraccions recreatives 

  2.6 Activitats audiovisuals 

    2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o audiovisuals ("karaoke") 

    2.6.2 Exhibició de material pornogràfic 

    2.6.3 Establiments de telecomunicacions. "Locutoris" 

Classificació dels establiments comercials 

EC1 ESTABLIMENTS INDIVIDUALS ESPECIALISTES 

  EC1.1 Establiments alimentaris de venda personalitzada 

    EC1.1.1 Especialistes generalistes amb impacte nocturn 

      EC1.1.1.1 Alimentació en general 

      EC1.1.1.2 Pastisseria i rebosteria i Despatx de pa sense obrador 

      EC1.1.1.3 Botigues de plats preparats 

    EC1.1.2 Altres especialistes 

      EC1.1.2.1 Bodegues 

      EC1.1.2.2 Polivalents alimentaris 

      EC1.1.2.3 Gelateries i orxateries sense degustació 

  EC1.2 Establiments alimentaris en règim d’autoservei 

    EC1.2.1 Autoserveis (fins a 149 m²) 

EC3 ALTRES ESTABLIMENTS COMERCIALS 

  EC3.1 Botigues de conveniència 

  EC3.2 Altres establiments que incloguin  

    EC3.2.1 Establiments que disposin de maquines expenedores d'aliments 

    EC3.2.3 Comerç alimentari amb degustació 

Classificació dels establiments d'hosteleria 

P.1 GRUP PENSIONS 

  P.1.2 
Establiment que no compleix amb els requisits d'establiment hoteler, però que ofereix allotjament fraccionat en temps, inclosos els establiments tradicionalment 
anomenats "meublés".  
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NOVETATS  DEL PLA D’USOS 

 

• Reclassificació de activitats. 

Activitats amb baix impacte nocturn 

o Condicions menys restrictives. 

o Radi únic 

– Radi 1: 50 o 200metres. Límit de superfície en funció de cada 
epígrafs 
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1

1.2

1.2.c

2

2.1

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

EC1

EC1.1

EC1.1.3

EC1.2

EC1.2.2

EC1.2.3

EC3

EC3.3

EC3.3.3

V

V1

V2

V3

ST

ST1

ST2

ST3

ESTABLIMENTS DESTINATS A LA PRESTACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS

Magatzem temporal de mercaderies no perilloses obert al públic

Establiment en què es comercialitza la venda de viatges i serveis turístics

ESPECTACLES

Establiments destinats a exhibicions o espectacles

Activitats d’exhibició o espectacle: Teatres, Cinemes i Circs

ACTIVITATS RECREATIVES

Establiments dedicats a activitats esportives en recintes coberts

Oficina o punt d’informació turística

Establiments destinats a activitats culturals i socials

Centre de difusió cultural

ESTABLIMENTS INDIVIDUALS ESPECIALISTES

Venda de producte quotidià no alimentari (venda de < 20% de producte alimentari)

Exposició i venda o lloguer de bicicletes 

Altres establiments que incloguin 

EXPOSICIÓ, VENDA I LLOGUER DE VEHICLES

Exposició i venda o lloguer de motos i complements

Establiments alimentaris en règim d’autoservei

Superserveis (de 150 a 399 m²)

Supermercat (>400 m²)

ALTRES ESTABLIMENTS COMERCIALS

Classificació dels establiments de vehicles de mobilitat personal

Menjadors socials

Establiments alimentaris de venda personalitzada

Especialistes vinculats a un consum de proximitat

Classificació dels establiments comercials

Activitats culturals

Exposició i venda o lloguer de vehicles de mobilitat personal 

Classificació dels establiments de concurrència pública
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NOVETATS  DEL PLA D’USOS 

 

• Incorporació de noves activitats. 
 

o VMP. Vehicles de mobilitat personal únicament possibles als vials on s’autoritzi la seva 
circulació 

o Punts de informació turística. Prohibits 

o Guixetes i guarda maletes. Prohibits. 
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NOVETATS  DEL PLA D’USOS 

 

• Condició d’edifici vulnerable 

 
– Necessitat d’ITE amb classificació d’APTE (no serveix amb APTE provisional o apte 

cautelarment) 
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NOVETATS  DEL PLA D’USOS 

 

• Condició amplada de carrer 
– Supermercat >400m² 

– Auditoris i sales de concert 
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NOVETATS  DEL PLA D’USOS 

 

• Condicions dels nous locals 
 

– Els nous locals que s’implantin hauran de disposar de tota la dotació 
d’espais auxiliars a dintre del propi establiment 

• Cambra de residus 

• Magatzems  

• Zones de càrrega i descàrrega 

• Cambres higièniques 

• Zones de públic 

– No cal doble porta si no és exigit per altre normativa. SÍ cal porta 
tancada. 

– En locals de VMP la superfície mínima serà de 100m² 
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Regulació de les activitats existents 

 

• Reforma de locals 
 

– Permeses les que no modifiquin la distribució, l'estructura o la façana 

– Condicionades la resta: 

• Assoliment de tots els requeriments en quant a dotació 
(magatzems, cuina, cambres higièniques…) 

• Assoliment del grau de aïllament acústic 

• Restitució de la façana d’acord amb la Ordenança de Paisatge Urbà 

• Sense augmentar la superfície total ni de públic. 
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EINES  DEL PLA D’USOS 

 

• Targetes identificadores dels locals 
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EINES  DEL PLA D’USOS 

 

• Llistat del cens al web del Districte 
 

Al web del Districte estan disponibles els censos dels dos plans d’usos vigents al Districte, el de La Rambla ZE-
5B i el de la resta del Districte. 

 

Per tal de comprovar les condicions C1a i C1b s’hauran de verificar les activitats en els dos censos, ja que són 
complementaris. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/informacio-administrativa/pla-dusos-2018
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EINES  DEL PLA D’USOS 
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EINES  DEL PLA D’USOS 

 

 
 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

EINES  DEL PLA D’USOS 

 

• Geolocalització de les activitats del cens 

 

Es geolocalitzarà el punt mig de la façana dels locals inclosos al Cens 
d’activitats 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 

 

Inspecció 

Tràmit i 
revisió de 

comunicats 
d’obertura 

Tràmit i 
revisió de 

autoritzacions 
d’obres 

Intervenció dels Serveis Tècnics i inspecció en el control de les activitats 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 

TIPUS DE TRAMITACIÓ SEGONS L’ORPIMO 

 

• Article 3 Classificació de les obres 

2. Són obres majors les següents: 

g) Consolidació, reforma, rehabilitació o actuacions en façanes d’edificis 
catalogats d’interès nacional (A), d’interès local (B) o d’edificis protegits 
urbanísticament (C), llevat, en tots els casos, de les obres ordinàries de 
conservació o reparació menor 

 

3. Són obres menors del tipus I (comunicat diferit) les següents: 

f) Obres de reforma interior de locals per a instal·lar activitats sotmeses a alguna 
limitació imposada en plans urbanístics sobre regulació d’usos o activitats 

l) Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis urbanísticament 
considerats de nivell D i els integrats en conjunts protegits, no subjectes a llicència 
d’obra major, llevat les obres de conservació o reparació menor 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• Protecció del subsòl per està considerat d’alt risc arqueològic 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• Protecció global mínima de nivell D 

• Molts edificis amb protecció individual (A, B o C), de conjunt i d’entorn 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• Protecció global mínima de nivell D 

• Molts edificis amb protecció individual (A, B o C), de conjunt i d’entorn 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• Protecció global mínima de nivell D 

• Molts edificis amb protecció individual (A, B o C), de conjunt i d’entorn 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• La majoria de locals protegits es troben al Districte de Ciutat Vella 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• La majoria de locals protegits es troben al Districte de Ciutat Vella 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• La majoria de locals protegits es troben al Districte de Ciutat Vella 

 

 

 

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà (vigent des del 1999) 

• El paisatge urbà és un dels elements del medi ambient urbà necessitat de protecció 
per a garantir a tots els habitants de la ciutat una adequada qualitat de vida. Per 
això, el paisatge urbà constitueix un interès col·lectiu 

 

• El paisatge urbà és, doncs, en el nostre ordenament jurídic, un concepte 
mediambiental, sense oblidar el seu indefugible aspecte urbanístic. La diferència 
entre ambdós aspectes juridicomaterials rau, fonamentalment, en el fet que els 
límits derivats de les normes urbanístiques a través dels plans responen a una visió 
anticipada de la ciutat mentre que els límits imposats per les normes ambientals 
del paisatge urbà es localitzen en la realitat física de la ciutat (…) 

 

• El dret col·lectiu a gaudir del paisatge urbà constitueix un límit, fins i tot 
constitucional, per a qualsevol de les formes dels possibles drets individuals que en 
un segon i tercer nivell regula l'Ordenança 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 

 

 

 

 

 

1985          2012 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 

 

 

 

 

 

1985          2015 

 

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 
 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà (vigent des del 1999) 
 

Article 18.2 
L'Ajuntament, (…) i en ocasió de la resolució dels expedients de llicències urbanístiques i llicències ambientals, 
comprovarà si els usos, les obres, les instal·lacions i les activitats per als quals es demana llicència s'ajusten, en 
allò que afecti el paisatge urbà, a aquesta Ordenança (…) 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
El termini que, en general, es fixa per l'adaptació dels usos privats del paisatge a les prescripcions d'aquesta 
Ordenança és de dos anys per als usos que tenen llicència vigent en les zones de prohibició i de RESTRICCIÓ, (…). 
En tot cas, l'adaptació serà obligada en ocasió de la caducitat de la llicència o de la seva pròrroga 
 

Article 40.5 
En els edificis catalogats o situats en zones de protecció patrimonial, la restitució de l'ordre arquitectònic 
alterat és requisit necessari per a l'obtenció de les llicències següents: 
a) Llicència d'obres majors 
b) Llicència ambiental o de l'activitat. 
c) Llicències per a actuacions que impliquin l'ús del paisatge urbà, com la col·locació de fusteria i persianes, 

rètols indicadors, tendals, instal·lacions d'aire condicionat, aparells d'alarma, il·luminació artificial, etc.  
 

Article 40.6 
 Restituir l'ordre arquitectònic alterat significa la recuperació documentada de tots els elements arquitectònics 
decoratius i cromàtics originaris de l'edifici i la reordenació dels usos d'identificació que formin part de la unitat 
de local o part de l'edifici per a la qual es demana la llicència. Tanmateix serà obligatòria la retirada de 
qualsevol element obsolet 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 
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Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 
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Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà – RÈTOL-BANDERA (art 53) 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà - RÈTOL IDENTIFICADOR (art 52 i 54) 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà - RÈTOL IDENTIFICADOR (art 52 i 54) 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà - RÈTOL IDENTIFICADOR (art 52 i 54) 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà – PUBLICITAT (art 55) 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà – IL·LUMINACIÓ (art 45) 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà – A. CONDICIONAT I TENDAL (art 46 i 56) 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà – PANTALLES (art 84) 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà – PANTALLES (art 84) 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà – TANCAMENTS (art 51) 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• Pla Especial de Protecció de la Qualitat Urbana - TANCAMENTS (art 17) 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
Article 17. Tancament d'establiments 

Els establiments amb sortida directa a espais publics hauran d'assegurar-se o be amb 
portes transparents o be amb persianes calades. Estaran prohibides les persianes 
cegues. 

Els tancaments estaran endarrerits respecte el pla de facana i respectaran la 
composicio, els materials, els colors i la ubicacio originals de les fusteries dels 
establiment. 

Tots els establiments comptaran amb portes principals que tanquin fisicament els 
locals quan estiguin operant. Les portes hauran de ser transparents pero hauran 
d'aillar convenientment l'establiment de la diferencia de temperatures entre 
l'establiment i el carrer 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

Intervenció en la tramitació de les obres relacionades amb activitats 

 
 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN LA REFORMA DE LOCALS A CIUTAT VELLA 

 

• Pla Especial de Protecció de la Qualitat Urbana - PERSIANES 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



Segon nivell d’informació 

Ciutat Vella 

 
 

 

 

 

 

Moltes gràcies 
 

 

 

 

 

 

      

 

 


