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MEMÒRIA

0.

Prèvia

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2014, acordà aprovar inicialment el Pla
Especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la zona específica ZE-5B ‘Zona
Rambla’ de Barcelona.
En el tràmit d’informació pública s’han presentat un total de 24 al·legacions, la resolució de les quals ha donat
com a resultat l’estimació d’algunes de les qüestions plantejades en les mateixes. Com a conseqüència, s’han
introduït un seguit de modificacions al text aprovat inicialment, que són les següents:
• Classificació dels establiments d’hoteleria i apartaments turístics (article 6). Es corregeix una errada
material en el redactat del títol de l’article.
• Regulació de distàncies, densitats i superfícies (article 13). S’afegeix la lletra f).
• Condicions per la implantació de determinades activitats (article 14). Es modifica la condició de superfície
màxima (condició 16) que passa a nomenar-se condició de superfície destinada al públic total. Amb aquesta
condició es regula la superfície destinada al públic total de l’àmbit de la ZE-5B oferta pels establiments dels
epígrafs 2.3 i EC3.3.3.
• Condicions d’emplaçament (article 15). Es corregeixen alguns paràmetres en els establiments d’activitat
hotelera i dels epígrafs 2.3, EC1 i EC3.
• Incentiu per a la renovació i/o millora d’establiments on s’ubiquen les activitats dels epígrafs 2.2, 2.3.1,
2.3.2, 2.3.3 i 2.3.4. Condicions que s’hauran de complir per a la modificació de llicències (article 17).
S’afegeixen els apartats 6 i 7.
• Condicions que s’hauran de complir per a la nova instal·lació dels establiments on s’ubiquen les activitats
dels epígrafs 2.2, 2.3, 2.5.6.2, EC1, EC2 i EC3 (article 18). S’afegeix la necessitat d’acreditar simultàniament
el compliment de la condició de densitat zonal i la condició de superfície destinada al públic total quan així
es determini en les condicions d’emplaçament de l’article 15. S’afegeix l’apartat 4.
• S’elimina la Disposició addicional segona.
• Disposició final segona. S’incorpora al redactat de la disposició la referència al Llistat de superfície destinada
al públic dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 de la ZE-5B. En l’apartat 2 s’afegeix la lletra e). En l’apartat 3 s’incorpora
que en els casos d’admissió de la vigència de la llicència prevista en les lletres c), d) o e) de l’apartat 2,
s’entendran automàticament inclosos en els llistats corresponents.
• Annexos. Es corregeixen errades en els llistats dels annexos 1 i 2. S’afegeix l’annex 3 amb el Llistat de
superfície destinada al públic dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 de la ZE-5B.

El present document incorpora la totalitat de les modificacions resultants de l’estimació parcial de les
al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública per a la seva aprovació definitiva.
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1.

Antecedents

A finals de 2011, l’Ajuntament de Barcelona va presentar el Pla Cor com a projecte d’intervenció integral de la
Rambla a llarg termini. L’objectiu general del Pla Cor és el de convertir la Rambla en un “eix de referència per
als barcelonins és a dir, fer-la estimada, un lloc on els visitants s’hi atansin perquè hi troben els millors
1
productes: La qualitat, però conservant la seva singularitat” . El Pla Cor, per tant, planteja un projecte per la
Rambla basat en els orígens per construir la Rambla del segle XXI des d’una perspectiva veïnal, catalana i
cosmopolita. Aquest objectiu s’aborda des d’un treball transversal a través de sis eixos d’intervenció: eix social,
eix econòmic, eix morfològic, eix mobilitat, eix del coneixement i eix de la gestió. El present Pla d’usos
s’emmarca dins de l’eix econòmic del Pla Cor.
Pel que respecta a la regulació de les activitats, en el Districte de Ciutat Vella s’han aprovat cinc Plans d’usos
des de l’any 1992 fins a l’actualitat.
El primer Pla d’usos de Ciutat Vella es va aprovar definitivament en data de 4 de març de 1992 (amb una
modificació parcial aprovada en data de 21 de maig de 1997). El segon es va aprovar definitivament en data 15
de desembre de 2000, i el tercer Pla d’usos del Districte es va aprovar en data de 15 de juny de 2005.
Més recentment, en data de 23 de juliol de 2010 es va aprovar el Pla especial d’establiments de concurrència
pública, hoteleria i altres activitats de Ciutat Vella (en endavant Pla d’usos de Ciutat Vella). Tal i com consta en
la seva memòria, l’objectiu fonamental d’aquest Pla era el d’equilibrar els usos residencials, comercials i
turístics de Ciutat Vella per mitjà de la regulació de les activitats de concurrència pública, tenint sempre en
compte les repercussions sobre l’espai i el paisatge urbà. A tals efectes, es perseguia el manteniment de la
massa residencial del Districte i la convivència equilibrada entre els diferents usos urbans. D’acord amb la
memòria del Pla d’usos de Ciutat Vella, la consecució d’aquest objectiu s’aborda incidint sobre els següents
aspectes:
-

Millorar l’equilibri entre les necessitats dels residents i el manteniment de l’activitat turística i comercial de
ciutat Vella.
Millorar la relació entre les activitats de concurrència pública i l’espai urbà.
Potenciar determinades activitats per a revitalitzar alguns sectors amb dèficit de serveis al resident o bé
amb incapacitat morfològica d’adaptació als requeriments actuals dels establiments.
Regular algunes activitats no incloses en l’anterior Pla d’usos i que han suposat un impacte negatiu en el
desenvolupament del barri.
Habilitar mecanismes per a potenciar la renovació i modernització dels establiments principalment de
restauració.

Posteriorment, el Plenari del Consell municipal va aprovar definitivament, en sessió celebrada en data 24 de
juliol de 2013, la Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres
activitats de Ciutat Vella (en endavant Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella). Tal i com queda expressat en
la seva memòria, la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella manté els criteris bàsics del Pla d’usos de Ciutat
Vella, però afegint els següents objectius generals:
-

-

1

Adaptació del document urbanístic al nou marc econòmic.
Adequació dels paràmetres de densitat i altres condicionants establerts en el Pla d’usos de Ciutat Vella en
base a la seva verificació a través d’un sistema d’informació geogràfica (SIG) sobre les dades actualitzades
del cens d’activitats.
Adaptació del document normatiu a les modificacions legislatives en matèria d’urbanisme, serveis i comerç.

Dossier de premsa, Ajuntament de Barcelona.
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-

Correcció de les disfuncions detectades en l’experiència d’aplicació del Pla d’usos de Ciutat Vella.
Recuperació del parc d’edificis degradats donant cabuda a iniciatives econòmiques que en permetin la seva
reactivació.

D’altra banda, en sessió celebrada en data d’11 d’abril de 2003, el Consell Plenari va acordar aprovar
definitivament l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de
Barcelona, que té per objecte la regulació de l’ordenació i la intervenció municipal de les activitats i els
establiments subjectes a la legislació en matèria de policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els
establiments públics, així com les altres activitats i establiments de pública concurrència que s’hi inclouen.

2.

Marc legal

El present Pla Especial, que té com a finalitat la de regular la relació entre l’establiment i activitat i el seu
emplaçament des d’una vessant urbanística, s’emmarca en un complex i complet marc legal que acull des de la
normativa comunitària de serveis fins a la normativa sectorial sobre cadascuna de les activitats que regula i la
dels espectacles públics. En concret:

2.1. Marc General. La Directiva Europea sobre els serveis en el mercat interior. Directiva 2006/123/CE
2.1.1 Marc Jurídic
El Tractat de la Unió Europea i més concretament, el seu article 14.2 regula un espai sense fronteres interiors.
Per tal d’assolir aquest Mercat Europeu de Serveis s’estableixen com a drets fonamentals de l’operador que es
desplaça dins de la Unió Europea per exercir una activitat de serveis, la llibertat d’establiment i la llibertat de
prestació de serveis.
Aquestes llibertats vénen, a més, recollides i regulades als articles 43 a 49 de l’esmentat Tractat i no es
conceptuen com a llibertats amb caràcter absolut atès que es limiten per raons d’interès general relatives a
l’exercici dels poders públics, l’ordre públic, la seguretat pública i la salut pública i tot un conjunt de béns
jurídics que són susceptibles de protecció en col·lisió amb la llibertat d’establiment.
En desenvolupament del Tractat de la Unió, s’han anat aprovant diverses directives sectorials, entre elles, en
data 12 de desembre de 2006, la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis del mercat interior que té com a
objectiu establir de forma real i efectiva la llibertat d’establiment i de prestació de serveis en el mercat dels
serveis, removent els obstacles i impediments fins aleshores existents amb què s’han trobat les esmentades
llibertats fonamentals consagrades al Tractat.
La lliure prestació de serveis consisteix en el respecte del dret dels prestadors a prestar serveis en un Estat
membre diferent d’aquell en el qual estiguin establerts. Tanmateix, la Directiva de serveis exclou del seu àmbit
d’aplicació una sèrie d’activitats, entre d’altres, els serveis no econòmics d’interès general, els financers, els
serveis i xarxes de comunicacions electròniques, els de l’àmbit del transport, el de les empreses de treball
temporal, els sanitaris, els audiovisuals, les activitats de joc que impliquen apostes de valor monetari en jocs
d’atzar, les vinculades a l’exercici de l’autoritat pública, els serveis socials, els de seguretat privats, els prestats
per notaris i agents judicials designats mitjançant un acte oficial de l’administració. Tampoc s’aplicarà a la
fiscalitat.
Per això, i com a principi general, la Directiva estableix que no caben procediments autoritzatoris que
condicionin la llibertat d’establiment. Altrament, també regula les situacions que poden modular aquest
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principi general, que vénen determinades per la concurrència de certes condicions, anomenades triple test : 1)
L’absència de criteris discriminatoris, 2) la necessitat d’existència d’una raó imperiosa d’interès general, i 3) que
l’objectiu perseguit no es pugui aconseguir mitjançant una mesura menys restrictiva, en concret, perquè un
control a posteriori es produiria massa tard per ser realment eficaç.
Els règims d’autorització que en el seu cas s’estableixin hauran de basar-se en criteris clars que delimitin la
facultat d’apreciació de les autoritats competents per tal de reduir la discrecionalitat i evitar l’arbitrarietat. En
síntesi, aquests criteris hauran de ser no discriminatoris, estar justificats en una raó imperiosa d’interès
general, ser proporcionats, clars inequívocs, objectius, coneguts i fets públics amb antelació, transparents i
accessibles.
De totes les condicions d’aquest triple test, és la relativa a la concurrència de raons imperioses d’interès
general la que es converteix en element clau del model regulatori previst en la Directiva de Serveis. Aquest
concepte recull un llistat que cal entendre’l obert: l’ordre públic, la seguretat pública, la seguretat vial, la
protecció civil, la salut pública, la preservació de l’equilibri financer del règim de seguretat social, la protecció
dels consumidors, dels destinataris de serveis dels treballadors, les exigències de la bona fe en les transaccions
comercials, la lluita contra el frau, la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà (inclosa la planificació
urbana i rural), la sanitat animal, la propietat intel·lectual i industrial, la conservació del patrimoni històric i
artístic nacional i els objectius de la política social i cultural.
Així mateix, hi ha una sèries de requisits als quals no podrà supeditar-se l’accés a una activitat de serveis o el
seu exercici en els respectius territoris, com ara els basats directament o indirecta en la nacionalitat o el
domicili social en les societats, entre d’altres. Tampoc no és permesa l’aplicació, cas per cas, d’una prova
econòmica consistent a supeditar la concessió de l’autorització a què es demostri l’existència d’una necessitat
econòmica o d’una demanda en el mercat.
Hi ha d’altres requisits que, malgrat no estar prohibits, cal avaluar-los per comprovar si se supedita l’accés a
una activitat de serveis o el seu exercici al seu compliment, com puguin ser: establir límits quantitatius o
territorials en funció de la població o d’una distància geogràfica mínima entre prestadors, obligació del
prestador d’adoptar una forma jurídica particular, un capital mínim o una qualificació professional, prohibició
de disposar de diversos establiments en un mateix territori nacional, tenir un nombre mínim de treballadors,
de respectar tarifes obligatòries mínimes o màximes i l’obligació que el prestador realitzi altres serveis
específics.
Des de l’aprovació de la Directiva de Serveis, totes les administracions públiques han hagut d’adaptar la seva
normativa atès que, d’una banda, s’havien de simplificar els procediments i tràmits aplicables a l’accés a una
activitat de serveis i al seu exercici; i de l’altra, que calia fer el necessari perquè els prestadors i destinataris
poguessin accedir fàcilment a la informació per mitjà de finestretes úniques.
En tractar-se d’una Directiva horitzontal, l’obligació de transposició per part dels Estats membres es torna molt
més complexa, ja que la Directiva es refereix a matèries que a vegades són competència de l’Estat i altres de les
Comunitats Autònomes i, en molts casos compartides per diversos legisladors i també participades pel poder
normatiu de les entitats locals en allò que es refereixi a serveis i activitats del seu interès.
En l’àmbit estatal, l’inici del procés de transposició de la Directiva de Serveis per part del govern espanyol es va
iniciar amb l’aprovació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al
seu exercici; llei de caràcter general, horitzontal i transversal que té per objecte establir les disposicions
necessàries per facilitar el lliure establiment, la lliure circulació de prestadors de serveis, simplificant els
procediments i fomentant un nivell adequat de qualitat en els serveis. És una llei bàsica i general en el context
del sistema normatiu, reprodueix íntegrament i de forma pràcticament literal les disposicions de la Directiva de
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Serveis, incloses les referides a la llibertat d’establiment dels prestadors de serveis, sense cap
desenvolupament normatiu i, per tant, sense efectuar una transposició formal de la normativa.
L’operació de transposició de la Directiva de serveis es va completar per part de l’Estat amb altres dues Lleis, la
coneguda com a Llei Òmnibus, llei 25/2009 de 22 de desembre de modificació de diverses lleis per a la seva
adaptació a la llei 17/2009, com ara la Llei reguladora de bases de règim local i la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, i la llei 1/2010, d’1 de març, de reforma de la
Llei 7/1996 de 15 de gener del comerç minorista.
En l’àmbit autonòmic, les diferents Comunitats Autònomes, inclosa Catalunya, han aprovat lleis sectorials de
transposició de la Directiva de Serveis. Finalment, també en l’àmbit local, els ens locals han hagut de fer un
gran esforç atès que són Administracions amb més competència en la normativa afectada.

2.1.2 La Directiva de Serveis i el planejament urbanístic. L’ordenació territorial i urbanística i la protecció
del medi ambient com a raons imperioses d’interès general limitadores de la llibertat d’establiment
El considerant novè de la Directiva de Serveis estableix que aquesta només s’aplica als requisits que afecten
l’accés a una activitat o al seu exercici. Per tant, no seria d’aplicació a requisits que responen a una sèrie de
normes de caràcter general i imperatives que han de ser respectables tant pels prestadors en l’exercici de la
seva activitat econòmica com pels particulars en la seva capacitat privada. Entre aquestes prescripcions estan
les normes de trànsit rodat, normes de construcció i, en concret, les relatives a l’ordenació del territori,
urbanisme i ordenació rural, així com la regulació de les sancions administratives imposades per no complir les
esmentades normes.
En principi, per tant, la resposta a la qüestió sobre l’aplicació de la Directiva de Serveis a l’urbanisme tindria una
fàcil resposta i és que no li és d’aplicació. Tanmateix, això és una simplificació que no respon a la realitat per
multitud de raons.
En primer lloc, l’urbanisme està indubtablement present en al Directiva de Serveis, atès que la protecció del
medi ambient i l’entorn urbà, inclosa la planificació urbana i rural, constitueixen raons imperioses d’interès
general que tenen una doble missió: justificar en el seu cas l’establiment del règim excepcional de l’autorització
i legitimar l’excepció de la regla del silenci positiu, establint un règim diferent que impedeixi l’obtenció de
l’autorització per accedir a l’establiment d’una activitat de serveis.
En segon lloc, cal tenir en compte que fins i tot en el cas d’activitats excloses de l’àmbit d’aplicació, la pròpia
Directiva de Serveis assenyala que els Estats membres no poden utilitzar la regulació d’aquestes activitats per
restringir la lliure prestació de serveis, sortejant d’aquesta manera les normes establertes en la Directiva.
Cal reiterar que la Directiva de Serveis s’ha de llegir a la llum de la doctrina que ha anat conformant el Tribunal
de Justícia de la Unió Europea, en la seva tasca d’interpretació de les normes del Tractat. Així, per exemple, el
Tribunal ha posat de manifest que el reconeixement de les llibertats econòmiques no és incompatible amb la
possibilitat d’introduir per part dels Estats membres excepcions a aquelles sempre i quan s’apliquin de manera
no discriminatòria, que estiguin justificades per raons imperioses d’interès general, que siguin adequades per
garantir la realització de l’objectiu que persegueixen i que no vagin més enllà del necessari per assolir
l’esmentat objectiu.
Igualment, el concepte de “raó imperiosa d’interès general” contingut en la Directiva de Serveis, s’ha anat
conformant amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La definició d’aquest concepte
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clau és una qüestió essencial, atès que la seva concurrència justificarà que es puguin posar restriccions a
l’exercici de les llibertats econòmiques.
En l’àmbit urbanístic, en conseqüència, les úniques normes urbanístiques que justificarien restriccions a la
llibertat d’establiment de serveis són les referides a la protecció de l’entorn urbà, inclosa la planificació urbana i
rural, i també les referides a la protecció del medi ambient. Però també les raons imperioses d’interès general
que s’al·leguin han de ser adequades per a la realització de l’objectiu que han de perseguir. Així, la protecció de
l’entorn urbà i el medi ambient han de tenir, entre d’altres objectius, el d’aconseguir un desenvolupament
sostenible. En conseqüència, és necessari procurar un desenvolupament equilibrat i sostenible, especialment
mitjançant el reforç de la cohesió econòmica i social. Igualment, cal una adequada política mediambiental.
Des del Tractat d’Amsterdam, la política de medi ambient cobra una importància encara més gran dins de les
polítiques comunitàries. En l’execució de les polítiques i activitats comunitàries han de ser integrades les
exigències de la protecció del medi ambient, especialment, en allò relatiu a la promoció del desenvolupament
sostenible. Comencen a incloure’s llavors disposicions sectorials que insisteixen especialment en la connexió de
la política de medi ambient amb l’ordenació del territori i amb l’ús del sòl.
La recerca d’un equilibri entre el desenvolupament econòmic i el respecte al medi ambient s’ha anat
incorporant a diverses normatives internacionals. El desenvolupament sostenible és el concepte nuclear del
Dret Ambiental del nostre temps, entès com el desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense
posar en perill la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats. El
desenvolupament sostenible inclou no només un desenvolupament econòmic respectuós amb el medi ambient
i que conservi per a les generacions futures els recursos actuals, sinó també un desenvolupament territorial
equilibrat.
En un àmbit més proper, la normativa urbanística més recent, tant l’estatal (Real Decreto 2/2008, de 20 de
juny, Text Refós de la Ley de Suelo), com l’autonòmica (Text Refós de la Llei d’Urbanisme) parteixen des d’una
nova perspectiva, distinta a la tradicional, que implica un punt de vista diferent de l’Urbanisme, fonamenta
sobretot en el dret a un medi ambient adequat.
La legislació urbanística reitera en nombroses ocasions expressions que insisteixen en aquesta idea: ús racional
dels recursos naturals; protecció del medi ambient, prevenció i reducció de la contaminació; mesures de
conservació i millora de la natura, la flora i la fauna i la protecció del paisatge, domicili lliure de soroll i altres
immissions contaminants.
El Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Lleu d’Urbanisme determina com
a un dels principis generals de l’actuació urbanística que “El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix
com a la utilització racional del territori i del medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i
culturals a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures (article 3). Així mateix, “les
Administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les determinacions i
l’execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones,
uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscos naturals
i tecnològics” (article 9).
D’altra banda, l’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic està actualment integrada en
el procediment d’elaboració dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord amb
la legislació en matèria d’avaluació de plans i programes (article 86bis TRLUC).
El planejament urbanístic esdevé, per tant, un instrument idoni per regular l’ordenació dels usos, inclosos els
comercials, els de pública concurrència, hoteleria i altres activitats sense que el reconeixement de la llibertat
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d’establiment en suposi un obstacle a priori, sempre que aquesta planificació es faci dins de certs límits, sense
incórrer en excessos, és a dir, que existeixi un interès general; que concorrin motius urbanístics, com ara la
preservació del cas antic, problemes d’accessibilitat, estacionament i serveis requerits per a la implantació de
determinades activitats; la necessitat d’equilibrar els usos de pública concurrència, hoteleria i altres activitats
amb l’existència d’un teixit urbà que ha d’estar, també, al servei dels residents; que es justifiqui la intervenció
del planejament urbanístic limitant-se a qüestions d’ubicació territorial, usos permesos, usos exclosos etc.. i
finalment que es doni la proporcionalitat entre la raó urbanística, en virtut de la qual s’adopta determinada
previsió i la mesura adoptada per aconseguir la seva satisfacció.
Altra novetat de la Directiva de Serveis és l’exigència als Estats membres d’un procés d’autoavaluació per
determinar si ens els seus ordenaments jurídics respectius se supedita l’accés a un activitat de servei o al seu
exercici al compliment d’una sèrie de requisits no discriminatoris, com a límits quantitatius o territorials i,
concretament, límits fixats en funció de la població o d’una distància mínima entre prestadors o el compliment
d’una densitat màxima, per exemple. Aquests requisits, cas de donar-se, hauran de ser en tot cas no
discriminatoris, ni directa ni indirectament, en funció de la nacionalitat; hauran d’estar justificats per una raó
imperiosa d’interès general; hauran de ser adequats per garantir la realització de l’objectiu perseguit i que no
vagin més enllà del necessari per aconseguir aquest objectiu, de manera que no puguin ser substituïts per
altres mesures menys restrictives que permetin obtenir el mateix resultat. Per tant, s’instaura el principi de
proporcionalitat, en virtut del qual únicament es podrà recórrer a l’establiment d’un règim d’autorització quan
una altra mesura menys restrictiva sigui insuficient per garantir el control dels poders públics.
D’una banda, si bé correspon a l’Administració que invoca una raó imperiosa d’interès general per justificar una
restricció a la llibertat d’establiment i la lliure prestació de serveis i demostrar que la seva normativa és
apropiada i necessària per assolir l’objectiu legítim perseguit, aquesta càrrega de la prova no pot arribar fins el
punt d’exigir que es demostri de forma positiva que cap altra mesura imaginable permetria assolit aquest
objectiu en les mateixes condicions.

2.1.3 El Pla d’Usos de la Zona ZE-5B “Zona Rambla” de Barcelona com a instrument urbanístic limitador de
la llibertat d’establiment
La prohibició de supeditar l’accés a una activitat de serveis o al seu exercici en un territori des d’una vessant
estrictament econòmica o una demanda de mercat no afecta als requisits de planificació que no siguin de
naturalesa econòmica sinó que protegeixin objectius de raons imperioses d’interès general. Per tant, en cap cas
va contra la Directiva Europea, la planificació urbana i rural que tingui com a objectiu la protecció del medi
ambient i l’entorn urbà i que incorpori restriccions a la llibertat d’establiment, sempre que siguin
proporcionades i no discriminatòries.
El Pla d’Usos estableix, per la seva pròpia naturalesa, determinades restriccions a la llibertat d’establiment i de
lliure prestació de serveis però aquestes no constitueixen cap discriminació, ni tan sols indirecta, basada en la
nacionalitat. Es fonamenten i justifiquen en raons d’interès general, particularment, la protecció del medi
ambient i l’ordenació del territori. A més són adequades per garantir la realització dels objectius perseguits i no
van més enllà del necessari per assolir-los. Les restriccions que es contenen en el Pla d’Usos es fonamenten en
criteris com la convivència ciutadana, la demografia, la densitat de població, la relació entre població flotant i
residencial, l’optimització de la utilització dels espais públics, el medi ambient i de mobilitat.
Així, mitjanant el Pla Especial d’Usos s’afronta la regulació de les activitats de concurrència pública, hoteleria i
altres activitats, amb l’obligació de garantir el manteniment de l’equilibri entre la llibertat en la prestació de
serveis i altres béns jurídicament protegibles, com la convivència ciutadana, l´ús equilibrat dels espais públics,
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el paisatge urbà, el medi ambient ... En aquest àmbit es considera que no es pot establir una llibertat absoluta
ja que aquests béns jurídics necessiten ser protegits per part dels poders públics.
La relació equilibrada entre l’ús del sòl i l’urbanisme i, especialment, el turisme, i el respecte al medi ambient
constitueix avui dia una prioritat per a qualsevol territori per assolir l’objectiu del desenvolupament sostenible.
En l’actualitat, el model de sostenibilitat que hauria de plantejar-se no pot prescindir de les limitacions que
permeten protegir el medi ambient. Entre aquestes limitacions, cal destacar la necessitat de planificar i
gestionar el desenvolupament sostenible.
El Pla d’Usos actua sobre una trama urbana heterogènia però alhora molt particular, tenint en compte que
s’inscriu dins d’una trama urbana molt concreta, pròpia de nuclis històrics, com és el districte de Ciutat Vella,
amb una gran densitat de població i un altíssim grau d’activitat lúdica, turística, terciària i comercial. Cal, per
tant, assolir una distribució coherent i equilibrada en el territori de les activitats i, per tant, cal establir un
equilibri que distribueixi els usos en el territori i garanteixi la seva sostenibilitat mediambiental, amb l’objectiu
de respectar la vida dels residents.
En aquest sentit, el Pla Especial ordena la incidència i els efectes urbanístics, mediambientals i sobre el
patrimoni urbà que les activitats produeixen en el territori, mitjançant la regulació de la seva intensitat i les
condicions físiques del seu desenvolupament en funció de densitats, distàncies, tipus de via urbana i altres
circumstàncies anàlogues.
Analitzant amb detall la proposta presentada, s’observa que hi ha tres circumstàncies en la regulació:
l’admissió de l’ús; la prohibició de l’ús i l’admissió condicionada.
L’admissió de l’ús esdevé la situació més habitual així com l’admissió condicionada, tractant-se de condicions
tals com distància, densitat de radi, de permuta de llicència en la pròpia zona, amplada màxima de carrer o
agrupació d’habitatges d’allotjament turístic.
Les prohibicions absolutes es focalitzen en les activitats musicals, de restauració, de joc i atraccions,
audiovisuals (concretament karaokes, locutoris i locals d’exhibició de material pornogràfic), zoològiques,
botigues de plats preparats, els albergs de joventut, els meublés i els apartaments turístics.
Tant en casos de condicions com en el de no admissió es tracta de limitacions que efectivament s’imposen
sobre la lliure prestació de serveis fonamentades en la protecció mediambiental i l’ordenació del territori,
d’una via pública tant important com és la Rambla de Barcelona amb evident complexitat des del punt de vista
de convivència d’usos, espai públic i ciutadans, amb la finalitat de la recerca d’un equilibri en la seva existència.
Aquestes eines limitatives cal considerar-les adequades en ordre a la consecució dels objectius que es
persegueixen i no van més enllà de l’estrictament necessari per assolir-los ja que no responen en cap cas a
raons de política econòmica, comercial ni turística.

2.2. Normatives urbanístiques i sectorials
El Present Pla Especial es produeix en desenvolupament de les previsions de la Carta Municipal de Barcelona i,
en concret, el seu article 67 que preveu la figura del Pla Especial d’Usos per a “ordenar la incidència i els efectes
urbanístics, mediambientals i sobre el patrimoni urbà que les activitats produeixen en el territori, mitjançant la
regulació de la seva intensitat i les condicions físiques del seu desenvolupament en funció de les distàncies, el
tipus de via urbana i circumstàncies anàlogues” i les previsions sobre règim d’usos del pla general metropolità,
en l’àmbit del Districte de Ciutat Vella, així com les de l’Ordenança municipal de les activitats i dels

I. Memòria

14

Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la zona
específica ZE-5B ‘Zona Rambla’ de Barcelona. Districte de Ciutat Vella

establiments de concurrència pública de Barcelona i, en especial, també, la de l’article 44.2 de la mateixa que
permet estendre aquests plans especials a d’altres activitats.
A la seva vegada, el present Pla es tramita i s’aprova a l’empara del que disposa la Disposició Final Tercera de la
Modificació del Pla Especial d’Establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de
Ciutat Vella, aprovat en data 24 de juliol de 2013.
Altrament, per la vessant urbanística s’empara en el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i el Reglament de la Llei
d’urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de juliol.
I per la vessant sectorial, la Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’habitatge pel que fa als habitatges
turístics, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre de promoció de l’activitat econòmica i el Decret
159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, així com del que
disposa la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives (modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millorament de la regulació
normativa) 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, la Llei 38/1991, de 30 de novembre, i els habitatges amb activitats
econòmiques definits a la Llei 18/2007, del dret de l’habitatge (modificada per la Llei 9/2011, de 29 de
desembre de promoció de l’activitat econòmica) i 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) i, en tot cas, les determinacions del Decret Legislatiu 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials, (modificat per la Llei 9/2011, de 29 de desembre de promoció de l’activitat
econòmica).

3.

Objectius i àmbit del Pla especial

La Rambla de Barcelona es constitueix com un important eix de referència en totes les escales -la veïnal, la
ciutadana, la de país i la internacional- i està dotada d’una indubtable singularitat que la fa única i complexa a
la vegada. En aquest sentit, la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella ja reconeix aquesta singularitat i
complexitat en la mesura en què preveu el desenvolupament d’un marc normatiu específic per a la regulació
de les activitats de la pròpia Rambla, cosa que no succeeix amb les altres zones específiques del districte de
Ciutat Vella. El desenvolupament d’aquest marc normatiu específic hauria de permetre equilibrar els usos en
totes les seves escales –des de la veïnal fins a la internacional- per tal d’afavorir la cohesió social.
En aquest context, l’objectiu concret del present Pla especial consisteix en desenvolupar un Pla especial
específic de la Rambla, a l’empara de la Disposició Final Tercera de la normativa de la Modificació del Pla d’usos
de Ciutat Vella, per tal d’ajustar la regulació normativa vigent a la singularitat i complexitat pròpia de la
Rambla.
D’altra banda, el present Pla hereta i respecta els objectius genèrics que en el seu moment van fonamentar el
desenvolupament del Pla d’usos de Ciutat Vella i llur posterior modificació. En aquest sentit, l’objectiu genèric
del present Pla especial és el d’equilibrar els usos residencials, comercials i turístics de la ZE-5B per mitjà de la
regulació de les activitats de concurrència pública, tenint sempre en compte les repercussions sobre l’espai i el
paisatge urbà; es persegueix, així, el manteniment de la massa residencial de l’àmbit i la convivència
equilibrada entre els diferents usos urbans.
L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla especial correspon a l’àmbit territorial de la Rambla com a zona específica ZE5B delimitada en la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella.
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4.

Anàlisi i diagnosi de la situació actual

Prèviament a la redacció del present document s’han realitzat una sèrie d’estudis per tal de realitzar una
diagnosi de la situació actual de la Rambla des d’un punt de vista transversal. En aquest sentit, cal destacar
l’Anàlisi sociològica de la Rambla i l’Estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de la Rambla. En els
següents apartats s’exposen els objectius, les dades obtingudes i les conclusions que es desprenen d’ambdós
estudis per tal de definir el marc sobre el qual aquest Pla pretén incidir per assolir els objectius marcats.

4.1. Anàlisi i diagnosi de la població a la Rambla
En la memòria del Pla d’usos de Ciutat Vella, aprovat el juliol de 2010, s’efectua una acurada anàlisi i diagnosi
de la població de Ciutat Vella, incidint sobre aspectes com la distribució per sexes de la població, la piràmide
d’edats, la variació de la població al districte des del 2004 o la composició de les llars. També s’efectua una
anàlisi de les dades demogràfiques per àmbits territorials mitjançant la representació gràfica del districte de
Ciutat Vella per les 37 zones de recerca petita.
Tanmateix, amb motiu de conèixer la composició poblacional específica de la Rambla, Foment de de Ciutat
Vella va encarregar una Anàlisi sociològica de la Rambla, redactat amb data de desembre de 2013.
Aquest document presenta un estudi sociològic de la Rambla realitzat amb l’objectiu de conèixer millor la
realitat social, econòmica i comercial de la zona. La metodologia emprada per assolir aquests objectius
consisteixen en:
• El context social, a partir de la informació obtinguda a través de fonts secundàries i d’un sondeig als veïns i
veïnes.
• L’entorn empresarial, a partir dels registres d’empreses procedents dels registres mercantils i d’un sondeig
a empreses.
• L’opinió que tenen del seu barri els veïns i veïnes i les empreses, a partir de sondejos a ambdós grups.
Tot seguit s’exposen les principals conclusions d’aquest estudi sociològic pel que respecta a l’anàlisi de la
població de la Rambla.

Perfil dels residents
Tal i com s’indica en aquest estudi, en l’actualitat a la Rambla no hi ha un nombre elevat de residents ja que tan
sols hi ha 1.033 residents segons fonts del Padró.
D’aquesta població, s’observa una major presència del sexe masculí enfront del femení. De fet, l’índex de
masculinitat de la Rambla (55,5%) es troba, per tant, per sobre del de Ciutat Vella (52,9%) i del de Barcelona
47,5%).
Pel que fa a la distribució d’edats, destaquen dues dades significatives. Per una banda, la població de menys de
15 anys a la Rambla (7,0%) és molt inferior a la del Districte de Ciutat Vella (10,7%). Per contra, la població de
més de 64 anys és superior a la Rambla (16,7%) que no pas al conjunt de Ciutat Vella (14,7%). Aquestes dades
posen de manifest l’embelliment de la població resident.
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Tanmateix, cal destacar que el gruix de la població de la Rambla se situa entre els 25 i els 64 anys, destacant el
grup d’edat comprés entre els 25 i 39 anys (36,5%), lleugerament superior al de Ciutat Vella (35,0%) però molt
superior al de la ciutat de Barcelona (24,8%).
Respecte a la nacionalitat de la població resident, es posa de manifest que a la Rambla hi ha un elevat grau de
població estrangera, representant aproximadament un 47% del total de població resident. I d’aquesta població
estrangera, més de la meitat correspon a estrangers extracomunitaris.
En el següent quadre es mostren aquestes dades.

Font: GAPS. Anàlisi sociològica de la Rambla. Desembre de 2013

Si ens fixem en el temps de residència, s’observa que el 36,6% dels residents porten entre 2 i 5 anys vivint a la
Rambla i que prop del 30% fa més de 20 anys que hi viu. També és remarcable el fet que el 10% de la població
porta menys d’un any vivint en l’àmbit d’estudi. Per tant, la taxa de veïns i veïnes amb menys de 5 anys residint
a la Rambla se situa entorn del 47%.

Font: GAPS. Anàlisi sociològica de la Rambla. Desembre de 2013
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Anàlisi dels habitatges
Pel que fa al nombre d’habitatges, segons el Padró trobem un total de 518. Atenent a la població de la Rambla,
segons la mateixa font, resulta una mitja de 2,0 persones/habitatge. Aquesta ràtio és inferior a la del Districte
de Ciutat Vella (2,5 pers/hab) i a la de Barcelona (2,4 pers/hab).
És molt significatiu que d’aquests 518 habitatges, aproximadament el 58% s’utilitza realment com a habitatge,
mentre que el 42% restant són utilitzats per altres usos.

Font: GAPS. Anàlisi sociològica de la Rambla. Desembre de 2013

Segons enquestes realitzades en l’estudi sociològic, en un 36% dels edificis on hi ha habitatges n’hi ha algun
que està desocupat. En aquests casos, solen situar-se entre un i tres habitatges buits per edifici.

Font: GAPS. Anàlisi sociològica de la Rambla. Desembre de 2013

Anàlisi de les llars
Si ens centrem en la dimensió de les llars, es pot veure com predominen les llars de dues persones (31,3%),
seguides de les llars unipersonals (25,0%) i en tercer lloc les llars amb tres integrants (20,0%).
Pel que respecta a la composició de les llars destaquen tres tipologies com a predominants:
-

Persones que viuen soles (25,0%)
Parelles (23,8%)
Altres modes de cohabitació sense llaços parentius (22,5%)
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Font: GAPS. Anàlisi sociològica de la Rambla. Desembre de 2013

Pel que fa al règim de tinença dels habitatges, a la Rambla predomina el lloguer (62,4%), mentre que el règim
de propietat només representa el 31,3% dels habitatges.

Font: GAPS. Anàlisi sociològica de la Rambla. Desembre de 2013

D’altra banda, l’estat de conservació dels edificis varia sensiblement depenent de si l’enquesta es realitza als
veïns i veïnes o a les empreses. Així, prop del 65% de les empreses consultades consideren que l’edifici es troba
en bon estat, mentre que només el 38% dels veïns i veïnes tenen la mateixa percepció. En general, s’aprecia
com en edificis on hi ha empreses la percepció de l’estat de conservació de l’edifici és més favorable que en el
cas d’edificis amb habitatges.

Font: GAPS. Anàlisi sociològica de la Rambla. Desembre de 2013
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Percepció de la Rambla dels veïns i veïnes
A banda de l’anàlisi demogràfica dels residents, dels habitatges i de les llars, en l’estudi sociològic també es va
efectuar una enquesta per quantificar quins són els aspectes que més agraden de la Rambla i quins aspectes
caldria millorar, sempre des del punt de vista personal de les persones entrevistades. Tot seguit es mostren els
resultats obtinguts.

Font: GAPS. Anàlisi sociològica de la Rambla. Desembre de 2013

4.2. Anàlisi i diagnosi de les activitats a la Rambla
Per tal d’obtenir una imatge de la distribució d’usos dels establiments situats en les plantes baixes de la
Rambla, foment de Ciutat Vella va encarregar l’Estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de la Rambla
(en endavant Estudi d’usos en PB), redactat amb data d’octubre de 2013. Aquest estudi té un doble objectiu:
• Realitzar un recull actualitzat d’activitats en plantes baixes de la Rambla de Barcelona (dins l’àmbit de la
zona específica ZE-5B definida en la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella) i una posterior anàlisi que
permeti obtenir indicadors pel que fa a la tipologia i nombre d’activitats presents a la Rambla, el nombre de
locals tancats o el grau de diversitat i concentració geogràfica dels diferents tipus d’establiments.
• Realitzar una anàlisi de la configuració física del llindar de les plantes baixes i la seva influència en l’espai
públic, atenent a diferents paràmetres com la transparència del tancament, el grau de connectivitat entre
l’activitat dels establiments i la via pública o el ritme d’accessos per metre lineal, entre d’altres.
Per a l’assoliment d’aquest doble objectiu, la metodologia de l’Estudi d’usos en PB es basa en un exhaustiu
treball de camp –realitzat entre el 15 i el 19 d’abril i entre el 16 i el 20 de setembre de 2013- durant el qual es
va actualitzar la informació de les activitats desenvolupades en els establiments situats en les plantes baixes
dins l’àmbit d’estudi.
Val a dir que, segons es desprèn de la memòria de l’Estudi d’usos en PB, a efectes pràctics aquest recull
actualitzat d’activitats correspon a un recompte de locals segons el tipus d’activitat que s’hi desenvolupa
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independentment de la titularitat de la llicència legalment atorgada (podent donar-se el cas que dos
establiments disposin d’una única llicència). En aquest sentit, les activitats complementàries de restauració
associades a activitats hoteleres estan comptabilitzades independentment de l’activitat hotelera per tal de
poder quantificar l’oferta real d’aquests tipus d’activitat a la Rambla.
D’acord amb aquest estudi, la composició de les tipologies d’activitats en planta baixa en l’àmbit de la zona
específica ZE-5B, en la data consignada, és la següent:
Activitats presents a la Rambla de Barcelona (excloent la plaça Reial)
Tipus d’activitat
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%

Activitats presents a la plaça Reial
Tipus d’activitat

Total

%

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

18
6
4
2
1
1
1

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

Total general

33

100,0%

Font: Estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de la Rambla. Octubre de 2013

Com es pot observar en les taules anteriors, a la Rambla de Barcelona (excloent la plaça Reial) hi ha una
concentració molt elevada de dues de les activitats regulades en el present Pla com són l’activitat de
restauració (27%) i l’activitat d’hoteleria (12%). Així, les dues activitats esmentades es desenvolupen en el 39%
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del total d’establiments de la Rambla. També cal destacar l’elevada presència d’establiments on es
desenvolupen activitats de venda d’articles de regal o souvenirs (11,2%) i de venda de roba o calçat (10,2%).
Per la seva banda, a la plaça Reial encara s’accentua més aquesta tendència, ja que les activitats de restauració
representen un 55% de totes les activitats presents, les activitats d’hoteleria representen un 18% i les activitats
musicals se situen entorn del 12%. Entre aquestes tres activitats s’ocupa fins el 85% del total d’establiments de
la plaça Reial.

Distribució de les activitats de restauració.

Font: Estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de la Rambla. Octubre de 2013

Distribució de les activitats d’hoteleria.

Font: Estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de la Rambla. Octubre de 2013

Si s’analitza per separat els diferents trams de la Rambla, s’observa que la distribució de les activitats no és
uniforme, sinó que presenta certes particularitats. En aquest sentit, a la Rambla de Canaletes i dels Estudis
destaca una elevada concentració de botigues de venda de roba o calçat. En general, es pot dir que en aquests
dos trams hi predominen els establiments amb activitats d’abast de ciutat. D’altra banda, en els trams
corresponents a la Rambla de Sant Josep i la Rambla dels Caputxins s’observa una elevada concentració
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d’establiments amb activitats destinades al negoci turístic, principalment establiments de venda d’articles de
regal o souvenirs, entitats bancàries, oficines de canvi de moneda i activitats d’hoteleria. Pel que respecta a
l’activitat de restauració, té una presència molt elevada a la Rambla dels Caputxins, la Rambla de Santa Mònica
i a la plaça Reial, on constitueix l’activitat principal amb molta diferència respecte les altres activitats.
Respecte l’activitat d’hoteleria, es pot dir que presenta una distribució relativament uniforme al llarg de tot
l’eix, amb una major concentració en la Rambla de Sant Josep i en la Rambla dels Caputxins, tal i com s’ha
apuntat anteriorment.
En les següents taules es mostra la distribució de les diferents tipologies d’activitat per trams a la Rambla
(incloent les activitats de la plaça Reial).

Font: Estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de la Rambla. Octubre de 2013

Rambla de Canaletes

Font: Estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de la Rambla. Octubre de 2013
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Rambla dels Estudis

Font: Estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de la Rambla. Octubre de 2013

Rambla de Sant Josep

Font: Estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de la Rambla. Octubre de 2013

Rambla dels Caputxins

Font: Estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de la Rambla. Octubre de 2013
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Rambla de Santa Mònica

Font: Estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de la Rambla. Octubre de 2013

Plaça Reial

Font: Estudi d’usos i morfologia de les plantes baixes de la Rambla. Octubre de 2013

L’anàlisi de les dades mostrades posen de manifest dos fets:
• L’àmbit de la zona específica ZE-5B té una concentració molt elevada d’activitats de restauració i
d’hoteleria, pensions i aparthotels.
• L’àmbit de la zona específica ZE-5B corre el perill de convertir-se en un eix monotemàtic, amb una reduïda
varietat d’activitats.
Aquests dos fets s’erigeixen com a components d’un cert desequilibri que poden representar una amenaça per
a l’assoliment d’una correcta cohesió del teixit social de l’àmbit de la ZE-5B.
Atès que la zona específica ZE-5B correspon a un eix lineal i no a una trama urbana -amb illes, carrers i una
determinada massa de població resident-, per a poder comparar equitativament la composició i distribució
d’activitats d’aquest àmbit amb la resta del Districte de Ciutat Vella el més adient sembla considerar la relació
per kilòmetre lineal de façana de les activitats. D’altra manera, la utilització de mesures de densitat (ja sigui per
Ha o per radi d’influència) podrien provocar distorsions en els resultats obtinguts.
Així doncs, d’acord amb el recompte d’activitats de concurrència pública realitzat en l’Estudi d’usos en PB, a la
ZE-5B resulta una ràtio propera a les 33,5 activitats de concurrència pública per km lineal de façana. Aquest
valor coincideix amb la quantificació que es va realitzar en la memòria del Pla d’usos de Ciutat Vella, aprovat el
juliol de 2010, on se situa entre 30-40 activitats/km lineal.
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Font: Pla d’usos de Ciutat Vella. Juliol de 2010

Si la comparació es realitza exclusivament per a les activitats de restauració, la ràtio de la ZE-5B és de 27,1
activitats de restauració per km lineal de façana. Aquest valor és molt superior a la mitja del districte de Ciutat
Vella (8,91 activitats de restauració per km lineal de façana, segons consta en la memòria del Pla d’usos de
Ciutat Vella). En aquest sentit, cal dir que la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella ja reconeixia l’elevada
concentració d’activitats de restauració per km lineal de façana a l’eix de la Rambla i en ressaltava la
comparació respecte la consideració feta al respecte en el Pla d’usos de juliol de 2010.

Font: Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella. Juliol de 2013

Font: Pla d’usos de Ciutat Vella. Juliol de 2010

Tanmateix, cal tenir present que els valors que s’obtenen poden presentar una certa distorsió pel fet que la ZE5B correspon a un eix lineal i no a una trama urbana.
Una altra mesura, potser més objectiva que l’anterior, per quantificar el grau d’equilibri en la distribució
territorial de les activitats consisteix en determinar la relació existent entre activitats de concurrència púbica
per cada mil habitants. En aquest cas, a partir de les dades presentades en l’Estudi d’usos en PB i en l’Anàlisi
sociològica de la Rambla, s’obté que a la ZE-5B hi ha 121 activitats de concurrència pública per cada 1.000
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habitants. Aquesta xifra és molt superior a la mitjana del districte de Ciutat Vella (13,62 segons la memòria del
Pla d’usos de Ciutat Vella de juliol de 2010). Com s’ha comentat, la pròpia morfologia urbana de l’àmbit de la
ZE-5B accentua aquesta distorsió, igual que succeïa en l’anàlisi d’activitats per kilòmetre lineal de façana. En
qualsevol cas, aquesta xifra posa de manifest que l’oferta d’activitats de concurrència pública de la ZE-5B és
molt superior a la possible demanda de la població resident i, per tant, convé posar un cert fre a la proliferació
d’aquest tipus d’activitat en pro d’una bona cohesió i convivència de les mateixes amb l’entorn urbà i social de
la Rambla.
Si es realitza el mateix anàlisi però a partir de les zones de recerca petita, també es posa de manifest una
concentració molt elevada d’activitats de concurrència pública per cada 1.000 persones residents al llarg de
l’eix de la Rambla, tal i com s’exposa en la memòria del Pla d’usos de Ciutat Vella aprovat el juliol de 2010.
En el següent plànol es mostra l’elevada concentració d’activitats de concurrència pública per cada 1.000
persones al llarg de tot l’eix de la Rambla a partir de les zones de recerca petita.

Font: Pla d’usos de Ciutat Vella. Juliol de 2010

En el cas concret de les activitats de restauració (incloent-hi les activitats complementàries de restauració
accessibles des de la via pública associades a activitats hoteleres), en l’àmbit del present Pla trobem 97,77
activitats per cada 1.000 persones residents. Aquesta xifra torna a posar de manifest la desproporció i el
desequilibri d’aquest tipus d’activitat en la ZE-5B en relació a la població resident i a la població flotant com a
conseqüència de les activitats laborals, així com la conseqüent amenaça que això pot representar per assolir
una bona cohesió amb el teixit social de l’entorn.
Respecte a l’activitat hotelera, mitjançant un estudi encarregat a Barcelona Regional l’any 2009 ja es posava de
manifest la saturació de Ciutat Vella. En aquest sentit, l’àmbit de la ZE-5B no és una excepció i, per tant, es
manté la conveniència de frenar noves implantacions d’establiments que generin un augment de la població
flotant en detriment de la resident, tal i com s’argumenta en la memòria del Pla d’usos de Ciutat Vella, aprovat
el juliol de 2010. Una dada que referma aquesta afirmació és la ràtio de 39,69 activitats hoteleres per cada

I. Memòria

27

Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la zona
específica ZE-5B ‘Zona Rambla’ de Barcelona. Districte de Ciutat Vella

1.000 habitants a la ZE-5B que resulta de la consideració de les dades de l’Anàlisi sociològica de la Rambla i de
l’Estudi d’usos en PB. Si es compara per km lineal de façana, s’obté la xifra d’11 activitats d’hoteleria per km
lineal, força superior a la mitja del districte (1,78 act/kml). Cal remarcar que en la memòria de la Modificació
del Pla d’usos de Ciutat Vella de juliol de 2013 ja es posava de manifest l’elevada concentració d’activitats
d’hoteleria en la zona específica 5 (incloent-hi les subzones 5A i 5B) tal i com es pot veure en el següent quadre
comparatiu.

Font: Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella. Juliol de 2013

A continuació es mostra la disposició de les activitats hoteleres dins de la zona específica ZE-5B, amb
representació del nombre conegut de places ofertes.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’estudi de Barcelona Regional sobre l’activitat hotelera a Ciutat Vella de l’any 2009

Finalment, pel que fa als establiments destinats al comerç alimentari i no alimentari regulats en el present Pla
especial (epígrafs EC1, EC2 i EC3) a la ZE-5B trobem 15,49 per cada 1.000 persones residents. Malgrat que no es
disposa de dades per comparar amb altres zones específiques del districte de Ciutat Vella, sembla evident que
amb l’oferta de la pròpia Rambla i del seu entorn proper ja estan cobertes les necessitats de la població
resident de la ZE-5B, més encara si es té en compte que dins d’aquest àmbit hi trobem l’oferta del Mercat de la
Boqueria (no considerada en la xifra anterior).
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4.3. Conclusions
De tot allò exposat en els apartats anteriors, es desprenen les següents conclusions:

Conclusions de l’anàlisi de població
• La Rambla té un nombre de residents reduït (1.033 segons el padró) i de perfil singular: elevada presència
d’estrangers, índex de masculinitat molt alt i escassa presència de menors de 15 anys.
• Se segueix, per tant, la tendència del districte de Ciutat Vella caracteritzada per la dualitat alta immigració
jove/població autòctona envellida.
• Aquesta singularitat dels residents a La Rambla no es veu del tot reflectida a les estadístiques municipals, ja
que un 39% dels entrevistats declaren no estar empadronats a l’habitatge on tenen fixada la seva
residència.
• Segons el padró, a la Rambla hi ha 518 habitatges. Això implica una ràtio de 2,0 pers/hab (inferior a la del
districte i a la de Barcelona).
• Pel que fa a la dimensió de les llars, a la ZE-5B predominen les llars de dues persones (31,3%), seguides de
les llars unipersonals (25,0%) i en tercer lloc les llars amb tres integrants (20,0%).
• El règim de tinença dels habitatges a la Rambla és majoritàriament de lloguer (62,4%).

Conclusions de l’anàlisi d’activitats
• L’àmbit de la zona específica ZE-5B té una concentració molt elevada tant d’activitats de concurrència
pública com d’hoteleria, pensions i aparthotels.
• La major part de les activitats de concurrència pública són activitats de restauració. Aquestes darreres
activitats (restauració) representen el 30% del total d’activitats en plantes baixes de l’àmbit de la ZE-5B. En
el cas concret de la plaça Reial, les activitats de restauració superen el 54%.
• Per tant, l’àmbit de la ZE-5B corre el perill de convertir-se en un eix monotemàtic, amb una reduïda varietat
d’activitats i la majoria d’elles adreçades al negoci turístic.
• En termes d’activitats per kilòmetre lineal de façana, s’evidencia que l’oferta d’activitats de concurrència
pública de la Rambla és molt superior a la mitja del Districte de Ciutat Vella. Així, la ZE-5B conté 33,5
activitats de concurrència pública per km lineal de façana. En el cas d’activitats de restauració aquesta ràtio
és de 27,1 activitats per km lineal de façana (molt superior a la mitja del districte de Ciutat Vella, que se
situa en 8,91 activitats de restauració per km lineal de façana). El mateix succeeix en el cas d’activitats
d’hoteleria, amb una ràtio d’activitats per km lineal de façana molt superior a la mitja del districte.
• De la mateixa manera, es pot concloure que la Rambla forma part d’un eix de Ciutat Vella amb una elevada
concentració tant d’activitats de concurrència pública com d’hoteleria per cada 1.000 persones residents.
Aquest fet posa de manifest que l’oferta d’activitats de concurrència pública de la ZE-5B és molt superior a
la possible demanda i que l’oferta d’hoteleria pot posar en perill l’equilibri entre la població resident i la
població flotant relacionada amb les pernoctacions turístiques.
• Pel que respecta a les activitats de venda d’aliments, l’oferta existent a l’entorn proper i la presència del
Mercat de la Boqueria cobreixen la demanda de la població resident.
• Parlant en termes de densitat, s’aprecia que la densitat actual d’establiments de concurrència pública
(primordialment dels epígrafs 2.2 i 2.3), d’hoteleria (epígrafs H.1, H.2 i P.1.1) i d’establiments de comerç
alimentari de la Rambla (epígrafs EC1, EC2 i EC3) és la màxima que el teixit urbà i social de l’àmbit pot
absorbir per mantenir l’equilibri entre les activitats i la població resident existents. Una major permissivitat
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en l’establiment de noves activitats de les citades podria tenir un efecte negatiu sobre la població, produint
una desertització d’un eix tan emblemàtic com és la Rambla.
• Paral·lelament, aquesta elevada densitat d’establiments i la pressió que aquests exerceixen per a noves
obertures posa en perill la viabilitat del comerç de proximitat, cosa que, a la seva vegada, pot derivar en una
pèrdua de població de la Rambla.
• D’acord amb els punts anteriors, es posa de manifest la necessitat de considerar la zona específica ZE-5B
com a zona saturada als efectes del present Pla d’usos, i a incorporar mecanismes urbanístics per limitar
l’excés o una proliferació desequilibrada de certes activitats en pro d’una bona cohesió i convivència de les
mateixes amb l’entorn urbà i social de la Rambla i d’un major equilibri territorial de les mateixes.

5.

Criteris i justificació de la proposta

Tal i com s’ha apuntat en l’apartat 3 d’aquesta memòria, el present Pla especial no és un pla independent de la
Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella, sinó que deriva d’aquesta i, per tant, n’hereta els objectius genèrics,
així com bona part dels criteris i dels instruments tècnics de regulació.
En aquest context, en el present Pla especial s’han incorporat algunes noves determinacions normatives
respecte les activitats regulades en la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella. Aquestes noves incorporacions
representaran, en el moment de l’aprovació definitiva d’aquest Pla, una modificació automàtica de la
Modificació Pla d’usos de Ciutat Vella per a l’àmbit de la ZE-5B.
Les principals novetats que el present Pla especial proposa respecte l’actualment vigent en l’àmbit de la ZE-5B
es poden resumir en els següents punts:
• Es considera la ZE-5B com a zona de saturació.
• A tals efectes, es defineixen dos nous mecanismes de control de densitat per evitar la proliferació
desequilibrada d’activitats que posin en perill la relació entre aquestes i la població resident. Aquests dos
nous mecanismes són la densitat zonal i la densitat de places hoteleres.
• La condició de densitat zonal s’utilitza en els epígrafs 2.2, 2.3, 2.5.6.2, EC1 i EC3.3.3.
• En el grup d’hotels i pensions s’utilitzen simultàniament les dues condicions: densitat zonal i densitat de
places hoteleres.
• S’incorpora una nova condició d’implantació a les activitats dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3: la condició de
superfície destinada al públic total.
• S’admeten les activitats de bar i bar amb restauració menor com a activitats principals amb la condició de
densitat zonal, de superfície destinada al públic total i de prohibició de venda de productes alimentaris
expressament preparats per al consum immediat a la via pública.
• Es limita la superfície destinada al públic dels establiments de l’epígraf 2.3 a un màxim de 150 m².
• S’admeten les activitats de bar i bar amb restauració menor com a activitats complementàries d’activitats
de caràcter cultural que afavoreixin la convivència ciutadana.
• Les activitats de restaurant i restaurant-bar procedent de càtering, saló de banquets, “karaoke”, botigues
annexes a gasolineres i establiments amb màquines expenedores d’aliments passen a ser usos no admesos
en la ZE-5B.
• S’afegeix el requeriment de disposar d’un tancament calat a tots els establiments (no només als magatzems
i/o dependències complementàries obligatoris adscrits a una activitat principal).
En els següents apartats es detallen i es justifiquen les noves incorporacions proposades.
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5.1. Aplicació del Pla en la zona específica ZE-5B
5.1.1 Zona saturada
En la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella es defineix la ZE-5 i, per extensió, la ZE-5B, com a zona receptora
de les baixes dels establiments d’altres zones, argumentant que aquesta zona, junt amb la ZE-1, és òptima per
a encabir-hi activitats provinents d’altres zones donada la seva importància estratègica.
Ara bé, tal i com s’ha exposat en l’apartat 4 de la present memòria, el nombre d’activitats de concurrència
pública, hoteleria i de venda d’aliments per cada 1.000 residents és molt superior a la mitja del propi districte
de Ciutat Vella i suficient per a satisfer la possible demanda. Per aquest motiu, i en virtut d’un principi de
proporcionalitat, sembla necessari equilibrar els usos de concurrència pública, hoteleria i altres activitats en
aquest àmbit amb l’existència d’un teixit urbà que ha d’estar, també, al servei dels residents.
Amb aquesta premissa, el present Pla especial proposa considerar la zona específica ZE-5B com a zona de
saturació amb l’objectiu de posar fre a la nova implantació de determinades activitats i reduir, així, l’impacte
negatiu d’una proliferació desequilibrada de les activitats de concurrència pública, d’hoteleria i d’altres
activitats sobre la població resident.

5.1.2 Àmbit d’aplicació
La delimitació de la ZE-5B parteix algunes parcel·les situades entre la Rambla i els carrers d’en Roca i d’Aroles.
Aquest fet podria donar lloc a situacions en què una activitat declarés tenir l’accés principal als carrers
esmentats (dins la ZE-3 Gòtic Nord) però, a la vegada, fes ús d’entrades o sortides a la Rambla (encara que no
fossin principals). En aquestes situacions, aquests establiments podrien aplicar uns criteris reguladors més laxes
que els proposats per a la zona de saturació ZE-5B.
Per aquest motiu, en el present Pla s’afegeix una determinació referent a l’àmbit d’aplicació a la ZE-5B segons
la qual s’entén que qualsevol establiment que disposi d’un o més accessos o sortides a la Rambla, ja siguin
principals, d’emergència o de servei, quedarà inclòs en la zona específica ZE-5B i, per tant, a banda de la
regulació de la zona específica que li sigui d’aplicació d’acord amb els criteris de la Modificació del Pla d’usos de
Ciutat Vella, també li seran d’aplicació les determinacions establertes en la normativa proposada per aquest
Pla.

5.1.3 Llistat d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la ZE-5B, Llistat de places
d’ús hoteler de la ZE-5B i Llistat de superfície destinada al públic dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 de la ZE-5B
El present Pla incorpora el Llistat d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la ZE5B, el Llistat de places d’ús hoteler de la ZE-5B i el Llistat de superfície destinada al públic dels epígrafs 2.3 i
EC3.3.3 de la ZE-5B com a annexos 1, 2 i 3 de la normativa, respectivament.
La informació dels llistats contenen les dades referents a llicències i comunicacions d’activitat vigents en la data
de l’actualització, així com les dades referents als informes previs atorgats favorablement no afectats per la
suspensió de llicències. Aquests llistats, amb llurs posteriors actualitzacions, constitueixen la font oficial que
caldrà consultar per a determinar el compliment de la densitat zonal, de la densitat de places hoteleres i de la
condició de superfície destinada al públic total en aquelles activitats en què el present Pla així ho requereixi.
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Els informes previs atorgats favorablement s’han incorporat ja que, malgrat que no es tracta de llicències
concedides, cal tenir la previsió que els interessats la sol·licitaran a curt termini i, per tant, cal preveure’n la
incidència als efectes del càlcul de les densitats determinades en el present Pla. A continuació es relacionen els
informes previs atorgats favorablement que s’han inclòs en els llistats mencionats:
Llistat d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la ZE-5B i Llistat de superfície
destinada al públic dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 de la ZE-5B
Adreça

Número

01-IU2013-0774

Tipus de
via
C

Rambla

103

2.3.4.1

01-IU2014-0189

C

Colom

2

2.3.3.1

01-IU2014-0415

Pl

Sant Josep

4

2.3.4.1

01-IU2014-0429

C

La Rambla

25

Adreça

Número

La Rambla

125

Epígraf

Número d’expedient

2.3.4.1

Llistat de places d’ús hoteler de la ZE-5B
Epígraf

Número d’expedient

H

01-IU2014-0058

Tipus de
via
C

Respecte l’informe previ amb número d’expedient 01-IU2014-0058 cal aclarir que es tracta d’una sol·licitud de
trasllat de 20 places des d’un establiment hoteler del carrer Tallers 19 (situat fora de l’àmbit de la ZE-5B) a un
establiment hoteler existent dins l’àmbit de la ZE-5B (amb número de llicència 01-2008-0365). Per tant, aquest
informe previ no es té en compte als efectes de la densitat zonal (ja que l’establiment on es traslladen les 20
places ja apareix en el Llistat d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la ZE-5B),
sinó que només es té en compte als efectes del càlcul de densitat de places d’ús hoteler en la mesura en què
aquesta sol·licitud implicarà un augment de 20 places d’ús hoteler respecte les actualment existents en l’àmbit
de la ZE-5B. Per aquest motiu, aquest informe previ atorgat favorablement només apareix en el Llistat de
places d’ús hoteler de la ZE-5B.
Als efectes de la incorporació de les activitats en els corresponents llistats, en el cas d’activitats
complementàries només s’ha considerat l’activitat principal, mentre que en el cas d’activitats múltiples s’han
considerat les activitats corresponents als diferents epígrafs reconeguts per la llicència vigent.

5.2. Activitats complementàries
Respecte les activitats complementàries s’incorporen els següents matisos:
a) A les activitats considerades complementàries s’hi afegeixen les activitats de bar (epígraf 2.3.1) i bar amb
restauració menor (epígraf 2.3.2) sempre i quan s’ubiquin en establiments on es desenvolupi, com a
activitat principal, qualsevol de les següents:
-

Exposició i venda al detall de llibreria i papereria
Exposició i venda al detall o lloguer d’instruments musicals, partitures i complements
Galeria d’art
Exposició i venda al detall de discs fonogràfics, CD, DVD, cassettes, videocassettes
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Amb aquesta mesura es busca donar rellevància a la seva funció social, reconèixer la seva implantació
tradicional en el teixit urbà, així com incentivar, tot i que de forma indirecta, el foment de les indústries
culturals. En qualsevol cas, per a què les activitats de bar i bar amb restauració menor siguin admeses com a
complementàries caldrà que compleixin les següents condicions:
-

-

Podran ocupar un màxim del 25% de la superfície útil total d’ús públic de l’establiment principal en què
s’implantin, amb una superfície total per l’activitat complementària que no superi en cap cas els 20 m²
útils. El desenvolupament de l’activitat complementària no podrà estendre’s més enllà de la superfície
permesa anteriorment indicada.
Hauran de tenir l'accés principal i habitual del públic des de l’interior de l’establiment principal en què
s’implantin i en cap cas directament des de la via pública.
No poden estar situades en contacte directe amb les façanes a la via pública i en cap cas poden disposar
de cap element publicitari visible des de la via pública.
No poden disposar de vetlladors o terrasses en la via pública.
L’horari de funcionament de l’activitat complementària estarà subjecte al de l’activitat principal de
l’establiment on es desenvolupi, però sense excedir en cap cas l’horari regulat per la seva pròpia
normativa específica en cas que aquest últim sigui més restrictiu que el de l’activitat principal.
En cas d’establiments amb activitats múltiples, només es podran desenvolupar com a activitats
complementàries les corresponents a l’epígraf 2.3.1 (bar) i 2.3.2 (bar amb restauració menor) si totes les
activitats múltiples es corresponen amb alguna de les activitats de caire cultural enumerades
anteriorment.

b) En la línia del Pla d’usos de Ciutat Vella, s’és restrictiu amb les activitats complementàries ubicades en
associacions i centres culturals per a socis amb activitats simultànies (epígraf 2.5.6.2) per tal d’evitar una
possible via escapatòria en detriment de la convivència en l’espai públic i el veïnatge. En aquest sentit,
s’especifica que aquestes activitats complementàries no podran disposar de vetlladors o terrasses en la via
pública.

5.3. Condicions d’implantació
El present Pla manté bona part dels criteris i els instruments tècnics de regulació de la Modificació del Pla
d’usos de Ciutat Vella. Tanmateix, s’incorporen tres noves condicions d’implantació: la condició de densitat
zonal (condició 14), la condició de densitat de places d’ús hoteler (condició 15) i la condició de superfície
destinada al públic total (condició 16).
La condició de densitat zonal es defineix com el nombre màxim d’establiments (els existents i el de nova
creació) permesos en l’àmbit de la zona específica ZE-5B. Als efectes del còmput de la densitat zonal,
s’exclouen els establiments corresponents a l’epígraf EC3.3.3 (comerç alimentari amb degustació) ubicats en
l’àrea de tractament específic ATE 5B.1. Així mateix, aquests establiments queden exempts del compliment de
la densitat zonal (en consonància amb el criteri de la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella, on els
establiments de l’epígraf EC3.3.3 situats en l’ATE 5B.1 queden exempts del compliment de la condició de
densitat amb cercle i de la condició de baixa de llicència).
La condició de densitat de places d’ús hoteler es defineix com el nombre màxim de places d’ús hoteler (les
existents i les de nova creació) ofert pels establiments dels epígrafs H.0.1, H.1, H.2 i P en l’àmbit de la zona
específica ZE-5B.
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Els establiments de l’epígraf H.0.1 (albergs de joventut) es tenen en consideració per determinar el compliment
de les condicions de densitat zonal i de densitat de places d’ús hoteler ja que es considera que l’efecte del
funcionament d’aquests establiments és comparable a la pressió que exerceixen els establiments dels epígrafs
H.1, H.2 o P sobre el teixit social de la ZE-5B.
Als efectes d’acreditar el compliment de les condicions de densitat zonal i de densitat de places d’ús hoteler, es
computaran els establiments existents reconeguts en el Llistat d’establiments de concurrència pública,
hoteleria i altres activitats de la ZE-5B i el nombre de places d’ús hoteler existents expressats en el Llistat de
places d’ús hoteler de la ZE-5B que s’annexen en la normativa del present Pla especial o llurs posteriors
actualitzacions oficials.
Aquestes dues condicions s’apliquen en comptes de les condicions de baixa de llicència (condicions 3 i 4) i de la
condició de baixa de llicència actual equivalent en nombre de places d’ús hoteler (condicions 7 i 8)
determinades en la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella. Aquest canvi respon al fet que es considera més
idoni limitar o reduir l’excés d’establiments mitjançant mecanismes de densitat, propis de l’àmbit de
l’urbanisme al qual s’inscriu el present Pla especial, que no pas mitjançant l’obligació de formalitzar la renúncia
d’una o vàries llicències. En efecte, tal i com s’ha exposat en l’apartat de diagnosi de la present memòria, cal
limitar la nova implantació de certes activitats per tal d’assegurar uns nivells acceptables de convivència entre
aquestes i la població resident i evitar, així, la desertització d’habitants d’un eix tan emblemàtic com és la
Rambla. Concretament, les activitats que es considera que poden produir un efecte més nociu en aquest sentit
corresponen a les dels epígrafs 2.2, 2.3, 2.5.6.2, EC1, EC3 i les activitats del grup d’hotels i pensions (epígrafs
H.1, H.2 i P.1.1). Als establiments on es desenvolupen les activitats corresponents als epígrafs 2.2, 2.3, 2.5.6.2,
EC1 i EC3 se’ls incorpora la densitat zonal, mentre que als establiments del grup d’hotels i pensions se’ls
incorporen les dues condicions (densitat zonal i densitat de places d’ús hoteler).
Per a determinar la densitat zonal o de places d’ús hoteler màximes permeses pels diferents epígrafs als quals
se’ls imposa alguna d’aquestes condicions cal remetre’s a les conclusions de la diagnosi de la situació actual
exposades en l’apartat 4 de la present memòria. En aquest sentit, es considera que l’actual oferta
d’establiments dels epígrafs senyalats anteriorment es correspon amb la densitat zonal màxima admissible en
la ZE-5B per evitar un desequilibri entre la població de la Rambla i el lliure exercici de dites activitats així com
per evitar la disminució de la població resident. Anàlogament, es considera que l’actual oferta de places d’ús
hoteler de la ZE-5B és la densitat màxima que el teixit social d’aquest àmbit és capaç d’absorbir sense generar
problemes de convivència amb la població resident.
La condició de superfície destinada al públic total es defineix com la superfície màxima destinada al públic
(l’existent i la de nova creació) oferta pels establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 en l’àmbit de la zona
específica ZE-5B. L’aplicació d’aquesta mesura té per objectiu posar un fre a la proliferació d’activitats de
restauració, tal com es desprèn de la diagnosi exposada en la present memòria. En aquest sentit, i de manera
anàloga a l’establiment de la densitat de places d’ús hoteler, es considera que l’actual oferta de superfície
destinada al públic dels establiments de l’epígraf 2.3 i EC3.3.3 és la superfície màxima admissible pel teixit
social de la ZE-5B per a aquests establiments.
Paral·lelament, en el present Pla s’ha incorporat una limitació de la superfície destinada al públic dels
establiments de nova implantació de l’epígraf 2.3 a un màxim de 150 m², atenent a la dimensió del parcel·lari
existent en l’àmbit de la ZE-5B. Per a determinar-ne el valor, s’ha realitzat una anàlisi de les parcel·les on
actualment s’hi desenvolupen activitats de restauració dins l’àmbit del Pla per tal d’obtenir una superfície
màxima que, d’una banda, reconegui l’estructura del parcel·lari existent i, d’una altra, asseguri el correcte
desenvolupament de l’activitat de restauració.
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D’altra banda, de les condicions d’implantació definides en la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella n’hi ha
sis que no són requerides en cap de les activitats regulades en l’àmbit d’aquest Pla. Per aquest motiu no s’han
inclòs en la regulació normativa de la ZE-5B. Aquestes condicions són les següents:
-

Baixa de llicència en la pròpia zona específica o en les zones ZE-2C, ZE-4, ZE-7 o ZE-8 (condició 3).
Baixa de llicència en l’àmbit complet del districte de Ciutat Vella (condició 4).
Aforament màxim (condició 6).
Baixa de llicència actual equivalent en nombre de places d’ús hoteler (condició 7).
Admissió de remodelació amb ampliació d’ús hoteler amb baixa de llicència actual equivalent en nombre de
places d’ús hoteler (condició 8).
Admissió d’establiments reconeguts al llistat d’establiments preexistents (condició 13).

Per últim, es fa notar que, en continuïtat amb el criteri de la Modificació del Pla d’usos de Ciutat vella, té molta
rellevància la condició d’implantació segons la qual no s’admet la venda de tots aquells productes alimentaris
expressament preparats per al consum immediat a la via pública i en especial els entrepans freds o calents,
kebabs i similars (condició 12). L’objectiu d’aquesta mesura és la millora del paisatge urbà, el manteniment de
la via pública i la convivència en els espais urbans. Aquesta condició encara pren més rellevància, si és possible,
en l’àmbit de la ZE-5B donada la singularitat de la Rambla i el que aquest eix representa i vol representar per
als barcelonins així com en l’àmbit del turisme.

5.4. Tractament per a cada tipus d’activitat
En base a l’anàlisi i diagnosi de la situació actual exposada en l’apartat 4 de la present memòria, i per tal
d’assolir els objectius específics d’aquest Pla, es considera necessari revisar el tractament per a algunes de les
activitats respecte l’establert en la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella. Aquesta revisió es planteja en els
termes que s’exposen en els següents apartats.

5.4.1 Establiments de concurrència pública
Activitats musicals
Les activitats musicals es regulen mitjançant la condició de densitat zonal (condició 14), d’acord amb la condició
de zona saturada de la ZE-5B. A més, a les activitats musicals dels epígrafs 2.2.2 (discoteca), 2.2.3 (sala de ball) i
2.2.4 (sala de festes) se’ls incorpora la condició 5 d’amplària mínima del carrer de 7 m. D’aquesta manera se
segueix el criteri de la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella per a les activitats musicals en les zones
saturades. Aquesta mesura té per objectiu evitar problemes de convivència amb els veïns i veïnes per motius
de soroll o d’aglomeració de persones en la via pública, especialment en carrers estrets.
S’elimina l’exempció del compliment de les condicions d’emplaçament en el cas de canvi d’activitat del grup
d’epígrafs 2.2 (activitats musicals) a qualsevol dels epígrafs 2.3 (activitats de restauració). Seria incoherent
permetre aquest canvi d’activitat sense el compliment de les condicions quan en l’àmbit de la ZE-5B les
activitats de restauració requereixen el compliment de densitat zonal i de la superfície destinada al públic total
per a la nova implantació.
Activitats de restauració
Les activitats de restauració es regulen mitjançant la condició de densitat zonal (condició 14), la condició de
superfície destinada al públic total (condició 16) i la condició de prohibició de venda de tots aquells productes
alimentaris expressament preparats per al consum immediat a la via pública i en especial els entrepans freds o
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calents, kebabs i similars (condició 12), tret dels establiments de l’epígraf 2.3.4.3 (gelateries i orxateries amb
degustació), on només els hi és d’aplicació la condició 14 i la condició 16. D’aquesta manera es pretén posar un
fre a la proliferació d’aquetes activitats per tal de permetre l’equilibri i la convivència entre els diferents usos.
D’altra banda, s’admeten les activitats dels epígrafs 2.3.1 (bar) i 2.3.2 (bar amb restauració menor) sempre i
quan compleixin amb les condicions d’implantació 12, 14 i 16. Es reconeix, així, la implantació tradicional
d’aquest tipus d’activitats a la Rambla però, en coherència amb la consideració de la ZE-5B com a zona
saturada i donada la importància del paisatge urbà, el manteniment de la via pública i la convivència en els
espais urbans d’un eix tan singular com és la Rambla, només s’admetran sempre i quan compleixin les
condicions indicades.
Es consideren usos no admesos en la ZE-5B les activitats de restauració dels epígrafs 2.3.3.2 (restaurant
procedent de càtering. Escalfament < 5 kw), 2.3.4.2 (restaurant-bar procedent de càtering. Escalfament 5 kw) i
2.3.5 (saló de banquets). Aquests usos es consideren no admesos per tal de procurar un desenvolupament
equilibrat i sostenible, especialment mitjançant el reforç de la cohesió econòmica i social, així com una
distribució equilibrada dels usos en el teixit urbà d’una zona tan emblemàtica com és la Rambla.
Activitats culturals i socials
S’especifica que la regulació d’associacions culturals (epígrafs 2.5.6) fa referència a associacions i centres
culturals per a socis. D’aquesta manera es pretén posar fi a l’ambigüitat que es produïa en la identificació de les
activitats d’aquest epígraf. A més, en les activitats de l’epígraf 2.5.6.2 s’utilitza la condició de densitat zonal
(condició 14) per a regular-ne la nova implantació en la ZE-5B.
Activitats audiovisuals
Seguint el criteri de la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella per a les zones saturades, es considera com a
ús no admès les activitats audiovisuals de l’epígraf 2.6.1 (activitats amb aparells electrònics o audiovisuals –
“karaoke”-).

5.4.2 Establiments comercials
Els establiments individuals especialistes (epígraf EC1) es regulen mitjançant la condició de densitat zonal
(condició 14), junt amb les condicions 10 i 12. Es considera que la demanda de la població resident ja està
coberta amb l’oferta existent a la Rambla i a l’entorn més proper i, per tant, cal posar un fre a la proliferació
d’aquetes activitats per tal de permetre l’equilibri i la convivència entre els diferents usos.
De la mateixa manera i amb el mateix objectiu, els altres establiments comercials (epígraf EC3) també es
regulen mitjançant la condició densitat zonal (condició 14). En el cas concret de l’epígraf EC3.3.3 (comerç
alimentari amb degustació), a més de la condició 14 també li és d’aplicació la condició d’implantació 12
(prohibició de venda de tots aquells productes alimentaris expressament preparats per al consum immediat a
la via pública i en especial els entrepans freds o calents, kebabs i similars) i la condició 16 (superfície destinada
al públic total).
A banda de les activitats de l’epígraf EC3.3.2 (botigues de plats preparats), es consideren usos no admesos en la
ZE-5B les activitats dels epígrafs EC3.2 (botigues annexes a gasolineres) i EC3.3.1 (botigues de plats preparats).
En el primer cas, no existeix cap gasolinera dins l’àmbit, així que no té sentit admetre l’ús de botigues annexes
a aquestes, mentre que en el segon cas es busca la millora del paisatge urbà, el manteniment de la via pública i
la convivència en els espais urbans.
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5.4.3 Establiments d’hoteleria i habitatges d’ús turístic
En el marc de la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella, s’imposa una limitació estricta a la implantació de
noves activitats d’hoteleria, tot mantenint un grau de flexibilitat suficient per tal de no bloquejar la renovació
d’establiments mitjançant mesures que permetin produir millores i substitucions dels hotels existents.
D’altra banda, tal com s’ha exposat en l’apartat 4 de la present memòria, el grau de saturació de l’oferta
hotelera de la zona específica ZE-5B en relació al teixit social i als altres usos és molt elevat. L’efecte d’un
augment d’aquestes activitats en aquest àmbit podria provocar uns desequilibris entre la població resident i la
població flotant que afectarien negativament, i potser de manera irreversible, la convivència ciutadana dels
residents i, en conseqüència, podria originar una expulsió definitiva de la població actualment resident (vegis
perfil dels residents i de les llars en l’apartat 4.1. de la present memòria).
En aquest context, el present Pla utilitza les condicions de densitat zonal (condició 14) i densitat de places d’ús
hoteler (condició 15) per a regular les activitats d’hoteleria.
Per a l’aplicació d’aquests mecanismes de densitat en els establiments hotelers cal diferenciar dues situacions:
a) Renovació d’establiments existents amb augment de places hoteleres, amb o sense augment de superfície
útil: en aquest cas, l’increment del nombre de places hoteleres de l’activitat només serà possible si
s’acredita el compliment de la condició de densitat de places d’ús hoteler (condició 15).
b) Nova instal·lació d’establiments: només serà possible si s’acredita simultàniament el compliment de la
condició de densitat zonal (condició 14) i el compliment de la condició de densitat de places d’ús hoteler
(condició 15).
En qualsevol cas, en totes dues situacions es limita la dimensió de l’establiment resultant a una capacitat
màxima de 100 places. Aquesta limitació es basa en les següents consideracions:
• La dimensió de 100 places és la limitació que imposa actualment la Modificació del Pla d’usos de Ciutat
Vella als establiments ubicats a les zones específiques interiors. Es tracta, per tant, d’una dimensió ja
utilitzada pel Pla d’usos vigent.
• La zona específica ZE-5B presenta un grau molt elevat de saturació d’activitats d’hoteleria pel que respecta
al teixit social. Establiments de més de 100 places dificultarien la compatibilitat amb la densitat d’activitats
present i amb el respecte a la vida dels residents.
• De l’oferta d’hoteleria actual de la Rambla, el 66% dels establiments té una dimensió igual o inferior a les
100 places. Aquest fet evidencia, d’una banda, que aquesta dimensió dels establiments s’adequa
relativament bé a l’estructura parcel·lària i a la tipologia edificatòria predominant en la ZE-5B i, d’altra
banda, que la dimensió de 100 places garanteix la necessària viabilitat econòmica de la inversió per a un
establiment hoteler.
Cal remarcar que, als efectes del present pla especial, la regulació de la implantació de l’activitat hotelera
mitjançant les condicions de densitat zonal i de densitat de places d’ús hoteler és independent del nivell de
catalogació de l’edifici on s’ubiqui, ja sigui A, B, C ó D.
Pel que respecta a la regulació dels habitatges d’ús turístic en la ZE-5B, seran d’aplicació les determinacions
contingudes a tals efectes en la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella o norma que el substitueixi.
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5.5. Condicionants per a la renovació i/o millora d’establiments de concurrència pública
El present Pla especial incorpora dos matisos:
En primer lloc, l’incentiu per a la renovació i/o millora d’establiments s’aplica a establiments on s’ubiquin les
activitats dels epígrafs 2.2 (activitats musicals), 2.3.1 (bar), 2.3.2 (bar amb restauració menor), 2.3.3
(restaurant) i 2.3.4 (restaurant-bar). La Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella estableix que a les zones de
saturació l’incentiu només s’aplicarà a les activitats dels epígrafs 2.2 (activitats musicals), 2.3.3 (restaurant) i
2.3.4 (restaurant-bar). Seguint aquest mateix criteri, i atenent al fet que el present Pla proposa la zona
específica ZE-5B com a zona de saturació, cal restringir aquest incentiu a les tres activitats descrites però també
s’hi afegeixen les activitats de 2.3.1 (bar) i 2.3.2 (bar amb restauració menor), ja que aquestes activitats passen
a tenir la consideració d’admeses amb condicions en la ZE-5B en el present Pla i és prioritari incentivar la
millora d’aquests establiments.
En segon lloc, en la mesura en què aquest incentiu es pot dur a terme des de l’entrada en vigor de la
Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella, si algun establiment situat en la ZE-5B ja s’hagués beneficiat d’aquest
incentiu des de la seva aprovació definitiva, dit establiment ja hauria exhaurit l’aplicació de l’incentiu (cal
recordar que només es pot dur a terme per una sola vegada durant la vigència del Pla).

5.6. Condicions dels establiments
S’afegeix la necessitat d’incorporar a tots els establiments un tipus de tancament a les plantes baixes que
mantingui l’adequada relació amb la via pública, permeti la transparència pròpia d’aquesta ubicació i faciliti la
seva conservació evitant al màxim la proliferació de “graffitis”. En la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella
només és preceptiu aquest tipus de tancament als magatzems i/o dependències complementàries adscrits a
una activitat principal. Tanmateix, donat el caràcter emblemàtic de la Rambla, és aconsellable la protecció i
millora del paisatge urbà i el manteniment de la via pública i, per tant, es considera que cal que tots els
establiments disposin d’un tancament en planta baixa adient a l’entorn en què s’ubiquen prioritzant els
tancaments calats i evitant les parts opaques.

5.7. Llicències en tràmit
Les determinacions previstes en aquesta normativa no seran d’aplicació per aquelles llicències i/o comunicats,
informes previs atorgats favorablement i altres autoritzacions municipals connexes, exclosos de l'acord de
suspensió acordat simultàniament a la tramitació del present pla especial.

6.

Informe ambiental

L’avaluació ambiental de Plans i Programes ve regulada per la legislació urbanística catalana (DL 1/2010;
modificat per la Llei 3/2012; i el seu Reglament, D 305/2006, de 18 de juliol), en desenvolupament de la
Directiva europea 2001/42/CE, sobre avaluació ambiental de plans i programes.
D’acord amb aquesta legislació el Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres
activitats de la ZE-5B ‘Zona Rambla’ de Barcelona, al tractar-se d’un planejament derivat de caràcter sectorial i
que no té incidència en el sòl no urbanitzable, no entra dins els supòsits obligatoris d’avaluació ambiental
estratègica ni tampoc els d’avaluació d’impacte ambiental que es reserva a l’execució d’obres.
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En el present document no resulta procedent l’avaluació ambiental. Amb tot, val a dir que la regulació que
conté el present Pla especial millora les condicions de la qualitat ambiental del medi urbà on actua. Es tracta
d’una regulació de caràcter restrictiu que precisament té com a objectiu el de permetre l’equilibri i la
convivència entre els diferents usos a la ciutat la qual cosa es planteja com una millora de la realitat existent i
de la seva evolució i no com un plantejament estratègic de canvi de model que pugui afectar negativament les
condicions ambientals del medi.

7.

Informe de sostenibilitat econòmica

7.1. Gestió del Pla
La gestió del Pla d’usos de la ZE-5B no comportarà cap actuació específica addicional a les ja habilitades per a la
gestió de la Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella.

7.2. Sostenibilitat econòmica
No es preveu que la posada en marxa i l’execució del present Pla especial representi cap despesa addicional a
les finances del Districte de Ciutat Vella.

Barcelona, desembre de 2014
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ANNEXOS

Annex 1. Quadre comparatiu de l’aplicació del Pla d’usos de Ciutat Vella (2013) i de la proposta del Pla d’usos
de la ZE-5B
En les pàgines següents es mostra un quadre resum comparatiu de l’aplicació de la Modificació del Pla d’usos
de Ciutat vella per a la ZE-5B (aprovat el juliol de 2013) i de la present proposta de Pla d’usos de la ZE-5B.
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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla especial correspon a l’àmbit territorial de la Rambla com a zona específica ZE5B delimitada en la Modificació del Pla Especial d’Establiments de concurrència pública, hoteleria i altres
activitats del Districte de Ciutat Vella o normativa que el substitueixi.

Article 2. Determinacions del Pla especial
1. El present 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 les activitats definides en el Decret 159/2012, de 20 de novembre,
d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, els albergs de joventut definits en la Llei
38/1991, de 30 de novembre, les residències col·lectives assimilables a la modalitat “Hotel-apartament”
del grup d'hotels del Decret 159/2012 i els establiments d'hoteleria tradicionalment anomenats
"meublés".
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 (en endavant PECAB) i de les activitats del comerç no
alimentari definides al Pla especial del comerç no alimentari de l'Ajuntament de Barcelona (en endavant
PECNAB) i, en tot cas, les activitats definides al Decret Legislatiu 1/2009, de 22 de desembre,
d’ordenació dels equipaments comercials.
2. El present Pla especial regula de forma específica la relació entre les diverses categories d'establiments i les
condicions urbanístiques d'emplaçament, d'acord amb els següents paràmetres:
a) Les activitats objecte de regulació en el Pla especial.
b) La definició de les condicions d'emplaçament concretes de les activitats en l’àmbit del present Pla.
c) La concreció de distàncies entre alguns establiments amb recintes/locals i/o edificacions destinats a
determinats usos d'especial protecció que es refereixen a cert tipus d'equipaments.
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Article 3. Normativa de referència
1. El present Pla Especial es tramita i s’aprova a l’empara del que disposa la Disposició Final Tercera de la
Modificació del Pla Especial d’Establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte
de Ciutat Vella.
2. Atès que l'objecte del Pla especial és regular la relació entre l'establiment i el seu emplaçament des de la
perspectiva urbanística mitjançant els paràmetres definits en l'article anterior, les determinacions del
mateix s'han de referir a la seva aplicació i interpretació a la normativa vigent en relació a les activitats
contemplades, tant les de rang estatal com autonòmic i local, segons les matèries de competència, en
especial la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, el seu Reglament (Decret 112/2010, de 31 d’agost) i l’Ordenança general del medi ambient
urbà de Barcelona o norma que la substitueixi.
3. Altrament, l’article 67 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (modificat per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer), pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 93.6 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i la Carta Municipal de Barcelona que en el seu
article 67 preveu explícitament els plans d'usos com a instruments urbanístics i, en especial, les
determinacions de l'Ordenança municipal de les activitats i els establiments de concurrència pública o
norma que el substitueixi, les determinacions de l'Ordenança municipal d’establiments i centres de comerç
alimentari de l'Ajuntament de Barcelona, les determinacions del Pla especial d’equipament comercial
alimentari de Barcelona (PECAB) i les del Pla especial del comerç no alimentari de l'Ajuntament de
Barcelona i, en tot cas, les determinacions del Decret Legislatiu 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació
dels equipaments comercials.
4. La redacció del Pla especial té en compte també les limitacions establertes en la Directiva europea sobre els
serveis en el mercat interior (Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006).
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CAPÍTOL II
CLASSES D’ESTABLIMENTS OBJECTE DE REGULACIÓ

Article 4. Classificació dels establiments de concurrència pública
Classe 1.2. Establiments destinats a exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts.
1.2.1. Cinema.
1.2.2. Teatre i similars.
1.2.3. Audició.
1.2.4. Concert.
1.2.5. Circs i anàlegs.
1.2.6. Espectacles esportius.
Classe 2.1. Establiments destinats a activitats esportives.
2.1.2. Activitats esportives recreatives realitzades en recintes coberts
2.1.2.1. Les realitzades en estadis, pavellons o altres espais similars emprats en practicar esports
regulats per la seva normativa especifica i amb finalitats exclusivament recreatives.
2.1.2.2. Les realitzades en canòdroms, hipòdroms o altres similars, l’objecte de les quals és la practica
d’esports amb animals, sempre que estiguin autoritzades per la seva normativa especifica i amb
finalitats estrictament recreatives.
2.1.2.3. Les realitzades en velòdroms o altres espais similars, les quals tenen com objecte la practica
d’esports, a peu o amb vehicles, amb motor o sense, i amb finalitats exclusivament recreatives.
2.1.2.4. Les consistents en la pràctica de l’esport i/o la cultura física en establiments adequats, com
centres de gimnàstica, aeròbic o similars, amb finalitats estrictament recreatives.
2.1.2.5. Piscines d’us públic sotmeses a les Normes sanitàries aprovades pel Decret 95/2000, de 22 de
febrer ó aquell que el substitueixi.
Classe 2.2. Establiments destinats a activitats musicals.
2.2.1. Bar musical: disposa de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, però no pot
disposar de pista de ball o d'espai assimilable, ni oferir representacions, projeccions, espectacles, ni actuacions.
2.2.1bis. Bar musical amb musica en directe, sense pista de ball o similar.
2.2.2. Discoteca
2.2.2.1 Discoteca: disposa de servei de bar i d'un espai idoni per ballar, amb una o més pistes, amb
música gravada prèviament i transmesa per mitjans mecànics i amb una o més barres i/o serveis de
taula; ocasionalment, hi poden tenir lloc breus exhibicions i espectacles.
2.2.2.2 Discoteca de joventut: discoteca destinada a un públic comprès entre els 14 i els 17 anys, amb
horari especial. Aquesta activitat està condicionada a la prohibició expressa de venda, consum i
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exposició de begudes alcohòliques i tabac, i resta prohibida l’entrada als majors de 18 anys durant el seu
desenvolupament.
2.2.3. Sala de ball: té per objecte oferir al públic un espai idoni per ballar amb música interpretada en directe i,
complementàriament, amb música enregistrada i transmesa per mitjans mecànics; les sales de ball han de
disposar d'escenari per a l'orquestra, de pista de ball, de camerinos per als músics i de servei de bar.
2.2.4. Sala de festes amb espectacle: té com objecte oferir actuacions musicals, de varietats o música per
ballar; les sales de festes han de disposar d'escenari amb pista de ball o sense, de camerinos per als artistes que
hi actuen i de servei de bar i/o de restaurant.
2.2.5. Cafè teatre i cafè concert: tenen per objecte únic oferir en directe actuacions musicals, teatrals o de
varietats, sense pista de ball ni espai assimilable; aquests establiments han de disposar de servei de bar,
d'escenari, de camerinos per als artistes que hi actuen, i de cadires i taules per al públic espectador.
2.2.6. Sales d'exhibició sexual. Locals que ofereixen actuacions i espectacles d'exhibició d'actuacions i de
pràctiques sexuals, inclosos els denominats peep-show. Aquests establiments poden disposar d'una o vàries
instal·lacions de bar, d'ambientació musical, d'espectacles i exhibicions.
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, sense pista de ball ni
espai assimilable, que disposa de reservats annexos on es presten serveis de naturalesa sexual.
2.2.7.2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics, amb escenari i pista de ball o sense, amb
camerino per als artistes, seients i taules per al públic espectador, i que disposen de reservats annexos
on es presten serveis de naturalesa sexual.
2.2.8. Restaurant musical: activitat que es realitza en un local que ofereix servei de restaurant, amb
ambientació musical, reproduïda o produïda en directe.
Classe 2.3. Establiments destinats a activitats de restauració.
2.3.1. Bar: Local que disposa de barra i, addicionalment, de servei de taules, per proporcionar al públic,
mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes i d'entrepans freds o calents. No s'hi poden servir
dinars ni sopars. Pot disposar d'aparells generadors de calor com cafeteres i forns de microones amb la única
finalitat d'escalfar tapes o entrepans, sense que puguin elaborar aliments cuinats en el propi establiment; així
mateix, s'hi poden servir tapes cuinades procedents d'una empresa de càtering o cuina industrial degudament
inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries.
2.3.2. Bar amb restauració menor:
2.3.2.1. Bar amb restauració mixta menor. Bar de les mateixes característiques i limitacions que els de la
classe 2.3.1, que disposa com únic instrument addicional de cocció i preparació d'aliments d'una planxa
elèctrica de 3 kW de potència màxima.
2.3.2.2. Bar amb menjar ràpid. Bar que disposa de tota mena d'elements de cocció i preparació
d'aliments, sense límit de tipus, de combustible ni de potència, en els quals es poden elaborar tapes i
entrepans freds i calents però en els quals no és possible servir dinars ni sopars.
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2.3.3. Restaurant: disposa de servei de menjador amb al finalitat d'oferir àpats al públic, consistents
bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix establiment on es desenvolupa
l'activitat. Els aliments servits poden ser elaborats en la cuina del propi establiment o bé procedir d'una
empresa de càtering o cuina industrial degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries.
2.3.3.1. Restaurant en què, tot o part dels aliments s'elaboren en la pròpia cuina de l'establiment.
2.3.3.2. Restaurant en què, exclusivament, es serveixen menjars procedents d'una empresa de càtering
degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries, amb una potència màxima d'escalfament de 5
kW i sense potència de cocció.
2.3.4. Restaurant - bar: aquesta activitat té com objecte oferir al públic, mitjançant preu, els serveis de
restaurant i de bar conjuntament.
2.3.4.1. Restaurant bar en què tot o part dels aliments servits al restaurant s'elaboren en la pròpia cuina
de l'establiment.
2.3.4.2. Restaurant - bar en què els menjars servits en el restaurant procedeixen exclusivament d'una
empresa de càtering degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries, amb una potència màxima
d'escalfament de 5 kW i sense potència de cocció.
2.3.4.3. Gelateries i Orxateries amb degustació.
2.3.5. Saló de banquets. Activitat realitzada en restaurants o establiments exclusivament especialitzats per a
aquesta activitat, que disposen de sales habilitades amb aquesta finalitat, destinades a servir menjars i begudes
per a tot tipus de realitzacions d’actes socials en data i hora predeterminats.
Classe 2.4. Establiments destinats a activitats de joc i atraccions.
2.4.1. Jocs d'atzar: aquesta activitat permet arriscar diners o objectes susceptibles d'avaluació econòmica, en
funció del resultat d'un esdeveniment futur i incert; la classificació més particularitzada d'aquestes activitats
serà la que estableixi la seva normativa específica.
2.4.1.1. Saló de joc: establiment que disposa de màquines recreatives de tipus B, regulades pel
Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 28/1997 de 21 de gener.
2.4.1.2. Bingo: establiment destinat a la pràctica del joc de la plena o bingo, regulat pel Decret
147/2000, d'11 d'abril; també s'hi poden autoritzar màquines recreatives de tipus A i B de les regulades
pel Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, sempre que s'instal·lin en sales diferents a les del
bingo habilitades a l'efecte.
2.4.1.3. Casinos de joc: establiments en què es practiquen els jocs contemplats en el Catàleg aprovat pel
Decret 386/2000 de 5 de desembre i en els que es poden instal·lar màquines recreatives de tipus A, B i
C.
2.4.2. Jocs recreatius: aquesta activitat es desenvolupa mitjançant màquines o aparells en els quals, a canvi del
pagament d'un preu, es pot gaudir d'un temps de joc i eventualment es pot oferir com a únic premi la repetició
d'un temps de joc; la classificació més particularitzada d'aquestes activitats serà la que estableixi la seva
normativa específica.
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2.4.3. Jocs esportius: aquesta activitat es desenvolupa per mitjà de màquines o aparells esportius o recreatius,
amb exclusió dels jocs previstos en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.
2.4.4. Atraccions recreatives: aquesta activitat ofereix al públic assistent diversió per mitjà d'instal·lacions fixes
o mòbils, com ara instal·lacions aquàtiques, cavallets mecànics, sínies, muntanyes russes, tobogans, llits
elàstics, fires i tómboles.
2.4.5. Ludoteques: aquesta activitat es desenvolupa en espais delimitats i tenen una finalitat lúdica, educativa,
cívica, social i cultural, elaboren i porten a terme un projecte formatiu, i tenen com objecte principal col·laborar
en el desenvolupament integral de la persona a traves del joc, per la qual cosa estan dotats d’un fons
organitzat de jocs, joguines i altres elements lúdics.
Classe 2.5. Establiments destinats a activitats culturals i socials.
2.5.1. Exposicions museus i altres similars. Aquestes activitats a més de la mostra de pintures, escultures,
fotografies, llibres, vestuari o qualsevol altre tipus d'objecte moble també poden emprar mitjans audiovisuals.
2.5.2. Conferències i congressos. Aquestes activitats també poden emprar mitjans audiovisuals.
2.5.3. Festes populars. Aquesta activitat consisteix en la celebració, en dates senyalades, d’actes festius de
caràcter recreatiu. S’assimilen a les mateixes altres activitats públiques o privades que es desenvolupin a la via
pública.
2.5.4. Festes tradicionals. Aquesta activitat consisteix en la celebració, en dates senyalades, d’actes festius de
caràcter folklòric, religiós o tradicional, en els quals els assistents es concentren en un lloc determinat o en el
seu recorregut o itinerari. S’assimilen a les mateixes altres activitats públiques o privades que es desenvolupin
a la via pública.
2.5.5. Associacions de caràcter social en les que es disposi de zones destinades a serveis d’atenció que es
puguin assimilar a activitats de pública concurrència, en especial menjadors socials.
2.5.6. Associacions i centres culturals per a socis.
2.5.6.1. Associacions i centres culturals per a socis sense activitats múltiples.
2.5.6.2. Associacions i centres culturals per a socis amb simultaneïtat amb d’altres activitats (bar,
restauració, auditori i altres).
Classe 2.6. Establiments destinats a activitats audiovisuals.
2.6.1. Activitats desenvolupades per mitjà d'aparells electrònics o audiovisuals, amb la intervenció del públic o
no; en la realització d'aquestes activitats es poden utilitzar aparells de reproducció videomagnètica, de realitat
virtual o de “karaoke”.
2.6.2. Activitats d'exhibició individualitzada o col·lectiva de material audiovisual pornogràfic, sempre que no
tinguin la consideració de cinema (sales X) o de sala de festes amb espectacle, i que es poden complementar
amb la venda de productes de caire eròtic; tenen aquesta consideració, entre d'altres, els anomenats sex-shops
que disposen de vint o més monitors de reproducció videomagnètica en cabines individuals o de deu o més
cabines col·lectives.
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2.6.3. Establiments de telecomunicacions per mitjà de l'accés a serveis telefònics d'ús públic, també coneguts
com a «locutoris», i/o per mitjà de l'accés a connexió d'internet.
Classe 2.7. Activitats zoològiques
2.7.1. Exposició pública d’animals en estat de semillibertat o en captivitat.
Aquestes activitats es poden desenvolupar en grans recintes a l’aire lliure o en instal·lacions o construccions
tancades.

Article 5. Classificació dels establiments comercials
EC1. ESTABLIMENTS INDIVIDUALS ESPECIALISTES.
Classe EC1.1. Establiments alimentaris de venda personalitzada. Establiments comercials de petites dimensions
on el venedor atén individualment cada comprador.
EC1.1.1. Especialistes. Establiments que es dediquen a la venda d’un sol grup d’especialitat alimentaria, entre el
fixats en l’annex 1 de l’Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona (AD
29/04/2011), excepte Bodegues (A1.4), Caramels, bombons i gelats (A5.2) i Íctis (A4.1 i A4.2).
EC1.1.1.1. Alimentació en general (A1.1), Productes làctics (A1.2), Congelats (A1.3) i Productes de règim i
dietètica (A1.5).
EC1.1.1.2. Carnisseria/Polleria (A2.1) i Cansaladeria/Xarcuteria (A2.2).
EC1.1.1.3. Fruites i Hortalisses (A3.1).
EC1.1.1.4. Pastisseria i rebosteria (A5.1) i Despatx de pa (A5.3).
EC1.1.2. Bodegues. Establiments que es dediquen a la venda de begudes alcohòliques i no alcohòliques fixats
en l’annex 1 de l’Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona (AD 29/04/2011) amb
el codi A1.4.
EC1.1.3. Polivalents alimentaris. Establiments que combinen la venda de dos o més grups d’especialitats entre
el fixats en l’annex 1 de l’Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona (AD
29/04/2011).
Els establiments anteriors a la vigència de l’Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de
Barcelona (AD 29/04/2011) que continguin especialitats de diversos grups de l’Annex 1 seran considerats com a
“Polivalents alimentaris” al efectes d’aquest Pla especial.
Classe EC1.2. Establiments alimentaris en règim d’autoservei.
Establiments dedicats a la venda de productes de consum quotidià, bàsicament alimentació dels quals el client
es proveeix directament; també poden incloure seccions ateses amb el sistema de venda personalitzada.
Aquests establiments poden ser dels següents tipus:
EC1.2.1 Autoserveis: establiments que ofereixen productes de consum quotidià, predominantment alimentació
i que tenen fins a 119 m² de superfície neta de venda.
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EC1.2.2. Superserveis: establiments amb característiques similars als autoserveis i que tenen entre 120 i 399 m²
de superfície neta de venda.
EC1.2.3. Supermercats: establiments que ofereixen productes de consum quotidià i altres com parament de la
llar amb superfície neta a partir de 400 m².
EC2. ESTABLIMENTS INDIVIDUALS MULTI SECTORIALS O POLIVALENTS. Establiments que es dediquen a la venda
de productes de més d’un grup d’especialitats: Hipermercats (autoserveis de superfície de venda > 2.500 m²),
Grans magatzems (establiment per seccions i caixes de cobrament independents de superfície de venda >
10.000 m²) i Magatzems populars (establiments per seccions múltiples en règim d’autoservei o venda assistida,
de superfície de venda < 10.001 m²).
EC3. ALTRES ESTABLIMENTS COMERCIALS.
Classe EC3.1. Botigues de conveniència.
Establiments comercials amb superfície neta de venda no superior als 500 m² i que distribueixen la seva oferta,
de manera similar, entre els articles següents: llibres, diaris i revistes; productes d'alimentació; discos i vídeos;
joguines, regals i articles diversos. Aquests establiments han d'estar oberts al públic un mínim de 18 hores
diàries.
Classe EC3.2. Botigues annexes a gasolineres.
Classe EC3.3. Qualsevol altre tipus que inclogui aliments.
EC3.3.1. Establiments que disposin de maquines expenedores d’aliments.
EC3.3.2. Botigues de plats preparats.
Són tots aquells comerços l’única activitat dels quals és la venda d'aliments d'origen animal i vegetal, cuinats o
precuinats mitjançant mescla o condimentació, per a ser consumits directament o previ tractament domèstic
addicional.
EC3.3.3. Comerç alimentari amb degustació.
Establiments especialistes de l'Annex I de l'Ordenança d'Establiments i Centres de Comerç Alimentari de
Barcelona que tinguin degustació.
EC3.3.4. Gelateries i orxateries que no disposin de degustació en el seu interior, excepte les de caràcter
temporal a la via pública.
EC4. Establiments comercials col·lectius. Establiments integrats per un conjunt d’establiments situats en un o
diversos edificis, en els quals s’exerceixen les activitats comercials respectives d’una manera empresarialment
independent.
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Article 6. Classificació dels establiments d’hoteleria i apartaments turístics
Classe H.0. Residències.
H.0.1. Albergs de joventut (d’acord amb les definicions de la Llei 38/1991 i el Decret 140/2003) i Residencies
d’estudiants o altres residències col·lectives susceptibles de ser utilitzades com a allotjament turístic.
Classe H.1. Hotels, segons el que determina el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic o normativa que el substitueixi.
Classe H.2. Hotels Apartaments, segons el que determina el Decret 159/2012, de 20 de novembre,
d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic o normativa que el substitueixi.
Classe P.1. Pensions, segons el que determina el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic o normativa que el substitueixi.
P.1.1. Pensió.
P.1.2. Meublé. Establiment d'hoteleria tradicionalment anomenat «meublés», amb règim d'allotjament
fraccionat en temps.
Classe AT.1. Apartaments turístics. D’acord amb la definició establerta pel Decret 159/2012, de 20 de
novembre, són establiments d’apartaments turístics “(...) els edificis o conjunts continus constituïts en la seva
totalitat per apartaments o estudis, com a establiment únic o com a unitat empresarial d’explotació, amb els
serveis turístics corresponents”.

Article 7. Activitats complementàries i activitats múltiples
1. Als efectes d'aquest Pla especial, s'entén com activitats complementàries les de restauració o d'ambientació
musical que s’ubiquin dins de l’àmbit dels equipaments previstos a l’article 212 de les Normes urbanístiques
del Pla general metropolità; dins dels establiments culturals (excepte els regulats per l’epígraf 2.5.6.2),
docents, esportius i d’exhibició, encara que no estiguin qualificats urbanísticament com equipaments; i dins
dels recintes hotelers.
2. Les activitats definides en aquest Pla especial que es desenvolupin de forma conjunta en un mateix
establiment, als efectes del present Pla especial es consideren activitats múltiples. S’entén que una
d’aquestes serà l’activitat principal a efectes de tramitació i que es correspondrà amb la que suposi major
perillositat i/o molèstia, havent de complir totes elles la normativa vigent. Les condicions i limitacions que
s'hauran d'imposar a l'establiment seran les que corresponguin a cadascuna de les activitats incloses.
3. Per a què les activitats complementàries quedin exemptes del compliment de les determinacions sobre
condicions d’emplaçament que estableix aquest Pla especial hauran d’ajustar-se a les següents condicions:
a) Les llicències estaran expedides a nom del titular dels equipaments culturals, docents, esportius o
d'exhibició o dels establiments hotelers i no poden ser transferides amb independència del canvi de
titular de l’activitat que complementen. No obstant, és possible encomanar a tercers la gestió i
explotació d'aquestes activitats.
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b) El conjunt de les activitats complementàries podran ocupar un màxim del 25% de la superfície útil total
d’ús públic de l’establiment principal. Si se supera aquesta proporció l’activitat passarà a tenir la
consideració d’activitat múltiple. Tanmateix, en els equipaments previstos en l’article 212 de les Normes
urbanístiques del Pla General Metropolità, el conjunt de les activitats complementàries serà com a
màxim un 8% de la superfície útil total d’ús públic o bé la proporció que es determini en el corresponent
Pla especial de concreció de l’ús.
c) Les activitats complementàries corresponents al grup d’epígrafs 2.2 (activitats musicals) hauran de tenir
l'accés principal i habitual del públic des de l’interior de l’activitat principal i en cap cas directament des
de la via pública (no tenen aquesta consideració les sortides d'emergència ni les de servei).
4. Condicions específiques per als establiments hotelers (epígrafs H i P):
a) La superfície útil de referència per a l’aplicació del percentatge límit del 25% serà la total de
l’establiment sense comptabilitzar els espais destinats a aparcament, els soterranis per sota del primer,
ni les superfícies de terrats, terrasses i balcons.
b) La superfície de les activitats complementàries no pot computar als efectes de la limitació del 40%
mínim d’espais comuns de l’establiment hoteler establerta a l’article 20 de la present normativa.
c) No s’entendran com a activitats complementàries i, per tant, formen part de la pròpia activitat hotelera,
aquelles destinades al servei dels clients allotjats en l’establiment previstes en la normativa vigent
pròpia de l’activitat (Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i
d’habitatges d’ús turístic, o norma que el substitueixi).
5. Condicions específiques per als establiments d’associacions i centres culturals per a socis amb simultaneïtat
amb d’altres activitats (epígraf 2.5.6.2). Les associacions i centres culturals per a socis que no tinguin la
qualificació urbanística d'equipament i que desenvolupin, a més de l'activitat pròpia, qualsevol de les
activitats definides en aquest Pla especial, estaran sotmeses a les limitacions i condicions d’emplaçament
que s'hi estableixen. No s’entendran com a activitat múltiple i per tant quedaran excloses del compliment
de les condicions d’emplaçament, les activitats complementàries d’una associació o centre cultural per a
socis (epígraf 2.5.6.2) sempre que:
a) L'accés principal i habitual del públic a l'activitat complementària no es realitzi des de la via pública (no
tenen aquesta consideració les sortides d'emergència ni les de servei).
b) L’activitat estigui destinada exclusivament als socis de l’entitat.
c) La superfície destinada a aquesta activitat complementària no superi el 25% de la superfície total d’ús
per als socis de l’establiment. En aquesta superfície total no s’hi comptabilitzaran els serveis, les
oficines, els magatzems ni cap altra dependència similar annexa a l’activitat.
d) Que l’activitat complementària no disposi d’elements publicitaris exteriors ni visibles des de l’espai
públic.
Les activitats complementàries d’associacions i centres culturals per a socis no poden disposar de vetlladors
o terrasses en la via pública.
6. En l’àmbit de la ZE-5B també s’entén com activitats complementàries les corresponents a l’epígraf 2.3.1
(bar) i 2.3.2 (bar amb restauració menor) sempre i quan compleixin les condicions establertes en l’apartat 7
d’aquest article i s’ubiquin en establiments on es desenvolupi, com a activitat principal, qualsevol de les
següents:
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a) Exposició i venda al detall de llibreria i papereria (codi 13/1.1.b.40 de l’Ordenança municipal d’activitats
i intervenció Integral de l’administració ambiental, en endavant OMAIIAA).
b) Exposició i venda al detall o lloguer d’instruments musicals, partitures i complements (codi OMAIIAA
13/1.1.b.58).
c) Galeria d’art (codi OMAIIAA 13/1.2.41).
d) Exposició i venda al detall de discs fonogràfics, CD, DVD, cassettes, videocassettes (codi OMAIIAA
13/1.1.b.52).
En cas d’establiments amb activitats múltiples, només es podran desenvolupar com a activitats
complementàries les corresponents a l’epígraf 2.3.1 (bar) i 2.3.2 (bar amb restauració menor) si totes les
activitats múltiples es corresponen amb alguna de les enumerades anteriorment.
6.1 Condicions específiques i funcionals per a les activitats complementàries corresponents als epígrafs
2.3.1 (bar) i 2.3.2 (bar amb restauració menor) definides en l’apartat 6 d’aquest article:
a) Podran ocupar un màxim del 25% de la superfície útil total d’ús públic de l’establiment principal en
què s’implantin, amb una superfície total útil destinada al públic que no superi els 20 m² útils. El
desenvolupament de l’activitat complementària no es podrà estendre més enllà de la superfície
permesa anteriorment indicada.
b) Hauran de tenir l'accés principal i habitual del públic des de l’interior de l’establiment principal en
què s’implantin i en cap cas directament des de la via pública.
c) No poden estar situades en contacte directe amb les façanes a la via pública i en cap cas poden
disposar de cap element publicitari visible des de la via pública.
d) No poden disposar de vetlladors o terrasses en la via pública.
e) L’horari de funcionament de l’activitat complementària estarà subjecte al de l’activitat principal de
l’establiment on es desenvolupi, però sense excedir en cap cas l’horari regulat per la seva pròpia
normativa específica en cas que aquest últim sigui més restrictiu que el de l’activitat principal.
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CAPÍTOL III
ZONA D’APLICACIÓ DEL PLA ESPECIAL I DEFINICIÓ DELS ALTRES PARÀMETRES REGULADORS

Article 8. Zona específica ZE-5B
1. La zona específica ZE-5B conté l’àrea de tractament específic ATE 5B.1 Plaça de Sant Galdric (antiga plaça de
les Pageses) i Porxos a l’entorn del Mercat de la Boqueria.
2. Quan un establiment ocupi una o més parcel·les situades en diferents zones específiques (ZE) se li aplicarà
la regulació de la zona on s’ubiquin l’accés i la sortida principal de l’activitat. Tant l’accés com la sortida
principal de l’establiment hauran d’estar ubicats en les zones on els hi sigui permesa l’activitat. Si aquests se
situen en una façana l’alineació de la qual és coincident amb la delimitació zonal se li aplicaran les
condicions d’emplaçament de la ZE del vial on doni front. A tots aquests efectes s’exceptuaran les sortides
que es destinin exclusivament a evacuacions per casos d’emergència.
3. Sens perjudici de l’apartat anterior, als efectes d’aquest Pla especial s’entén que qualsevol establiment que
disposi d’un o més accessos o sortides a la Rambla, ja siguin principals, d’emergència o de servei, queda
inclòs en la zona específica ZE-5B i, per tant, li són d’aplicació les determinacions establertes en la present
normativa.
4. Per a què un establiment es pugui acollir a les determinacions de l’àrea de tractament específic (ATE) haurà
de tenir l’accés i la sortida principal sobre un vial que estigui total o parcialment integrat dins la delimitació
de la pròpia ATE. A aquests efectes s’exceptuaran les sortides que es destinin exclusivament a evacuacions
per casos d’emergència.

Article 9. Situació en relació a l’illa
La situació de l’activitat en relació a l’illa pel que fa als aspectes de parcel·lació, tractament de façanes i
ocupació de plantes baixes es regularà d’acord amb els criteris del Pla general metropolità, Plans derivats i Pla
Especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona al Districte de Ciutat Vella, o
aquella normativa que els substitueixi.

Article 10. Situació en relació a l’ús d’habitatge
1. Existeix contigüitat entre l'establiment i l'habitatge quan l'establiment limita en qualsevol de les seves
dependències per les parets laterals, pel sostre o pel paviment amb l'habitatge. Es prohibeix la implantació
amb contigüitat amb l'habitatge dels següents establiments:
a) Els que estableix l'Ordenança Municipal de les Activitats i els Establiments de Concurrència Pública.
b) Els de les classes 2.2 (excepte 2.2.1 i 2.2.1 bis) i 2.4 (excepte 2.4.3, 2.4.4 i 2.4.5).
c) Els de les classes 2.2.1, 2.2.1 bis, 2.3, EC3.3.3, 2.4.3, 2.4.4 i 2.4.5 quan la contigüitat amb l'habitatge es
produeixi per les parets laterals o pel paviment.
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2. Cap de les activitats incloses a l'àmbit d'aquest Pla Especial, que s'instal·lin de nou, no podrà tenir accessos
per al públic des d'espais comuns o privatius vinculats a l'ús d'habitatges.

Article 11. Situació en relació a determinats usos d’equipament
1. Es consideren usos protegits els establiments, locals, recintes o edificis següents:
a) Els centres docents en què s'imparteixin ensenyaments del règim general del sistema educatiu, en
qualsevol dels seus nivells i cicles.
b) Les seus del Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat, de l'Ajuntament i dels seus Consells
de Districte, de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya i del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
c) Els hospitals i clíniques amb internament i residències assistides.
2. Es consideren també com a ús protegit el sòl que estigui qualificat com d'equipament (clau 7) pel Pla
General Metropolità, o bé adquireixi aquesta qualificació per la seva modificació puntual o per l'aprovació
d'altres instruments de planejament derivat, quan l'ús previst sigui algun dels que s'enumeren en el
paràgraf anterior.
3. Els usos protegits i els sòls qualificats d'equipament definits en l'apartat anterior mantindran amb
determinats establiments les distàncies mínimes que es defineixen en l'article 12 d'aquesta normativa.
4. En el cas que l'ús protegit s'ubiqui en un edifici no exclusiu d'aquest o quan hi hagi diversos usos en un
mateix recinte, local i/o edifici, aquest es considerarà, en tot cas, objecte de protecció als efectes de les
distàncies previstes en l’Ordenança municipal de els activitats i dels establiments de concurrència pública
de Barcelona o norma que la substitueixi.
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CAPÍTOL IV
CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT I PARÀMETRES REGULADORS

SECCIÓ PRIMERA
REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT EN RELACIÓ ALS USOS PROTEGITS

Article 12. Regulació de distàncies a usos protegits
Les distàncies que han de respectar les activitats 2.2.6 (sales d’exhibició sexual), 2.2.7.1 i 2.2.7.2 (locals on
s’exerceix la prostitució), 2.4.1 (jocs d’atzar) i 2.4.2 (jocs recreatius), regulades en aquest Pla especial en relació
als usos protegits, coincideixen amb els criteris establerts als articles 36 i 41 de l’Ordenança municipal de les
activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona o norma que la substitueixi.

SECCIÓ SEGONA
REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT EN RELACIÓ A DETERMINATS ESTABLIMENTS

Article 13. Regulació de distàncies, densitats i superfície destinada al públic
La possibilitat d'emplaçament de les activitats en la zona ZE-5B estarà determinada per criteris de distància
entre els establiments, densitat d’establiments regulats en aquest Pla d’Usos, segons la categoria d'aquests, i
superfície destinada al públic com s'estableix en el present capítol i d'acord amb els següents paràmetres:
a) Les distàncies mínimes entre els establiments regulats en aquest Pla Especial, es calcularan mesurant la línia
recta imaginaria que va des del punt mig de les portes d'accés principal d'un i altre establiment, sense tenir
en compte l'alçada de les edificacions, i d'acord amb el gràfic que figura a l'annex III de l'Ordenança
Municipal de les Activitats i els Establiments de Concurrència Pública o normativa que el substitueixi.
S'entendrà per punt mig de les portes d'accés el situat en la intersecció entre el pla de façana de l'edifici o
recinte i la projecció ortogonal des d'aquest al centre de la porta d'accés. En el cas que l’establiment es situï
a l’interior d’una galeria comercial es podrà prendre com a referència el punt mig del portal d’entrada a
aquesta que resulti mes favorable a la instal·lació de l’activitat sempre que es trobi en la zona de permissió.
b) Per mesurar les densitats amb cercle es determinaran el nombre d’establiments màxims (els existents i el
de nova creació) en l’àmbit resultant. Un determinat establiment es considerarà inclòs en l’àrea de densitat
amb cercle quan hi tingui inclosa total o parcialment qualsevol porta d'accés –entenent per a tal la projecció
d’aquesta, ortogonal al pla de façana–. El punt de referència per a traçar el cercle d’influència serà el punt
mig de la porta d’accés principal, amb els mateixos criteris d’interpretació que els de l’apartat anterior.
c) L’activitat preexistent ubicada en l’establiment on s’hi vol donar d’alta una nova activitat no es tindrà en
compte als efectes del còmput de densitat amb cercle o distància, sempre i quan es doni de baixa i no es
mantingui amb la categoria d’activitat múltiple prevista a l’article 7.2 de la present normativa.
d) Per mesurar la densitat zonal es determinarà el nombre d’establiments màxims (els existents i el de nova
creació) en l’àmbit de la zona específica ZE-5B. A tals efectes, es computaran els establiments existents
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reconeguts en el Llistat d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la ZE-5B que
s’annexa en la present normativa o llurs posteriors actualitzacions oficials. Els establiments de l’epígraf
EC3.3.3 situats en l’àrea de tractament específic ATE 5B.1 no es tindran en consideració en el recompte
d’establiments per determinar la densitat zonal.
e) Per mesurar la densitat de places d’ús hoteler es determinarà el nombre de places d’ús hoteler màximes
(les existents i les de nova creació) ofertes pels establiments dels epígrafs H.0.1, H.1, H.2 i P en l’àmbit de la
zona específica ZE-5B. A tals efectes, es computaran les places ofertes pels establiments existents d’ús
hoteler dels epígrafs H.0.1, H.1, H.2 i P reconegudes en el Llistat de places d’ús hoteler de la ZE-5B que
s’annexa en la present normativa o llurs posteriors actualitzacions oficials.
f) Per mesurar la superfície destinada al públic total es determinarà la superfície destinada al públic total
màxima (l’existent i la de nova creació) oferta pels establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 en l’àmbit de la
zona específica ZE-5B. A tals efectes, es computarà la superfície destinada al públic oferta pels establiments
existents dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 reconeguda en el Llistat de superfície destinada al públic dels epígrafs
2.3 i EC3.3.3 de la ZE-5B que s’annexa en la present normativa o llurs posteriors actualitzacions oficials.

SECCIÓ TERCERA
REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’IMPLANTACIÓ I D’EMPLAÇAMENT DE LES ACTIVITATS

Article 14. Condicions per la implantació de determinades activitats
1. Condició 1: condició de distancia
Es defineix com a limitació o condició de distància la separació mínima entre establiments (d’acord amb les
condicions de l’article 15) mesurada segons es determina en el gràfic que figura a l'annex III de l'Ordenança
municipal de les activitats i els establiments de concurrència pública amb les precisions de l'article 13.
2. Condició 2: condició de densitat amb cercle. Àrea de densitat limitada (ADL)
a) Condició 2a: condició de densitat A
Es defineix com a Àrea de Densitat Limitada A (ADLA) aquella zona resultant de considerar el punt mig de la
porta d’accés principal al local de nova activitat com el centre geomètric d'un cercle de 50 m de radi, on es
comptabilitzaran tots els locals existents de les classes corresponents (incloent-hi el de nova creació) i que
tinguin qualsevol accés inclòs total o parcialment dins d'aquest perímetre. A aquests efectes, es tindran en
consideració i computaran igualment els establiments i els usos ubicats a zones específiques contigües.
b) Condició 2b: condició de densitat B
Es defineix com a Àrea de Densitat Limitada B (ADLB) aquella zona resultant de considerar el punt mig de la
porta principal d’accés al local de nova activitat com el centre geomètric d'un cercle de 100 m de radi, on es
comptabilitzaran tots els locals existents de les classes corresponents (incloent-hi el de nova creació) que
tinguin qualsevol accés inclòs total o parcialment dins d'aquest perímetre. A aquest efectes, es tindran en
consideració i computaran igualment els establiments i els usos ubicats a zones específiques contigües.
Als efectes d’establir el nombre màxim d’establiments en les condicions de densitat amb cercle, també cal
comptabilitzar les activitats existents en sòls qualificats d’equipaments (clau 7) excepte en el cas de tractar-se
d’activitats complementàries amb les condicions establertes a l’article 7 de la present normativa.
No seran d’aplicació les condicions de densitat amb cercle per a les noves implantacions d’establiments que
formalitzin prèvia baixa d’activitat en establiments que pertanyin a la mateixa zona especifica ZE-5B.
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3. Condició 5: amplària mínima del carrer
El carrer disposarà d’una amplària mínima de 7 m en el front de façana de l’accés principal del local o
establiment.
4. Condició 10: s’admet l’emplaçament de l’establiment sempre que es compleixin les condicions establertes
al PECAB i al PECNAB o normes que els substitueixin. En especial caldrà tenir en compte les determinacions
previstes en el Pla especial d’ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d’articles de record o
“souvenirs” a la ciutat de Barcelona (A.D. 27/06/2008) pel que fa a la possible acumulació de tipologies de
productes a la venda.
5. Condició 11: només s’admet com a instal·lació complementària d’una altra activitat permesa d’acord amb
els requeriments d’aquest Pla especial.
6. Condició 12: no s’admet la venda de tots aquells productes alimentaris expressament preparats per al
consum immediat a la via pública i en especial els entrepans freds o calents, kebabs, i similars.
7. Condició 14: condició de densitat zonal
Els nous locals s’admetran sempre i quan no se superi el nombre màxim d’establiments dels epígrafs
especificats individualment en l’article 15.
8. Condició 15: condició de densitat de places d’ús hoteler
Els nous locals o l’augment de places d’ús hoteler s’admetran sempre i quan no se superi el nombre màxim de
places d’ús hoteler ofert pels establiments dels epígrafs H.0.1, H.1, H.2 i P. La regulació detallada d’aquesta
condició s’estableix a la Secció 5a del Capítol IV de la present normativa.
9. Condició 16: superfície destinada al públic total
Els nous locals s’admetran sempre i quan no se superi la superfície destinada al públic total oferta pels
establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3. La regulació detallada d’aquesta condició s’estableix a la Secció 5a del
Capítol IV de la present normativa.

Article 15. Condicions d’emplaçament
1. Es defineixen les següents condicions d’emplaçament a la zona específica ZE-5B que s’actualitzaran segons
el previst a la disposició final segona:
Classe 1.2 Establiments destinats a exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts
1.2

Exhibicions o espectacles realitzats
en recintes coberts

Admesos

Classe 2.1 Establiments destinats a activitats esportives
2.1.2.1

Estadis, pavellons o altres espais
similars

2.1.2.2

Canòdroms, hipòdroms o altres
similars

2.1.2.3

Velòdroms o altres espais similars

2.1.2.4

Centres de gimnàstica, aeròbic o
similars
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Admesos amb condicions:
- Condició 1 (distància mínima de 100 m a d’altres establiments
de l’epígraf 2.1)
Admesos amb condicions:
- Condició 1 (distància mínima de 100 m a d’altres establiments
de l’epígraf 2.1)
Admesos amb condicions:
- Condició 1 (distància mínima de 100 m a d’altres establiments
de l’epígraf 2.1)
Admesos
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2.1.2.5

Piscines d'ús públic

Admesos

Classe 2.2 Establiments destinats a activitats musicals
2.2.1

Bar musical

2.2.1bis

Bar musical amb música en directe
(sense pista de ball o similar)

2.2.2

Discoteca

2.2.3

Sala de ball

2.2.4

Sala de festes

2.2.5

Cafè teatre i cafè concert

2.2.6
2.2.7

Sales d'exhibició sexual
Locals prostitució

2.2.8

Restaurant musical

Admesos amb condicions:
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf 2.2 / Nombre màxim d’establiments: 8)
Admesos amb condicions:
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf 2.2 / Nombre màxim d’establiments: 8)
Admesos amb condicions:
- Condició 5
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf 2.2 / Nombre màxim d’establiments: 8)
Admesos amb condicions:
- Condició 5
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf 2.2 / Nombre màxim d’establiments: 8)
Admesos amb condicions:
- Condició 5
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf 2.2 / Nombre màxim d’establiments: 8)
Admesos amb condicions:
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf 2.2 / Nombre màxim d’establiments: 8)
No admesos
No admesos
Admesos amb condicions:
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf 2.2 / Nombre màxim d’establiments: 8)

de

de

de

de

de

de

de

Classe 2.3 Establiments destinats a activitats de restauració

2.3.1

Bar

2.3.2

Bar amb restauració menor

2.3.3.1

Restaurant amb elaboració en
cuina pròpia

2.3.3.2

Restaurant procedent de càtering.
Escalfament < 5Kw
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Admesos amb condicions:
- Condició 12
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / Nombre màxim d’establiments: 98)
- Condició 16 (superfície comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / superfície destinada al públic total:
11.694,79 m²)
Admesos amb condicions:
- Condició 12
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / Nombre màxim d’establiments: 98)
- Condició 16 (superfície comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / superfície destinada al públic total:
11.694,79 m²)
Admesos amb condicions:
- Condició 12
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / Nombre màxim d’establiments: 98)
- Condició 16 (superfície comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / superfície destinada al públic total:
11.694,79 m²)
No admesos
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2.3.4.1

Restaurant-bar amb elaboració en
cuina pròpia

Admesos amb condicions:
- Condició 12
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / Nombre màxim d’establiments: 98)
- Condició 16 (superfície comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / superfície destinada al públic total:
11.694,79 m²)

2.3.4.2

Restaurant-bar procedent de
càtering. Escalfament < 5Kw

No admesos

2.3.4.3

Gelateries i orxateries amb
degustació

2.3.5

Saló de banquets

Admesos amb condicions:
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / Nombre màxim d’establiments: 98)
- Condició 16 (superfície comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / superfície destinada al públic total:
11.694,79 m²)
No admesos

Classe 2.4 Establiments destinats a activitats de joc i atraccions
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

Jocs d’atzar
Jocs recreatius
Jocs esportius
Atraccions recreatives
Ludoteques

No admesos
No admesos
No admesos
No admesos
Admesos

Classe 2.5 Establiments destinats a activitats culturals i socials
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

Exposicions, museus i altres
similars
Conferències i congressos
Festes populars
Festes tradicionals

Admesos
Admesos
Admesos
Admesos
Admesos amb condicions:
- Condició 2b (densitat màxima de 2 establiments
comptabilitzada amb establiments de l’epígraf 2.5.5)

2.5.5

Associacions d'atenció social
(menjadors socials)

2.5.6.1

Associacions i centres culturals per
a socis sense activitats simultànies

Admesos

Associacions i centres culturals per
a socis amb activitats simultànies

Admesos amb condicions:
- Condició 2a (densitat màxima de 3 establiments
comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3)
- Condició 12
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs 2.3, EC3.3.3 i 2.5.6.2 / Nombre màxim d’establiments:
98)

2.5.6.2

Classe 2.6 Establiments destinats a activitats audiovisuals
2.6.1
2.6.2
2.6.3

Activitats amb aparells electrònics
o audiovisuals ("karaoke")
Exhibició de material pornogràfic
Establiments de telecomunicacions.
"Locutoris"

No admesos
No admesos
No admesos

Classe 2.7 Activitats zoològiques
2.7.1

II. Normativa

Exposició pública d'animals en
semillibertat o en captivitat

No admesos
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EC1 Establiments individuals especialistes

EC1.1.1.1

EC1.1.1.2

EC1.1.1.3

EC1.1.1.4

EC1.1.2

EC1.1.3

EC1.2

Especialistes alimentaris.
Alimentació, làctics, congelats i
dietètica (codis A1.1, A1.2, A1.3 i
A1.5)

Especialistes alimentaris. Productes
càrnics (codis A2.1 i A2.2)

Especialistes alimentaris. Fruites i
hortalisses (codi A3.1)

Especialistes alimentaris. Pa i
pastisseria (codis A5.1 i A5.3)

Especialistes alimentaris. Bodegues
(codi A1.4)

Polivalents alimentaris

Establiments alimentaris en règim
d’autoservei (autoserveis,
superserveis, supermercats)

Admesos amb condicions:
- Condició 10
- Condició 12
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf EC1.1 / Nombre màxim d’establiments: 4)
Admesos amb condicions:
- Condició 10
- Condició 12
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf EC1.1 / Nombre màxim d’establiments: 4)
Admesos amb condicions:
- Condició 10
- Condició 12
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf EC1.1 / Nombre màxim d’establiments: 4)
Admesos amb condicions:
- Condició 10
- Condició 12
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf EC1.1 / Nombre màxim d’establiments: 4)
Admesos amb condicions:
- Condició 10
- Condició 12
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf EC1.1 / Nombre màxim d’establiments: 4)
Admesos amb condicions:
- Condició 10
- Condició 12
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf EC1.1 / Nombre màxim d’establiments: 4)
Admesos amb condicions:
- Condició 10
- Condició 12
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments
l’epígraf EC1.2 / Nombre màxim d’establiments: 2)

de

de

de

de

de

de

de

EC2 Establiments individuals multisectorials o polivalents
EC2

Establiments individuals
multisectorials o polivalents

Admesos amb condicions:
- Condició 10
- Condició 12

EC3 Altres establiments comercials

EC3.3.2

Botigues de conveniència
(superfície de venda < 500 m² i
obert al públic més de 18 hores)
Botigues annexes a gasolineres
Establiments amb màquines
expenedores d'aliments
Botigues de plats preparats

EC3.3.3

Comerç alimentari amb degustació

EC3.1
EC3.2
EC3.3.1

II. Normativa

Admesos amb condicions:
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments de
l’epígraf EC3.1 / Nombre màxim d’establiments: 3)
No admesos
No admesos
No admesos
Admesos amb condicions:
- Condició 12
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / Nombre màxim d’establiments: 98)
- Condició 16 (superfície comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / superfície destinada al públic total:
11.694,79 m²)
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EC3.3.4

Gelateries i orxateries (establiment
comercial sense degustació)

Admesos amb condicions:
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments de
l’epígraf EC3.3.4 / Nombre màxim d’establiments: 6)

EC4 Establiments comercials col·lectius
EC4

Establiments col·lectius

Admesos amb condicions:
- Condició 10

Classe H.0 Residències
H.0.1

Albergs joventut (L 38/1991, D
140/2003) i Residencies
d’estudiants o altres similars

No admesos

Classe H.1 Hotels

H.1

Hotels

Admesos amb condicions:
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs H.0.1, H.1, H.2 i P / Nombre màxim d’establiments: 40)
- Condició 15 (densitat comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs H.0.1, H.1, H.2 i P / Nombre màxim de places: 4.058)

Classe H.2 Hotels Apartaments

H.2

Hotels Apartaments

Admesos amb condicions:
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs H.0.1, H.1, H.2 i P / Nombre màxim d’establiments: 40)
- Condició 15 (densitat comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs H.0.1, H.1, H.2 i P / Nombre màxim de places: 4.058)

Classe P.1 Pensions

P.1.1

Pensió

P.1.2

Meublé

Admesos amb condicions:
- Condició 14 (densitat comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs H.0.1, H.1, H.2 i P / Nombre màxim d’establiments: 40)
- Condició 15 (densitat comptabilitzada amb establiments dels
epígrafs H.0.1, H.1, H.2 i P / Nombre màxim de places: 4.058)
No admesos

Classe AT.1 Apartaments turístics
AT.1

Apartaments turístics

No admesos

2. Condicions específiques per l’àrea de tractament específic ATE 5B.1
a) En l’àrea de tractament específic ATE 5B.1 (Porxos Boqueria) continguda en la ZE-5B no li és d’aplicació
la condició de densitat zonal (condició 14) als establiments amb degustació de l’epígraf EC3.3.3 (comerç
alimentari amb degustació).
b) En l’àrea de tractament específic ATE 5B.1 (Porxos Boqueria) continguda en la ZE-5B s’estableix una
restricció horària específica de 06:00 h a 00:30 h (de 06:00 h a 01:00 h en vigílies i festius) per a tots els
establiments dels epígrafs 2.3 (activitats de restauració) i EC3.3.3 (comerç alimentari amb degustació).
L’eficàcia d’aquest requeriment s’establirà per Decret d’Alcaldia.
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SECCIÓ QUARTA
REGULACIÓ DE LES CONDICIONS DELS ESTABLIMENTS

Article 16. Condicions dels establiments
1. Doble porta d'accés. Per a la instal·lació de qualsevol nova activitat, o reformes que impliquin una
modificació substancial de l’establiment, dels epígrafs 2.2, 2.3, 2.4 i EC3.3.3 s’estableix l’obligatorietat de
disposar de doble porta per tal d'accedir a l'interior del local; és a dir, caldrà travessar dues portes
consecutives amb un vestíbul intermedi. Les dimensions d'aquest vestíbul hauran d'acomplir la normativa
vigent. Es podran excloure d’aquesta condició aquells establiments que el seu caràcter històric o
patrimonial impedeixi la implantació de la doble porta. En aquests casos s’hauran d’implementar altres
mesures equivalents en eficàcia que garanteixin l’atenuació del soroll en els moments d’entrada i sortida.
2. Condicions acústiques dels locals:
a) Es prendran les mesures necessàries per tal de no provocar en les dependències dels veïns increments
sonors superiors als assenyalats a l'annex II.7 de la Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, o altra
que la substitueixi.
b) En els establiments de l’epígraf 2.2, 2.3 I EC3.3.3 caldrà donar compliment a l’article 46-5 de l’Ordenança
del Medi Ambient de Barcelona, disposant d’un limitador de so calibrat amb registrador per tal
d’assegurar que no se sobrepassin els valors límit d’immissió.
3. Magatzems i/o dependències complementàries obligatoris adscrits a una activitat principal:
a) Aquells locals de caràcter obligatori, o necessaris per a desenvolupar correctament l’activitat, destinats
a magatzem o dependències complementaries d’una activitat principal s’ubicaran a l’interior del propi
establiment.
b) En el cas d’acollir-se a l’excepció recollida en la normativa vigent que permet la seva ubicació en un local
a menys de 50 m de distància de l’establiment principal, hauran de disposar de la reserva de càrrega i
descàrrega en els dos establiments per tal de facilitar el desplaçament de les mercaderies.
c) En tot cas, aquests locals hauran d’incorporar un tipus de tancament que, en especial a les plantes
baixes, mantingui l’adequada relació amb la via pública, permeti la transparència pròpia d’aquesta
ubicació i faciliti la seva conservació evitant al màxim la proliferació de “graffitis”. És a dir: caldrà
prioritzar els tancaments calats i evitar les parts opaques.
4. Els tancaments de les plantes baixes de tots els establiments on es desenvolupi qualsevol activitat de les
regulades en el present Pla complirà amb els requeriments i característiques de tancament descrits en
l’apartat 3.c del present article.
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SECCIÓ CINQUENA
CONDICIONANTS PER A LA RENOVACIÓ DE LES ACTIVITATS

Article 17. Incentiu per a la renovació i/o millora d’establiments on s’ubiquen les activitats dels epígrafs 2.2,
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 i 2.3.4. Condicions que s’hauran de complir per a la modificació de llicències
1. El present apartat és d’aplicació als establiments amb activitats existents dels epígrafs 2.2 (activitats
musicals), 2.3.1 (bar), 2.3.2 (bar amb restauració menor), 2.3.3 (restaurant) i 2.3.4 (restaurant-bar).
2. Caldrà renovar i/o millorar les condicions sanitàries, de seguretat i acústiques de l’establiment existent
d’acord amb els requeriments tècnics legals d’aplicació.
3. En aquestes condicions es permet la possibilitat d’augmentar fins a un 10% de la superfície útil de l’activitat
destinada al públic amb un màxim de 25 m² útils. La part ampliada s’adaptarà a la totalitat dels nous
requeriments tècnics d’obertura mentre que la part existent únicament haurà de garantir el nivell mínim de
renovació i/o millora que s’hagi establert d’acord amb l’apartat 2. Les condicions acústiques establertes per
la normativa vigent seran exigibles al conjunt de l’activitat.
4. L’aplicació d’aquest incentiu es podrà dur a terme per una sola vegada durant la vigència del present Pla.
5. En cas que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Pla algun establiment situat en la ZE-5B s’hagués
beneficiat d’aquest incentiu en virtut de l’article 17 de la Modificació del Pla especial d’establiments de
concurrència pública, hoteleria i altres activitats a Ciutat Vella aprovat definitivament en data 24 de juliol de
2013, aquest establiment ja hauria exhaurit l’aplicació d’aquest incentiu.
6. L’augment de superfície contemplat en l’apartat 3 del present article no computarà als efectes del
compliment de la condició d’implantació 16 de l’article 14.
7. En qualsevol cas, la superfície destinada al públic total dels establiments dels epígrafs 2.3 un cop efectuat
l’augment contemplat en l’apartat 3 del present article no pot ser superior a 150 m².

Article 18. Condicions que s’hauran de complir per a la nova instal·lació dels establiments on s’ubiquen les
activitats dels epígrafs 2.2, 2.3, 2.5.6.2, EC1, EC2 i EC3
1. Caldrà complir amb les condicions d’emplaçament establertes en l’article 15 de la present normativa.
2. Quan així es determini en les condicions d’emplaçament de l’article 15, la nova instal·lació d’establiments
només serà possible si s’acredita simultàniament el compliment de la condició de densitat zonal i la
condició de superfície destinada al públic total.
3. El conjunt del local haurà de complir amb la totalitat dels requeriments tècnics vigents en el moment de
l’obertura.
4. Els establiments de l’epígraf 2.3 de nova instal·lació tindran, com a màxim, una superfície destinada al
públic de 150 m².
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Article 19. Canvis d’epígrafs en establiments existents en la ZE-5B
1. Per a què un establiment del grup d’epígrafs 2.2 (activitats musicals) pugui canviar la seva activitat a
qualsevol dels epígrafs 2.3 (activitats de restauració), caldrà que doni compliment a tots els condicionants
d’emplaçament de la nova activitat determinats en el present Pla especial.
2. Tots els establiments del grup d’epígrafs 2.2 (activitats musicals) podran canviar la seva activitat a la
corresponent a l’epígraf 2.2.1bis (bar musical amb música en directe), o bé incorporar-la com a activitat
simultània, sense necessitat d’acomplir amb les condicions d’emplaçament determinades en el present Pla
especial.
3. Qualsevol dels establiments del grup d’epígrafs 2.2 (activitats musicals) podrà canviar la seva activitat a la
corresponent a l’epígraf 2.2.8 (restaurant musical) sense necessitat d’acomplir amb les condicions
d’emplaçament determinades en el present Pla especial.

Article 20. Condicions que s’hauran de complir per a la nova implantació i/o modificació dels establiments
dels epígrafs H.1, H.2 i P.1.1
1. Condicionants per a la renovació d’establiments existents sense augment de places hoteleres, amb o sense
augment de superfície útil:
a) El present apartat és d’aplicació únicament per a activitats existents en la zona específica ZE-5B.
b) Caldrà renovar i/o millorar les condicions sanitàries, de seguretat i acústiques de l’establiment existent
d’acord amb els requeriments tècnics vigents.
c) L’ampliació s’haurà d’efectuar sobre el mateix edifici i, si aquest queda complet, sobre la finca veïna
contigua sempre que es tracti d’un edifici exclusiu. S’entén com a edifici complet o exclusiu el que es
destina íntegrament a l’activitat de l’establiment hoteler exceptuant la planta baixa, la qual es podrà
destinar a qualsevol altre ús admès per les diferents normatives i que no sigui el d’habitatge.
d) L’establiment resultant no podrà disminuir la superfície destinada originàriament als seus espais
comuns. L’augment de la superfície útil no es podrà destinar al conjunt de les habitacions mentre els
espais comuns no representin el 40% del total de l’establiment.
e) Els espais comuns de l’establiment és el resultat de restar de la superfície útil total de l’edifici (sense
comptabilitzar els espais destinats a aparcament, els soterranis per sota del primer, ni les superfícies de
les activitats que tinguin la consideració de complementaries segons l’article 7 de la present normativa)
la superfície útil destinada a les habitacions amb tots els seus serveis interiors (banys, offices, saletes,
vestidors i annexos). Les superfícies de terrats, terrasses i balcons no es comptabilitzaran en cap cas.
f) L’establiment renovat s’adaptarà a la totalitat dels nous requeriments tècnics sectorials per a la seva
obertura, resoldrà les diferents problemàtiques de mobilitat o accessibilitat i habilitarà les mesures
adequades per a minimitzar l’impacte en l’entorn i en el conjunt del paisatge urbà.
2. Condicions per a la renovació d’establiments existents amb augment de places hoteleres, amb o sense
augment de superfície útil:
a) El present apartat és d’aplicació únicament per als establiments existents en la zona específica ZE-5B.
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b) Caldrà renovar i/o millorar les condicions sanitàries, de seguretat i acústiques de l’establiment existent
d’acord amb els requeriments tècnics vigents.
c) L’ampliació s’haurà d’efectuar sobre el mateix edifici i, si aquest queda complet, sobre la finca veïna
contigua sempre que es tracti d’un edifici exclusiu. S’entén com a edifici complet o exclusiu el que es
destina íntegrament a l’activitat de l’establiment hoteler exceptuant la planta baixa, la qual es podrà
destinar a qualsevol altre ús admès per les diferents normatives i que no sigui el d’habitatge.
d) Si l’augment suposa incrementar les places hoteleres i la superfície útil d’aquestes l’establiment
resultant no podrà tenir més del 60% de la seva superfície útil destinada al conjunt de les habitacions. En
la superfície útil de les habitacions s’hi comptabilitzaran tots els seus serveis interiors (banys, offices,
saletes, vestidors i annexos). En la superfície útil total de l’establiment no s’hi podrà afegir els espais
destinats a aparcament, els soterranis per sota del primer, ni les superfícies de les activitats que tinguin
la consideració de complementaries segons l’article 7 de la present normativa. Les superfícies de terrats,
terrasses i balcons no es comptabilitzaran en cap cas.
e) Quan així es determini en les condicions d’emplaçament de l’article 15, l’increment del nombre de
places hoteleres de l’activitat només serà possible si s’acredita el compliment de la condició de densitat
de places d’ús hoteler (comptabilitzant els epígrafs H.0.1, H.1, H.2 i P).
f) La part ampliada s’adaptarà a la totalitat dels nous requeriments tècnics d’obertura mentre que la part
existent com a mínim haurà de garantir el nivell de renovació i/o millora establert a l’apartat b. Les
condicions acústiques establertes per la normativa vigent seran exigibles en tot cas al conjunt de
l’activitat. El conjunt de l’establiment resoldrà les diferents problemàtiques de mobilitat o accessibilitat i
habilitarà les mesures adequades per a minimitzar l’impacte en l’entorn i en el conjunt del paisatge
urbà.
g) Si l’augment suposa incrementar les places hoteleres o la superfície útil d’aquestes, l’establiment
resultant de la renovació i ampliació tindrà com a màxim una capacitat de 100 places.
En relació als condicionants dels apartats 1.b i 2.b es concreta que la renovació total o parcial d’un establiment
haurà de prioritzar aquells aspectes que ja hagin produït o siguin més susceptibles de produir molèsties, tenint
també en compte l'article 16 de la present normativa. No es podrà realitzar la renovació si no es justifica la
implementació d’alguna de les millores objectives més avall esmentades i s'aporta un programa d'actuacions
que asseguri que la resta s’atendran en un termini acotat en el temps. Aquestes millores són:
I. Instal·lació o millora de l’aïllament acústic respecte a entitats veïnes, prioritzant aquelles zones de
l’establiment que més contaminen acústicament (cuines, ambientacions musicals o similars) i contigües
a usos especialment sensibles (habitatges, residències, hospitals o similars) i en la maquinària
susceptible de causar molèsties per soroll, en especial la climatització i ventilació.
II. Instal·lació d’elements de protecció contra incendis addicionals i millora dels recorreguts d’evacuació
per tal d'assolir els requeriments de la normativa de protecció contra incendis vigent.
III. Implantació de cambra de residus i magatzem, en els casos en què l'establiment no en disposi, així com
adequació dels tancaments de l'establiment prioritzant els calats i evitant les parts opaques, segons el
previst en l'article 16 de la present normativa.
3. Condicionants per a la nova instal·lació d’establiments:
a) Caldrà complir amb les condicions d’emplaçament a la ZE-5B establertes en el present Pla especial.
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b) Quan així es determini en les condicions d’emplaçament de l’article 15, la nova instal·lació
d’establiments només serà possible si s’acredita simultàniament el compliment de la condició de
densitat zonal i el compliment de la condició de densitat de places d’ús hoteler (comptabilitzant els
epígrafs H.0.1, H.1, H.2 i P).
c) L’establiment resultant no podrà destinar més del 60% de la seva superfície útil al conjunt de les
habitacions. En la superfície útil de les habitacions s’hi comptabilitzaran tots els seus serveis interiors
(banys, offices, saletes, vestidors i annexos). En la superfície útil total de l’establiment no s’hi podrà
afegir els espais destinats a aparcament, els soterranis per sota del primer, ni les superfícies de les
activitats que tinguin la consideració de complementàries segons l’article 7 de la present normativa. Les
superfícies de terrats, terrasses i balcons no es comptabilitzaran en cap cas.
d) Els nous establiments s’ubicaran en edifici d’ús exclusiu. S’exceptua d’aquesta condició la planta baixa
d’aquests edificis, que es podria destinar a qualsevol altre ús admès per les diferents normatives i que
no sigui el d’habitatge.
e) L’establiment resultant tindrà, com a màxim, una capacitat de 100 places hoteleres.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Llicències en tràmit
Les determinacions previstes en aquesta normativa no seran d’aplicació per aquelles llicències i/o comunicats,
informes previs atorgats favorablement i altres autoritzacions municipals connexes, exclosos de l'acord de
suspensió acordat simultàniament a la tramitació del present pla especial.

Segona. Activitats existents degudament legalitzades i disconformes amb les determinacions del present Pla
especial
Són activitats disconformes amb les determinacions del present Pla Especial aquelles que no acompleixin les
condicions d’emplaçament i paràmetres reguladors establerts al present Pla.
Per a aquestes activitats disconformes, s’admeten les obres de reforma i rehabilitació, sense canviar les
condicions de l’autorització, així com les obres i instal·lacions que en permetin l’adaptació en la seva totalitat a
la normativa vigent que li sigui d’aplicació.

Tercera. Activitats desenvolupades en edificis en situació de fora d’ordenació
En les activitats preexistents i degudament legalitzades i les de nova implantació ubicades en edificis en
situació de fora d’ordenació els serà d’aplicació el que disposa l’article 108 del text refós de la Llei d’Urbanisme,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer). Se’n permetrà
la continuïtat o nova instal·lació sempre que sigui compatible amb les determinacions del present Pla especial.

II. Normativa

72

Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la zona
específica ZE-5B ‘Zona Rambla’ de Barcelona. Districte de Ciutat Vella

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Activitats en equipaments
Les activitats que s’ubiquin en sòl qualificat d’equipament hauran de complir les limitacions del present Pla,
llevat de les residències geriàtriques que s’ubicaran mitjançant el corresponent Pla especial urbanístic que
concreti el destí de l’equipament sanitari-assistencial.
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DISPOSICIONS FINALS

Primera. Manual Operatiu
Atès que les activitats regulades en el present Pla són les mateixes que les regulades en la Modificació del Pla
Especial d’Establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella, es pren
com a propi el Manual Operatiu ja existent. Tanmateix, si s’escau, es revisarà per tal d’adaptar-lo a les
determinacions del present Pla.

Segona. Llistat d’activitats, llistat de places d’ús hoteler i llistat de superfície destinada al públic
1. Objecte:
Per tal de facilitar la informació sobre les activitats efectivament vigents a la Rambla i als efectes del
compliment de les condicions d’emplaçament dels articles 14 i 15 del present Pla especial, s’ha generat el
Llistat d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la ZE-5B, el Llistat de places d’ús
hoteler de la ZE-5B i el Llistat de superfície destinada al públic dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 de la ZE-5B. La
informació dels llistats contenen les dades referents a llicències i comunicacions d’activitat vigents en la data
de l’actualització, així com les dades referents als informes previs concedits. Aquests llistats s’incorporen a la
present normativa en els annexos 1, 2 i 3, respectivament.
2. Funcionalitat:
a) Les activitats a considerar als efectes del compliment de les condicions d’aquest Pla especial i del Manual
Operatiu, seran les que es trobin efectivament vigents en el moment de la sol·licitud efectuada.
b) S’entendran tàcitament renunciades les llicències i comunicacions atorgades sobre el mateix emplaçament
en data anterior a la de les llicències vigents i, per tant, quedaran excloses del llistat.
c) En cas que algun establiment de concurrència pública que disposi de títol habilitant per exercir l’activitat,
no consti al llistat d’activitats, s’admetrà la vigència de la llicència, en cas que el Districte no pugui
confirmar-ho d’ofici, si s’acredita que l’establiment ha estat obert en els últims 2 anys, segons allò establert
a l’article 37.3 de la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.
d) En totes les activitats s’admetrà com a acreditació dels fets anteriorment exposats el document de
concessió de la llicència en qualsevol cas i la presentació dels següents documents referits als 2 últims anys:
• pagament de l'impost de residus,
• rebuts de les companyies de serveis (aigua, llum, gas),
• altes de l’IAE o autònoms,
• llibres de comptes, i
• factures de proveïdors.
e) En el cas d’algun establiment preexistent que estigui exercint de manera continuada l’activitat sense
disposar de títol habilitant però que acredita degudament aquesta preexistència i continuïtat i finalitzi el
corresponent procés d’adequació amb l’obtenció del títol, s’admetrà la seva inclusió al llistat.
3. Actualització del llistat d’activitats, del llistat de places d’ús hoteler i del llistat de superfície destinada al
públic:
El Llistat d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la ZE-5B, el Llistat de places d’ús
hoteler de la ZE-5B i el Llistat de superfície destinada al públic dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 de la ZE-5B
s’actualitzaran periòdicament i es difondran per mitjans informàtics a través del web corporatiu municipal. En
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qualsevol cas, en els casos d’admissió de la vigència de la llicència prevista en els punts c), d) o e) de l’apartat
anterior, s’entendran automàticament inclosos en els llistats corresponents.

Tercera. Òrgans d’interpretació i seguiment del Pla Especial
Per Decret d’Alcaldia es podran crear òrgans destinats a facilitar la interpretació i el seguiment de l’execució del
present Pla Especial.

Quarta. Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del
districte de Ciutat Vella
A l’empara del que disposa la disposició Final Tercera de la Modificació del Pla Especial d’Establiments de
concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella, el present Pla Especial representa
la modificació automàtica d’aquell en tot allò que comporti de noves i específiques determinacions per a les
activitats regulades en la zona ZE-5B.

Cinquena. Supletòria
Per a aquelles activitats no regulades expressament en aquest Pla especial s’aplicarà el que disposa la
Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats a Ciutat Vella o
normativa que el substitueixi i, en tot cas, el que disposa l’Ordenança municipal de les activitats i dels
establiments de concurrència pública de Barcelona.
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DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Única
Queden derogades totes les determinacions de la Modificació del Pla Especial d’Establiments de concurrència
pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella relatives a la zona ZE-5B que s’oposin a les
previstes en el present Pla Especial.
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ANNEXOS

Annex 1. Llistat d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la ZE-5B
Classe 1.2 Establiments destinats a exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts
#

1
2
3
4

Epígraf

Número d'expedient

Tipus de
via

Adreça

Número

C
C
C
C

La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla

51-65
27
138
115

Tipus de
via

Adreça

Número

Epígraf 1.2.2 (Teatre i similars)
1.2.2
00-95-0020-A
1.2.2
01-2013-0019
1.2.2
01-89-A-97
1.2.2
342812

Classe 2.2 Establiments destinats a activitats musicals
#

Epígraf

Número d'expedient

1

Epígraf 2.2.2 (Discoteca)
2.2.2
01-92-T-272

Pl

Reial

10

2
3
4
5
6
7

Epígraf 2.2.4 (Sala de festes)
2.2.4
01-1998-0214
2.2.4
01-1999-0047
2.2.4
01-2001-0311
2.2.4
01-2007-0276
2.2.4
01-2007-0542
2.2.4
01-2007-0549

Pl
Pl
C
Pl
C
C

Reial
Reial
La Rambla
Reial
La Rambla
La Rambla

10
7
35
17
27
33

8

Epígraf 2.2.6 (Sales d'exhibició sexual)
2.2.6
01-2004-0005

C

La Rambla

17

Tipus de
via

Adreça

Número

C
Pl
C
Pl
C
ptge

La Rambla
Reial
Arc del Teatre
Reial
La Rambla
virreina

81
9
1
10
88
1

C
C
C

La Rambla
La Rambla
La Rambla

76
89
71

Classe 2.3 Establiments destinats a activitats de restauració
#

Epígraf

Número d'expedient

1
2
3
4
5
6

Epígraf 2.3.1 (Bar)
2.3.1
01-2003-0266
2.3.1
01-79-A-310892
2.3.1
01-90-A-193
2.3.1
01-92-T-272
2.3.1
01-94-A-153
2.3.1
350.525-E

7
8
9

Epígraf 2.3.2 (Bar amb restauració menor)
2.3.2
01-1997-0123
2.3.2
01-1999-0195
2.3.2
01-1999-0534
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10
11
12
13
14
15

2.3.2
2.3.2
2.3.2
2.3.2
2.3.2
2.3.2

01-2001-0013
01-2004-0078
01-2007-0311
01-2011-0054
01-2013-0489
371950

C
C
C
C
C
C

La Rambla
La Rambla
Sant Pau
Pelai
La Rambla
La Rambla

78-80
112
2
62
130
115

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Epígraf 2.3.3 (Restaurant)
2.3.3
00-2004-0102
2.3.3.1
01-1998-0214
2.3.3
01-1999-0047
2.3.3
01-2002-0335
2.3.3
01-2002-0349
2.3.3
01-93-A-44
2.3.3
01-94-A-135
2.3.3
363.227-E
2.3.3
371013

C
Pl
Pl
C
C
C
C
C
C

La Rambla
Reial
Reial
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Vidre
La Rambla

51-65
10
7
95
120
125
45-47
8
126

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Epígraf 2.3.4 (Restaurant-bar)
2.3.4
47453
2.3.4
50265
2.3.4
56787
2.3.4
57122
2.3.4
341195
2.3.4
00-2002-0073
2.3.4
01-1997-0230
2.3.4
01-1998-0055
2.3.4
01-1998-0152
2.3.4
01-1998-0202
2.3.4
01-1998-0376
2.3.4
01-1998-0463
2.3.4
01-1998-0464
2.3.4
01-1998-0657
2.3.4
01-1999-0062
2.3.4
01-1999-0259
2.3.4
01-1999-0405
2.3.4
01-1999-0593
2.3.4
01-2000-0093
2.3.4
01-2000-0101
2.3.4
01-2000-0162
2.3.4
01-2000-0374
2.3.4
01-2000-0431
2.3.4
01-2000-0454
2.3.4
01-2000-0538
2.3.4
01-2000-0615
2.3.4
01-2000-0645
2.3.4
01-2001-0056
2.3.4
01-2001-0065
2.3.4
01-2001-0210
2.3.4
01-2001-0311
2.3.4
01-2002-0187
2.3.4
01-2002-0253
2.3.4
01-2003-0255

C
C
Pl
C
c
C
C
Ptge
C
Pl
Pl
C
C
Pl
C
C
C
C
C
C
C
c
Pl
C
C
Pl
C
C
C
C
C
C
C
Pl

Hospital
Tallers
Reial
La Rambla
jerusalem
La Rambla
La Rambla
Madoz
La Rambla
Portal de la Pau
Reial
La Rambla
La Rambla
Reial
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Nou de la Rambla
Petxina
Reial
Nou de la Rambla
La Rambla
Reial
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Cardenal Casañas
Reial

4
1b
10
37
30
51-65
31
6
70
4
12
127
74
16
56
26
23
87
54
135
1-3
10
13
1-3
15
10
133
15
140
122
35
100
4
8
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97

2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4

01-2003-0380
01-2005-0010
01-2005-0011
01-2005-0310
01-2005-0355
01-2006-0065
01-2007-0311
01-2008-0367
01-2009-0029
01-2010-0134
01-2011-0063
01-2012-0127
01-2012-0701
01-2013-0173
01-2013-0332
01-2013-0599
01-2014-0045
01-87-A-91
01-88-T-86
01-89-A-0072
01-90-T-64
01-93-A-60
01-93-A-77
01-93-T-79
01-94-A-251
01-94-T-10
01-95-A-28
01-96-A-41
01-97-T-38
24.741
343042
361.211
45149
85-A-351576
88-A-0013

Informes previs atorgats favorablement
2.3.3
01-IU2014-0415
2.3.4
01-IU2013-0774
2.3.4
01-IU2014-0189
2.3.4
01-IU2014-0429

C
C
C
C
C
c
C
C
C
C
C
C
C
C
Pl
Pl
pl
C
C
C
C
C
C
Pl
C
Pl
C
C
C
Pl
C
C
C
Pl
C

La Rambla
La Rambla
La Rambla
Santa Mònica
La Rambla
heures
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Nou de la Rambla
Portal de la Pau
Reial
sant josep
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Reial
La Rambla
Reial
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Reial
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Reial
La Rambla

66
21
19
2
45-47
4
67
129
96
116
77
22
95
1-3
4
13
13
89
79
60
34
123
84
5
41
3
121
75
62
4
117-119
12
50
18
83

Pl
C
C
C

Sant Josep
La Rambla
Colom
La Rambla

4
103
2
25

Tipus de
via

Adreça

Número

C
C
C

La Rambla
La Rambla
La Rambla

49
35
16

Classe 2.4 Establiments destinats a activitats de joc i atraccions
#

1
2
3

Epígraf

Número d'expedient

Epígraf 2.4.2 (Jocs recreatius)
2.4.2
01-2007-0525
2.4.2
01-2010-0384
2.4.2
01-84-A-342227
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Classe 2.5 Establiments destinats a activitats culturals i socials
#

1
2

Epígraf

Número d'expedient

Tipus de
via

Epígraf 2.5.1 (Exposicions, museus i altres similars)
2.5.1
00-2003-0068
C
2.5.1
01-2014-0435
C

Adreça

Número

La Rambla
La Rambla

7-9
88

Adreça

Número

EC1 Establiments individuals especialistes
#

Epígraf

Número d'expedient

Tipus de
via

1

Epígraf EC1.1.1.2 (Especialistes alimentaris. Productes càrnics)
EC1.1.1.2
01-2012-0564
C

Cabres

13

2
3

Epígraf EC1.1.1.4 (Especialistes alimentaris. Pa i pastisseria)
EC1.1.1.4
50354
C
EC1.1.1.4
01-2010-0429
C

Tallers
Colom

2
2

4

Epígraf EC1.1.3 (Polivalents alimentaris)
EC1.1.3
01-2005-0151

Unió

3-5

5
6

Epígraf EC1.2 (Establiments alimentaris en règim d'autoservei)
E.C.1.2.3
01-1998-0609
C
E.C.1.2.2
01-2008-0362
C

La Rambla
La Rambla

113
38

Tipus de
via

Adreça

Número

C
C
C

Nou de la Rambla
La Rambla
La Rambla

1-3
102-104
4

Reial

18

La Rambla
La Rambla
Colom
La Rambla
petxina
Bonsuccés

11
125
2
88
4
2

C

EC3 Altres establiments comercials
#

Epígraf

Número d'expedient

1
2
3

Epígraf EC3.1 (Botigues de conveniència)
EC3.1
01-2005-0147
EC3.1
01-2011-0278
EC3.1
01-2012-0630

4

Epígraf EC3.3.3 (Comerç alimentari amb degustació)
EC3.3.3
01-1997-0287
Pl

5
6
7
8
9
10

Epígraf EC3.3.4 (Gelateries i orxateries sense degustació)
EC3.3.4
01-2009-0131
C
EC3.3.4
01-2010-0215
C
EC3.3.4
01-2010-0429
C
EC3.3.4
01-2010-0522
C
EC3.3.4
01-2011-0165
c
EC3.3.4
01-2011-0363
C
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Classe H
Tipus de
via

Adreça

Número

1

Epígraf H.0 (Residències)
H.0.1
01-2000-0495

Pl

Reial

17

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Epígraf H.1 (Hotels)
H.1.2
00-2002-0140
H.1.1
00-2003-0028
H.1.4
00-2003-0033
H.1.1
01-1999-0129
H.1.4
01-1999-0140
H.1.3
01-2000-0580
H.1.3
01-2002-0088
H.1.5
01-2004-0152
H.1.3
01-2004-0424
H.1.3
01-2004-0428
H.1.3
01-2005-0012
H.1.4
01-2005-0448
H.1.3
01-2006-0426
H.1.5
01-2007-0356
H.1.5
01-2007-0463
H.1.4
01-2007-0502
H.1.1
01-2008-0365
H.1.1
01-87-A-40
H.1.3
01-90-A-016
H.1.2
63393

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Pl
C
C
Pl
C
C

La Rambla
La Rambla
La Rambla
Pelai
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Pintor Fortuny
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Reial
La Rambla
La Rambla
Reial
La Rambla
Colom

40
78-80
117-119
62
128
33
45-47
2-10
138
93
19
109
70
105
1
24
125
11
124
2

22
23
24

Epígraf H.2 (Hotels Apartaments)
H.2.3
00-2002-0137
H.2.3
01-2004-0122
H.2.3
01-2007-0464

C
C
C

La Rambla
La Rambla
La Rambla

34
122
108

Tipus de
via

Adreça

Número

C
C
C
C
C
Pl
C
C
C
Ptge
C
C
C

Cardenal Casañas
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Reial
La Rambla
La Rambla
Nou de la Rambla
Banca
La Rambla
Sant Pau
La Rambla

4
96
86
100
133
2
37
79
1-3
2
114
2
133

#

Epígraf

Número d'expedient

Classe P.1 Pensions
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Epígraf

Número d'expedient

Epígraf P.1 (Pensions)
P.1.1
01-1999-0076
P.1.1
01-1999-0378
P.1.1
01-2001-0493
P.1.1
01-2004-0313
P.1.1
01-2006-0505
P.1.1
01-2008-0158
P.1.1
01-2009-0072
P.1.1
01-2009-0080
P.1.1
01-86-A-363100
P.1.1
01-87-A-0052-E
P.1.1
01-90-A-210
P.1.1
01-91-A-71
P.1.1
01-93-A-132
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14
15
16

II. Normativa

P.1.1
P.1.1
P.1.1

86-A-363091
87-A-0163-E
01-96-T-88

C
Pl
C

La Rambla
Reial
Jerusalem

25
10
30

82

Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la zona
específica ZE-5B ‘Zona Rambla’ de Barcelona. Districte de Ciutat Vella

Annex 2. Llistat de places d’ús hoteler de la ZE-5B
Classe H
#

Epígraf

Número d'expedient

Tipus de
via

Adreça

Número

Places

1

Epígraf H.0 (Residències)
H.0.1
01-2000-0495

Pl

Reial

17

236

2

Epígraf H.1 (Hotels)
H.1.2
00-2002-0140

C

La Rambla

40

93

3

H.1.1

00-2003-0028

C

La Rambla

78-80

98

4

H.1.4

00-2003-0033

C

La Rambla

117-119

204

5

H.1.1

01-1999-0129

C

Pelai

62

84

6

H.1.4

01-1999-0140

C

La Rambla

128

247

7

H.1.3

01-2000-0580

C

La Rambla

33

180

8

H.1.3

01-2002-0088

C

La Rambla

45-47

283

9

H.1.5

01-2004-0152

C

Pintor Fortuny

2-10

466

10

H.1.3

01-2004-0424

C

La Rambla

138

86

11

H.1.3

01-2004-0428

C

La Rambla

93

54

12

H.1.3

01-2005-0012

C

La Rambla

19

188

13

H.1.4

01-2005-0448

C

La Rambla

109

338

14

H.1.3

01-2006-0426

C

La Rambla

70

37

15

H.1.5

01-2007-0356

C

La Rambla

105

54

16

H.1.5

01-2007-0463

Pl

Reial

1

35

17

H.1.4

01-2007-0502

C

La Rambla

24

110

18

H.1.1

01-2008-0365

C

La Rambla

125

87

19

H.1.1

01-87-A-40

Pl

Reial

11

95

20
21

H.1.3
H.1.2

01-90-A-016
63393

C
C

La Rambla
Colom

124
2

115
47

22
23
24

Epígraf H.2 (Hotels Apartaments)
H.2.3
00-2002-0137
H.2.3
01-2004-0122
H.2.3
01-2007-0464

C
C
C

La Rambla
La Rambla
La Rambla

34
122
108

83
294
44

25

Informes previs atorgats favorablement
H
01-IU2014-0058

c

LA RAMBLA

125

20

Tipus de
via

Adreça

Número

Places

C
C
C
C

Cardenal Casañas
La Rambla
La Rambla
La Rambla

4
96
86
100

68
16
21
34

Classe P.1 Pensions
#

1
2
3
4

Epígraf

Número d'expedient

Epígraf P.1 (Pensions)
P.1.1
01-1999-0076
P.1.1
01-1999-0378
P.1.1
01-2001-0493
P.1.1
01-2004-0313
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

II. Normativa

P.1.1
P.1.1
P.1.1
P.1.1
P.1.1
P.1.1
P.1.1
P.1.1
P.1.1
P.1.1
P.1.1
P.1.1

01-2006-0505
01-2008-0158
01-2009-0072
01-2009-0080
01-86-A-363100
01-87-A-0052-E
01-90-A-210
01-91-A-71
01-93-A-132
86-A-363091
87-A-0163-E
01-96-T-88

C
Pl
C
C
C
Ptge
C
C
C
C
Pl
C

La Rambla
Reial
La Rambla
La Rambla
Nou de la Rambla
Banca
La Rambla
Sant Pau
La Rambla
La Rambla
Reial
Jerusalem

133
2
37
79
1-3
2
114
2
133
25
10
30

12
44
68
19
10
20
20
59
13
20
23
33
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Annex 3. Llistat de superfície destinada al públic dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 de la ZE-5B
Classe 2.3 Establiments destinats a activitats de restauració
#

1

Epígraf

Número d'expedient

Epígraf 2.3.1 (Bar)
2.3.1
01-2003-0266

Tipus de
via

Adreça

Número

Sup. de
públic

C

La Rambla

81

63

2

2.3.1

01-79-A-310892

Pl

Reial

9

30

3

2.3.1

01-90-A-193

C

Arc del Teatre

1

0

4

2.3.1

01-92-T-272

Pl

Reial

10

30,22

5
6

2.3.1
2.3.1

01-94-A-153
350.525-E

C
ptge

La Rambla
virreina

88
1

20
0

C

La Rambla

76

50

7

Epígraf 2.3.2 (Bar amb restauració menor)
2.3.2
01-1997-0123

8

2.3.2

01-1999-0195

C

La Rambla

89

42

9

2.3.2

01-1999-0534

C

La Rambla

71

102

10

2.3.2

01-2001-0013

C

La Rambla

78-80

44

11

2.3.2

01-2004-0078

C

La Rambla

112

20

12

2.3.2

01-2007-0311

C

Sant Pau

2

80

13

2.3.2

01-2011-0054

C

Pelai

62

80

14
15

2.3.2
2.3.2

01-2013-0489
371950

C
C

La Rambla
La Rambla

130
115

65
70

Epígraf 2.3.3 (Restaurant)
2.3.3
00-2004-0102

C

La Rambla

51-65

556

Reial

10

46,5

16
17

2.3.3.1

01-1998-0214

Pl

18

2.3.3

01-1999-0047

Pl

Reial

7

68,1

19

2.3.3

01-2002-0335

C

La Rambla

95

15

20

2.3.3

01-2002-0349

C

La Rambla

120

404

21
22
23
24

2.3.3
2.3.3
2.3.3
2.3.3

01-93-A-44
01-94-A-135
363.227-E
371013

C
C
C
C

La Rambla
La Rambla
Vidre
La Rambla

125
45-47
8
126

72
108
35
198

C
C
Pl
C
c
C
C
Ptge
C
Pl
Pl
C

Hospital
Tallers
Reial
La Rambla
jerusalem
La Rambla
La Rambla
Madoz
La Rambla
Portal de la Pau
Reial
La Rambla

4
1b
10
37
30
51-65
31
6
70
4
12
127

35
27
105
40
93,25
38
535
45
57
114
82,5
138

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Epígraf 2.3.4 (Restaurant-bar)
2.3.4
47453
2.3.4
50265
2.3.4
56787
2.3.4
57122
2.3.4
341195
2.3.4
00-2002-0073
2.3.4
01-1997-0230
2.3.4
01-1998-0055
2.3.4
01-1998-0152
2.3.4
01-1998-0202
2.3.4
01-1998-0376
2.3.4
01-1998-0463
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

II. Normativa

2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4

01-1998-0464
01-1998-0657
01-1999-0062
01-1999-0259
01-1999-0405
01-1999-0593
01-2000-0093
01-2000-0101
01-2000-0162
01-2000-0374
01-2000-0431
01-2000-0454
01-2000-0538
01-2000-0615
01-2000-0645
01-2001-0056
01-2001-0065
01-2001-0210
01-2001-0311
01-2002-0187
01-2002-0253
01-2003-0255
01-2003-0380
01-2005-0010
01-2005-0011
01-2005-0310
01-2005-0355
01-2006-0065
01-2007-0311
01-2008-0367
01-2009-0029
01-2010-0134
01-2011-0063
01-2012-0127
01-2012-0701
01-2013-0173
01-2013-0332
01-2013-0599
01-2014-0045
01-87-A-91
01-88-T-86
01-89-A-0072
01-90-T-64
01-93-A-60
01-93-A-77
01-93-T-79
01-94-A-251
01-94-T-10
01-95-A-28
01-96-A-41
01-97-T-38
24.741
343042

C
Pl
C
C
C
C
C
C
C
c
Pl
C
C
Pl
C
C
C
C
C
C
C
Pl
C
C
C
C
C
c
C
C
C
C
C
C
C
C
Pl
Pl
pl
C
C
C
C
C
C
Pl
C
Pl
C
C
C
Pl
C

La Rambla
Reial
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Nou de la Rambla
Petxina
Reial
Nou de la Rambla
La Rambla
Reial
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Cardenal Casañas
Reial
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Santa Mònica
La Rambla
heures
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Nou de la Rambla
Portal de la Pau
Reial
sant josep
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Reial
La Rambla
Reial
La Rambla
La Rambla
La Rambla
Reial
La Rambla

74
16
56
26
23
87
54
135
1-3
10
13
1-3
15
10
133
15
140
122
35
100
4
8
66
21
19
2
45-47
4
67
129
96
116
77
22
95
1-3
4
13
13
89
79
60
34
123
84
5
41
3
121
75
62
4
117-119

171
49
49
167
197
197
24
300
30
10
580
71
50
75
330
20
364
263
90,67
42
60
309
45
72
104
143
96
80
91
58
247
72
80
202
100
36
115
246
102
145
160
225
286
129
147
255
210
44
77
81
203
98
260

86

Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la zona
específica ZE-5B ‘Zona Rambla’ de Barcelona. Districte de Ciutat Vella

90
91
92
93

94
95
96
97

2.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.4

361.211
45149
85-A-351576
88-A-0013

Informes previs atorgats favorablement
2.3.3
01-IU2014-0415
2.3.4
01-IU2013-0774
2.3.4
01-IU2014-0189
2.3.4
01-IU2014-0429

C
C
Pl
C

La Rambla
La Rambla
Reial
La Rambla

12
50
18
83

181
66
42
40

Pl
C
C
C

Sant Josep
La Rambla
Colom
La Rambla

4
103
2
25

41,9
71,85
31,5
24,3

Tipus de
via

Adreça

Número

Sup. de
públic

Reial

18

30

Epígraf EC3.3.3 (Comerç alimentari amb degustació)
#

1

Epígraf

Número d'expedient

Epígraf EC3.3.3 (Comerç alimentari amb degustació)
EC3.3.3
01-1997-0287
Pl

II. Normativa
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