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INTRODUCCIÓ

Anàlisi del marc normatiu vigent amb incidència sobre la composició, el tractament o la
intervenció en les façanes de la Rambla de Barcelona

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, potenciant 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 document
s’emmarca dins de l’eix morfològic del Pla Cor.
En el Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic del districte de Ciutat Vella, es reconeix la
singularitat d’aquesta via, des del punt de vista patrimonial, definint una fitxa de protecció del conjunt de la
Rambla, amb número d’identificador 3045. Tanmateix, en aquesta fitxa no es regula el conjunt com a tal, sinó
que per a les possibles intervencions i actuacions en les finques incloses es remet als criteris establerts a
cadascuna de les fitxes individuals.
En qualsevol cas, a banda del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic, existeixen altres
normatives i ordenances que tenen incidència sobre el tractament del patrimoni edificat.
En aquest context, el present document es planteja amb un doble objectiu. En primer lloc es pretén obtenir
una “fotografia” del marc normatiu vigent amb incidència sobre la regulació, el tractament o els criteris estètics
de composició de les façanes en l’àmbit de la Rambla de Barcelona. En segon lloc, es pretén complementar
aquest marc normatiu vigent proposant uns criteris generals mínims d’intervenció en les façanes d’aquesta via
per tal de protegir i potenciar l’ambient del conjunt de la Rambla.
El document es divideix en tres capítols i un annex. En el Capítol I es realitza un recull exhaustiu de la normativa
vigent pel que respecta al tractament de les façanes. A tals efectes, s’han analitzat les següents normatives i
ordenances:
-

Pla general metropolità de Barcelona
Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona, districte de Ciutat Vella
Carta municipal de Barcelona
Modificació del P.E.R.I. del Raval a la Plaça de la Gardunya i el seu entorn
Modificació del PGM en l’àmbit del Raval Sud
Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona
Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona
Pla especial de reforma interior El Raval

En els apartats de l’1 al 5 del capítol es troben transcrits tots els articles dels cinc documents citats,
respectivament, on es regulen les actuacions o intervencions en les façanes dins l’àmbit d’estudi. En el darrer
apartat del capítol s’ha agrupat tota la regulació referent a l’activitat publicitària ja que, malgrat que els rètols
publicitaris no corresponen a elements pròpiament arquitectònics, sí que tenen incidència sobre l’estètica i la
percepció visual de les façanes. A més, donat que la regulació sobre rètols publicitaris és prou extensa, s’ha
cregut oportú agrupar-la en un únic apartat, independentment de la normativa o ordenança que la contingui.
Respecte l’activitat publicitària cal dir que, atenent a l’actual estat de consolidació de la Rambla, s’ha optat per
eludir la transcripció de la normativa prevista en casos de tanques provisionals de solars i de tanques de
protecció d’obres.
D’altra banda, per tal de facilitar la lectura i comprensió del document, s’ha identificat el contingut sobre el que
versa cadascun dels articles transcrits mitjançant unes icones d’acord amb la següent classificació conceptual:
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Adaptació a l’entorn
Tractament de mitgeres
Composició arquitectònica
Intervencions i manteniment
Instal·lacions i serveis
Rètols i activitat publicitària
D’aquesta manera s’agilitza la identificació i localització de la regulació normativa per a cadascun d’aquests sis
grups temàtics.
En el Capítol II es concentren, a mode de resum, les principals determinacions normatives agrupades segons els
sis grups temàtics llistats anteriorment.
En el Capítol III es proposen uns criteris de composició estètica per al conjunt de la Rambla. Aquests criteris
posen de manifest aquells trets que contribueixen a realçar el valor patrimonial de la Rambla com a conjunt i a
donar una visió unitària, des del punt de vista arquitectònic, de la mateixa i que no estan regulats en la
normativa vigent analitzada.
Finalment, en els annexos s’incorpora un quadre resum amb la regulació normativa vigent referent al
tractament de les façanes exposada en forma de taula comparativa.
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I. Normes urbanístiques del Pla general metropolità de Barcelona

Títol IV. Capítol II. Secció 2a
Normes aplicables a l’edificació segons alineació de vial
Article 241.
(apartat 1)

Regles sobre mitgeres
Quan, com a conseqüència de diferents alçades, reculades, profunditat edificable o altres
causes, puguin sorgir mitgeres al descobert s’hauran d’acabar amb materials de façana o,
optativament, retirar‑se tal com calgui per permetre l’aparició d’obertures com si es tractés
d’una façana.

Títol IV. Capítol IV. Secció 2a
Zona de nucli antic (12)
Article 320.
(apartat 1a,
segon
paràgraf)

Condicions d’edificació
1a. Alineacions
Les parets mitgeres al descobert hauran d’acabar‑se amb materials de façana. Es prohibeixen
els acabats en envà pluvial vist i els arrebossats i revestiments superficials de mal
comportament a la intempèrie.

II. Ordenances metropolitanes d’edificació

Títol II. Capítol II
Característiques estètiques de les edificacions
Article 86.

Adaptació a l’ambient estètic del sector
Les construccions hauran d’adaptar-se, en allò bàsic, a l’ambient estètic del sector, perquè
no desentonin del conjunt mitjà en què estiguessin situades, i a aquest efecte s’ajustaran al
que preveu aquest capítol.

Article 89.

Orientació de la composició arquitectònica
1. Correspon als ajuntaments respectius orientar la composició arquitectònica i regular les
condicions estètiques aplicables en cada cas als edificis de caràcter artístic, històric,
arqueològic, típic o tradicional inclosos al catàleg que es formuli a aquest efecte.
2. Les construccions en llocs immediats o que formin part d’un grup d’edificis del caràcter
indicat al paràgraf anterior hauran d’harmonitzar amb el mateix, i s’observarà la mateixa
limitació quan, sense que existeixi un conjunt d’edificis, n’hi hagués diversos o algun de
gran importància o qualitat.
3. En tots els casos a què es refereixi aquest article, quan existeixi un servei tècnic
municipal amb comesa específica sobre els edificis artístics i arqueològics, serà preceptiu
com a previ a la concessió de la llicència d’obres corresponent l’informe d’aquest servei,
al qual competirà a més la inspecció dels treballs durant la seva execució.
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Article 90.

Façanes
1. Als efectes del que disposa aquest capítol es conceptuaran com a façanes tots els
paraments d’un edifici visibles des de la via pública. En particular, quan es tracti d’edificis
contigus, la diferència d’altures màximes permeses dels quals sigui igual o superior a la
d’una planta, serà obligatori tractar com a façana el parament que per tal causa queda
vist, que haurà de retirar-se de la línia mitgera per poder establir-hi obertures, si això fos
necessari per aconseguir una composició adequada, a menys que s’estableixi
degudament la servitud corresponent.
2. Es declara lliure la composició de les façanes dels edificis, excepte quan es projecti
emplaçar-los en carrers, illes o sectors per als quals regeixi un model especial com a
obligatori, en llocs on es degui, o simplement convingui, conservar o establir un caràcter
arquitectònic o urbanístic acusat. En tots aquests casos es podrà exigir l’ús de materials i
sistemes constructius determinats. No obstant això, s’evitaran sempre efectes
discordants entre les façanes d’una mateixa illa, contigües o pròximes, per tal d’obtenir
un bon efecte urbanístic de conjunt.
3. A més es podrà denegar la llicència d’edificació als projectes que constitueixin un atac al
bon gust o resultin extravagants, ridículs o impropis del seu emplaçament.

Article 91.

Zones de nucli antic
A les zones de nucli antic, conservació del centre històric (12b), excepte casos excepcionals
degudament justificats, s’exigirà, generalment, que les altures de cornises, acabaments, buits
de balcons, miradors, finestres i la resta d’elements segueixin les normes tradicionals de
composició, i es prohibirà l’ús de materials que no harmonitzin amb el caràcter del barri.

Article 95.

Edificis emplaçats per vies importants
Els ajuntaments integrats en la Corporació Metropolitana podran establir, amb relació als
edificis emplaçats en vies importants que a aquest efecte determinin, les obligacions
següents:
1. Que els paraments de façana de les plantes baixes o altura equivalent siguin de materials
que per les seves característiques tinguin condicions de durada i de fàcil conservació. Es
prohibeixen els de poca qualitat funcional o que presentin dificultats de manteniment.
2. Que la decoració dels fronts de les botigues i la resta d’establiments comercials es
desenvolupi dins de les línies que formen el buit arquitectònic de l’edifici, sense envair
amb la decoració, superiorment ni lateralment, la resta de la façana.
3. Que les obres de reforma que afectin la façana s’adaptin a la composició general de
l’edifici i s’estenguin a la totalitat de la planta baixa, sense que quedi part de la façana
per reformar.

Article 96.

Composició de façanes
Amb aplicació a determinats sectors, illes o grups de blocs aïllats, que seran delimitats a
aquest efecte, els ajuntaments integrats en la Corporació Metropolitana podran fixar normes
generals a les quals haurà d’ajustar-se la composició de les façanes.
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III. Ordenança metropolitana de rehabilitació

Títol II. Capítol I
De les zones i les edificacions
Article 8.

1. Tenen la consideració d’actuacions de rehabilitació aquelles que comporten augment de
volum, increment del nombre d’habitatges o canvi d’ús.
2. Les addicions de volum possibles, quan resultin permesos segons la reglamentació que
per a cada zona fa el PGM, hauran de produir-se amb especial consideració de l’impacte
que suposin per a la composició general de l’edifici.
3. En qualsevol cas, es permet l’addició de volums estrictes deguts als elements tècnics
d’instal·lacions comunitàries, ascensors, comptadors i serveis generals, quan la seva
implantació formi part de l’actuació.

Article 9.

1. Qualsevol intervenció en una edificació inclosa en el Catàleg Municipal del Patrimoni
Arquitectònic, Històric, Artístic, o d’un altre àmbit i rang superior, tindrà la consideració
d’actuació de rehabilitació.
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I. Normes urbanístiques

Títol V
Règim jurídic dels béns culturals d’interès local
Article 23.

Tipologia de la intervenció i prohibició d’enderroc
1. En els béns culturals d'interès local es poden realitzar les obres i actuacions que la Llei
9/1993 permet per als béns d'interès nacional, amb les següents precisions:
a) No es podran realitzar obres de nova planta i substitució.
b) No s'admeten les intervencions de reestructuració que afectin els elements que
configuren l'estructura tipològica de l'edificació, més enllà de la necessària en raó a
intervencions de rehabilitació; només s'admeten les de reconstrucció en els casos en
què s'utilitzin parts originals i aquelles altres parts que estiguin suficientment
documentades, evitant interpretacions mimètiques a la resta.
c) Es pot realitzar augment de volum quan les característiques de la parcel·la ho
permetin sense afectar els valors protegits, si no consta una prohibició específica en
la fitxa de protecció corresponent. Les determinacions de les fitxes de protecció
sobre manteniment de volums o façanes comporten que, en tot cas, l'autorització de
la seva alteració, d'acord amb el planejament que sigui d'aplicació, queda
condicionada a la posta en valor d'aquests elements.
d) No es pot procedir a la demolició si no és de les parts que comportin la degradació
del bé o que l'eliminació permeti una millor protecció del valors que justifiquen la
declaració de bé d'interès cultural local.
2. Les intervencions en els béns culturals d'interès local que suposin l'alteració global dels
usos o modificació del volum que no estigui expressament previst en la fitxa
corresponent, requereixen el corresponent pla especial integral, d'acord amb l'article
67.3 de la Carta de Barcelona.

Títol VI
Règim jurídic dels béns urbanísticament protegits
Article 29.

Obres i tipologia d’actuació d’edificis nivell C amb valors de façana
1. En els edificis nivell de protecció C amb valors de façana es poden realitzar les obres de
manteniment, consolidació, reestructuració i modernització de reestructuració parcial
que no perjudiquin els valors derivats de la façana que és objecte de protecció.
2. Si com a conseqüència de la declaració de ruïna s'autoritza l'enderroc de l'edifici, s'han
de conservar les façanes protegides i garantir que la distribució interior de l'edificació no
en perjudiqui els valors protegits.
3. S'admetran els augments de volum, si no consta prohibició expressa en la fitxa,
l'augment de volum no perjudica els elements que van motivar la protecció i es justifica
d'acord amb la qualificació urbanística. L'edificabilitat l'atorga el pla especial que
s'aprova i que acredita la compatibilitat de la protecció i l'augment de volum. En
qualsevol cas, es tindran en compte les consideracions de l'article 23.1.c d'aquestes
normes.
4. Les actuacions que proposin alteracions de les condicions d'ordenació segons la
qualificació del planejament vigent requereixen de la prèvia aprovació d'un pla especial
integral, de conformitat amb l'article 67.3 de la Carta de Barcelona.

Article 31.

Obres i tipologia d’intervencions en els conjunts urbanísticament protegits
1. S'ajustaran a les següents condicions:
a) Les que figuren en la fitxa de protecció del conjunt, en les fitxes de protecció
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individuals dels elements inclosos i, en el seu cas, en les fitxes urbanístiques.
b) Les resultants d'aplicar la normativa específica urbanística que, en el seu cas, reguli el
conjunt. Podran regular-se per plans especials o per les normes de protecció
previstes a l'article 78.3 del Reglament de Planejament, equivalents a aquells.
2. Els edificis que dins un conjunt no estiguin identificats individualment amb els nivells A, B
o C es poden enderrocar i ésser substituïts d'acord amb les condicions urbanístiques
d'aplicació i les compositives (acabats exteriors, ritmes de forats, cossos sortints o
d'altres similars) establertes per al conjunt.

II. Fitxes de protecció
Denominació
Adreça

Conjunt de la Rambla
C Rambla 2 7-9 8 10 11 12 14 16 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27-29 30 32 31 33
35-37 36 38 40-42 39 41 43 45-47 48 49 50 51-65 54 56 60 62 64 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78-80 79 81 82 83 84 86 96 97 98 99 100 101 102 103 14 105 106 107
108 109 110 111 112 124 115 116 118 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 132
133 134 136 135 138 140 142
C Portal De La Pau 3
C Portal De Santa Madrona 2-4
C Santa Monica 1
Ptge Banca 6
C Santa Monica 2
C Arc Del Teatre 1 1 2
C Lancaster 13-19
C Escudellers 4 1-3
Pl Reial 16
C Nou De Zurbano 2
C Nou De La Rambla 1-3 2
C Penedides 9
C Unio 3-5 1
C Sant Pau 1-7
C Unio 2-8
C Ferran 2 1-3
C Aroles 14
C Sant Pau 2
C Aroles 12 10 8
C Hospital 1
C Aroles 6
C Hospital 2-4
C Aroles 4
C Boqueria 2
C Cardenal Casañas 2 1
Pla Boqueria 1
C Petxina 1
C Cardenal Casañas 3 7
C Roca 11 13
C Cabres 10
Pl Sant Josep 12
Pl Sant Galdric 1
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Districte
Sector
Època
Identificador
Nivell de protecció
Intervencions

C Roca 15 17
C Carme 3
C Roca 19
C Carme 1
C Roca 21
C Carme 2
C Xuclà 2
C Roca 23
C Pintor Fortuny 1-3
C Xuclà 8
C Roca 25
C Pintor Fortuny 2-8
C Xuclà 10-12
C Roca 27 29
C Portaferrissa 2
C Roca 31
C Portaferrissa 1-3
C Bonsuccés 2
C Tallers 1 2
C Canuda 2
C Santa Anna 1-3
C Pelai 62
C Santa Anna 7-9
Pl Catalunya 23
C Rivadeneyra 2
Ciutat Vella
Central
Inici Segle XVIII
3045
B: Bé cultural d’interès local
Les actuacions a les finques ressenyades respondran als criteris establerts a cadascuna
de les fitxes individuals
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I. Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona

Títol Tercer. Capítol I. Secció 3a
Protecció del paisatge urbà en les construccions
Article 38.

Condicions generals
1. No s’admetran actuacions individuals que distorsionin el cromatisme, la textura i les
solucions constructives dels edificis o del conjunt en el qual s’ubiquin.
2. En tot cas, només s’acceptaran solucions harmòniques i homogènies derivades d’un
projecte d’intervenció global.
3. Els propietaris de les construccions han de mantenir-les en condicions de conservació,
neteja, seguretat, salubritat i ornament públic.
4. Des de l'òptica del paisatge urbà, l'obligació de manteniment inclou tota la pell de
l'edifici: les façanes, els terrats i les cobertes, les parets mitgeres descobertes, els rètols i
la numeració de carrers, la identificació comercial, els accessos, els espais lliures o
enjardinats i les instal·lacions complementàries dels immobles, així com també els
portals profunds que es deixen veure, a través de reixes, des de la façana.
5. Criteris generals d'intervenció:
Preferentment s'utilitzaran tècniques tradicionals que respectin les qualitats de textura i
colors originals dels elements compositius i constructius.
Els criteris d'intervenció seran aquells que es desprenen dels dictàmens i informes de
seguretat emesos per tècnics, entitats i organismes competents segons la legislació
vigent.
6. No es pot instal·lar ni emmagatzemar cap objecte o element en les superfícies de
terrasses o balcons, tret dels expressament previstos en aquesta Ordenança.
7. En tot cas, les façanes dels edificis han de ser objecte del certificat de seguretat en les
1
condicions que s’estableixen en l'article 42 d'aquesta Ordenança.
8. Els propietaris, posseïdors i titulars de drets reals sobre béns que formen part dels
conjunts urbans de la ciutat de Barcelona estan obligats a permetre la col·locació dels
elements de senyalització o il·luminació autoritzats per l'Ajuntament i a impedir
qualsevol altra que no estigui degudament legitimada.

Títol Tercer. Capítol I. Secció 3a. Subsecció 1a
Façanes. Disposicions comunes
Article 40.

1

Manteniment de la composició arquitectònica
1. Els propietaris han de vetllar pel manteniment de la composició arquitectònica de la
façana. Les baranes, persianes i tendals d'una mateixa unitat constructiva, sigui en
façana interior o exterior, han de mantenir l'homogeneïtat prevista en el projecte
constructiu o acordada per la propietat o comunitat de propietaris. L'exigència
d'homogeneïtat afecta tant el cromatisme com al material, les textures i la morfologia
dels elements.

Article 42. Certificat de seguretat
1. Tot propietari d'edificis d'una antiguitat superior als quinze anys haurà de disposar del corresponent certificat de
seguretat emès pel tècnic competent o entitats col·laboradores que es puguin crear, en el qual s’acrediti l’estat de
conservació i de seguretat dels elements exteriors dels edificis que donin a la via pública o puguin afectar tercers.
2. Aquest certificat podrà ser substituït pel dictamen tècnic previst a l’art. 6 del decret 158/97, de 9 de juliol que regula el
llibre de l’edifici o pel carnet del manteniment que emeti l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, sempre i quan facin
referència específica als elements que s’han de mantenir.
3. El certificat es renovarà cada deu anys, s'haurà d’ajustar al model que es reprodueix a l'Annex d'aquesta Ordenança i
haurà d'anar acompanyat amb les fotografies corresponents.
4. Aquest certificat el podrà exigir l'Ajuntament de Barcelona, a través del Servei Tècnic competent, en tot moment.
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2. Queda prohibida l’alteració d'aquesta composició arquitectònica, exceptuant el cas
d'actuacions destinades a restituir l'ordre arquitectònic alterat.
3. No es poden col·locar instal·lacions o conduccions sobre les façanes, tret de les
expressament autoritzades -instal·lacions bàsiques de servei, telefonia, electricitat i gas-,
i amb les condicions i en els àmbits permesos.
Les façanes dels edificis catalogats no seran, en cap cas, objecte d'instal·lacions i
conduccions adossades.
Les companyies de subministrament són responsables del manteniment, seguretat i
decòrum d'aquestes instal·lacions, i tenen l’obligació d’impedir en tot moment les
provisionalitats, desordres, deixadeses, com també la seva visibilitat ostensible.
La col·locació d'aquestes instal·lacions serà objecte d'un estudi edifici per edifici a efectes
de minimitzar l'impacte visual, per la qual cosa s’aprofitarà en tot moment la morfologia
pròpia de l'edifici.
Els projectes dels edificis de nova planta o rehabilitació integral hauran de preveure
reserves d’espais ocults per a la canalització i distribució de tot tipus de conduccions de
serveis.
4. La col·locació de conductes, aparells i altres elements de les instal·lacions, individuals o
comunitàries, sobre les façanes dels edificis, com per exemple instal·lacions d'aire
condicionat, xemeneies d'extracció de fums, cablejats, etc., estarà condicionada a la
presentació d'un projecte d'integració global en la composició arquitectònica de l'edifici
que haurà d’ésser acceptada per serveis tècnics municipals mitjançant la corresponent
llicència.
5. En els edificis catalogats o situats en zones de protecció patrimonial, la restitució de
l'ordre arquitectònic alterat és requisit necessari per a l'obtenció de les llicències
següents:
a) Llicència d'obres majors.
b) Llicència ambiental o de l'activitat.
c) Llicències per a actuacions que impliquin l'ús del paisatge urbà, com la col·locació de
fusteria i persianes, rètols indicadors, tendals, instal·lacions d'aire condicionat,
aparells d'alarma, il·luminació artificial, etc..
6. Restituir l'ordre arquitectònic alterat significa la recuperació documentada de tots els
elements arquitectònics, decoratius i cromàtics originaris de l'edifici i la reordenació dels
usos d' identificació que formin part de la unitat de local o part de l'edifici per a la qual es
demana la llicència. Tanmateix serà obligatòria la retirada de qualsevol element obsolet.
Quan el retorn a l'estat original sigui inviable per raons estrictament estructurals,
restituir l'ordre arquitectònic alterat significarà dotar la façana, puntualment alterada,
d'una configuració compositiva que harmonitzi novament el conjunt, i s’aproximi tant
com sigui possible a la composició general d'origen.
7. Qualsevol actuació d'obra nova o de rehabilitació integral ha de preveure tots els
requeriments que actualment són necessaris per al bon funcionament i ús paisatgístic
d'una façana. A tal efecte, s'adjuntarà un annex específic a la memòria del projecte, que
acrediti el compliment a priori d'aquesta normativa i la integració de l'edifici projectat en
el paisatge urbà.
Aquesta norma implica, especialment, la previsió d’ubicació de conductes, aparells i
altres elements de les instal·lacions, individuals o comunitàries, com per exemple
preinstal·lació d'aire condicionat, xemeneies d'extracció de fums, cablejats, etc. i la
situació dels usos d'activitats informatives.
8. En el cas de la resolució d'expedients de llicència d'obres de restauració, l'Ajuntament
denegarà les sol·licituds que es fonamentin en projectes que no s'adaptin a l'ambient
arquitectònic en el qual s'integrin, trenquin l’harmonia del paisatge o desfigurin les
perspectives del conjunt urbà.
Article 41.
(apartats 2 i
4)

Manteniment dels paraments exteriors dels edificis
2. Els elements arquitectònics de suport -paraments, ornaments, emmarcaments, cornises,
balcons terrasses, baranes, etc.- s’han de mantenir nets i constructivament sans, sense
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pintades, grafits, cartells, adhesius o elements similars, ni tampoc elements obsolets.
En el cas que hi hagi sobre la façana conductes o instal·lacions, com per exemple cables
de subministrament de serveis (telèfon, enllumenat, gas, etc.) que per la seva situació o
manca de manteniment o endreçament perjudiquin la percepció de la façana, aquests
elements seran eliminats o reconduïts amb la col·laboració de les companyes
responsables de les diferents instal·lacions.
4. Queden especialment prohibides les actuacions parcials que alterin les façanes amb
aplacats i afegits aliens a l'arquitectura de l'edifici. Les restauracions parcials seran
admeses quan les obres no dificultin o impedeixin una posterior restauració completa i
respectin, íntegrament, els atributs formals i les qualitats de l'edifici. En tot cas,
l’atorgament de la llicència d’activitat estarà condicionada a la restitució de l'ordre
arquitectònic.
Article 45.
(apartats 2 i
3)

Il·luminació de façanes
2. No s'acceptarà la il·luminació en planta baixa amb cap element d’il·luminació que no
formi part dels rètols indicadors que es puguin disposar segons les determinacions
d'aquesta normativa.
3. Queda prohibida la il·luminació global de les façanes dels edificis, salvat que el projecte
reuneixi les condicions exigides i sigui objecte, excepcionalment, d’autorització
paisatgística.

Article 46.

Instal·lacions d’aire condicionat i captadors d’energia solar
1. En els projectes de construcció d'edificis de nova planta i de rehabilitació integral es
preveurà la preinstal·lació d'aire condicionat i de captadors d'energia solar, individuals o
col·lectius, definint la ubicació i la dimensió dels conductes de repartiment, de les
entrades i sortides d'aire i de la maquinària, i en general de tots els elements necessaris
per al correcte funcionament de la instal·lació segons el volum del local o edifici.
Aquestes instal·lacions hauran de situar-se en els terrats, sense que siguin perceptibles
des de la via pública i en les condicions establertes en aquesta Ordenança.
Alternativament s'acceptaran altres emplaçaments que disminueixin l'impacte visual i
millorin la integració a l'edifici.
2. El projecte d'instal·lació, o de preinstal·lació en el seu cas, de l'aire condicionat d'un local
en planta baixa haurà d'atenir-se als criteris següents de repercussió en façana:
- La solució ha de ser la mateixa per a tots els forats arquitectònics d'un mateix edifici.
- L'aparell de sortida a l'exterior de la instal·lació s'integrarà en la fusteria, sense
sobresortir del seu pla vertical, i s'adaptarà al seu disseny, material i color mitjançant
reixes i similars.
En cap cas, no serà autoritzable la perforació de la façana per a la col·locació
d'aquests aparells o conductes, ni adossar-los-hi.
- Les reixes de ventilació hauran de complir, quant a la ubicació, situació i ocupació, les
mateixes condicions previstes per als rètols informatius dins els buits arquitectònics
en planta baixa. En tot cas, el conjunt ventilació-rètol no podrà ultrapassar l’ocupació
prevista en aquesta Ordenança per a l'ús informatiu en buits arquitectònics en planta
baixa.
- La col·locació d'aquests elements en locals catalogats o situats en edificis catalogats
(qualsevol nivell de protecció), serà objecte d'una atenció especial en la seva
integració compositiva, i se'n podrà denegar la col·locació a la façana quan les
característiques del tancament original no ho admetin.

Article 47.

Instal·lació d’alarmes
1. Es permet la instal·lació de les alarmes integrades a la fusteria o en els brancals interiors
dels buits arquitectònics; en tot cas, mai sobre la façana.
2. Les condicions de forma i color dels aparells hauran de respectar la composició cromàtica
de l'edifici i no podran dur impresa cap marca o indicatiu comercial.
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Títol Tercer. Capítol I. Secció 3a. Subsecció 2a
Façanes. Planta baixa
Article 51.

Fusteria, tancaments i cancells
1. Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per fusteria l'element laminar de separació
entre l'espai interior d'un local o vestíbul i l'exterior, compost normalment per una
superfície predominant de vidre transparent sostinguda per un element lleuger de fusta,
metall o similar.
Es conceptua com a tancament els elements de protecció de la fusteria, com també les
reixes i les persianes.
2. Es permet l'adequació de la fusteria, els tancaments i els cancells a la composició
arquitectònica de la planta baixa, en les condicions següents:
A. La fusteria, el tancament i el cancell d'un local o vestíbul en planta baixa s’han de
conservar quan siguin originaris.
B. Quan la fusteria, el tancament o el cancell d'un local o vestíbul hagin estat substituïts
en actuacions anteriors, es restituiran a la seva posició i cromatisme originaris. En tot
cas, s’han de tenir en compte, com a criteris de col·locació, els aspectes següents:
a) La seva col·locació ha de possibilitar la correcta ubicació dels elements regulats
per aquesta normativa, en especial pel que fa a distàncies del pla de la façana.
b) La fusteria i els tancaments de tota la planta baixa d'un mateix edifici han de ser
homogenis.
3. La fusteria i els tancaments de locals comercials constitueixen ús natural del paisatge
quan compleixen les prescripcions següents:
A. Han d’estar sempre integrats en els buits arquitectònics corresponents.
B. Es prohibeixen els aparadors, terrasses i qualsevol altre element tancat que envaeixi
l'espai públic.
C. La fusteria d'un local és el suport normal al qual han d'integrar-se els rètols regulats
per aquesta normativa i les reixes de l'aire condicionat, quan calgui.
4. Les portes i cancells dels vestíbuls han d’estar totalment lliures d'elements adossats.

Article 56.

Tendals
S’admet la instal·lació de tendals plegables de lona o teixits similars adossats als forats
arquitectònics d'un edifici per protegir-los del sol, en les condicions següents:
a) Els tendals s’han de col·locar dins dels buits arquitectònics, i en cap cas poden ocultar els
elements decoratius de l'emmarcament, encara que l'edifici no estigui especialment
protegit.
b) Les barres tensores i altres elements de la instal·lació es situaran a una alçada mínima
sobre el nivell de la vorera de 2,20 m, sense que cap punt del tendal, serrells o laterals,
s'alcin a menys de 2 m. El seu sortint o volada des del pla de la façana serà inferior en 60
cm a l'amplada de la vorera, amb una volada màxima de 3 m.
c) El tendal pot exhibir l'identificador de l'establiment pintat sobre la tela i en una sola
posició, ocupant un màxim d’un 25% de la superfície del tendal.

Article 57.

Marquesines
S’admet la instal·lació de marquesines en els següents casos i situacions:
1. Les marquesines que formin part del projecte arquitectònic original de l'edifici poden
dur, com a ús natural, un sol identificador, de les característiques següents:
A. El disseny de l'identificador serà harmònic amb el de la marquesina i no ocultarà els
elements estructurals o decoratius que pugui tenir.
B. El rètol indicador s’ha de situar sobre la superfície frontal de la marquesina i estarà
constituït per lletres o signes retallats sense fons, o bé pintats o encunyats sobre el
seu perímetre, d'una alçada màxima de 40 cm.
C. En el cas que el gruix o l'alçada de la marquesina sigui inferior als 40 cm el rètol
descrit podrà ultrapassar el seu perímetre, sense sobresortir del límit de la
marquesina en planta, sempre que l'alçada total del conjunt format per la
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marquesina i el rètol no superi els 60 cm, i que la seva part inferior estigui com a
mínim a 2,5 m sobre el nivell de la vorera o espai públic adjacent. Les lletres tindran
les mateixes característiques que les descrites en el punt anterior.
2. S'admetran les marquesines sobreposades a l'arquitectura existent quan l'establiment
ocupi la totalitat de la planta baixa de l'edificació, sempre que es compleixin les
condicions següents:
A. La marquesina ha d’ocupar el buit arquitectònic de l'entrada del local i no pot ocultar
els elements decoratius de l'emmarcament.
B. Només s’admetrà la col·locació de marquesines en aquestes condicions per a locals
destinats a les activitats d’hotel, cinema i teatre.
C. Les característiques dimensionals d'aquests elements no interferiran l'ús normal de la
via pública, i han d’estar en relació directa amb el perfil de la via, amplada del carrer i
en el seu cas, les voreres.
D. La marquesina ha d’estar dissenyada com un element laminar, sense més gruix que el
que tècnicament requereixin els materials, que han de ser exclusivament de vidre
transparent amb estructura metàl·lica lleugera. En qualsevol cas serà el resultat d'un
projecte global d'harmonització de la façana i la seva relació amb l'espai públic
immediat.
E. Queda prohibida, salvat l’ús excepcional, qualsevol presència d'identificació o
publicitària.
Article 59.

Instal·lació d’expositors, jardineres o similars
1. Queda prohibida la instal·lació d'expositors aparadors adossats a les façanes, amb
excepció dels supòsits inclosos a l'Ordenança d'establiments i centres de comerç
2
alimentari .
2. S’admet la col·locació de plantació vegetal en els elements previstos per a tal fi en el
projecte arquitectònic o en jardineres o testos, sempre que la instal·lació sigui
desmuntable i no malmeti els elements arquitectònics de la composició de la façana, i
s’observi tot allò que estableix el Codi d'accessibilitat vigent.
3. El titular es farà càrrec del correcte manteniment d'aquests elements. L'incompliment
d'aquest extrem serà causa de retirada immediata.

Títol Tercer. Capítol I. Secció 3a. Subsecció 3a
Façanes. Plantes pis
Article 61.
(apartats 1 i
2)

2

Usos admesos en les plantes pis
1. Fusteries i persianes
A. S’admet la utilització d'un únic sistema de fusteria i persianes en tots els buits
arquitectònics en plantes pis d'una façana, en tots els seus aspectes (col·locació,
disseny, material i color) en alguna de les condicions següents:
a. Que es conservin la fusteria i tancaments previstos originalment en el projecte
arquitectònic.

(Ordenança d’establiments i centre de comerç alimentari) Article 47. Expositors
Es pot autoritzar la instal·lació d’expositors mòbils de fruites i hortalisses a les façanes dels establiments, sempre que
s’ajustin a les característiques següents:
- Material: metàl·lic inoxidable amb capa de pintura no contaminant.
- Alçada mínima del primer prestatge respecte al sòl: 50 cm.
- Mampara de protecció a cada prestatge: 25-30 cm.
- Fons màxim: 30-50 cm.
- Amplada de la vorera: 1,80-2,50 m.
- Amplada de carrer: 5-7 m en carrers per a vianants de casc antic.
El fons màxim de l’expositor està en funció de l’amplada del carrer per a vianants o la vorera on estigui situat.
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b. Que es restitueixin la fusteria i tancaments previstos originalment en el projecte
arquitectònic en la seva posició i cromatisme originaris.
c. Que s'obtingui llicència d'obres segons un projecte arquitectònic global.
B. En els edificis catalogats o situats en les seves àrees de protecció, el tractament o
restitució de la fusteria i els tancaments en les condicions esmentades a l'apartat
anterior és requisit necessari per a l'obtenció de les llicències següents:
a. Llicència de neteja o restauració de façanes.
b. Llicència d'activitats.
c. Llicència per a la col·locació dels elements d'ús del paisatge urbà, regulats en
aquesta Ordenança.
C. La fusteria i les persianes dels buits arquitectònics de les plantes pis han d’estar
lliures d'elements sobreposats.
D. No s'admet la utilització de vidres reflectants, ni tampoc l'avançament de la fusteria
per a abastar i convertir en interior l'espai definit pels balcons i les terrasses.
2. Tractament vegetal
S’admet la col·locació de jardineres i testos amb plantació vegetal als elements previstos
per a tal fi en el projecte arquitectònic, i a les finestres i balcons, sempre que aquesta
instal·lació sigui desmuntable i no malmeti els elements constructius o compositius de la
façana.
Article 62.
(apartats 1 a
5)

Tendals en les plantes pis
1. S’admet la instal·lació de tendals plegables de lona o teixit similar en els forats
arquitectònics de les plantes pis d'un edifici per protegir-los del sol.
2. Els tendals s’han de col·locar dins dels buits arquitectònics i, un cop plegats, no han
d’ocultar, en cap cas, els elements decoratius de l'emmarcament. No s'admeten tendals
en tribunes o en cossos sortints tancats.
3. El seu sortint o volada des del pla de la façana serà inferior en 60 cm a l'amplada de la
vorera, amb una volada màxima d'1,50 m.
4. El color dels tendals ha d'adequar-se amb la gamma cromàtica present en l'arquitectura
de l'edifici sobre el qual es disposin, i en tot cas, ha de ser el mateix per a tots els tendals
de l'edifici que puguin ser percebuts simultàniament.
5. En edificis catalogats i en les seves zones de protecció o conservació, la col·locació de
tendals quedarà supeditada a la presentació d'un projecte tècnic i cromàtic sobre la
globalitat de l'edifici.

Article 63.

Elements tècnics d’instal·lació
1. S'entén per elements tècnics d'instal·lació els aires condicionats, les antenes, alarmes,
plaques solars i altres aparells similars, així com també els seus conductes i elements
auxiliars.
2. Queda prohibida la col·locació dels elements tècnics d'instal·lació sobre els paraments de
façana, miradors i balconades. En cap cas aquests elements podran sobresortir del
tancament dels buits arquitectònics. Aquests elements hauran d'harmonitzar amb la
solució del tancament en què s'ubiquin.
3. En el cas d'edificis inclosos en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic de
la ciutat de Barcelona, la col·locació d'aquests elements requerirà obligatòriament
l'obtenció de la llicència municipal.

Títol Tercer. Capítol I. Secció 3a. Subsecció 5a
Mitgeres
Article 67.

Disposicions comunes a les mitgeres
1. Els projectes d'obra nova, remodelació, urbanització i enderroc que deixin a la vista una
paret mitgera pròpia o aliena, o tinguin relació amb la visió d'una mitgera, han d’incloure
l'estudi d'impacte visual i les mesures correctores per a l'homogeneïtat del conjunt.
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2. Les obres que deixin a la vista una paret mitgera pròpia o aliena no es consideren
finalitzades fins que no estigui acabada l'adequació constructiva de les parets mitgeres
que quedin descobertes.
3. L'adequació de la paret a les condicions de mur exterior requereix la supressió de les
instal·lacions i elements residuals i el revestiment amb materials propis de façana.
4. Amb caràcter previ a qualsevol actuació que comporti l'ús paisatgístic d'una mitgera
pròpia o aliena, cal que aquesta hagi estat objecte d'obres d'adequació constructiva,
complint els requisits següents:
a) Es complirà la normativa vigent relativa a les condicions dels murs exteriors.
b) Es repararan les patologies que presenti i s'adoptaran les mesures constructives
necessàries per evitar-ne de futures.
c) El revestiment del mur ha de ser de materials que garanteixin la solidesa i la
durabilitat utilitzant acabats propis de façana. Les mitgeres que limitin amb espais de
fàcil accés s’han de revestir amb materials que assegurin la perdurabilitat de
l'actuació.
d) Els cables i altres elements aliens a la identitat de la mitgera han de ser degudament
reconduïts.
e) Cal suprimir de la mitgera tots els elements obsolets.
Article 68.

Usos admesos en les mitgeres
La protecció del paisatge requereix la conservació i el manteniment de la mitgera en
condicions d'ornament públic.
Totes les mitgeres consolidades que siguin perceptibles des de la via pública han de tenir el
tractament de façanes.
L'obertura de finestres o forats arquitectònics requereix l'obtenció prèvia de la llicència
municipal d'obres i el tractament de la totalitat de la mitgera com a façana.

Article 69.

Agençament
S’admet l'agençament de la mitgera mitjançant tractament pictòric, arquitectònic o vegetal,
amb la finalitat d'harmonitzar-la amb el paisatge urbà.
1. Tractament pictòric
L'agençament de la mitgera amb tractament pictòric és el resultat de la utilització de la
seva superfície com a base d'un revestiment de pintura, estuc o monocapa.
El tractament pictòric no pot contenir altres representacions gràfiques que no siguin
motius arquitectònics, els quals constituiran la causa principal de l'harmonització de la
mitgera amb el paisatge urbà.
2. Tractament arquitectònic
L'agençament de la mitgera amb tractament arquitectònic és el resultat de l'aplicació
d'elements corporis a la seva superfície, ja siguin envans pluvials, paravents o altres, els
quals, mitjançant una relació volumètrica amb l'element tractat, són la causa principal de
la integració en el paisatge urbà.
3. Tractament vegetal
L'actuació sobre la mitgera amb elements vegetals és aquella per la qual s'apliquen
elements vegetals que produeixin sobre el parament un efecte volumètric i cromàtic, de
manera que aquesta és la causa principal de la integració en el paisatge urbà.
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I. Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona

Títol 1. Capítol 2. Secció 1
L’ús comú especial
Article 31.
(apartat 1)

Tendals
1. La llicència per a la instal·lació de tendals adossats a les façanes, es concedirà sempre
que no dificulti la circulació de vianants o altres usos. En qualsevol cas, els tendals hauran
de ser replegables i desmuntables i no podran projectar-se més enllà de la voravia.

Títol 2
Obligacions dels titulars de les instal·lacions o immobles situats a la via pública o confrontants amb aquesta
Article 59.

Retolació de carrers i d’immobles
Els titulars dels immobles limítrofs a la via pública tenen l’obligació de col·locar a la façana la
placa del número de l’edifici i admetre la placa de denominació del carrer amb les
característiques i en el lloc assenyalats per l’Ajuntament. Correspon també al titular de
l’immoble mantenir les plaques netes i en bon estat de conservació.

Article 60.

Instal·lació d’elements de mobiliari urbà
Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública tenen l’obligació d’admetre a la façana
la instal·lació de fanals, senyals de circulació o altres elements de mobiliari urbà. Aquesta
obligació és gratuïta, sense perjudici de la reparació o compensació dels desperfectes que la
seva instal·lació produeixi.
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I. Ordenances reguladores

Article 4
(apartats 12a
i 14a)

Regulació de l’edificació de nova planta i ampliació en la zona de casc antic de conservació
(12b).
12a. Estètica
Les cornises, els coronaments, els buits, els plens, els balcons, les finestres, els colors, les
textures i demés components exteriors de les façanes de nova edificació hauran
d’harmonitzar amb l’edificació veïna tradicional del sector.
Les promocions d’edificació que abastin més d’una parcel·la hauran de composar la seva
façana de manera que es resolgui l’impacte que produeix el canvi de parcel·lació en l’espai
públic.
A efectes del paràgraf anterior es consideraran les parcel·les existents en el moment de
l’aprovació del present document.
14a. Plaça de la Boqueria
Les edificacions que donen front a la Plaça de la Boqueria i als passos d’aquesta plaça i del
carrer del Carme i Hospital hauran de subjectar-se a la composició de l’edificació porticada
que en part l’emmarca.
A tal efecte, com requisit previ a la concessió de qualsevol llicència d’edificació haurà de
presentar-se, tramitar-se i aprovar-se, un Estudi de Detall que precisi les alineacions
definitives de les edificacions, tant en planta baixa com en planta pis, i el volum de les
mateixes d’acord amb les determinacions establertes en el present Pla, havent de precisar
també l’esmentat Estudi l’emplaçament dels elements arquitectònics i característiques dels
materials a utilitzar, per que, en tot cas, s’utilitzi la prescripció del paràgraf anterior relativa
al rigorós respecte a la composició de l’edificació porticada actual. El perímetre dels estudis
de detall serà el que s’expressa en el plànol d’Ordenació de l’Edificació (05) d’aquest PERI.

Article 7
(apartat 4)

Les obres de reparació, de rehabilitació, de reconversió i d’ampliació
4. La rehabilitació
Es consideren obres de rehabilitació les que tenen com a finalitat la consolidació, la millora o
la modernització de l’immoble. En les obres de rehabilitació s’exigeix la conservació de la
façana principal, dels components més significatius de l’edifici i de la tipologia estructural,
com a mínim, en el 50% de la superfície de l’edifici una vegada rehabilitat.
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I. Ordenança metropolitana de publicitat (PGM)

Capítol IV
Protecció de l’entorn i del medi ambient
Article 13.

Adaptació física i estètica de les instal·lacions
1. Les instal·lacions publicitàries, tant pel seu contingut com per la seva configuració, no
desentonarà de l’ambient del sector.
2. En les àrees protegides, edificis i conjunts catalogats i en els seus entorns serà preceptiu
l’informe previ dels serveis tècnics que entenen la matèria.
3. Els ajuntaments podran exigir la utilització de materials i sistemes constructius
determinats per tal de conservar o establir un caire arquitectònic o urbanístic específic.
4. Les activitats publicitàries se subjectaran a les limitacions establertes als arts. 94 i 95 de
les OME per aquelles àrees que els ajuntaments defineixin en les respectives ordenances.
5. No s’autoritzaran activitats publicitàries que comportin la utilització de suports que no
estiguin en les degudes condicions estètiques i ambientals o siguin il·legals.

Article 14.
(apartat 4)

Protecció de l’entorn i del medi ambient
4. Les activitats publicitàries que utilitzin llenguatge visual tindran les següents limitacions:
4.1. No s’utilitzaran grafismes, dibuixos, dissenys, colors o llums inapropiats respecte
l’entorn on se situïn, ni donaran lloc a confusions amb els senyals de tràfic.
En aquest sentit queden especialment prohibides les llums situades a una distància
menor de 10 m. de qualsevol senyal de tràfic o semàfor que puguin desvirtuar la
seva percepció.
4.2. Les instal·lacions publicitàries no podran impedir la visibilitat normal del paisatge ni
la ventilació o il·luminació de dependències d’edificacions, a menys que ocupin
volum, efectivament edificable, amb excepció de les expressament autoritzades per
la regulació continguda en aquesta ordenança o les ordenances municipals que
s’aprovin.
4.3. Les instal·lacions publicitàries susceptibles d’emetre llum, sempre que no causin
molèsties als usuaris de les edificacions pròximes o als vianants i conductors de
vehicles, només seran autoritzades en horaris compresos entre les 8 i les 22 hores
del dia.
Fora de l’àmbit horari establert al paràgraf anterior, en hores nocturnes, només
podran ésser autoritzades les instal·lacions publicitàries lluminoses informatives o
indicatives de serveis públics, col·lectius o comunitaris i les situades en planta baixa
o per sobre de la coberta dels edificis, sempre que sobre els paraments d’edificis
pròxims que continguin forats de ventilació i il·luminació d’habitatges o usos
residencials, sanitaris o similars, no es produeixi un increment de lluminositat
equivalent al 10 per 100 de la de fons existent en hores nocturnes, amb un màxim
de 10 lux. d’increment.
4.4. Els horaris esmentats podran ésser modificats, previ informe favorable a la junta
assessora de publicitat o a proposta de la mateixa, per a dies senyalats i de forma
excepcional.
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Capítol V
Regulació de les activitats publicitàries i de les seves instal·lacions
Article 18.
(apartats 2, 3
i 4)

3

Condicions dels objectes publicitaris
Els ajuntaments de la comarca regularan en les seves Ordenances les condicions tècniques i
d’utilització d’aquest tipus d’instal·lacions, havent-se de complir, per a cada objecte i en
relació a cada suport, en qualsevol cas, les següents limitacions específiques:
2. Dels rètols
2.1 Els rètols en planta baixa hauran de situar-se de forma que cap dels seus punts no
es trobi a una alçada inferior als 2,50 m per sobre de la rasant de la voravia, amb un
vol màxim de 0,45 m per a carrers de menys de 20 m i de 0,90 m per als carrers de
20 m o més metres.
Els rètols bandera podran volar amb un màxim d’1,50 m, l’amplada de la voravia
3
menys 0,60 m; en carrers de 4 o menys metres o amb voravies menors d’100 m no
s’admetrà la instal·lació de rètols bandera.
Els rètols lluminosos se subjectaran al que disposa l’art. 18 d’aquesta Ordenança.
En plantes pis només s’autoritzaran quan responguin a l’ús comercial de la totalitat
de l’edifici, i sigui aprovat segons projecte específic.
Per sobre de la coberta, serà imprescindible que se situï per sobre de l’alçada
reguladora màxima que correspongui a l’entorn i de les edificacions existents en
aquest entorns; tanmateix, no podrà ultrapassar l’alçada màxima corresponent a la
possible coberta inclinada definida per les Normes Urbanístiques del PGM. L’entorn
considerat és el definit per una distància de 30 m mesurada des de qualsevol punt
del rètol.
3. Pancartes i cartells de venda o lloguer de locals i/o habitatges o similars.
3.1 Les activitats publicitàries enunciades en aquest article tindran el caire limitat
4
5
definit a l’art. 4 d’aquesta Ordenança amb les limitacions senyalades a l’art. 6 de
la mateixa.
3.2 Malgrat el que disposa l’art. 6, les llicencies per aquestes activitats podran
prorrogar-se més vegades, per períodes anyals, sempre que es demostri
fefaentment la persistència del motiu del missatge publicitari.
3.3 L’acompliment dels objectius del missatge publicitari produirà la caducitat
automàtica de la llicencia; la prolongació injustificada de l’activitat determinarà la
incoació del corresponent expedient d’infracció com si no hagués tingut mai
llicència.
3.4 Les condicions de desenvolupament de l’activitat i de les seves instal·lacions
vindran regulades per les corresponents Ordenances municipals.
4. Condicions referides al suport.
4.1 Per a l’autorització de cartelleres o rètols sobre tanques provisionals de solars o
situades a l’interior dels mateixos serà imprescindible el manteniment de les seves
condicions ambientals.
4.2 No s’admetran activitats publicitàries en mitgeres consolidades d’edificis construïts

Errada material de la normativa. Es deu referir a voreres menors d’1 m.

4

Article 4. Caràcter de les llicències d’activitats publicitàries
Les llicències per a la instal·lació i funcionament d’activitats publicitàries seran temporals, de caire limitat o indeterminat.
Perquè una activitat publicitària sigui considerada de caire limitat serà imprescindible que tingui aquest caire l’activitat, el
producte o el servei que s’ofereix al públic mitjançant el missatge publicitari; les altres activitats es consideren
indeterminades.
5
Article 6. Terminis de la llicència
Les llicències d’activitats publicitàries de caire limitat no tindran una durada superior a un any, prorrogable per un any
més i per una sola vegada; s’exceptuen d’aquesta limitació les activitats publicitàries lligades a l’execució d’obres la
durada de les quals serà igual a la prevista a la llicència d’obres, i les regulades a l’apartat 4 de l’art. 18 d’aquesta
Ordenança. Les llicències d’activitats publicitàries de caire indeterminat tindran la durada que se sol·liciti a la llicència,
amb un màxim de 5 anys prorrogables per períodes màxims de dos anys.
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o en construcció d’acord amb les previsions del PGM quan estiguin subjectes a
l’obligació de tractament de façana. En canvi, podran ésser autoritzades aquelles
activitats que millorin l’aspecte de les mitgeres existents en edificis fora
d’ordenació, i en aquelles que quedin vistes en motiu d’actuacions públiques o de
desenvolupament del PGM. En aquest sentit, seran considerats de domini públic els
paraments de mitjanes vistes que recaiguin a espais verds i públics en general,
podent autoritzar- s’hi activitats publicitàries convingudes similars a les definides a
6
l’art. 5.3 d’aquesta Ordenança valorant-se especialment l’aspecte exterior de les
edificacions i la integració a l’entorn, com també la utilització cultural d’aquests
paraments.
Article 20.

Instal·lacions especials
Les banderes representatives de països, estats, estaments oficials, organismes públics,
partits polítics, centres culturals i religiosos, clubs esportius i recreatius i similars, es
regularan com a publicitat institucional i no tindran altres limitacions que les que s’imposin
en la llicència.

Disposicions transitòries
Segona
(apartats
B.2.1, B.2.5,
B.3, B.3.1.1,
B.3.1.2, B.6.1,
B.6.2, B.7, D.1

B.2 Publicitat mitjançant rètols, plaques o escuts
B.2.1. En parets mitgeres d’edificis
S’autoritzaran rètols de tot tipus en les mitgeres no consolidades en les mateixes
circumstàncies i amb les mateixes limitacions que les establertes per a les
cartelleres, autoritzant-se en aquest cas un sortint màxim de 0,40 m.
7
En la part de la mitgera consolidada s’autoritzarà únicament els rètols de lletres o
signes retallats sense fons o amb fons no opac sense sobresortir dels límits de la
mitgera, amb un sortint màxim de 0,30 m. sempre que correspongui a la
denominació genèrica de l’edifici, local o establiment o l’activitat de qualsevol tipus
que en el mateix s’hi desenvolupi sempre que l’edifici, local o establiment estigui
dedicat a l’activitat de referència. La part ocupada pel rètol no depassarà el 5 per
100 de la superfície de mitgera consolidada.
B.2.5. En les façanes dels edificis
Als efectes de la present Ordenança es distingeixen dues situacions:
2.5.1.a. En la planta baixa. S’entén per planta baixa d’una façana la part de
superfície d’aquesta que estigui en aquesta situació d’acord amb la
normativa del planejament vigent a cada zona.
Les façanes de les plantes soterrànies que degut al desnivell dels vials o
dels terrenys puguin quedar descobertes o les façanes de plantes
semisoterrànies construïdes a l’emparament de disposicions anteriors al
planejament actual vigent, se subjectarà a les mateixes restriccions que per

6

Article 5. Activitats sobre béns de naturalesa pública (apartat 3)
3. Publicitat convinguda: que contempla aquelles activitats publicitàries que mitjançant convenis específics que les
autoritzin expressament poden incorporar-se al mobiliari urbà (tal és el cas de publicitat a les papereres o autobusos a
canvi d’una taxa o del seu finançament).
7
Art. 66.2 Mitgera consolidada és aquella que, totalment o en part, es troba en alguna de les situacions següents:
a) Que estigui per damunt de l'alçada reguladora màxima permesa per a la finca contigua.
b) Que es trobi sobre una finca respecte de la qual existeixi una servitud d'altius non tolendi, de vistes, o altra, mentre
aquesta servitud no es redimeixi.
c) Que limiti, pertanyi o estigui entorn d'un edifici o un jardí catalogats.
d) Que es trobi totalment o parcial sobre la via pública o sobre l'interior de l'illa.
e) Que es trobi sobre parcel·la o part de parcel·la destinada a jardí, d'equipament actual o de nova creació o de
transformació de l'ús en zona verda o equipament, llevat que en el solar existeixi una activitat amb llicència
disconforme amb l'ordenament urbanístic vigent.
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a la planta baixa.
S’autoritzaran rètols en plantes baixes amb un sortint màxim de 0,20 m
sobre el pla de la façana, sempre que la seva implantació no trenqui la
continuïtat de la façana, no ocultant elements d’interès o significatius de
l’edifici.
En els fronts i laterals de les marquesines i elements sortints autoritzats
per les Normes Urbanístiques vigents, es permetrà l’aparició de rètols de
forma que amb la seva instal·lació no se superin els sortints màxims
previstos per a aquests elements i que el gruix o altura dels mateixos no
excedeixi de 0,50 m.
Així mateix s’admetran rètols de lletres o signes retallats sense fons o amb
fons no opac, sobre marquesines i elements similars, de forma que no
sobresurtin del perímetre d’aquests i el gruix o altura total del conjunt
format per marquesines i rètol no superi els 0,70 m.
De forma anàloga, s’admetrà amb les mateixes limitacions que els rètols o
signes se situïn per sota de la marquesina, penjant d’ella, sempre que la
part inferior se situï sobre el nivell de la vorera o espai públic a una altura
màxima de 2,50 m.
Pel que fa referència a la composició, es tindran en compte les mateixes
consideracions generals que s’han assenyalat en apartats anteriors.
2.5.1.b. En plantes pis. S’entendrà per planta pis d’una façana la part de superfície
de la mateixa corresponent a les plantes que tinguin aquest concepte
d’acord amb el plantejament vigent.
Les plantes entresolades construïdes a l’emparament de disposicions
anteriors a les vigents Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità
tindran la consideració de planta pis en la part que ultrapassi l’alçaria
màxima que per la zona correspon a la planta baixa.
2.5.2.a. Aquestes limitacions podran flexibilitzar-se en àrees específiques o edificis
exclusius quan vinguin determinades per l’Ajuntament, previ informe de la
Comissió Assessora, i amb subjecció als criteris generals de l’Ordenança.
B.3. Publicitat mitjançant tendals
Limitacions generals per a la publicitat mitjançant aquest suport en totes les situacions
en què s’admet independentment de les limitacions particulars per a cada una d’elles:
a. El missatge publicitari difós mitjançant aquest suport correspondrà únicament a la
denominació genèrica de l’edifici, establiment o local de què es tracti.
b. El color, textura i forma no podrà trencar la composició general de l’edifici façana o
element sobre el que se suporti o introduir efectes discordants estranys o ridículs sobre
els mateixos o en el seu entorn.
c. El resultat formal del conjunt de tendals instal·lats en la façana d’un edifici serà objecte
d’especial fiscalització, qual els instal·lats i/o els que es pretenguin col·locar
corresponguin a formes, textures i colors també diferents no sols en quant als possibles
efectes discordants entre ells, sinó també per l’ordre d’ubicació.
Únicament seran autoritzades aquestes instal·lacions en les següents situacions i en les
condicions que s’especifiquen:
B.3.1. En façanes d’edificis
3.1.1. En planta baixa. (Segons definició de l’apartat 2.5.1.a).
S’admetran tendals en les plantes baixes dels edificis, sense peus drets que
recolzin en la via pública amb subjecció a les següents regles particulars:
a. Les barres tensores i els altres elements de la instal·lació se situaran a una
altura mínima sobre el nivell de la vorera o espai públic, de 2,30 m. sense
que cap punt del tendal, serrells o laterals estiguin situats a una altura
inferior a 2 m.
b. El seu vol no podrà ésser superior en cap punt a l’amplada de la vorera
menys de 0,60 m. amb un màxim d’1,50 m. quan siguin opacs i 3 m. quan
siguin translúcids.
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3.1.2. En plantes pis. (Segons definició de l’apartat 2.5.1.b).
S’admetran els tendals en les plantes pis dels edificis amb subjecció als
criteris assenyalats essent el vol autoritzat el màxim permès per la normativa
urbanística pels cossos sortints en aquestes plantes.
B.6. Publicitat mitjançant banderes, banderoles i pancartes
S’admetrà la publicitat mitjançant aquest tipus d’objecte únicament en les següents
situacions o suports:
B.6.1. En façanes d’edificis
S’admetrà la col·locació de banderes, banderoles i pancartes com activitats
publicitàries en les plantes baixes i plantes pis dels edificis amb subjecció a les
següents regles:
a. El missatge publicitari haurà de correspondre a la difusió de les activitats que
amb caràcter circumstancial, estacionari o periòdic es desenvolupin en l’edifici o
emplaçament i, en conseqüència, en l’atorgament de la llicencia es farà constar
expressament el termini pel que s’atorga.
b. La instal·lació garantirà la solidesa necessària per evitar la seva caiguda sobre la
via pública i no ocultarà elements arquitectònics d’interès o significatius de
l’edifici.
c. L’ús de la totalitat de les dependències i locals de l’edifici haurà d’ésser algun
dels següents: comercial, industrial, esportiu o recreatiu.
d. Els elements de l’objecte i les pròpies banderes, banderoles o pancartes es
disposaran de tal forma que no sobresurtin del vol màxim autoritzat en cada cas
pels elements sortints d’acord amb el plantejament vigent. En el cas de banderes,
el vol podrà ésser el doble de l’assenyalat.
e. Caldrà garantir que les banderes, banderoles o pancartes, tant objectes com la
tela o materials que els conforma no perjudiquin a l’onejar, elements arboris, de
mobiliari urbà o d’altres a la via pública.
f. No s’admetrà que els instal·lats davant els buits de les façanes en restringeixin o
en disminueixin l’accés, la il·luminació o la ventilació.
B.6.2. Damunt terrats o coberts d’edificis
S’autoritzaran en aquesta situació d’acord amb l’assenyalat en les punts a., b., c., i
e. de l’apartat anterior sempre que l’altura de la instal·lació no superi la dimensió
d’1,80 m mesurada sobre el nivell del terrat o coberta, amb l’excepció que es
tracti de banderes en el qual cas s’autoritzaran a una altura màxima de 3,50 m.
B.7. Publicitat mitjançant elements electrònics
Serà susceptible d’admissió en qualsevol situació previ informe favorable de la Comissió
Assessora de Publicitat.
Les activitats publicitàries desenvolupades per aquests sistemes se subjectaran a les
prescripcions generals d’aquesta Ordenança i a més a les següents:
a. Quan es precisi pantalla o element similar per produir els efectes lluminosos, aquests
se subjectaran en quant a la seva ubicació, dimensions i resta de les característiques a les
assenyalades per a cartelleres i rètols segons el cas que es tracti.
b. Quan es desenvolupin en l’interior de solars, les pantalles i la resta d’elements
necessaris, s’ubicaran ocupant el volum virtual edificable en la parcel·la segons la seva
qualificació urbanística.
En tots els casos s’assegurarà un tractament adequat de les parts posteriors o laterals
dels suports quan aquestes siguin visibles.
Si per necessitats tecnològiques degudament justificades es precisessin dimensions o
sortints superiors o fos inviable el compliment de les condicions imposades, es
considerarà en cada supòsit les limitacions que s’hagin d’aplicar, i previ informe dels
serveis tècnics competents i de la Comissió Assessora de Publicitat.
c. Els equips de reproducció, enginys electrònics o mecànics necessaris per produir
aquestes activitats i altres elements, se situaran de tal forma que no causin molèsties, ni
perill pels vianants, els ocupants de l’immoble o immobles contigus.
d. No s’admetrà que aquest tipus d’activitat publicitària provoqui impactes

Recull de normativa vigent

32

Anàlisi del marc normatiu vigent amb incidència sobre la composició, el tractament o la
intervenció arquitectònica en les façanes a la Rambla de Barcelona

distorsionants, per a l’entorn o efectes extravagants, discordants o de mal gust sobre el
mateix.
D.1. No precisaran de l’esmentada llicencia, excepte quan per motius concrets especificats
en la normativa vigent sigui obligatòria:
1. Les plaques o escuts indicatius de dependències públiques.
2. Les banderes o banderoles, senyeres i elements similars, representatius dels diferents
països, estats, organismes oficials, centres culturals, religiosos, esportius o polítics.
3. Els anuncis col·locats en les portes, vitrines o aparadors d’establiments comercials,
limitats a indicar horaris en què es trobin oberts al públic, preus dels articles oferts, els
motius del seu tancament temporal, de trasllat, liquidacions o rebaixes i d’altres similars.
4. Els que es limitin a indicar la situació de venda o lloguer d’un immoble, col·locats en el
mateix, durant un període de 18 mesos des de l’acabament de l’obra.
5. Els indicadors o anagrames col·locats en vehicles, sempre que corresponguin al nom o
activitat del propietari o arrendatari.

II. Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona

Títol Tercer. Capítol I. Secció 1a
Disposicions generals
Article 19.
(apartat b)

Prohibicions genèriques
b) No es permet la instal·lació de suports publicitaris que afectin les llums, les vistes o
l’accés a les dependències dels edificis.

Títol Tercer. Capítol I. Secció 3a. Subsecció 2a
Façanes. Planta baixa
Article 52.

Rètols identificadors
Es permet la instal·lació de rètols identificadors a la planta baixa de les façanes en les
condicions següents:
1. Rètols identificadors dins els buits arquitectònics:
a) La part ocupada pel rètol no ha d’excedir el 30% de la superfície del buit.
b) La forma del rètol ha de seguir el llenguatge morfològic del forat arquitectònic, en
especial quan aquest forat presenti una imposta o similar.
c) No han de quedar restringits, disminuïts ni perjudicats, la il·luminació, la ventilació, la
seguretat contra incendis ni l'accés als locals, pel que fa a mesures funcionals
mínimes requerides.
d) El rètol s’ha de col·locar darrere dels elements arquitectònics o decoratius que
emmarquin i defineixin el buit arquitectònic i dels elements estructurals singulars que
aquest contingui, amb la finalitat de no ocultar-los, i adossat al pla original de la
fusteria de la planta baixa.
En el cas que aquests elements no existeixin, el rètol s’ha de col·locar endarrerit un
mínim de 25 cm del pla de la façana. Quan la fusteria original estigui a una distància
inferior a 25 cm del pla de la façana s'admetrà un rètol laminar adossat a la fusteria,
que sempre haurà d'estar endarrerit en relació al pla de façana.
e) El disseny del rètol haurà d'incorporar el sistema il·luminació més adequat a les seves
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característiques, tenint en compte que el rètol i la seva llum artificial es consideren en
aquesta normativa un sol element de disseny integrat i mai dos elements
independents.
f) En vestíbuls d'accés comuns de l'edifici, només s'admetran plaques d'identificació en
els brancals interiors del buit arquitectònic. Les plaques d'identificació seran d'un únic
material, metall o vidre. No s'accepten repeticions de missatges. Igualment
s'admetran plaques d'identificació als brancals interiors dels buits arquitectònics dels
locals comercials en planta baixa, als efectes de recollir els horaris d'atenció al públic
dels establiments.
2. Rètols identificadors sobre façana, en espais expressament destinats a aquest fi.
a) S'hi admet un únic rètol, que no pot coexistir amb un altre rètol en el mateix local.
b) El rètol ha d’estar format per lletres, signes o línies, retallats, ancorats un a un i sense
fons, que no excedeixi els 12 cm de gruix.
3. Rètols identificadors sobre el pla de façana:
8
A. En situacions de zona general o de restricció només s'acceptarà un rètol sobre el pla
de façana, quan sigui possible la seva col·locació en les condicions específiques
descrites en els punts a i b anteriors. Aquest rètol no podrà coexistir amb altres en el
mateix local.
B. En zones de transició, podrà coexistir un rètol en façana en la situació especificada en
els punts 1 i 2 anteriors.
C. El rètol estarà format per lletres, signes o línies, retallats, ancorats un a un i sense
fons, i no excedirà de 12 cm de gruix.
D. El rètol s’ha de col·locar en funció de les característiques arquitectòniques,
decoratives, morfològiques i cromàtiques del parament, sense ocultar elements
decoratius.
E. El rètol ha de ser enquadrable en un perímetre envoltant, assimilat a un rectangle
regular, determinat per les seves projeccions verticals i horitzontals.
F. Quan la composició arquitectònica n'aconselli la col·locació sobre la llinda del forat
arquitectònic, no sobrepassarà la dimensió de la seva amplària i haurà de centrar-se
respecte als elements definitoris superior i inferior. La seva ocupació màxima serà del
50% de l'espai lliure de projecció del buit arquitectònic i el límit superior.
G. Quan la composició arquitectònica no permeti la situació anterior, el rètol es
col·locarà en un dels paraments contigus al buit arquitectònic, sense ultrapassar en
alçada la del límit del buit -o l'arrencada de l'arc en el seu cas i sense arribar als límits
dels emmarcaments dels buits arquitectònics. Quant a superfície, no pot excedir de
0,25 m².
Article 53.
(apartat 3)

Elements identificadors sobre altres situacions. Rètols bandera
9
3. Zona de restricció
Únicament s'accepta la col·locació d’un rètol bandera homologat per façana comercial,
sempre que no distorsionin la composició i elements singulars de l'edifici.

Article 54.

Característiques generals dels rètols
1. Amb la implantació dels rètols no es pot desfigurar ni desmerèixer la composició general
de la façana, considerant també els rètols i altres elements ja existents.
2. En edificis catalogats, el rètol serà de material noble, com la pedra, el metall o el vidre.
3. Els rètols lluminosos es regeixen, a més, per les normes següents:
a. El disseny del rètol ha d'incorporar el sistema d'il·luminació més adequat a les seves
característiques, tenint en compte que el rètol i la seva llum artificial es consideren en
aquesta normativa un sol element de disseny integrat i mai dos elements

8

D’acord amb el plànol que consta en l’annex 1 de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, el
districte de Ciutat Vella es correspon, com a norma general, amb una zona de restricció. Tanmateix, els edificis catalogats A
i B es corresponen amb una zona de prohibició.
9
Veure nota 8.

Recull de normativa vigent

34

Anàlisi del marc normatiu vigent amb incidència sobre la composició, el tractament o la
intervenció arquitectònica en les façanes a la Rambla de Barcelona

independents.
D'aquesta condició se’n deriva que, entenent-se el rètol i la seva il·luminació com un
mateix objecte, les disposicions d'aquesta normativa quant a situació, mides, color i
altres característiques dels rètols indicadors s'apliquen al conjunt resultant.
b. La intensitat lumínica no pot excedir en més de 250 luxs la intensitat lumínica màxima
existent a l'espai públic on doni la planta baixa de què es tracti en el moment de la
sol·licitud de la llicència.
c. La llum projectada no ha de modificar els colors que l'element il·luminat, la façana o
el seu entorn presenten a la llum del dia.
d. La il·luminació no ha d’introduir efectes estranys, com per exemple parpelleig, canvis
de color, projeccions animades, etc..
4. Els rètols identificadors que corresponguin a la denominació de l'edifici s'admeten quan
s'adaptin a les disposicions anteriors de rètols sobre façana en planta baixa, i s'han de
situar en els paraments contigus al buit arquitectònic i només un per façana.
10
5. En zona d’aplicació general i en zones de transició s'admet la col·locació d’un
pictograma d’identificació sobre les persianes metàl·liques o altres sistemes de
tancament dels locals. Només es permet un pictograma d'identificació, i en cap cas
s'adossaran rètols sobre les reixes de tancament.
Aquesta presència no ultrapassarà el 30% de la superfície del buit arquitectònic.
Article 55.

Publicitat a plantes baixes d’edificis
És prohibida la instal·lació de publicitat a la planta baixa de les façanes, salvat els rètols que
anunciïn la venda o el lloguer dels locals situats al mateix edifici, en les condicions següents:
a. S'admet un únic rètol per local.
b. La dimensió màxima del rètol serà de 100 cm x 70 cm.
c. El rètol s’ha de col·locar dins dels buits arquitectònics del local de què es tracti.
d. El fons del rètol ha de ser de color blanc.
e. En el missatge no pot constar més informació que el logotip de l'Agència, l'objecte de
l'anunci i el telèfon de contacte.
f. La permanència del rètol no pot excedir el període d'un any, a no ser que s'acrediti
inequívocament que no s'ha produït la venda o el lloguer.

Títol Tercer. Capítol I. Secció 3a. Subsecció 3a
Façanes. Plantes pis
Article 61.
(apartats 3.1 i
4)

10
11

Usos admesos en les plantes pis
3. Instal·lació de rètols indicadors
11
3.1 Zona de restricció
No s’admet la instal·lació de rètols en les plantes pis de les façanes dels edificis.
4. Publicitat
S’admet la instal·lació de publicitat a les plantes pis que anunciïn la venda o lloguer de
pisos o locals situats en el mateix edifici, en les condicions següents:
A. La instal·lació d’un únic rètol per habitatge o unitat de local.
B. La dimensió màxima del rètol serà de 100 cm x 70 cm.
C. Se situarà a les baranes dels balcons i balconades o a les finestres corresponents al
pis o local de què es tracti.
D. El fons del rètol ha de ser de color blanc.
E. En el missatge no pot constar altra informació que la identificació del venedor,
l'objecte de l'anunci i el telèfon de contacte.
F. La permanència del rètol no pot excedir el període d’un any, a no ser que s'acrediti

Veure nota 8.
Veure nota 8.
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inequívocament que no s'ha produït la venda o el lloguer.

Títol Tercer. Capítol I. Secció 3a. Subsecció 4a
Façanes. Coronament
Article 65.

Usos admesos en el coronament dels edificis
1. Rètols identificadors
12
A. Zona general i zona de restricció
S’admet la instal·lació, en el coronament d'edificis no catalogats, d'un rètol
d'identificació únic corresponent a l'empresa que desenvolupi la seva activitat en
l'edifici, que ocupi almenys la meitat del seu sostre comercial i que disposi de la
corresponent autorització de la propietat de l'immoble.
B. Zona de transició
S’admet la instal·lació, en el coronament d'edificis no catalogats, d'un rètol
d'identificació únic corresponent a l'empresa que desenvolupi la seva activitat en
l'edifici i disposi de la corresponent autorització de la propietat de l'immoble.
2. La instal·lació de rètols d'identificació haurà de complir, en qualsevol cas, les condicions
següents:
a) Que el missatge identificador no es repeteixi en cap altre lloc de l'edifici, llevat de la
planta baixa.
b) Que el rètol estigui format per un sol rengle de lletres o signes corporis retallats
sense fons, ancorats d'un en un al pla de façana. El projecte ha de detallar els
elements estructurals de suport, i justificar la solidesa i la seguretat del conjunt, en
especial davant l'acció del vent.
c) El rètol s'ha de centrar respecte dels elements definitoris superiors, inferiors i laterals
del lloc que ocupi. La seva ocupació màxima serà del 50% de l'espai opac del
coronament.
d) Que el rètol no oculti els elements arquitectònics i decoratius ni els perfils de coberta.
e) Que l'edifici s'emplaci en vies de més de 20 metres, o quan es prevegi en el projecte
arquitectònic original de l'edifici un espai per a aquesta finalitat".
3. Rètols publicitaris
a) Podrà utilitzar-se publicitàriament el coronament d'edificis únicament com a
alternativa i substitució dels rètols existents en terrats i en aquells edificis on així ho
permeti la present Ordenança. En tot cas, no podran coexistir ambdues situacions al
mateix temps.
b) Per a la instal·lació d’aquests rètols publicitaris, és de compliment obligatori la
presentació del corresponent projecte tècnic que avali la millora paisatgística de la
proposta.

Títol Tercer. Capítol I. Secció 3a. Subsecció 5a
Mitgeres
Article 70.

12

Activitat d’identificació
1. S’admet la instal·lació o el pintat de rètol d'identificació a la mitgera amb la finalitat
d'informar del nom de l’edifici o de la presència d'una activitat autoritzada en l'edifici, en
les condicions que s'especifiquen en aquest article i amb les excepcions següents:
a) Que la mitgera pertanyi a equipaments públics o privats.
b) Que la mitgera confronti amb espais lliures d'ús públic, col·lectiu o privat, o espais
verds, o en sigui l’entorn.
c) Que la mitgera pertanyi a edificis catalogats o conjunts protegits, o hi confini o en

Veure nota 8.
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sigui l'entorn.
2. Requisits de l'actuació.
L'actuació d'ús identificatiu de la mitgera ha de ser objecte d'un projecte global
d'adequació de tota la mitgera, independentment del fet que el missatge identificatiu
l'ocupi parcialment.
El projecte ha d’incloure informació sobre les circumstàncies de l'entorn, i considerar
exhaustivament les condicions del rètol, el disseny dels elements de suport i el seu
ancoratge sobre l'edifici, com també la solidesa de conjunt, especialment davant l'acció
del vent.
3. Contingut del missatge
El contingut de missatge es referirà únicament a la denominació de l'activitat i al logotip
o emblema representatiu.
No pot ser partit, desmembrat ni repetit en la mateixa mitgera.
El missatge no pot perjudicar la visió, il·luminació o ventilació dels buits, finestres o altres
elements arquitectònics de l'edifici ni afectar negativament els locals pròxims al lloc on
s'instal·lin o als seus ocupants.
Els motius, les figures, el color i la forma dels diferents elements no poden produir
efectes discordants, estranys o ridículs a l'edifici i a l'entorn.
4. Situació del missatge
A. El missatge ha d’estar totalment situat sobre la superfície de la mitgera i tenir en
compte la seva geometria.
B. No pot ser tangent en cap punt amb els límits físics de la mitgera.
C. El missatge ha d’anar sobre un pictograma o signes retolats sense fons, ajustats a les
característiques següents:
a) Pictograma. És aquella actuació en la qual el suport del missatge identificatiu és
un grafisme no corpori realitzat sobre el parament. La superfície ocupada pel
grafisme, comptabilitzada mitjançant el rectangle resultant de les projeccions
horitzontal i vertical dels seus límits, no pot ocupar més del 10 % de la superfície
total del parament, si bé la superfície de la mitgera ha de ser tractada en tota la
seva superfície de tal manera que no es produeixin diferències de cromatisme o
qualitat entre les dues parts.
b) Signes retolats sense fons. És aquella actuació en la qual el suport del missatge
identificatiu és un objecte corpori, de material durador, que pot produir efectes
de relleu o estar il·luminat.
D. La superfície ocupada pel missatge no sobrepassarà el 10 % de la superfície total de la
mitgera.
E. El vol del rètol no excedirà de 12 cm respecte del plànol vertical.
F. L'element lluminós, en cas de ser-ho, no ha de produir canvis de color, intermitències
ni llambrecs.
G. Les estructures auxiliars, instal·lacions i altres elements necessaris per a la instal·lació
hauran de quedar ocults i imperceptibles des de l'espai públic.
Article 71.

Activitat publicitària
1. Queda prohibit l'ús publicitari de les mitgeres consolidades mitjançant cartelleres o
rètols lluminosos.
2. S’admet l'ús de la paret mitgera no consolidada en la zona general i de transició com a
suport de publicitat en les condicions que s'especifiquen en aquest article.
3. En cas que una paret mitgera sigui consolidada i no consolidada, d’acord amb la definició
d’aquesta categoria, es considerarà no consolidada, llevat de la part de la seva superfície
amb afectacions urbanístiques.
4. Requisits de l'actuació
a) L'actuació d'ús publicitari de la mitgera ha de ser objecte d'un projecte global
d'adequació de tota la mitgera.
b) El projecte contindrà la informació de la solució compositiva proposada i la relació
amb l'entorn immediat, especificant els materials, les textures i el color, i considerarà
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exhaustivament les condicions del rètol, el disseny dels elements de suport i
l'ancoratge sobre l'edifici, com també la solidesa del conjunt, especialment davant
l'acció del vent.
c) El missatge ha d’anar sobre pictogrames, rètols corporis sense fons, en les mateixes
condicions que les establertes per a l'ús d'identificació, o sobre cartelleres
publicitàries, ajustades aquestes darreres a la zonificació i característiques que
s'estableixen en l'article següent.
d) S'admeten aquestes instal·lacions en les parets mitgeres del edificis amb subjecció a
les condicions generals assenyalades. En aquest cas s'acceptarà un sortint màxim de
0,40 m del pla de la mitgera.
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Tot seguit es mostra un resum de les determinacions normatives vigents referents a la regulació, el tractament
o la intervenció en les façanes de la Rambla de Barcelona agrupades per conceptes.

Adaptació a l’entorn
• Les construccions hauran d’harmonitzar amb l’ambient estètic del sector.
• No s’admetran actuacions individuals que distorsionin el cromatisme, la textura i les solucions constructives
dels edificis o del conjunt en el qual s’ubiquin.
• Les edificacions que donen front a la Plaça de la Boqueria i als passos d’aquesta plaça i del carrer del Carme
i Hospital hauran de subjectar-se a la composició de l’edificació porticada que en part l’emmarca.

Tractament de mitgeres
• S’hauran d’acabar amb materials de façana o retirar‑se tal com calgui per permetre l’aparició d’obertures
com si es tractés d’una façana.
• Es prohibeixen els acabats en envà pluvial vist i els arrebossats i revestiments superficials de mal
comportament a la intempèrie.
• S’admet l'agençament de la mitgera mitjançant tractament pictòric, arquitectònic o vegetal.

Composició arquitectònica
Caràcter general
• Les altures de cornises, acabaments, buits de balcons, miradors, finestres i la resta d’elements han de seguir
les normes tradicionals de composició.
• Les baranes, persianes i tendals d'una mateixa unitat constructiva, sigui en façana interior o exterior, han de
mantenir l'homogeneïtat (cromatisme, material, textures i morfologia dels elements) prevista en el projecte
constructiu o acordada per la propietat o comunitat de propietaris.
• La llicència per a la instal·lació de tendals adossats a les façanes es concedirà sempre que no dificulti la
circulació de vianants o altres usos. En qualsevol cas, els tendals hauran de ser replegables i desmuntables.
• S’admet la col·locació de jardineres i testos amb plantació vegetal a les finestres i balcons, en plantes pis i
en planta baixa, sempre que aquesta instal·lació sigui desmuntable, no malmeti els elements constructius o
compositius de la façana i es compleixi el Codi d’accessibilitat vigent.
• En edificis catalogats o en zones de protecció patrimonial, cal restituir l’ordre arquitectònic alterat per
obtenir llicència d’obra major, ambiental o de l’activitat, i per actuacions que impliquen l’ús del paisatge
urbà (col·locació de fusteria, persianes, rètols, tendals, aire condicionat, il·luminació artificial, etc.).
Planta baixa (PB)
• Prioritzar materials durables i de fàcil conservació i manteniment en els paraments de façana de les PB.
• La fusteria, el tancament i el cancell d'un local o vestíbul s’han de conservar quan siguin originaris.
• Quan la fusteria, el tancament o el cancell d'un local o vestíbul hagin estat substituïts en actuacions
anteriors, es restituiran a la seva posició i cromatisme originaris.
• La fusteria i els tancaments de tota la PB d’un mateix edifici han de ser homogenis.
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• En locals comercials, la fusteria s’ha d’integrar en els buits arquitectònics. La fusteria és el suport normal en
el que han d'integrar-se els rètols i les reixes de l'aire condicionat d’un local.
• S’admeten tendals de protecció solar col·locats dins dels buits arquitectònics, i en cap cas poden ocultar els
elements decoratius de l'emmarcament. Les barres tensores i altres elements de la instal·lació se situaran a
una alçada mínima sobre el nivell de la vorera de 2,20 m, sense que cap punt del tendal, serrells o laterals,
s'alcin a menys de 2 m. El seu sortint o volada des del pla de la façana serà inferior en 60 cm a l'amplada de
la vorera, amb una volada màxima de 3 m. El tendal pot exhibir l'identificador de l'establiment pintat sobre
la tela i en una sola posició, ocupant un màxim d’un 25% de la superfície del tendal.
• S’admet la col·locació de marquesines sobreposades a l’arquitectura existent quan l’establiment ocupi la
totalitat de la PB i només en locals destinats a les activitats d’hotel, cinema i teatre.
Plantes pis (PPis)
• S’admet la utilització d’un únic sistema de fusteria i persianes en PPis d’una façana (material, color, ...).
• No s'admet la utilització de vidres reflectants, ni tampoc l'avançament de la fusteria per a abastar i convertir
en interior l'espai definit pels balcons i les terrasses de les plantes pis.
• S’admet la instal·lació de tendals plegables de lona en els forats arquitectònics com a protecció solar.
Tanmateix, no s’admeten en tribunes o cossos sortints tancats. El seu vol serà inferior en 60 cm a l’amplada
de la vorera, amb una volada màxima d’1,50 m. El color ha de ser el mateix per a tots els tendals de l’edifici
percebuts simultàniament.

Intervencions i manteniment
• En actuacions de rehabilitació es permet l’addició de volums estrictes deguts als elements tècnics
d’instal·lacions comunitàries, ascensors, comptadors i serveis generals.
• En els BCIL (nivell B) i en els béns urbanísticament protegits (nivell C) s’admet l’augment de volums sense
afectar els valors protegits, si no consta una prohibició específica en la fitxa de protecció corresponent.
• Les intervencions en els conjunts urbanísticament protegits s'ajustaran a les condicions que figuren en la
fitxa de protecció del conjunt, en les fitxes de protecció individuals dels elements inclosos i, en el seu cas, en
les fitxes urbanístiques.
• Preferentment s'utilitzaran tècniques tradicionals que respectin les qualitats de textura i colors originals
dels elements compositius i constructius.
• Queden prohibides les actuacions parcials que alterin les façanes amb aplacats i afegits aliens a
l'arquitectura de l'edifici.
• En les obres de rehabilitació s’exigeix la conservació de la façana principal, dels components més
significatius de l’edifici i de la tipologia estructural, com a mínim, en el 50% de la superfície de l’edifici una
vegada rehabilitat.

Instal·lacions i serveis
• No es poden col·locar instal·lacions o conduccions sobre les façanes, tret de les expressament autoritzades instal·lacions bàsiques de servei, telefonia, electricitat i gas-, i amb les condicions i en els àmbits permesos.
Les façanes dels edificis catalogats no seran, en cap cas, objecte d'instal·lacions i conduccions adossades.

Resum de la normativa vigent

42
42

Anàlisi del marc normatiu vigent amb incidència sobre la composició, el tractament o la
intervenció en les façanes de la Rambla de Barcelona

• La col·locació de conductes, aparells i altres elements de les instal·lacions, individuals o comunitàries, sobre
les façanes dels edificis -aire condicionat, xemeneies d'extracció de fums, cablejats, etc.-, estarà
condicionada a la presentació d'un projecte d'integració global en la composició arquitectònica de l'edifici.
• Els elements tècnics d’instal·lació –aires condicionats, antenes, alarmes, etc.- i els seus conductes no es
poden col·locar en paraments de façana, miradors i balconades. En cap cas podran sobresortir del
tancament dels buits arquitectònics. En el cas d’edificis inclosos en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic
Historicoartístic, la col·locació d’aquests elements requerirà l’obtenció de la llicència municipal.
• En projectes de construcció de nova planta i de rehabilitació integral, les instal·lacions d’aire condicionat i
de captadors d’energia solar hauran de situar-se, preferentment, en els terrats.
• La instal·lació d’aire condicionat en un local en PB ha de complir les següents condicions:
- Idèntica solució per a tots els forats d'un mateix edifici.
- L'aparell de sortida a l'exterior s'integrarà en la fusteria i s’adaptarà al seu disseny. En cap cas s’ubicarà
perforant la façana o adossant-l’hi.
- Les reixes de ventilació han de complir les mateixes condicions d'ubicació i ocupació prevista pels rètols
informatius dins dels buits arquitectònics en PB.
- En edificis catalogats es pot denegar la col·locació a façana quan les característiques del tancament
original no ho admetin.
• Es permet la instal·lació de les alarmes integrades a la fusteria o en els brancals interiors dels buits
arquitectònics; en tot cas, mai sobre la façana. Les condicions de forma i color dels aparells hauran de
respectar la composició cromàtica de l'edifici i no podran dur impresa cap marca o indicatiu comercial.
• No s'acceptarà la il·luminació en planta baixa amb cap element d’il·luminació que no formi part dels rètols
indicadors admesos segons la normativa.
• Queda prohibida la il·luminació global de les façanes dels edificis tret que el projecte sigui objecte,
excepcionalment, d’autorització paisatgística.

Rètols i activitat publicitària
Caràcter general
• Les instal·lacions publicitàries, tant pel seu contingut com per la seva configuració, no desentonarà de
l’ambient del sector.
• En les àrees protegides, edificis i conjunts catalogats i en els seus entorns serà preceptiu l’informe previ dels
serveis tècnics que entenen la matèria.
• Els rètols en PB han de situar-se a una alçada ≥ 2,50 m sobre la rasant de la voravia i amb un vol màxim de
0,45 m, (0,90 m en carrers ≥ 20 m).
• Els rètols bandera poden volar l’amplada de la voravia menys 0,60 m, amb un màxim d’1,50 m. En carrers ≤
4 m o amb voravies < 1 m, no s’admeten rètols bandera.
• No s’admet activitat publicitària en mitgeres consolidades quan estiguin subjectes a l’obligació de
tractament de façana. Sí s’admetran, però, activitats que millorin l’aspecte de les mitgeres existents en
edificis fora d’ordenació i en les que quedin vistes amb motiu d’actuacions públiques o de
desenvolupament del PGM.
Planta baixa (PB)
• En PB, es permet la instal·lació de rètols identificadors dins dels buits arquitectònics (ocupant < 30% de la
superfície del buit) i sobre façana (en espais expressament destinats a aquest fi). En vestíbuls d’accés
comuns de l’edifici, només s’admeten plaques d’identificació en els brancals interiors del buit arquitectònic.
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• En edificis catalogats, el rètol serà de material noble, com la pedra, el metall o el vidre.
• Queda prohibida la instal·lació de publicitat a la PB de les façanes llevat dels rètols de venda o lloguer de
locals situats en el mateix edifici amb determinades condicions.
Plantes pis (PPis)
• No s’admet la instal·lació de rètols identificadors en les plantes pis de les façanes.
• S’admet la instal·lació de publicitat a les plantes pis que anunciïn la venda o lloguer de pisos en el mateix
edifici amb determinades condicions.
Coronament
• S’admet la instal·lació, amb determinades condicions, de rètols identificadors en edificis no catalogats
corresponent a l’empresa que ocupi com a mínim la meitat del seu sostre comercial i que disposi de
l’autorització de la propietat de l’immoble.
Mitgeres
• S’admet la instal·lació o el pintat de rètol d’identificació, amb certes condicions, llevat que la mitgera
pertanyi a equipaments públics o privats, confronti amb espais lliures d’ús públic, o pertanyi a edificis
catalogats o conjunts protegits o hi confini o en sigui l’entorn.
• Queda prohibit l’ús publicitari de les mitgeres consolidades mitjançant cartelleres o rètols lluminosos.
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De l’anàlisi de la normativa vigent exposada en els capítols precedents, es desprèn que tant la regulació
genèrica referent a les façanes com les pròpies fitxes de protecció del Pla especial del patrimoni arquitectònic,
històric i artístic estan orientades a la preservació i al tractament individualitzat de cada edifici per separat. En
el millor dels casos, només apareix alguna ambigua referència a l’encaix i harmonització amb l’entorn.
Des del punt de vista arquitectònic, les façanes de la Rambla presenten una coherència formal molt elevada.
Tant la tipologia com l’estil arquitectònic, els materials i el ritme i proporció dels buits és força homogeni en
ambdues façanes al llarg de tot l’eix. A més, l’estat de conservació és, en general, molt correcte i les
intervencions en edificis catalogats s’ha produït amb força tacte i respecte al patrimoni.
Tanmateix, la qualitat i singularitat arquitectònica del conjunt de la Rambla sembla prou palesa com per a
proposar uns criteris de conservació de tot el conjunt –actualment inexistents-, més enllà de la regulació
individualitzada de cada edifici.
En aquest sentit, en el present capítol s’assenyalen aquells trets que contribueixen a realçar el valor
patrimonial de la Rambla com a conjunt i a donar una visió unitària, des del punt de vista arquitectònic, de la
mateixa. Aquests trets, totalment complementaris a la regulació normativa vigent, podrien entendre’s com uns
punts bàsics que hauria de contenir un possible futur desenvolupament de la fitxa de protecció del conjunt de
la Rambla del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic, actualment buit de contingut.
Per últim, es fa notar la potencialitat que disposa la Rambla per millorar la connectivitat de les plantes baixes
d’alguns dels edificis singulars existents, com ara els equipaments. En aquest sentit, s’apunta com a interessant
una anàlisi de les possibilitats d’estendre l’activitat de l’espai públic cap a l’interior dels edificis i viceversa,
augmentant la porositat de la Rambla, influenciant sobre les dinàmiques de l’espai públic i assolint una major
intensitat en l’experiència patrimonial del conjunt.
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Criteris de composició estètica que donen unitat al conjunt de la Rambla i que no estan regulats en la
normativa vigent analitzada

1. Visió de conjunt
Cal fer prevaldre sempre la visió de conjunt per sobre de la visió individualitzada de cada edifici.
Potenciar el diàleg entre les dues façanes de la Rambla.
Prioritzar les volumetries senzilles i compactes, i evitar volumetries complexes o distorsionants amb
l’entorn.

2. Proporció de plens i buits
Preservar la proporció tradicional de predomini dels plens sobre els buits en el mur de façana. En
conseqüència, es pot establir una limitació dels buits a un màxim genèric del 50%* de la superfície de
façana. En tot cas, en edificis catalogats cal respectar o recuperar els buits originals.
Respectar el ritme dels eixos de massissos i buits de la composició tradicional.
* Seria aconsellable realitzar un estudi detallat sobre la proporció de plens i buits en base als aixecaments de les façanes de la
Rambla.

3. Directriu horitzontal del parament de façana: sòcol, impostes, coronament i balcons
Respectar la directriu horitzontal que organitza la composició del conjunt. Aquesta horitzontalitat ve
donada pels següents elements:
I. Sòcol: la diferenciació compositiva de la base de l’edifici (planta baixa i entresolat) respecte les
plantes superiors és un recurs generalitzat al llarg de tota la via i dóna unitat al conjunt.
II. Impostes: la presència generalitzada d’impostes, ja sigui amb pigment o en relleu amb pedra, afegeix
una marcada component horitzontal present al llarg de tot l’eix.
III. Coronament: el coronament, present a tots els edificis, uniformitza el conjunt. Integrar
harmònicament les cornises i acabats de coberta amb els edificis veïns, sens perjudici del
compliment de la normativa urbanística vigent pel que respecta a l’alçada reguladora.
IV. Balcons: la presència generalitzada de balcons amb baranes de color negre estableix una marcada
directriu horitzontal que sobresurt del pla de façana i visualment és molt reconeixedor.
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4. Proporció vertical de buits
Cal preservar els criteris tradicionals de predomini de les proporcions verticals sobre les horitzontals a
les obertures. La component vertical de les finestres estableix el contrapunt a l’horitzontalitat de sòcol,
impostes, coronament i balcons.
Limitar les dimensions de les obertures d’acord amb els criteris de composició tradicionals.

5. Fusteries i persianes
Utilitzar persianes enrotllables de fusta (sense calaix visible exteriorment) o de llibrets. En qualsevol cas,
utilitzar un únic tipus per a totes les plantes d’un mateix edifici.
En edificis catalogats, restaurar, en la mesura del possible, la fusteria i persianes originals. Restaurar o
recuperar la porta d’entrada a la finca sense utilitzar vernissos en el seu acabat.

6. Baranes i balcons
Utilitzar barres de ferro verticals, amb acabat amb pintura negra, com a solució tipus de barana.
En edificis o elements catalogats, restaurar les baranes metàl·liques i elements de forja dels balcons o,
en cas de substitució, utilitzar la solució tipus de barana descrita en el punt anterior.
Preservar el criteri tradicional compositiu de disminució del vol dels balcons a mesura que se situen en
plantes més elevades.

7. Ornamentació: pintures, esgrafiats i aplacats amb terracota
En edificis catalogats, mantenir i/o restaurar els motius ornamentals existents amb les tècniques
adients.
Pel que fa a als colors del parament de façana, la gamma present és àmplia. En tot cas, en actuacions en
edificis catalogats és aconsellable buscar el color original mitjançant tècnica de decapat i, si no és
possible, utilitzar la gamma de color majoritària de la Rambla*.
* Caldria realitzar un estudi detallat sobre la gamma de colors actual i original de les façanes de la Rambla per a confeccionar una
paleta de colors de la Rambla.

8. Materials
Evitar els acabats de façana amb els següents materials: obra vista, bloc de formigó vist, arrebossat de
pòrtland, paraments de vidre (tipus mur-cortina o similar), parament metàl·lic (tipus plafó Sandwich o
similar). No utilitzar PVC per als baixants per façana visibles des de la Rambla.
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Es recomana utilitzar els següents materials per als acabats de façana: morter tradicional de calç aèria
amarada.
En edificis catalogats, la restauració de façanes ha de consolidar els revestiments i acabats originals i no
substituir-los. En tot cas, cal utilitzar pintures de calç o minerals a base de silicats de potassi i evitar les
pintures a base de resina, plàstiques, acríliques o orgàniques. En cas de substitució de baixants,
realitzar-los amb coure o zenc.

9. Altres propostes compositives de façanes
Cal preveure la realització d’altres solucions de composició de façana. En aquest sentit, és possible la
desviació respecte algun dels criteris assenyalats en els punts anteriors (mai tots alhora) sempre i quan
es justifiqui convenientment mitjançant l’estudi o estudis escaients, posant especial èmfasi en l’anàlisi i
valoració de l’efecte de la composició proposada envers el conjunt de la Rambla.
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ANNEX 1. QUADRE RESUM DE LA NORMATIVA VIGENT

QUADRE RESUM DEL MARC NORMATIU VIGENT AMB INCIDÈNCIA SOBRE LA COMPOSICIÓ, EL TRACTAMENT O LA INTERVENCIÓ EN LES FAÇANES DE LA RAMBLA DE BARCELONA. Octubre de 2014

Pla General Metropolità

Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, Històric i
Artístic

Adaptar-se a l’ambient estètic del sector.

Adaptació a l'entorn

Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà

Ordenança sobre l'Ús de les Vies i els Espais Públics

No s’admetran actuacions individuals que distorsionin el cromatisme, la
textura i les solucions constructives dels edificis o del conjunt en el qual
s’ubiquin.

Evitar efectes discordants entre les façanes d'una mateixa illa, contigües o
pròximes.

PERI Raval (aplicable a façana Raval)

Les cornises, els coronaments, els buits, els plens, els balcons, les finestres,
els colors, les textures i demés components exteriors de les façanes de nova
edificació hauran d’harmonitzar amb l’edificació veïna tradicional del sector.

Les mitgeres consolidades perceptibles des de la via pública han de tenir el
tractament de façanes.

Tractament de
mitgeres

Les obres que deixin a la vista una paret mitgera pròpia o aliena han
d'adequar la paret a les condicions de mur exterior: reparant patologies,
suprimint instal·lacions i elements residuals i revestint-la amb materials
propis de façana que en garanteixin la solides i durabilitat.

S’hauran d’acabar amb materials de façana o enretirar-se per permetre
l’aparició d’obertures.
Queda prohibit l'acabat en envà pluvial vist i els arrebossats i revestiments
superficials de mal comportament a la intempèrie.

S’admet l'agençament de la mitgera mitjançant tractament pictòric,
arquitectònic o vegetal, amb la finalitat d'harmonitzar-la amb el paisatge
urbà.
Les baranes, persianes i tendals d'una mateixa unitat constructiva han de
mantenir l'homogeneïtat (cromatisme, material, textures i morfologia dels
elements) prevista en el projecte constructiu o acordada per la propietat o
comunitat de propietaris.
S’admet la col·locació de jardineres i testos amb plantació vegetal a les
finestres i balcons, en plantes pis i en planta baixa, sempre que aquesta
instal·lació sigui desmuntable, no malmeti els elements constructius o
compositius de la façana i es compleixi el Codi d’accessibilitat vigent.
En edificis catalogats o en zones de protecció patrimonial, cal restituir
l’ordre arquitectònic alterat per obtenir llicència d’obra major, ambiental o
de l’activitat, i per actuacions que impliquen l’ús del paisatge urbà
(col·locació de fusteria, persianes, rètols, tendals, aire condicionat,
il·luminació artificial, etc.).
Planta baixa (PB)
- La fusteria, el tancament i el cancell d'un local o vestíbul s’han de
conservar quan siguin originaris.
- Quan la fusteria, el tancament o el cancell d'un local o vestíbul hagin estat
substituïts en actuacions anteriors, es restituiran a la seva posició i
cromatisme originaris.
- La fusteria i els tancaments de tota la PB d’un mateix edifici han de ser
homogenis.
- En locals comercials, la fusteria s’ha d’integrar en els buits arquitectònics.
La fusteria és el suport normal en el que han d'integrar-se els rètols i les
reixes de l'aire condicionat d’un local.
- S’admeten tendals de protecció solar col·locats dins dels buits
arquitectònics, i no poden ocultar els elements decoratius de
l'emmarcament. Les barres tensores i altres elements de la instal·lació se
situaran a una alçada mínima sobre el nivell de la vorera de 2,20 m, sense
que cap punt del tendal s'alci a menys de 2 m. El seu sortint o volada des
del pla de la façana serà inferior en 60 cm a l'amplada de la vorera, amb
una volada màxima de 3 m. El tendal pot exhibir l'identificador de
l'establiment pintat sobre la tela i en una sola posició, ocupant un màxim
d’un 25% de la superfície del tendal.
- S’admet la col·locació de marquesines sobreposades a l’arquitectura
existent quan l’establiment ocupi la totalitat de la PB i només en locals
destinats a les activitats d’hotel, cinema i teatre.

Altures de cornises, acabaments, buits de balcons, miradors, finestres i resta
d'elements han de seguir les normes tradicionals de composició i ús de
materials que harmonitzin amb l'entorn.

Composició
arquitectònica

Possibilitat d’establir les següents obligacions:
- Prioritzar materials en PB amb condicions de durada i fàcil conservació i
facilitat de manteniment.
- Prioritzar que la decoració dels fronts d’establiments comercials i resta
d'establiments comercials es desenvolupi dins el buit arquitectònic de
l'edifici.
- En obres de reforma de façana, estendre-la a tota la PB.

La llicència per a la instal·lació de tendals adossats a les façanes es
concedirà sempre que no dificulti la circulació de vianants o altres usos. En
qualsevol cas, els tendals hauran de ser replegables i desmuntables i no
podran projectar-se més enllà de la voravia.
Els titulars dels immobles limítrofs a la via pública tenen l’obligació de
col·locar a la façana les plaques del número de l’edifici i de denominació del
carrer amb les característiques i en el lloc assenyalats per l’Ajuntament.

Les promocions d’edificació que abastin més d’una parcel·la hauran de
composar la seva façana de manera que es resolgui l’impacte que produeix
el canvi de parcel·lació en l’espai públic.
Les edificacions que donen front a la Plaça de la Boqueria i als passos
d’aquesta plaça i del carrer del Carme i Hospital hauran de subjectar-se a la
composició de l’edificació porticada que en part l’emmarca.

Plantes pis (PPis)
- S’admet la utilització d’un únic sistema de fusteria i persianes en PPis
d’una façana (material, color, ...).
- No s'admet la utilització de vidres reflectants, ni tampoc l'avançament de
la fusteria per a abastar i convertir en interior l'espai definit pels balcons i
les terrasses.
- S’admeten tendals de protecció solar en els buits arquitectònics. No
s’admeten, però, en tribunes o cossos sortints tancats. El seu vol serà
inferior en 60 cm a l’amplada de la vorera, amb una volada màxima d’1,50
m. El color ha de ser el mateix per a tots els tendals de l’edifici percebuts
simultàniament.

En els BCIL (nivell B) es pot realitzar augment de volum sense afectar els
valors protegits, si no consta una prohibició específica en la fitxa de
protecció
corresponent.

Intervencions i
manteniment

Les addicions de volums permesos s'han de produir amb especial
consideració a l'impacte a la composició general de l'edifici.
En actuacions de rehabilitació es permet l'addició de volums estrictes
deguts als elements tècnics d'instal·lacions comunitàries, ascensors,
comptadors i serveis generals.

En els béns urbanísticament protegits (nivell C) es poden realitzar les obres
de manteniment, consolidació, reestructuració i modernització de
reestructuració parcial que no perjudiquin els valors derivats de la façana
que és objecte de protecció. S’admet l’augment de volums sense afectar els
valors protegits, si no consta una prohibició expressa en la fitxa de protecció
corresponent.

Preferentment s'utilitzaran tècniques tradicionals que respectin les qualitats
de textura i colors originals dels elements compositius i constructius.

En les obres de rehabilitació s’exigeix la conservació de la façana principal,
dels components més significatius de l’edifici i de la tipologia estructural,
com a mínim, en el 50% de la superfície de l’edifici una vegada rehabilitat.

Queden prohibides les actuacions parcials que alterin les façanes amb
aplacats i afegits aliens a l'arquitectura de l'edifici.

Les intervencions en els conjunts urbanísticament protegits s'ajustaran a les
condicions que figuren en la fitxa de protecció del conjunt, en les fitxes de
protecció individuals dels elements inclosos i, en el seu cas, en les fitxes
urbanístiques.
No es poden col·locar instal·lacions o conduccions sobre les façanes, tret de
les expressament autoritzades -instal·lacions bàsiques de servei, telefonia,
electricitat i gas-, i amb les condicions i en els àmbits permesos. Les façanes
dels edificis catalogats no seran, en cap cas, objecte d'instal·lacions i
conduccions adossades.
La col·locació de conductes, aparells i altres elements de les instal·lacions,
individuals o comunitàries, sobre les façanes dels edificis -aire condicionat,
xemeneies d'extracció de fums, cablejats, etc.-, estarà condicionada a la
presentació d'un projecte d'integració global en la composició
arquitectònica de l'edifici.
Els elements tècnics d’instal·lació –aires condicionats, antenes, alarmes,
etc.- i els seus conductes no es poden col·locar en paraments de façana,
miradors i balconades. En cap cas podran sobresortir del tancament dels
buits arquitectònics. En el cas d’edificis inclosos en el Catàleg del Patrimoni
Arquitectònic Historicoartístic, la col·locació d’aquests elements requerirà
l’obtenció de la llicència municipal.
En projectes de construcció de nova planta i de rehabilitació integral, les
instal·lacions d’aire condicionat i de captadors d’energia solar hauran de
situar-se, preferentment, en els terrats.

Instal·lacions i serveis

La instal·lació d'aire condicionat en un local en PB ha de complir les
següents condicions:
- Idèntica solució per a tots els forats d'un mateix edifici.
- L'aparell de sortida a l'exterior s'integrarà en la fusteria i s’adaptarà al seu
disseny. En cap cas s’ubicarà perforant la façana o adossant-l’hi .
- Les reixes de ventilació han de complir les mateixes condicions d'ubicació
i ocupació prevista pels rètols informatius dins dels buits arquitectònics
en PB.
- En edificis catalogats es pot denegar la col·locació a façana quan les
característiques del tancament original no ho admetin.

Es permet la instal·lació de les alarmes integrades a la fusteria o en els
brancals interiors dels buits arquitectònics; en tot cas, mai sobre la façana.
Les condicions de forma i color dels aparells hauran de respectar la
composició cromàtica de l'edifici i no podran dur impresa cap marca o
indicatiu comercial.
No s'acceptarà la il·luminació en planta baixa amb cap element
d’il·luminació que no formi part dels rètols indicadors admesos segons la
normativa.
Queda prohibida la il·luminació global de les façanes dels edificis tret que el
projecte sigui objecte, excepcionalment, d’autorització paisatgística.
Caràcter general
Les instal·lacions publicitàries, tant pel seu contingut com per la seva
configuració, no desentonarà de l’ambient del sector.
En les àrees protegides, edificis i conjunts catalogats i en els seus entorns
serà preceptiu l’informe previ dels serveis tècnics que entenen la matèria.
Els rètols en PB han de situar-se a una alçada ≥ 2,50 m sobre la rasant de la
voravia i amb un vol màxim de 0,45 m, (0,90 m en carrers ≥ 20 m).
Els rètols bandera poden volar l’amplada de la voravia menys 0,60 m, amb
un màxim d’1,50 m. En carrers ≤ 4 m o amb voravies < 1 m, no s’admeten
rètols bandera.

Les instal·lacions publicitàries no desentonaran de l’ambient del sector.
En les àrees protegides, edificis i conjunts catalogats i en els seus entorns
serà preceptiu l’informe previ dels serveis tècnics que entenen la matèria.
Els rètols en PB han de situar-se a una alçada ≥ 2,50 m sobre la rasant de la
voravia i amb un vol màxim de 0,45 m, (0,90 m en carrers ≥ 20 m).

Rètols i activitat
publicitària

Els rètols bandera poden volar l’amplada de la voravia menys 0,60 m, amb
un màxim d’1,50 m. En carrers ≤ 4 m o amb voravies < 1 m, no s’admeten
rètols bandera.
No s’admet activitat publicitària en mitgeres consolidades quan estiguin
subjectes a l’obligació de tractament de façana. Sí s’admetran, però,
activitats que millorin l’aspecte de les mitgeres existents en edificis fora
d’ordenació i en les que quedin vistes amb motiu d’actuacions públiques o
de desenvolupament del PGM.

No s’admet activitat publicitària en mitgeres consolidades quan estiguin
subjectes a l’obligació de tractament de façana. Sí s’admetran, però,
activitats que millorin l’aspecte de les mitgeres existents en edificis fora
d’ordenació i en les que quedin vistes amb motiu d’actuacions públiques o
de desenvolupament del PGM.
Planta baixa (PB)
En PB, es permet la instal·lació de rètols identificadors dins dels buits
arquitectònics (ocupant < 30% de la superfície del buit) i sobre façana (en
espais expressament destinats a aquest fi). En vestíbuls d’accés comuns de
l’edifici, només s’admeten plaques d’identificació en els brancals interiors
del buit arquitectònic.
En edificis catalogats, el rètol serà de material noble, com la pedra, el metall
o el vidre.
Queda prohibida la instal·lació de publicitat a la PB de les façanes llevat dels
rètols de venda o lloguer de locals situats en el mateix edifici amb
determinades condicions.
Plantes pis (PPis)
No s’admet la instal·lació de rètols identificadors en les PPis de les façanes.
S’admet la instal·lació de publicitat a les plantes pis que anunciïn la venda o
lloguer de pisos en el mateix edifici amb determinades condicions.
Coronament
S’admet la instal·lació, amb determinades condicions, de rètols
identificadors en edificis no catalogats corresponent a l’empresa que ocupi
com a mínim la meitat del seu sostre comercial i que disposi de
l’autorització de la propietat de l’immoble.
Mitgeres
S’admet la instal·lació o el pintat de rètol d’identificació, amb certes
condicions, llevat que la mitgera pertanyi a equipaments públics o privats,
confronti amb espais lliures d’ús públic, o pertanyi a edificis catalogats o
conjunts protegits o hi confini o en sigui l’entorn.
Queda prohibit l’ús publicitari de les mitgeres consolidades mitjançant
cartelleres o rètols lluminosos.

Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública tenen l’obligació
d’admetre a la façana la instal·lació de fanals, senyals de circulació o altres
elements de mobiliari urbà.

