
Suspensió de llicències
d’activitats de concurrència 
pública al districte de 
Ciutat Vella

Suspensió 
de llicències
d’activitats de 
concurrència pública 
al districte de 
Ciutat Vella
Període d’aplicació: 
Del 14 d’octubre de 2016
al 14 d’octubre 2017

La suspensió de concessió de 
llicències al Districte de Ciutat Vella 
tindrà vigència durant un any,  des 
de la seva data de publicació al BOPB el 
passat 14 d’octubre de 2016. Aquesta eina, 
de caràcter cautelar i transitori,  perme
trà a l’Ajuntament de Barcelona realitzar 
la revisió del Pla especial d’establiments 
de concurrència pública, hoteleria i altres 
activitats. Aquesta mesura és el pas previ 
necessari per poder elaborar el nou Pla 
d’Usos que serà vigent en els 
propers anys.

ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella



Quin objectiu té?
Durant el període de la seva aplicació s’orde
naran i limitaran les activitats que generen 
accions negatives a l’aire lliure i als barris, per 
tal de potenciar d’altres que ajudin a dina
mitzar l’entorn i que afavoreixin la diversitat 
econòmica i comercial del districte de Ciutat 
Vella.

Quines activitats 
queden afectades?

Totes les activitats regulades pel Pla d’Usos 
del Districte.

• Activitats de restauració 
 (restaurants, bars)
• Activitats musicals 
 (discoteques, bars musicals, etc.)
• Activitats de joc i atracció 
 (bingos, màquines recreatives)
• Activitats de venda alimentària 
• Activitats culturals i socials 
 (centres de difusió cultural)

Quines activitats s’inclouen 
per primera vegada en el marc 
d’aquesta suspensió?

Se suspenen per primer cop les llicències d’ac
tivitats relacionades amb l’activitat turística:

• Agència de viatges
• Oficina de turisme
• Punt d’atenció turística
• Agència de viatges per internet
• Oficina oberta al públic: venda de tiquets
• Magatzem de mercaderies no perilloses
• Agència de transport amb magatzem 

 temporal de mercaderies
• Oficina de gestió de transport duaner
• Exposició i venda o lloguer de bicicletes
• Exposició i venda o lloguer de motos i 

complements.
• Exposició i venda o lloguer de vehicles 
 de mobilitat personal amb motor 

La suspensió afecta 
a tot el territori del districte 
per igual?

No. La suspensió de concessió de llicències 
és un recurs que es pot executar  cada tres 
anys. A l’àmbit de la Rambla l’última suspen
sió va tenir lloc el 2014, per tant ara aquesta 
mesura no tindrà vigència en aquesta zona ni 
tampoc a la del perímetre del Port. La resta 
d’espais del districte queden totalment afec
tats durant el període establert.

Pel que fa a activitats 
relacionades amb obres i 
rehabilitació, a quins àmbits 
afecta?

S’inclou en la suspensió actual l’atorga
ment de llicències relacionades amb obres 
d’edificació i nova planta, gran rehabilitació, 
reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús 
principal de l’edifici, increment del volum o 
sostre edificable, i comunicats immediats o 
diferits vinculats a la instal·lació o ampliació 
d’aquestes activitats.
No queden inclosos aquells emplaçaments 
que ja tinguessin llicència o comunicat 
d’obres concedit abans de la publicació  de la 
suspensió de llicències.

Criteris per a l’aplicació de l’acord de 
suspensió

TIPUS D’HABILITACIÓ ESTAT  
DEL TRÀMIT

LLICÈNCIES D’OBRES I ACTIVITATS

Sol·licitades abans del 14.10.2016, no 
concedides per silenci administratiu

Suspès

Sol·licitades a partir del 14.10.2016 Suspès

Atorgades per silenci administratiu No suspès

Llicències amb certificat d’aprofita
ment urbanístic en vigor

No suspès

Llicències que disposin de llicència o 
comunicat per fer obres

No suspès

ASSABENTATS, DECLARACIONS 
RESPONSABLES I COMUNICATS 
D’ACTIVITATS IMMEDIATS D’OBRES 

Presentades a partir del 14.10.2016 Suspès

Presentades abans del 14.10.2016 No suspès

Llicències amb certificat d’aprofita
ment urbanístic en vigor

No suspès

Llicències que disposin de llicència o 
comunicat per fer obres

No suspès

COMUNICATS DIFERITS PER FER OBRES

Presentats a partir del 14.10.2016 Suspès

Presentats entre el 13.09.2016 i el 
13.10.2016

Suspès

Presentats abans del 13.10.2016 amb 
deficiències no esmenades

Ineficaç

Presentats abans del 13.10.2016 sen
se deficiències notificades

No suspès

Comunicats amb certificat d’aprofita
ment urbanístic en vigor

No suspès


