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ZONES  ESPECÍFIQUES (ZE) I 
ÀREES DE TRACTAMENT 
ESPECÍFIC (ATE) SEGONS 
CARACTERÍSTIQUES DEL PLA 
D’USOS

ZONES SATURADES
ZE-1A. Vila de Gràcia. Interior.
Àrees amb un excés d’establi-
ments de concurrència pública que 
la nova regulació ha de tendir a 
buidar. El Pla no permet l’obertura 
de nous establiments. Comprèn 
l’interior de la Vila de Gràcia.

ÀREES DE TRACTAMENT 
ESPECÌFIC (ATE)
Àrees que tenen alguns 
condicionants singulars. Per les 
seves característiques cal regular 
específicament per prevenir 
futures agrupacions de les 
activitats de concurrència pública. 
Es delimiten en les principals 
places del barri de la Vila de Gràcia 
(ATE 1.1.-1.9) i també l’entorn del 
Park Güell amb la Travessera de 
Dalt (ATE 2.1, aquesta menys 
restrictiva).
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ZONES DE CONTENCIÓ
ZE-1B. Vila de Gràcia. Corona.
ZE-1C. Camp d’en Grassot i 
Gràcia Nova.
Àrees amb un nivell màxim 
d’establiments de pública 
concurrència on s’ha d’evitar 
l’augment del nombre d’activitats. 
El Pla permet l’obertura de nous 
establiments sempre i quan la 
nova activitat no comporti un 
augment del nombre total en la 
zona en el conjunt de la zona 
saturada i la de contenció. Engloba 
la corona de la Vila de Gràcia. 
Gràcia Nova i Camp d’en Grassot.

ZONES PERIMETRALS
ZE-1D. Perimetral. Eixample.
ZE-1E. Perimetral. Sarrià-st. 
Gervasi.
Àrees perimetrals de Gràcia amb 
l’Eixample (ZE-1D) delimitada pels 
carrers Diagonal, Còrsega, Pg Sant 
Joan, Rosselló i Cerdenya i de 
Gràcia amb Sarrià-Sant Gervasi 
(ZE-1E) delimitades pels següents 
carrers: Via Augusta. Príncep 
d’Astúries i la Plaça Lesseps.
Aquestes àrees es regulen segons 
el que actualment estableix 
l’ordenació d’usos i activitats del 
districte veí.

ZONES GENÈRIQUES
ZE-02. Barris Nord.
Sector del Districte de Gràcia on el 
nombre d’establiments és molt 
baix i en els que l’augment regular 
de les activitats no ha de malmetre 
l’equilibri entre les activitats i les 
necessitats de la població 
resident, la cohesió del teixit social 
i la qualitat de l’espai públic: barris 
de Vallcarca - Els Penitents, El Coll 
i part del barri de la Salut.


