Més de 200 establiments de valor patrimonial
L'any 2016 l'Ajuntament de Barcelona crea el Catàle9 del patrimoni
arquitectònic, historicoartístic i paisat9ístic dels establiments emblemàtics
de la ciutat de Barcelona, on estan inventariats 209 establiments des del punt
de vista del seu valor patrimonial. Molts d'ells són centenaris i han conservat la
seva activitat original en el mateix local, fet que els converteix en establiments
històrics i emblemàtics.

IMPUQV. Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
Av. Drassanes, 6-8
0800 l Barcelona
Tel. 932 562 525
paisatgeurba@bcn.cat
barcelona. cat/ paisatgeurba
- Ajuts per a la rehabilitació d'establiments comercials, particularment els emblemàtics.
Acompanyament tècnic en l'execució de la rehabilitació.

Què significa estar catalogat?
La protecció patrimonial és un reconeixement del valor de l'establiment. Molts
establiments són petits monuments artístics que destaquen per la seva qualitat i la seva
originalitat. Decoracions modernistes i d'altres estils els aporten un destacable valor
afegit i una qualitat que converteixen Barcelona en una ciutat singular i més atractiva.

Quins recursos i serveis municipals estan a l'abast
dels establiments catalogats?

Oficina d'atenció a les empreses (OAE). BARCELONA ACTIVA
Roc Boronat, 117-127
08018 Barcelona
Tel. 933 209 600
oae@barcelonactiva.cat
barcelonactiva.cat/ empreses
- Serveis d'assessorament personalitzat: constitució d'empreses, finançament, gestió del
talent, transmissió empresarial, etc.

Els comerços emblemàtics es consideren símbol i expressió de la identitat

- Gestió de tràmits: llicències i taxes o serveis com són la constitució d'empreses.

de Barcelona. Contribueixen a configurar un model de ciutat sostenible,

- Programes empresarials i formació pel creixement, el dimensionament empresarial i les

que aposta per la convivència i la cohesió social.

vendes.

Per això, l'Ajuntament impulsa diverses accions en els àmbits de la
PROMOCIÓ i la DIFUSIÓ així com en la RESTAURACIÓ i la

Districtes municipals

CONSERVACIÓ del patrimoni.

- Els districtes municipals atenen temes de llicències, inspeccions, neteja, enllumenat
públic i duen a terme accions de dinamització per al comerç en general.
Per a més informació de cadascun dels districtes podeu contactar amb l'OAC.

SERVEIS I RECURSOS
a l'abast dels establiments catalogats

barcelona.cat/ oac
PAAE. Punt d'Atenció a l'Activitat Econòmica de Ciutat Vella
Convent de Sant Agustí

Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum
Ronda Sant Pau, 43-45
08015 Barcelona
Tel. 678 454 529
emblematicsdirecciocomerc@bcn.cat
barcelona. cat/ comerc
- Promoció dels establiments catalogats a través d'activitats de dinamització
cultural, edicions de materials, guies, llibres, etc.
- Suport a l'activitat comercial, a la formació i a la digitalització del comerç.

Comerç, 36
08003 Barcelona
Tel. 606 392 986
punteconomiccv@barcelonactiva.cat
- Servei específic que assessora i ajuda els comerços i projectes del territori.

Telèfons gratuïts d'interès
01 O
Informació sobre equipaments, agenda, tràmits i serveis d'àmbit metropolità.
900 226 226 Notificació d'avisos, incidències, queixes, reclamacions, suggeriments
agraïments sobre el funcionament de la ciutat i els serveis municipals.

Altres adreces de referència
Associació d'Establiments Emblemàtics
Plaça de l'Àngel, 12
08002 Barcelona
1èl. 639 728 632
est.emblematics@gmail.com
rutadelsemblematics.cat
Fundació Barcelona Comerç
Ferlandina, 25
08001 Barcelona
"lèl. 934 436 346
fondacio@eixosbcn.barcelona
eixosbcn.barcelona

Barcelona Oberta
Avinguda Diagonal, 452
08006 Barcelona
"lèl. 630 403 721
direccio@barcelonaoberta.cat
barcelonaoberta.cat

Una riquesa comercial àmplia i a bona part de la ciutat.
Els comerços catalogats es troben distribuïts pels djferents districtes de la ciutat.
Són símbol i expressió de la identitat de Barcelona, però sobretot atresoren una
tradició i una manera de fer que els fa únics, i entre tots proporcionen una oferta
comercial molt àmplia: farmàcies centenàries, restaurants històrics, pastisseries i
fleques artesanes, cereries, herbolaris ... i fins i tot la botiga de màgia més antiga
del món. Descobreix-los a ww,v.rutadelsemblematics.cat.

Ruta dels emblemàtics
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