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OBJECTIUS

L'objectiu principal del present Pla d'usos és establir, en el marc de la legislació vigent, la regulació dels diferents usos derivats de 

les activitats dels establiments de pública concurrència com a desenvolupament de la regulació del r ègim d'usos establert a les 

NU del PGM i de les seves modificacions, i de les categories establertes en l'Ordenan ça Municipal de les Activitats i Establiments 

de pública concurrència de Barcelona, amb la incorporació de noves activitats, els usos del s òl derivats de les activitats del comerç 

alimentari definides al PECAB i de les activitats del comerç no alimentari definides PECNAB i, en tot cas, les activitats definides al 

DLeg 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.

DESCRIPCIÓ

VEURE DOCUMENACIÓ ADJUNTA.

ACORD

Acords Consell de Districte

Publicació i Exposició

QUADRE DE PARÀMETRES URBANÍSTICS

FINANÇAMENT

AL·LEGACIONS

La capacitat tècnica i econòmica del Districte resulta suficient per a fer front a les despeses derivades de la implementació i 

seguiment d'aquest pla d'usos.

EQUIP REDACTOR 300.000 km/s. Mar Santamaria

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

L'àmbit del present Pla, amb una superf ície de 96,85 Ha, abasta les parcel.les compreses (a cavall dels barris de la Dreta de 

l'Eixample i el Fort Pienc) entre els carrers Roger de Ll úria i Passeig Sant Joan, Còrsega i Ronda Sant Pere i el carrer Pau 

Claris en el seu límit amb Plaça Urquinaona, exceptuant l'àmbit del Mercat de la Concepció tal com es grafia en el pl ànol 

d'ordenació O-1. L'Ajuntament està treballant, en paral .lel, l'esmentat projecte de Superilles de la Dreta de l'Eixample delimitat 

al seu torn pels carrers Roger de LLúria, Pau  Claris, Passeig de Sant Joan, Ronda de Sant Pere i Còrsega.

Els entorns del carrer Girona, a més de ser un àmbit majoritàriament residencial, són un pol d'activitat estratègic ja que 

concentren un bon nombre d'establiments de comerç i de servei. Aquest Pla d'usos ha de vetllar per garantir les condicions 

urbanístiques que generin un equilibri d'usos en pro de la preservació de la qualitat de vida dels seus ve ïns, combinant les 

necessitats d'implantació i creixement de les activitats econ òmiques amb el model consolidat d'ocupació del s òl, la preservació 

de l'entorn urbà i dels seus valors paisatgístics, històrics i culturals. 

Si bé l'àmbit es defineix per una gran diversitat comercial, amb diversitat de serveis i comer ços orientats als residents, les 

activitats destinades a l'alimentació, l'oci i el lleure són una part rellevant dins d'aquest model. Així, la relació que s'estableix 

entre les pròpies activitats comercials i els establiments de p ública concurrència i alimentaris indica que encara existeix un cert 

marge per a la implantació de noves activitats a la vegada que cal garantir que, en el futur, el conjunt de l' àmbit continuï donant 

resposta a les necessitats diàries dels residents, consolidant un teixit comercial que estructura el barri i esdevé element de 

referència tant per l'entorn proper com per la resta del districte i de la ciutat. En termes generals, els valors actuals de saturaci ó 

de les activitats regulades són variables, sent l'entorn del Mercat de la Concepci ó, de plaça Urquinaona i Tetuan i alguns carrers 

del perímetre aquells que presenten la saturació més acusada. Cal tenir en compte que les activitats de restauració tenen un 

pes molt important dins de l'àmbit i, per tant, les zones amb major concentració d'activitats de restauració determinen la 

saturació global de l'entorn immediat.

VEURE DETALL DE LES ACTIVITATS REGULADES I PROPOSTA DE REGULACIÓ A LA DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

VEURE QUADRE RESUM D'APLICACIÓ DEL PLA A LA DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
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OBJECTIU / DESCRIPCIÓ 

El Pla d’usos als entorns del carrer Girona vol establir les condicions urbanístiques que garanteixin un equilibri 
d’usos que preservi de la qualitat de vida dels veïns, combinant les necessitats d’implantació i creixement de les 
activitats econòmiques amb el model consolidat d’ocupació del sòl, la preservació de l’entorn urbà i dels seus 
valors paisatgístics, històrics i culturals. 

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

Els entorns del carrer Girona s’han consolidat en els darrers anys com un motor d’activitat comercial rica, singular i 
variada. A la vegada que aquesta zona esdevenia un espai d’interès per a tota la ciutat, l’àmbit ha experimentat un 
augment significatiu d’establiments de pública concurrència, comerç alimentari i altres activitats relacionades amb el 
turisme.  

A aquest context d’especialització creixent de l’activitat econòmica, cal sumar-hi les possibles transformacions en 
planta baixa fruit de la implantació imminent d’un nou eix verd amb prioritat de vianants en el marc del model 
“Superilles”.  

El procés d’elaboració d’aquest pla d’usos es va iniciar amb la suspensió de llicències d’activitat (31/01/2019) i ha 
prosseguit amb un estudi i anàlisi de la situació actual. 

ÀMBIT DEL PLA D’USOS 

L’àmbit del present Pla, amb una superfície de 96,85 Ha, abasta les parcel·les compreses (a cavall dels barris de la 
Dreta de l’Eixample i el Fort Pienc) entre els carrers Roger de Llúria i Passeig Sant Joan, Còrsega i Ronda Sant 
Pere i el carrer Pau Claris en el seu límit amb Plaça Urquinaona, exceptuant l’àmbit del Mercat de la Concepció, 
grafiat en el plànol general d’ordenació O-1.  

PLANEJAMENT VIGENT 

El planejament vigent en l’àmbit és: 

- Previsions sobre règim d’usos del PGM i article 15 Ordenança de Millora i rehabilitació de l’eixample.. 

 

MARC LEGAL 

El present Pla Especial de caràcter urbanístic s’emmarca en un complex i complet marc legal que acull des de la 
normativa comunitària de serveis fins a la normativa sectorial sobre cadascuna de les activitats que regula. 

1. Marc General. La Directiva Europea sobre els serveis en el mercat interior. Directiva 2006/123/CE. 

 Marc jurídic. 
 La Directiva de Serveis i el planejament urbanístic. L’ordenació territorial i urbanística i la protecció del 

medi ambient com a raons per a justificar la regulació de la implantació d’activitats. 
2. Normatives urbanístiques i sectorials. 

ANÀLISI I DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL 

Anàlisi i diagnosi en relació a: 

1. CARACTERÍSTIQUES DEMOGRÀFIQUES. 

L’àmbit presenta una densitat de població baixa en relació amb la resta del districte i de la ciutat. Per contra, 
destaca l’existència d’una nombrosa població flotant, ja que la superfície d'activitat està especialitzada en 
oficines i comerç, fet que genera un augment de població durant la jornada laboral. Addicionalment, cal tenir en 
compte que el districte de l’Eixample concentra el 40% dels establiments hotelers de la ciutat, als qual cal afegir 
els apartaments turístics amb una incidència també molt alta. 

2. LA FORMA URBANA DELS ENTORNS DEL CARRER GIRONA. 

L’àmbit delimitat per aquest pla d’usos inclou gran part dels carrers que es van urbanitzar en primer lloc on més 
de 65 %  de les parcel·les de l’àmbit van ser construïdes abans de 1930. L’Àmbit s’inclou en el sector de de 
conservació establert a l’Ordenança de millora i rehabilitació de l’Eixample, que reconeix el valor urbanístic 
comú que té el teixit urbà de l’Eixample malgrat la seva diversitat puntual. 

3. L’ACTIVITAT COMERCIAL ALS ENTORNS DEL CARRER GIRONA. 
L’àmbit presenta actualment diversitat de serveis i comerços orientats als residents, tot i que les activitats 
destinades a l’alimentació, l’oci i el lleure són també una part rellevant dins d’aquest model. Així, la relació que 
s’estableix entre les pròpies activitats comercials i els establiments de pública concurrència i alimentaris indica 
que encara existeix un cert marge per a la implantació de noves activitats. Al mateix temps s’ha de garantir que, 
en el futur, el conjunt de l’àmbit continuï donant resposta a les necessitats diàries dels residents, consolidant un 
teixit comercial que estructuri el barri.  

4. CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI. 
Una població resident que conviu amb la població flotant. 
L’àmbit és una unitat morfològica única amb característiques singulars. 
Actualment no existeixen conflictes lligats a les activitats. 
Els usos de pública concurrència i el comerç alimentari tenen un paper rellevant en la configuració de la planta 
baixa. 
La saturació d’activitats és variada. 
Es detecta una proliferació d’activitats de gran superfície. 
Existeix un potencial de transformació dels usos. 

 
PROPOSTA DEL PLA 

1. OBJECTIUS I JUSTIFICACIÓ. 
2. DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ. 

3. TIPUS D’ESTABLIMENTS. 

Les activitats i els seus epígrafs corresponents es divideixen en cinc grans grups d’acord als resultats de la 
diagnosi tècnica realitzada i de les accions participatives . Es manté la correspondència amb els epígrafs 
establerts en l’Ordenança municipal d’activitats de concurrència pública i d’altres epígrafs de nova creació 
generats per altres plans d’usos de la ciutat de Barcelona. 

En el Pla regula en l’article 3: 

 ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA (A+B) 
 ESTABLIMENTS ALIMENTARIS (C) 
 ESTABLIMENTS LLIGATS A LA MOBILITAT EN VEHICLE I PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS (D) 
 ALTRES ESTABLIMENTS (meublés) (E) 



 A ACTIVITATS D’ESPECTACLES, ESPORTIVES, CULTURALS I DE JOC I ATRACCIONS I  
 AUDIOVISUALS 
1  ESPECTACLES 
1.2  Establiments destinats a exhibició o espectacles en recintes coberts 

2  ACTIVITATS RECREATIVES 
2.1  Activitats esportives recreatives en recintes coberts 
2.1.2.4  Centres de gimnàstica, aeròbic o similars 
2.4  Activitats de jocs i atraccions 
2.4.1  Jocs d’atzar 
2.4.1.1   Saló de joc 
2.4.1.2   Bingo 
2.4.1.3   Casinos de joc 
2.4.2  Jocs recreatius 
2.4.3  Jocs esportius 
2.4.4  Atraccions recreatives 
2.4.5.  Ludoteques 
2.5  Establiments destinats a activitats culturals i socials 
2.5.1  Activitats culturals 
2.5.2  Conferències o congressos 
2.6  Establiments destinats a activitats audiovisuals 
2.6.1  Activitats desenvolupades per mitjà d'aparells electrònics o audiovisuals 
2.6.2  Activitats d'exhibició individualitzada o col·lectiva de material audiovisual pornogràfic 
2.6.3  Establiments de telecomunicacions 

 
B  ACTIVITATS MUSICALS I DE RESTAURACIÓ       

2  ACTIVITATS RECREATIVES         
2.2   Establiments destinats a activitats musicals 
2.2.1  Bar musical 
2.2.2  Discoteca 
2.2.2.1   Discoteca 
2.2.2.2   Discoteca de joventut 
2.2.3  ala de ball 
2.2.4   Sala de festes amb espectacle 
2.2.5  Cafè teatre i cafè concert 
2.2.6  Sales d'exhibició sexual 
2.2.7  Locals on s'exerceix la prostitució 
2.2.7.1   Locals amb servei de bar i amb ambientació musical per mitjans mecànics 
2.2.7.2   Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics 
2.2.8  Sala de concert 
2.2.9  Restaurant musical 
2.3  Establiments destinats a activitats de restauració 
2.3.1  Bar 
2.3.2  Bar amb restauració menor 
2.3.2.1   Bar amb restauració mixta menor 
2.3.2.2   Bar amb menjar ràpid 
2.3.3  Restaurant 
2.3.3.1   Restaurant amb elaboració en cuina pròpia 
2.3.3.2   Restaurant procedent de càtering. Escalfament < 5Kw 
2.3.4 Restaurant-bar 
2.3.4.1   Restaurant-bar amb elaboració en cuina pròpia 
2.3.4.2   Restaurant-bar procedent de càtering. Escalfament < 5Kw 
2.3.4.3   Gelateries i Orxateries amb degustació 
2.3.5 Saló de banquets  

 
C  ESTABLIMENTS ALIMENTARIS 
EC1  ESTABLIMENTS ALIMENTARIS AMB VENDA PERSONALITZADA 
EC1.1 Especialistes alimentaris 
EC1.2 Polivalents alimentaris 

EC2  ESTABLIMENTS ALIMENTARIS EN RÈGIM D’AUTOSERVEI 
EC2.1 Autoservei  (fins a 149 m2) 
EC2.2 Superservei (de 150 a 399 m2) 
EC2.3 Supermercat (> 400 m2) 

 

 
 
 
EC3  ALTRES ESTABLIMENS COMERCIALS AMB VENDA D’ALIMENTS 
EC3.1 Altres formes de venda de productes alimentaris 
EC3.1.1  Botigues de conveniència. Sup. venda < 500 m². Obert al públic > 18 hores 
EC3.1.2  Establiments comercials que disposin de maquines expenedores d'aliments 
EC3.2 Comerç alimentari amb degustació 

 
D  ACTIVITATS LLIGADES A LA MOBILITAT EN VEHICLE I PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS 

V  EXPOSICIÓ, VENDA, LLOGUER  I REPARACIÓ DE VEHICLES 
V1  Exposició i venda o lloguer de bicicletes 
V2  Exposició i venda o lloguer de motos i complements 
V3  Exposició i venda o lloguer de vehicles de mobilitat personal 
V4  Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport 

ST  ESTABLIMENTS DESTINATS A LA PRESTACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS 
ST1  Magatzem temporal de mercaderies no perilloses obert al públic 
ST2  Establiment en què es comercialitza la venda de viatges i serveis turístics 
ST3  Oficina o punt d’informació turística 

 
E  ALTRES ESTABLIMENTS 
P1.2. Establiment que no compleix amb els requisits d'establiment hoteler, però que ofereix allotjament 

fraccionat en temps, inclosos els establiments tradicionalment anomenats "meublés” 
 

En el Pla també es regulen les ACTIVITATS MÚLTIPLES (article 4) 

En el Pla també es regulen les ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES (article 5) 

4. PARÀMETRES URBANÍSTICS. 
Els paràmetres urbanístics en els quals es basa aquest Pla especial són els següents: 

A. PER SITUACIÓ RELATIVA 
- Situació en relació amb l'habitatge. 
- Situació en relació amb determinats usos d'equipaments. 
- Situació en relació amb altres establiments 

En la situació en relació amb altres establiments s'introdueix una doble condició de densitat que fa 
referència al nombre màxim d’establiments de diversos epígrafs en un radi de 50 metres (condició 1a) i en 
radi de 100 metres (condició 1b). 

La condició d’àrea de densitat limitada -un llindar màxim d’establiments per tal d’evitar una saturació 
excessiva que podria comportar impactes negatius-, és una limitació relativa a la ubicació física dels 
establiments que evita la concentració d’usos, tenint sempre en compte les repercussions d’aquests en el 
teixit residencial i en l’entorn urbà. 

Les condicions 1a i 1b s’han determinat tenint en compte els graus de saturació actuals segons el grup 
d’epígrafs G1 (2.2 Musicals, 2.3 Restauració, EC2.1 Autoserveis EC3.1.1 Botigues de conveniència  i 
EC3.2 Comerç alimentari amb degustació). Les activitats del grup G1 computen conjuntament en els dos 
radis. 

També dins de la situació relativa amb altres establiments, s’incorpora la condició de distàncies lineals 
mínimes entre establiments, bé sigui del mateix epígraf o en relació amb el grup d’epígrafs G1 (condició 4). 

B. PER CONDICIONS ESPECIFIQUES DELS ESTABLIMENTS 
- Limitació de superfícies útils del local mínimes i màximes (condicions 2 i 3). 

Per al còmput dels establiments, es tindran en compte les activitats tant de dins com fora de l’àmbit, tant si es 
troben al mateix districte de l’Eixample com si estan en districtes confrontants.  

 
 



C. PROPOSTA DE REGULACIÓ (veure quadre de regulació adjunt) 
Les activitats poden ser admeses, no admeses o admeses en condicions. 

S’admeten les activitats dels epígrafs següents: 

  - 1.2  Establiments destinats a exhibició o espectacles en recintes coberts 
  - 2.4.5  Ludoteques 
  - 2.5.1  Activitats culturals 
  - 2.5.2   Conferències o congressos 
  - EC1.1  Especialistes alimentaris 
  - EC1.2  Polivalents alimentaris 
 
 No s’admeten les activitats dels epígrafs següents: 
   
  - 2.4.1.1 Saló de joc 
  - 2.4.1.2 Bingo 
  - 2.4.1.3 Casinos de joc 
  - 2.6.2  Activitats d'exhibició individualitzada o col·lectiva de material audiovisual pornogràfic 
  - 2.2.6  Sales d'exhibició sexual 
  - 2.2.7  Locals on s'exerceix la prostitució 
  - 2.2.7.1  Locals amb servei de bar i amb ambientació musical per mitjans mecànics 
  - 2.2.7.2  Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics 
  - EC3.1.2 Establiments comercials que disposin de maquines expenedores d'aliments 
  - P1.2  “Meublés” 
 
 S’admeten amb condicions les activitats dels epígrafs següents: 
   
  - 2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o similar i 2.6.3 Establiments de telecomunicacions: condició 

de distància lineal de 200m entre activitats del mateix epígraf (condició 4). 
 
  -  2.4.2 Jocs recreatius; 2.4.3 Jocs esportius i 2.4.4 Atraccions recreatives: condició de limitació de la 

superfície mínima de l’establiment de 500m2 (condició 2) i condició de distància lineal de 400m entre 
activitats del mateix epígraf (condició 4).  

 
- 2.6.1 Activitats desenvolupades per mitjà d'aparells electrònics o audiovisuals; EC2.2 Superserveis, 

EC2.3 Supermercat, ST2 Establiment en què es comercialitza la venda de viatges i serveis turístics i 
ST3 Oficina o punt d’informació turística: condició de distància lineal de 400m entre activitats del 
mateix epígraf (condició 4). 

 
- 2.2 Musicals: condició de doble radi (Condicions 1a i 1b) i nombre màxim de 5 establiments del grup 

G1 en radi 50m i 18 establiments del grup G1 en radi 100m; condició de limitació de la superfície 
màxima de l’establiment de 300m2 (condició 3)  i condició de distància lineal de 400m entre activitats 
del mateix epígraf (condició 4). 

 
- 2.3 Restauració: condició de doble radi (Condicions 1a i 1b) i nombre màxim de 5 establiments del 

grup G1 en radi 50m i 18 establiments del grup G1 en radi 100m; condició de limitació de la superfície 
màxima de l’establiment de 300m2 (condició 3)  i condició de distància lineal de 25m entre activitats del  
grup G1 (condició 4). 

 
- EC2.1 Autoserveis: condició de doble radi (Condicions 1a i 1b) i nombre màxim de 5 establiments del 

grup G1 en radi 50m i 15 establiments del grup G1 en radi 100m i condició de distància lineal de 25m 
entre activitats del grup G1 (condició 4). 

 
- EC3.1.1 Botigues de conveniència: condició de doble radi (Condicions 1a i 1b) i nombre màxim de 5 

establiments del grup G1 en radi 50m i 18 establiments del grup G1 en radi 100m i condició de 
distància lineal de 25m entre activitats del  grup G1 (condició 4). 

 
- EC3.2 Comerç alimentari amb degustació: condició de doble radi (Condicions 1a i 1b) i nombre màxim 

de 5 establiments del grup G1 en radi 50m i 18 establiments del grup G1 en radi 100m; condició de 
limitació de la superfície màxima de l’establiment de 150m2 (condició 3)  i condició de distància lineal 
de 25m entre activitats del grup G1 (condició 4). 

 
- V1 Exposició i venda o lloguer de bicicletes i V3 Exposició i venda o lloguer de vehicles de mobilitat 

personal: condició de limitació de la superfície mínima de l’establiment de 100m2 (condició 2), condició 
de limitació de la superfície mínima de l’establiment de 500m2 (condició 3) i condició de distància lineal 
de 200m entre activitats del mateix epígraf (condició 4). 

 

- V2 Exposició i venda o lloguer de motos i complements i V4 manteniment i reparació de vehicles de 
motor i material de transport: condició de limitació de la superfície mínima de l’establiment de 100m2 
(condició 2), condició de limitació de la superfície mínima de l’establiment de 500m2 (condició 3) i 
condició de distància lineal de 400m entre activitats del mateix epígraf (condició 4). 

  
 

5. GESTIÓ DEL PLA D'USOS. 

La gestió del Pla d’usos d’acord amb les noves regulacions establertes i la necessitat de controlar la informació de 
les llicències dels diferents establiments comportarà un seguit d’actuacions que en garanteixin l’èxit. Es proposa 
implementar les següents eines de seguiment i gestió quan tècnicament sigui possible: 
 

- Llistat d’activitats: es mantindrà un llistat informatiu dels establiments i les seves actualitzacions 
periòdiques a disposició de qualsevol interessat. Aquest llistat contindrà el nombre d’establiments existents 
per a cada tipologia i la seva superfície útil, regularment actualitzades. 
 
- Eina de gestió: es desenvoluparà una eina interna de gestió per facilitar la implantació i el 
seguiment del pla usos. 
 

6. CONTINGUT DEL PLA ESPECIAL. 

El Pla especial urbanístic s’integra pels documents següents: 
 

A. Memòria. 
B. Normativa. 
C. Plànols d’informació i d’ordenació. 
D. Informe de participació ciutadana. 
E. Llistat d’activitats 

 



 

PLA D'USOS DELS ENTORNS DEL CARRER GIRONA 20/01/2020

C1a C1b TOTAL   Condició 1a   Condició 1b Condició 2 Condició 3 Condició 4
50 m 100 m   Radi 1 = màx. 50 m   Radi 2 = màx. 100 m Sup. mínima Sup. Màxima

453 182 635 100,00% (A+B+C+D) ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA + COMERCIALS + ALTRES article 11

357 35 392 61,73% (A+B) ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA

96 96 192 30,24% (C) ESTABLIMENTS COMERCIALS

0 51 51 8,03% (D+E) ALTRES ESTABLIMENTS 

35 35 5,51% A) ACTIVITATS D’ESPECTACLES, ESPORTIVES, DE JOCS I ATRACCIONS, CULTURALS I AUDIOVISUALS

1. ESPECTACLES

1 1.2 Establiments destinats a exhibició o espectacles en recintes coberts

2. ACTIVITATS RECREATIVES

18 2.1 Activitats esportives recreatives realitzades en recintes coberts

2.1.2 Activitats esportives recreatives en recintes coberts

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o similars 200 m
2 2.4 Establiments destinats a activitats de joc i atraccions

2.4.1 Jocs d'atzar

2.4.1.1 Saló de joc

2.4.1.2 Bingo

2.4.1.3 Casinos de joc 

2.4.2 Jocs recreatius 500 m2 sup. útil 400 m
2.4.3 Jocs esportius 500 m2 sup. útil 400 m
2.4.4 Atraccions recreatives 500 m2 sup. útil 400 m
2.4.5 Ludoteques

10 2.5 Establiments destinats a activitats culturals i socials

2.5.1 Activitats culturals

2.5.2 Conferències o congressos 

4 2.6 Establiments destinats a activitats audiovisuals

2.6.1 Activitats desenvolupades per mitjà d'aparells electrònics o audiovisuals 400 m
2.6.2 Activitats d'exhibició individualitzada o col·lectiva de material audiovisual pornogràfic

2.6.3 Establiments de telecomunicacions 200 m

357 357 56,22% B) ACTIVITATS MUSICALS I DE RESTAURACIÓ

2. ACTIVITATS RECREATIVES

8 2.2 Establiments destinats a activitats musicals

2.2.1 Bar musical 5 establiments Epígrafs G1 18 establiments Epígrafs G1 300 m2 sup. útil 400 m
2.2.2 Discoteca

2.2.2.1 Discoteca

2.2.2.2 Discoteca de joventut

2.2.3 Sala de ball

2.2.4 Sala de festes amb espectacle

2.2.5 Cafè teatre i cafè concert

2.2.6 Sales d'exhibició sexual

2.2.7 Locals on s'exerceix la prostitució

2.2.7.1 Locals amb servei de bar i amb ambientació musical per mitjans mecànics

2.2.7.2 Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics

2.2.8 Sala de concert 5 establiments Epígrafs G1 18 establiments Epígrafs G1 300 m2 sup. útil 400 m
2.2.9 Restaurant musical 

349 2.3 Establiments destinats activitats de restauració

2.3.1 Bar 5 establiments Epígrafs G1 18 establiments Epígrafs G1 300 m2 sup. útil 25 m
2.3.2 Bar amb restauració menor

2.3.2.1 Bar amb restauració mixta menor

2.3.2.2 Bar amb menjar ràpid 

2.3.3 Restaurant

2.3.3.1 Restaurant amb elaboració en cuina pròpia

2.3.3.2 Restaurant procedent de catering. Escalfament < 5Kw

2.3.4 Restaurant-bar

2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració en cuina pròpia

2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de catering. Escalfament < 5Kw

2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb degustació

2.3.5 Saló de banquets 

96 96 192 30,24% C) ESTABLIMENTS ALIMENTARIS

EC1 ESTABLIMENTS AMB VENDA PERSONALITZADA

73 EC1.1 Especialistes alimentaris

2 EC1.2 Polivalents alimentaris

EC2 ESTABLIMENTS ALIMENTARIS EN RÈGIM D'AUTOSERVEI

58 EC2.1 Autoserveis (fins a 149 m²) 5 establiments Epígrafs G1 15 establiments Epígrafs G1 25 m
12 EC2.2 Superserveis (de 150 a 399 m²) 400 m

9 EC2.3 Supermercat (>400 m²) 400 m

EC3 ALTRES ESTABLIMENTS COMERCIALS AMB VENDA D'ALIMENTS

EC3.1 Altres formes de venda de productes alimentaris

1 EC3.1.1 Botigues de conveniència. Sup. venda < 500 m². Obert al públic > 18 hores 5 establiments Epígrafs G1 18 establiments Epígrafs G1 25 m
0 EC3.1.2 Establiments comercials que disposin de maquines expenedores d'aliments

37 EC3.2 Comerç alimentari amb degustació 5 establiments Epígrafs G1 18 establiments Epígrafs G1 150 m2 sup. útil 25 m

51 51 8,03% D) ACTIVITATS LLIGADES A LA MOBILITAT EN VEHICLE I PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS

V EXPOSICIÓ, VENDA, LLOGUER  I REPARACIÓ DE VEHICLES

8 V1 100 m2 sup. útil 500 m2 sup. útil 200 m
5 V2 100 m2 sup. útil 500 m2 sup. útil 400 m
0 V3 100 m2 sup. útil 500 m2 sup. útil 200 m

23 V4 100 m2 sup. útil 500 m2 sup. útil 400 m

ST ESTABLIMENTS DESTINATS A LA PRESTACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE SERVEIS TURISTICS

0 ST1

14 ST2 400 m
1 ST3 400 m

0 0 0,00% E) ALTRES ESTABLIMENTS

0
P1.2

LLEGENDA

ADMESOS

NO ADMESOS

CONDICIONAT

Condició 1a = màxim xx nombre d'establiments destinats a la mateixa activitat 

dels epigrafs xx en un radi de 50 metres

453 MUSICALS + RESTAURACIÓ + AUTOSERVEIS + BOTIGUES DE CONVENIÈNCIA + ALIMENTARI AMB DEGUSTACIÓ Epígrafs G1 = 2.2 + 2.3 + EC2.1 + EC3.1.1 + EC3.2

Condició 1b = màxim xx nombre d'establiments destinats a la mateixa activitat 

dels epigrafs G1 =  2.2 + 2.3 + EC2.1 + EC3.1.1 + EC3.2 en un radi de 100 metres

453 MUSICALS + RESTAURACIÓ + AUTOSERVEIS + BOTIGUES DE CONVENIÈNCIA + ALIMENTARI AMB DEGUSTACIÓ Epígrafs G1 = 2.2 + 2.3 + EC2.1 + EC3.1.1 + EC3.2

Condició 2 = superfície mìnima del local no pot ser inferior a xx m2 de superfície útil 

Condició 3 = superfície màxima del local no pot sobrepassar els xx m2 de superfície útil 

Condició 4 = condició de distància lineal (entre establiments del mateix grup d'epígrafs o epígrafs concrets)

Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport                                            

Establiment que no compleix amb els requisits d'establiment hoteler, però que ofereix allotjament fraccionat en temps, inclosos els 

establiments tradicionalment anomenats "meubles"

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

REGULACIÓ

Magatzem temporal de mercaderies no perilloses obert al públic

Establiment en què es comercialitza la venda de viatges i serveis turístics

Oficina o punt d'informació turística





Gerència  d’Ecologia Urbana. 
Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics 

Exp. núm. 19PL16679 
Districte de l’Eixample

La Gerent d’Urbanisme, eleva a la consideració de la Segona Tinenta d’Alcaldia la següent proposta d’acord: 

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial 
urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i altres activitats als 
entorns del carrer Girona, d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora 
a aquest acord; EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos mesos; PRORROGAR l’acord de suspensió 
acordat per la Comissió de Govern en sessió de 31 de gener de 2019 (BOPB d’1 de febrer de 2019), de 
conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost (en endavant TRLU), pel que fa a l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions 
municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats 
regulades en els epígrafs següents de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de 
concurrència pública (OMAECP) i l’Ordenança d’establiments alimentaris: 2.2. Activitats musicals; 2.3. 
Activitats de restauració; 2.4. Activitats de jocs i atraccions, excepte ludoteques (epígraf 2.4.5); 2.6. Activitats 
audiovisuals; EC 3.2. Comerç alimentari amb degustació; PRORROGAR, també, la suspensió de 
l’atorgament de llicències d’obres i l’admissió de les comunicacions prèvies destinades a la instal·lació 
d’aquestes activitats. 
SUSPENDRE en l’àmbit del present pla l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions 
municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats 
regulades en els epígrafs següents de l’OMAECP, l’Ordenança d’establiments alimentaris i de l’Ordenança 
municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA): 2.1.2.4 
Centres de gimnàstica, aeròbic o similars; EC 2 Establiments alimentaris en règim d’autoservei; EC 3.1.1 
Botigues de conveniència; EC 3.1.2 Establiments comercials que disposin de màquines expenedores 
d’aliments; V Exposició, venda, lloguer i reparació de vehicles; ST Establiments destinats a la prestació i 
comercialització de serveis turístics; P1.2. “meubles”; SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències d’obres 
i l’admissió de les comunicacions prèvies destinades a la instal·lació d’aquestes activitats. 
EXCLOURE de la suspensió les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicacions prèvies presentades 
abans de l’executivitat dels respectius acords de suspensió, i les sol·licituds d’atorgament de llicències o 
comunicació prèvia a l’exercici de les activitats sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat 
Ambiental de Control (EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data d’executivitat dels 
respectius acords de suspensió; EXCLOURE, així mateix, de la suspensió, les sol·licituds d’atorgament de 
llicències o comunicació prèvia a l’exercici de les activitats presentades amb posterioritat a la data 
d’executivitat dels respectius acords de suspensió respecte d’activitats prèviament autoritzades o excloses de 
la suspensió, no obstant això, la suspensió afectarà les ampliacions d’activitat i les obres de reforma que 
suposin un augment d’aforament.  
DETERMINAR que els àmbits de suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol de suspensió que figura a 
l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, també, a 
l’empara de l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar 
des de les respectives publicacions al BOPB de l’acord de suspensió potestativa prèvia i del present acord; 
PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme que es podran tramitar 
instruments o atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Barcelona, 17 de gener de 2020 

La Gerent d’Urbanisme 

Laia Grau Balagueró 

Dono la meva conformitat a la precedent proposta i la sotmeto a l’aprovació de la Comissió de Govern 

Barcelona,  
                  
LA SEGONA TINENTA D’ALCALDIA, 

Janet Sanz Cid 


