
Criteris interpreta�us de l'ús natural d’acord amb l’ar�cle 6 i 52 de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà -OUPU 
(transposició dels criteris per a la instal·lació de rètols iden�ficadors en establiments comercials en planta baixa, exclusivament durant el període d’obres)

1.- Àmbit d’aplicació

Criteris generals dels rètols d’iden�ficació

1.2.- Exhibició de rètols iden��fica�us sobre tanques d'obra o tancaments dels 
buits arquitectònics en planta baixa: alçada de la tanca o tancament máx. 
4 mts, en funció de l'àmbit d'actuació prevista a la llicència o comunicat 
atorgat.

1.3.- Zonificació: aplicable al àmbit municipal de la ciutat de Barcelona d’acord 
amb la OUPU.

2.- Condicions dels rètols

2.1.- Vinils adherits al tancament de obra o als buits de planta baixa.

2.3.- Con�ngut: Missatge referent a l'obertura + logo�p (llargària màx. 2mt, 
alçada màx. 0,60 mt) sobre fons neutre color pla, sense imatges ni 
il·lustracions o altra comunicació. 

2.5.- Reiteració de missatges: s'admet la repe�ció del missatge i/o logo�p 
sempre que es respec� una franquícia/espaiat de 4mts. lliures entre ells o 
quan es produeixi un canvi substancial del pla que dificul� la seva 
visibilitat  en el traçat/l'envolupant del tancament d'obra.

2.7.- Qualsevol proposta iden�fica�va sobre tanques d'obra o tancaments dels 
buits arquitectònics en planta baixa que no s'ajus� als paràmetres 
expressats �ndrà la consideració d'ús excepcional del paisatge mitjançant 
publicitat (art. 5 en relació al 98 i següents de l'OUPU). 

1.1.- Exclusivament per establiments comercials en planta baixa amb llicència o 
permís d’obra ob�nguda per a la reforma del local.En el cas que la tanca o 
tancament ocupi la via pública, caldrà disposar del permís corresponent.

2.2.- No s'admet il·luminació ni efectes especials: pantalles, corporis, volums, 
llums, etc.

2.6.- Idioma: Caldrà el compliment del que preveu l’ar�cle 32.3 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener de Polí�ca lingüís�ca.

1.4.- Termini de permanència autoritzat = Termini d'execució d'obra segons 
llicència/comunicat.

2.4.- Croma�sme de fons:  neutre sense imatges, color uniforme en tots els 
buits o tancaments amb una saturació baixa, pròxima a la del gris. 

Condicions i valors a respectar

Ÿ El dret col·lec�u dels ciutadans  a gaudir d’un paisatge urbà harmònic.

Ÿ El paisatge urbà com a  concepte mediambiental. El paisatge urbà és un 
bé col·lec�u i un espai de convivència. 

Ÿ Aplicació dels criteris per a la instal·lació de rètols iden�ficadors, al qual 
tenen dret els establiments comercials d'acord amb l'OUPU, durant el 
període d'execució de les obres ja que durant aquest termini la 
configuració dels buits dels locals són necessàriament diferents.

Ÿ Els valors arquitectònics patrimonials/històrics, ar�s�cs/tradicionals I 
paisatgís�cs/ambientals.
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2.3.- Con�ngut: Missatge referent a l'obertura + logo�p (llargària màx. 2mt, 
alçada màx. 0,60 mt) sobre fons neutre color pla, sense imatges ni 
il·lustracions. 

1.2.- Exhibició de rètols iden��fica�us sobre tanques d'obra o tancaments dels 
buits arquitectònics en planta baixa: alçada máx 4 mts, en funció de 
l'àmbit d'actuació prevista a la llicència o comunicat atorgat.

1.- Àmbit d’aplicació

2.2.- No s'admet il·luminació ni efectes especials: pantalles, corporis, llums, etc.

2.6.- D’acord amb la Llei de Normalització Lingüís�ca a Catalunya (Ar�cle 35) La 
llengua catalana haurà de tenir idèn�ca consideració que a la resta de 
llengües en el qual s'expressin els missatges d'iden�ficació; tant en 
grandària, color, forma, tractament com en disposició.

3.Resolución

3.1.- Presentar proposta a la Direcció Técnica del IMPU per validar la imatge 
com Ús natural. Emissió de Informe de Validació.

1.3.- Zonificació: aplicable al àmbit municipal de la ciutat de Barcelona d’acord 
amb la OUPU.

1.1.- Exclusivament per establiments comercials en planta baixa amb llicència o 
permís d’obra ob�nguda per a la reforma del local, amb permís per a 
l’ocupació de la vía pública.

2.1.- Vinils adherits al tancament de obra o als buits de planta baixa.

1.4.- Termini de permanència autoritzat = Termini d'execució d'obra segons 
llicència/comunicat.

2.4.- Reiteració de missatges: s'admet la repe�ció del missatge i/o logo�p 
sempre que es respec� una franquícia/espaiat de 4mts. lliures entre ells o 
quan es produeixi un canvi substancial del pla que dificul� la seva 
visibilitat  en el traçat/l'envolupant del tancament d'obra.

2.5.- Fons neutre sense imatges: color d'una saturació baixa, pròxima a la del 
gris. Admesos: blanc, grisos, negre i beix.

Criteris generals dels rètols d’iden�ficació

2.- Condicions dels rètols

Rètols d’iden�ficació sobre tanques d'obra o tancaments dels buits arquitectònics en planta baixa
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