
Consell Plenari del 
Districte de Sarrià – 
Sant Gervasi 

Sessió ordinària 

Dijous 17 de desembre de 2020 



1 
Aprovació, si escau, de l’acta de la 

sessió ordinària del Consell Plenari 

del Districte, de 22 d’octubre de 2020 

2 



2 
Part informativa 
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2.1 
Despatx d’ofici:   

4 



2.1.1 

5 

Restar assabentat de l’aprovació de les llicències 

d’obres majors, d’obres menors, d’activitats, 

comunicats i assabentats d’obra i d’activitats, des del 

14 d’octubre al 15 de desembre de 2020 



2.1.2 
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Donar compte del document actualitzat del cartipàs 

del Districte 



2.1.3 
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Donar compte dels decrets d’Alcaldia de 19 de 

novembre de 2020, de cessament de la consellera Sra. 

Montserrat Martín Vivas, amb efectes de 16 de 

novembre de 2020, per una banda, i de nomenament 

del conseller Sr. Jaume Oliva Sala, per l’altra. 



2.2 
Informe del regidor del Districte 
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0.- Introducció 

 

1.- Àmbit COVID-19 

 

2.- Espai públic i via pública 

 

3.- Activitat Institucional 
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Informe del regidor del Districte – 17 de desembre de 2020 



0.- Introducció 
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Informe del regidor del Districte – 17 de desembre de 2020 

0) Pla d’Inversions Municipals 2020 - 2023 



1.- Àmbit COVID-19 
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Informe del regidor del Districte – 17 de desembre de 2020 

1)  Espai salut. 

 

2)  Dades dels Serveis Socials. 

 

3)  Recuperació de l’activitat econòmica. 

• Nou Decret sobre Terrasses 

• Comerç i campanya de Nadal 



2.- Espai públic i via pública 
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Informe del regidor del Districte – 17 de desembre de 2020 

4)  Obres en equipaments i a la via pública. 

 

5)  Obres en equipaments i a la via pública de 

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. 



3.- Activitat Institucional 
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Informe del regidor del Districte – 17 de desembre de 2020 

6) Eleccions al Parlament de Catalunya. 

 

7) Subvencions. 

 

8) Mesura de govern per a la prevenció de les 

addicions dels adolescents i joves. 

 

9) Reunions i trobades amb entitats. 

 

10)Activitat institucional. 

 

11)Taules i grups de treball. 



2.3 
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Mesura de govern relativa a la 

campanya de Nadal 



3 
Part decisòria: 
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3.1 
INFORMAR sobre el Pla d’Actuació 

Municipal (PAM) del mandat municipal 

16 



3.2 
APROVAR el Pla d’Actuació del 

Districte (PAD) del mandat municipal 

17 



PAD+. Programa d’actuació de districte extraordinari de 

resposta a la pandèmia  

– Per a la recuperació i el rellançament de Barcelona: 

 
 

El PAD resultant de tot aquest procés és el que es porta a 

l’aprovació del Consell Plenari del Districte d’aquest mes de 

desembre. 

 

Aquest PAD neix per fer front a l’actual situació excepcional, i centra 

els esforços en la recuperació de l’economia, fent-la més forta, més 

resilient i més diversificada, i en el reforç de l’atenció i els recursos 

per a la inclusió social. 

 

Procés d’elaboració del PAD 2020-2023 
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Eix 1:  Recuperem l’economia fent-la més forta, més resilient i més 

diversificada 

Actuacions estratègiques:  

- De promoció econòmica  

- De comerç, mercats, consum i alimentació 

- D’economia verda, blava i circular 

Eix 2: Reforcem l’atenció i els recursos per a la inclusió social 

Actuacions estratègiques: 

- D’inclusió social 

- De persones grans i envelliment 

- De discapacitat 

- De salut i cures 

- De feminismes 

- D'infància 

- D’adolescència i joventut 

- De migració i acollida 

- De diversitat sexual i de gènere, LGTBI 

- De lluita contra la soledat no volguda 19 
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Eix 3: Accelerem la transició ecològica contra la crisi climàtica 

Actuacions estratègiques: 

 - De transició ecològica 

 - De la mobilitat sostenible i segura 

 - Del verd urbà i la biodiversitat 

 - Del nou model energètic 

 - De residu zero 

 

Eix 4: Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i esportiva 

Actuacions estratègiques: 

 - D’educació 

 - De ciència 

 - De cultura 

 - D’esports 

 - De memòria democràtica 

 - De diàleg intercultural i pluralisme religiós 

 - Del dret de ciutadania 

  



Eix 5: Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i amb 

visió metropolitana 

Actuacions estratègiques: 

- De convivència, civisme, prevenció i seguretat 

- D’habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació 

- De transformació i regeneració urbana 

 

 

Eix 6: Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració 

digitalitzada 

Actuacions estratègiques: 

- De l’Administració propera, amb lideratge i solvent 

- De transversalitat de gènere i polítiques del temps 

- De transició digital i innovació tecnològica 

- De participació, acció comunitària i innovació democràtica 
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Calendari: 

 

• Procés participatiu ciutadà: 3 de febrer - 22 de maig de 2020  
 

• Valoració de les propostes ciutadanes: 13 de juliol - 11 de setembre de 

2020 
  

• Aprovació del PAD per la Comissió de Govern del Districte: 24 de 

novembre de 2020 
 

• Dictamen del Consell Ciutadà de districte: 17 de desembre de 2020 
  

•  Aprovació del PAD pel Consell del Districte: 17 de desembre de 2020 
  

• Ratificació (o rectificació) pel Plenari del Consell Municipal: 26 de febrer 

de 2021 
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1. EQUIPAMENT DE LA PLAÇA DE SARRIA. Construcció d’un equipament 

de nova planta a la plaça de Sarrià, que allotjarà una biblioteca, 

una sala polivalent i els serveis tècnics del Districte. 

 
2. IMPLANTAR EL PROGRAMA DE SUPERILLES SOCIALS AL DISTRICTE. 

Desplegar el projecte de  Superilla de les cures, relacionat amb la 

vellesa i la infància en barris amb la població diana del projecte. 

 
3. INICIAR EL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ DE LA DE LA 

SUPERILLA DE LA BONANOVA.  Redactar el projecte executiu de la 

futura superilla de la Bonanova. 
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ACTUACIONS ESTRATÈGIQUES  

A SARRIA - SANT GERVASI 
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4. MILLORAR LES CONNEXIONS I EL FUNCIONAMENT DEL TRANSPORT 

PÚBLIC AL DISTRICTE I LA DEMANDA ALS BARRIS DE MUNTANYA. 
Elaborar un estudi de sistemes de transport local a demanda o 

alternatives per cobrir les necessitats de mobilitat del barris del 

Farró i Galvany i dels barris de muntanya. Augmentar el nombre de 

carrils bus i reforçar la prioritat semafòrica per els busos. 

 
5. DIAGNÒSI SOCIAL I URBANA DEL BARRI DE LES PLANES. Elaborar una 

anàlisi i redactar una diagnosi actualitzada del barri de Les Planes 

que abordi els diferents àmbits d’intervenció (social, educatiu, 

econòmic, urbà, mediambiental), que pugui servir de punt de 

partida per a la definició i redacció d’un Pla d’intervenció integral al 

barri de les Planes, o de qualsevol altre eina que es decideixi 

implementar. 

 
6. MERCAT DE GALVANY. Iniciar el projecte de rehabilitació del mercant 

 amb la renovació de la instal·lació elèctrica i la redacció d’un nou 

 projecte de rehabilitació integral. 
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7. ENTORNS DEL MERCAT DE LES TRES TORRES. Pacificar l’entorn del 

mercat per facilitar la mobilitat, en especial per part d’infants i gent 

gran, i fomentar el comerç de proximitat. 

  
8. REVISIÓ DEL PLA D’USOS DEL DISTRICTE. Diversificar la concentració 

d’usos en determinats àmbits i regular-ne l’impacte en la salut 

pública. 

 
9. IMPULSAR LA CREACIÓ D’HABITATGE PROTEGIT A LES VORES DE LA VIA 

AUGUSTA. Impulsar la construcció d’habitatge per a gent gran, joves 

i persones amb discapacitat intel·lectual, estudiant les possibilitats 

que ofereix la fórmula del cohabitatge. 

 
10. PACIFICAR ELS ENTORNS ESCOLARS. Estendre el programa “Protegim 

les escoles” a altres centres del districte, tot seguint el model ja 

implantat en diverses escoles del Districte. 
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3.3 
INFORMAR sobre els pressupostos de 

l’Ajuntament per al 2021 

26 



27 

 
 

CRISIS COVID-19 
Caiguda entre el 11,2%PIB 

INCERTESA EVOLUCIÓ 
ECONOMIA 

 

Nou sostre de despesa Estat 
Anul·lació regla despesa, 

desequilibri i fons 
 

Emergència social 
 

Re-engegar i reorientar 
l’economia 

 

Adaptar la ciutat 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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1. Proposta de pressupost 2021. Volum d’ingressos 

Imports en milions d’euros 

Capítols P inicial 2018 P inicial 2019 P inicial 2020 

  

 PI 2021  

  

Inc P2021 vs P2020 

1 Impostos directes 1.075,0 1.075,0 1.069,5   1.068,1   -1,4 -0,1% 

2 Impostos indirectes 76,7 76,7 125,5   97,1   -28,4 -22,7% 

3 Taxes i altres ingressos 270,6 270,6 350,9   333,4   -17,5 -5,0% 

4 Transferències corrents projectades 1.084,3 1.082,8 1.213,3   1.229,4   16,1 1,3% 

5 Ingressos patrimonials 54,2 54,2 39,0   23,8   -15,2 -38,9% 

Total Operacions Corrents 2.560,9 2.559,4 2.798,4   2.751,9   -46,4 -1,7% 

6 Venda d'inversions reals 0,1 0,1 26,9   1,8   -25,1 -93% 

7 Transferències de capital 39,5 29,2 15,8   146,3   130,5 826,1% 

Total Operacions de Capital 39,6 29,3 42,8   148,2   105,4 246,6% 

INGRESSOS NO FINANCERS 2.600,4 2.588,7 2.841,1   2.900,1   59,0 2,1% 

8 Actius financers 0,0 0,0 28,0   28,0   0,0 0% 

9 Passius financers 139,5 65,1 164,5   302,9   138,4 84% 

Ingressos financers (capítols 8 i 9) 139,5 65,1 192,5   330,9   138,4 72% 

TOTAL INGRESSOS 2.740,0 2.653,9 3.033,6   3.231,0   197,4 6,5% 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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2. Proposta de pressupost 2021. El marc dels ingressos 

Impacte proposta  Impacte 

Congelació de tarifes i caiguda de l’activitat 
econòmica 

-27,5M€  

Bonificació taxa terrasses i altres aprofitaments 
de l’espai públic 

-14,8 M€ 

Ajornament de l’entrada en vigor recàrrec taxa 
turística (IEET) 

-5 M€ 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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2. Proposta de pressupost 2021. El marc dels ingressos 

Ingressos extraordinaris 

Increment de la PIE respecte a la caiguda de 
l’activitat econòmica 

247 M€ 

Repartiment del fons incondicionat de l’Estat pels 
ens locals 

107,6 M€ 

Deute Municipal per inversions 150 M€ 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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3. Proposta de pressupost 2021. Despeses 

Imports en milions d’euros 

Capítols P inicial 2018 
PI 2019 mod 

ajustat 
P 2020   

  P 2021 
prorroga   

   P 2021     Inc P2021 vs P2020 

1 Despeses de personal  387,5 407,9 429,7   429,7   455,8   26,1 6,1% 

3 Despeses financeres (interessos) 16,4 16,4 16,2   15,0   16,0   -0,2 -1,3% 

Capítol 2+4 1.767,7 1.758,4 1.864,7   1.857,0   1.862,3   -2,4 -0,1% 

Capítol 5 38,9 0,9 75,4   75,3   81,4   6,0 8,0% 

Capítols  2+4+5 1.806,6 1.759,3 1.940,1   1.932,3   1.943,7   3,6 0,2% 

Despeses corrents (capítols de 1 a 5) 2.210,6 2.183,6 2.386,0   2.377,0   2.415,5   29,5 1,2% 

Despeses de capital (capítols 6 i 7) 432,9 367,2 512,4   266,0   671,6   159,2 31,1% 

DESPESES NO FINANCERES 2.643,4 2.550,9 2.898,4   2.643,0   3.087,1   188,7 6,5% 

8 Actius Financers 43,7 43,7 50,2   14,0   47,3   -2,9 -5,8% 

9 Passius Financers 52,9 52,9 84,9   46,8   96,7   11,7 13,8% 

Despeses financeres (capítols 8 i 9) 96,6 96,6 135,1   60,8   144,0   8,8 6,5% 

TOTAL DESPESES 2.740,0 2.647,5 3.033,6   2.703,8   3.231,0   197,5 6,5% 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 



3.4 
INFORMAR sobre els pressupostos del 

Districte per al 2021 
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2019-2021  2019 2020 2021 % 

Personal (Capítol I) 4.705.584,45 €    4.943.961,88 €        5.213.547,07 €  (5,45%) 

Compres i Serveis (Cap. II) 13.610.384,08 €    14.399.080,49 €      13.725.674,50 €  -4,68% 

Transferències Corrents (Cap. IV) 4.931.882,17 €  4.882.835,77 €        4.902.418,49 €  0,40% 

  23.247.850,70 €  24.225.878,14 €      23.841.640,07 €  

€ Distribució de la despesa corrent 

classificació econòmica 

Dte. Sarrià-Sant Gervasi – Pressupost corrent 2021 

Personal  
(Capítol I). 22% 

Compres i serveis  
(Cap. II). 58% 

Tranferències 
Corrents  

(Cap. IV). 20% 

Distribució de la despesa Cap I, Cap II i Cap IV Pressupost 
2021 

 

↓3,4 % 
Cap II i Cap IV  
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€ 
2020 2021  Variació Distribució % 

Serveis a les Persones:  
Social, Educativa, Cultural i de la Salut 
Participació ciutadana i associativa 
Promoció del Comerç i Turisme 
Equipaments 

7.698.398,40 7.553.090,52  -1,9% 31,68% 

Espai públic 8.732.437,78  8.450.332,51  -3,2% 35,44% 

Serveis generals i manteniment 
d’Edificis 

2.851.080,08  2.624.660,97  -7,9% 11,01% 

Total Cap II i IV        19.281.916,26 18.628.093,00 -3,4% 

Despeses en Recursos Humans 4.943.961,88  5.213.547,07  5,45% 21,87% 

TOTAL PRESSUPOST 24.225.878,14   23.841.640,07         -1,59% 100,00% 

Distribució de la despesa per programes 

Dte. Sarrià-Sant Gervasi – Pressupost corrent 2021 
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Dte. Sarrià-Sant Gervasi – Pressupost corrent 2021 

↓ 1,9 % Servei a les Persones i Territori 

03 Gestió d’equipaments 

Servei a les Persones:  
Social, Educativa, Cultural i de la Salut 01 

Participació ciutadana i associativa 

Promoció del Comerç i Turisme 02 
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Serveis socials bàsics i Atenció social i neteja llar (SAD) 3.292.770,60  3.070.286,00  

01 
Servei a les Persones:  
Social, Educativa, Cultural i de la Salut 

Promoció de la Gent Gran, Dones i Joventut.  

Promoció de la convivència i interculturalitat.  

Atenció a les persones  en situació de discapacitat 95.620,00  18.949,38  

Promoció de la Salut, l'Educació i l'Esport 44.700,00  20.500,00  

Biblioteques i Promoció Cultural 161.117,95  57,758,00  

Festes i actes populars 221.000,00  211.500,00  

2020 2021 

Dte. Sarrià-Sant Gervasi – Pressupost corrent 2021 

↓11,43% 
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02 Participació ciutadana i associativa 

Promoció del Comerç i Turisme 

Turisme, Dinamització Econòmica i Comerç 62.182,05  53.967,76  

2020 2021 

Participació ciutadana  i associativa  (Subvencions) 353.000,00  341.364,00  

Convocatòria de subvencions i altres: Indicativament 152 Projectes.   

Dte. Sarrià-Sant Gervasi – Pressupost corrent 2021 

 Projectes artístics i culturals 

 Foment de l’activitat física per a diferents col·lectius 

 Promoció de la salut i prevenció 

 Promoció dels drets socials  

 Atenció i promoció a la gent gran 

 Promoció a la infància   

 Promoció a la cohesió social 

 Promoció econòmica de proximitat 

 Projectes de sostenibilitat 

 Projectes de promoció de la participació de persones amb discapacitat  

 Foment de l’activitat de les associacions de pares i mares (AMPAS) 

Participació ciutadana i associativa, i Actuacions de civisme. 81.000,00  0,00  

↓3,30% 

↓13,21% 
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Casal de Gent Gran Can Castelló 

Casal de Gent Garn Can Fàbregas 

Casal de Gent Gran Sant Ildefons 420.194,17  748.659,68  

      

Equipaments d'infants i adolescents: Espai Petit Drac 91.955,50  91.955,50  

      

Equipaments juvenils: Espai Jove Casa Sagnier 470.649,96  590.376,60  

      

Centre cívic Sarrià  

Centre cívic Vil·la Florida 

Centre cívic Casa i Orlandai 

Centre cívic Vallvidrera 

Centre cívic l’Elèctric 

Centre cívic Can Castelló  

Centre cívic Pere Pruna 

Centre cívic Vil·la Urània 

Casal de Barri Can Rectoret 

Casal de Barri Espai Putxet 2.369.208,17  2.312.773,60  

      

Camp de futbol de Vallvidrera 35.000,00  35.000,00  

03 Gestió d’equipaments 

2020 2021 

Dte. Sarrià-Sant Gervasi – Pressupost corrent 2021 

↑11,57% 
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04 Espai públic 

2020 2021 

Manteniment i renovació del paviment i neteja 6.276.778,23  6.063.367,77  

Gestió de l'enllumenat públic 872.892,29  843.213,95  

Collserola: Manteniment i millora espai públic i prevenció d'incendis  512.639,68  495.209,93  

Manteniment i millora espais públics, barris urbans 1.053.187,58  1.048.540,86  

Dte. Sarrià-Sant Gervasi – Pressupost corrent 2021 

Altres manteniment i via pública 16.940,00  0  

↓ 3,2 % 
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05 
Serveis generals i manteniment d’Edificis 

2020 2021 

Manteniment d’edificis 752.658,91  695.839,24  

      

Edificis: neteja i subministraments energètics 1.059.559,74  1.023.534,97  

      

Representació política, Administració general i Comunicació 928.619,43  815.053,76  

Comunicació 110.242,00  90.242,00  

Dte. Sarrià-Sant Gervasi – Pressupost corrent 2021 

↓ 7,9 % 
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3.5 
APROVAR els preus públics dels 

equipaments i dels centres cívics del 

Districte per al 2021 

41 



El Districte de Sarrià-Sant Gervasi, proposa 

mantenir tots els preus públics que van ser 

aprovats per a l’any 2020.  

 

Es manté el criteri d’homogeneïtzació, unificació i 

coherència dels preus de l’oferta de cursos i tallers 

dins la mateixa forquilla de preus, així com que, en 

determinats territoris amb dificultats, es pugui 

programar un mateix taller a un preu més econòmic i 

particularment adreçat a la població de l’entorn.  

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Es manté l’equiparació del preu del Taller Familiar (1 

adult més 1 ó 2 infants) tant a Casals de Barri com a 

Centres Cívics.  

 

Es manté la definició de preus públics per a interès 

territorial adreçats a col·lectius molt determinats i 

que, per raons d’interès públic, social i/o territorial es 

determina una tarifa més baixa que la genèrica.  

 

Com a novetat per als Preus Públics del 2021 és la 

incorporació, derivada de la situació del CVD 19, de 

la possibilitat d’aplicar el 15% de descompte en 

cursos i tallers en totes les seves tipologies i per a 

activitats formatives online.  

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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ACTIVITATS FORMATIVES:  
CURSOS I TALLERS   Equipaments: 

Centre Cívic Can Castelló  Centre Cívic Vil·la Florida 

Centre Cívic Pere Pruna  Centre Cívic Vil·la Urània 

Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalban    

Centre Cívic l’Elèctric 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Equipaments: Casal de Gent Gran Can Castelló 

   Casal de Gent Gran Can Fàbregas 

   Casal de Gent Gran Sant Ildefons 

Equipaments: Espai Jove Casa Sagnier 
 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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3.6 
INFORMAR sobre el Pla de millora 

urbana per a l’ordenació volumètrica 

de la parcel·la del carrer de Brusi, 94-

100 (exp. 19PL16744) 

46 
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Pla de millora urbana, c. Brusi, 94-100 
Iniciativa:  Privada – Comunitat Evangèlica Alemanya 
 

Planejament vigent:  PGM 76 
 

Objectiu: Ordenació de l’edificació en la parcel·la proposant concentrar part 

de l’edificació, adossada a una paret mitgera existent. 
 

Àmbit: Parcel·la del c/Brusi, 94-100 
 

Qualificació urbanística: 13b Zona en densificació urbana semi intensiva 
 

Superfície de l’àmbit: 1.654m2 

 

 

 

 

Edificable (*) Existent Nova planta

3.963,36 783,6 1.311

(*) sobre rasant

Superficie sostre (m2)

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Proposta: 

Ordenació amb una superfície de sostre de 2.094,60 m2 sobre rasant. 

L'ordenació de l'àmbit estableix per a les edificacions els paràmetres 

urbanístics següents:  
 

 Es mantenen les edificacions que corresponen a l’església i volums 

adjacents, amb unes alçades de PB i PB+1P.  
 

 Amb la nova edificació es proposa una superfície màxima de sostre 

sobre rasant de tot  l’àmbit de 2.094,60 m2 st. (783.60 m2 de sostre 

existent i 1.311 m2 de sostre de nova planta). 
 

 L’ordenació proposada estableix una superfície de sostre molt per 

sota del que permet el planejament vigent. Concretament una 

diferència de 1.868,76 m2. 
 

 Un nombre de plantes màxim de PB+4 (la darrera planta reculada) 

amb una ARM de 18,45 m per a l’edificació de nova planta.  
 

 Es proposa la conservació i el manteniment del jardí existent,  

     donat el seu valor ambiental.  

Pla de millora urbana, c. Brusi, 94-100 
Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Pla de millora urbana, c. Brusi, 94-100 

Quadres superfícies 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 

Construccions existents   
Construcció Edificabilitat (m2) 
Església  390,2 
Cos annex 20,1 
Cos d'accés 131,3 
Habitatge pastor i serveis 
comunitat 242 

TOTAL 783,6 

Noves construccions   
Construcció Edificabilitat (m2) 
Cos PB desdobla+3P+4a pl 
endarrerida 1100,00 
PB espai interior illa 211,00 

TOTAL 1311,00 

Edificabilitat materialitzable   

Construcció Edificabilitat (m2) 

Construccions existents 783,60 

Noves construccions 1311,00 

TOTAL 2094,60 



50 

Pla de millora urbana, c. Brusi, 94-100 
 

 

 

Emplaçament 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Pla de millora urbana, c. Brusi, 94-100 

 

 

 

Plànol  proposta 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Pla de millora urbana, c. Brusi, 94-100 
 

 

 

 

Plànol per seccions 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 



3.7 
INFORMAR sobre la Modificació del Pla 

General Metropolità (MPGM) per a la 

regulació de l’ús d’allotjaments 

dotacionals (exp. 20PL16809)  
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Regulació de l’ús d’allotjaments dotacionals 

Iniciativa:  pública- Ajuntament de Barcelona 
 

Planejament vigent: Pla general metropolità 1976 
 

Àmbit: terme municipal de Barcelona 
 

Qualificació urbanística: PGM 76; 7A 7B 7C; 17/7 
 

Motiu de la modificació del PGM: regulació general del sistema 

d’equipament d’allotjament dotacional (nou art. 212bis de les NNUU) 
 

Delimitació del sòl que es pot destinar a allotjament dotacional: 

objectiu del 5% a la ciutat. 

 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 



55 

 

 

 

 

Regulació de l’ús d’allotjaments dotacionals 

Objectius: 
 

 Determinar la quantitat màxima de superfície de sòl d’equipaments 

comunitaris que poden destinar-se a equipaments d’allotjament 

dotacional dins el còmput total de la ciutat.  
 

 Determinar el màxim que pot ser d’iniciativa privada, i la seva 

distribució per districtes (es fixa en la meitat del sòl que queda per 

assolir el percentatge màxim per districte, un cop deduïts el 

allotjament dotacional existents). 
 

 Establir les condicions generals de regulació i desenvolupament dels 

allotjaments dotacionals al municipi de Barcelona. 

 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Regulació de l’ús d’allotjaments dotacionals 
Modificació de les normatives del Pla General Metropolità:  

La introducció a les normes urbanístiques del Pla General Metropolità 

de Barcelona, del tipus d’allotjament dotacional dins el sistema 

d’equipament comunitari, tot adequant la regulació del sistema 

d’equipaments comunitaris a la previsió d’aquest ús específic. 
 

Articles 212 i 212 bis  Normes Urbanístiques 

• La lletra “g” de l’apartat 1 de l’article 212 queda definida de la següent 

manera: “g” Equipaments d’allotjament dotacional són els destinats a 

satisfer les necessitats temporals d’habitació de les persones per raó 

de dificultat d’emancipació, de requeriments d’acolliment 

d’assistència sanitària o d’assistència social. 
 

• Introducció de nou article 212 bis: Regulació general del sistema        

d’equipaments dotacionals. 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Regulació de l’ús d’allotjaments dotacionals 

Delimitació del sòl que es pot destinar a allotjament dotacional.  

Objectiu 5% a la ciutat. 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Regulació de l’ús d’allotjaments dotacionals 

Proposta al Districte de Sarrià - Sant Gervasi: 

 

 

% sòl AD/sòl equipament actual a Sarrià 1.69% 

% sòl AD/sòl equipament proposta a Sarrià 3.06% 

 

 

 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 



3.8 
INFORMAR sobre el Pla especial 

urbanístic de protecció de la qualitat 

urbana: Catàleg de protecció 

arquitectònic, històric i paisatgístic 

dels establiments emblemàtics de la 

ciutat de Barcelona (exp. 19PL16712) 
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Protecció de la qualitat urbana 
Iniciativa: Pública – Ajuntament de Barcelona 

 

Planejament vigent: Pla especial urbanístic - Protecció de la qualitat 

urbana i catàleg de protecció dels establiments emblemàtics de la 

ciutat de Barcelona 

 

Àmbit: ciutat de Barcelona, i s’aplicarà als establiments inclosos al 

catàleg esmentat. 

 

Objectiu: el pla especial proposa la revisió i incorporació dels 

establiments al catàleg vigent, així com una modificació de categoria 

(E3) i una de nova creació (E4). 

 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Protecció de la qualitat urbana 
 

En data 26 de febrer de 2016 (BOPB 10/3/16), s’aprova definitivament el 

Pla Especial Urbanístic de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de 

Protecció Arquitectònic, Històric i Paisatgístic dels Establiments 

Emblemàtics de la ciutat de Barcelona. 

 

El pla especial establia la protecció mitjançant la catalogació dels 

establiments emblemàtics de la ciutat, i proposava mesures 

complementàries per garantir la cohesió del model urbà actual. 

 

L’actual catàleg va establir tres tipus de protecció : 

 E1: Establiments de gran interès 

 E2: Establiments d’interès 

 E3: Elements d’interès paisatgístic 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Protecció de la qualitat urbana 
 

Suspensió potestativa de llicències: 

 

En data 11 de juliol de 2019, la Comissió de Govern acorda suspendre la 

tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 

urbanística i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació 

i enderrocament de construccions i de comunicats i d’altres.  

 

L’àmbit de la suspensió abasta exclusivament els 31 establiments 

identificats en el llista de suspensió. 

 

L’acord de suspensió es va publicar al BOP de Barcelona de data 12 de 

juliol de 2019.  

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Protecció de la qualitat urbana 
 

Objecte: la modificació de Pla especial urbanístic és la revisió i 

incorporació d’establiments al Catàleg d’establiments emblemàtics 

vigent. 

 

Aquesta modificació del Pla especial urbanístic de protecció manté 

l’estructura normativa vigent del PEU de protecció dels establiments 

emblemàtics. Tan sols proposa ajustar puntualment alguns dels seus 

articles. 

 

 Ajustar el títol de la categoria de protecció E3 pel següent, “Categoria 

E3: Establiments amb elements d’interès paisatgístic” 

 Afegir una nova categoria E4 “Categoria E4: Establiments amb 

elements d’interès ambiental” 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Protecció de la qualitat urbana 

Proposta de fitxes del catàleg 

 

El present pla incorpora les fitxes de protecció dels nous establiments 

que es proposa que passin a formar part del catàleg. 

 

Dels 31 establiments inclosos a la suspensió potestativa prèvia es 

proposa, pel seu interès patrimonial, la inclusió d’11 establiments al 

catàleg. Se n’han incorporat 2 de nous a la categoria de protecció E2,  i 

en la nova categoria de protecció E4 es proposa incorporar els altres 9. 

 

El pla no altera cap nivell de protecció dels establiments actualment 

protegits. 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Protecció de la qualitat urbana 

QUADRE RESULTANT ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 
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Protecció de la qualitat urbana 

Part decisòria | 17 de desembre de 2020 



3.9 
INFORMAR sobre la proposta de 

denominació de dos nous espais 

públics 
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3.10 
Proposicions/declaracions de grup 

dels grups polítics del Consell: 
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3.10.1 
Proposició del grup municipal PPC 
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3.10.2 
Proposició del grup municipal BxCanvi 
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3.10.3 
Proposició del grup municipal Cs 
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3.10.4 
Proposició del grup municipal ERC-AM 
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3.10.5 
Proposició del grup municipal JxCat 
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4 
Part d’impuls i control: 
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4.1 
Precs: 
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4.1.1 
Grup municipal PPC 
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4.1.2 
Grup municipal BxCanvi 
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4.1.3 
Grup municipal Cs 
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4.1.4 
Grup municipal Cs 
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4.1.5 
Grup municipal ERC-AM 
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4.1.6 
Grup municipal JxCat 
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4.2 
Preguntes: 
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4.2.1 
Grup municipal PPC 
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4.2.2 
Grup municipal Cs 
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4.2.3 
Grup municipal ERC-AM 
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4.2.4 
Grup municipal JxCat 
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4.3 
Seguiment de la proposició del grup 

municipal ERC-AM 
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Precs i preguntes dels assistents 
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www.barcelona.cat/sarria-santgervasi 
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