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Disposicions normatives – Instruccions

INSTRUCCIÓ núm. 1371/17, del gerent Municipal, per la qual es fixen 
els criteris aplicables a la il·luminació excepcional de fonts, edificis 
municipals i monuments a la ciutat de Barcelona.

Preàmbul

Atès el creixement de la demanda d’il·luminacions especials en els elements urbans, 
fonts i edificis públics commemoratives de dies internacionals, de suport a 
campanyes ciutadanes i a d’esdeveniments varis, s’ha detectat la necessitat 
d’establir uns criteris comuns per garantir una resposta coherent i alineada a les 
línies d’actuació municipal donat el nombre d’òrgans municipals implicats en les 
propostes i en la seva execució. 

L’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la Ciutat de Barcelona, aprovada 
definitivament pel Consell Plenari Municipal el 26 de març de 1999, regula les 
il·luminacions a la ciutat i permet, amb caràcter excepcional, les il·luminacions 
d’elements urbans i façanes, d’acord amb els límits previstos en els articles 
següents:

Article 36 Pintures, projeccions i altres efectes visuals.

Queden prohibits les projeccions, pintades i efectes visuals de qualsevol tipus sobre 
els elements del paisatge urbà, salvat les que exigeixi la circulació o l’exercici d’altres 
competències municipals.

Article 45. Il·luminació de façanes

1. Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per il·luminació l'acció de destacar, 
lumínicament, la façana d'un edifici, ja sigui en la seva totalitat, ja sigui de manera 
fraccionada o parcial.

2. No s'acceptarà la il·luminació en planta baixa amb cap element d’il·luminació que 
no formi part dels rètols indicadors que es puguin disposar segons les determinacions 
d'aquesta normativa

3. Queda prohibida la il·luminació global de les façanes dels edificis, salvat que el 
projecte reuneixi les condicions exigides i sigui objecte, excepcionalment, 
d’autorització paisatgística.

Per tot això, a proposta de la Comissió Barcelona Esdeveniments, i en ús de les 
facultats que em confereix l’article 5 apartat 1 b) de la Regulació per la qual 
s’ordenen els documents municipals que incideixen sobre la interpretació i l’aplicació 
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de les normes i es crea el Registre Municipal d’Instruccions i Circulars, publicada al 
BOP el 30 de juny de 2015, disposo la següent:

INSTRUCCIÓ PER LA QUAL ES FIXEN ELS CRITERIS APLICABLES A LA IL·LUMINACIÓ 
EXCEPCIONAL DE FONTS, EDIFICIS MUNICIPALS I MONUMENTS A LA CIUTAT DE 
BARCELONA

1. Objecte

Aquesta instrucció té per objecte establir els criteris i el procediment per a 
l’aprovació anual de la il·luminació excepcional de fonts, edificis municipals i 
monuments a la ciutat de Barcelona.

2. Àmbit d’aplicació subjectiu

Els criteris integrats en aquesta instrucció són d’aplicació a:

(1) Àrees i Sectors
(2) Districtes
(3) Ens dependents

3. Procediment d’aprovació

1) La il·luminació excepcional de fonts, edificacions municipals i monuments 
s’elaborarà anualment en base a les peticions formulades pels diferents òrgans de 
l’Ajuntament i els seus ens dependents. Les propostes s’hauran de presentar a la 
Comissió Barcelona Esdeveniments l’any previ a la seva execució, i sempre abans del 
mes de novembre, per a procedir a la seva valoració i aprovació definitiva.

2) La Ponència de Coordinació d’Esdeveniments elaborarà, amb el coneixement de la 
Comissió Tècnica de Paisatge Urbà, la proposta tècnicament argumentada per 
presentar a l’aprovació de la Comissió Barcelona Esdeveniments.

3) L’excepcionalitat de la il·luminació s’aplicarà, si s’escau, en els casos següents:

- Calendari festiu local
- Commemoracions d’esdeveniments i fets de la ciutat
- Efemèrides locals, d’àmbit de Catalunya i de l’Estat
- Esdeveniments de rellevància per la ciutat
- Dies mundials d’interès per la ciutat
- Dies mundials de l’àmbit de salut
- Campanyes ciutadanes
- Dol i suport a catàstrofes i fets de violència i contra la justícia global.
- Altres celebracions d’àmbit autonòmic, estatal o internacional justificades en el 
marc de la col·laboració amb altres ciutats, estats i/o organismes internacionals i que 
tinguin impacte en la ciutat. 
- Festival Llum BCN en el marc de la Festa major d’hivern
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4) Un cop la Comissió d’Esdeveniments hagi aprovat la proposta d’il·luminacions 
excepcional, es publicarà una nota informativa amb la relació aprovada per al seu 
coneixement i aplicació.

5) Excepcionalment, les il·luminacions sobrevingudes per fets de dol i suport a 
catàstrofes, fets de violència, d’impacte social, i contra la justícia global, donada la 
seva imprevisibilitat, podran fer-se fora de la proposta aprovada per la Comissió 
Barcelona Esdeveniments sotmesos a l’aprovació de l’Alcaldia. 

6) El cost de les il·luminacions serà a càrrec de l’òrgan promotor. Les il·luminacions 
promogudes per entitats i altres organitzacions hauran de ser assumides per 
aquestes, tret que l’objecte del projecte formi part de les línies d’actuació impulsades 
des de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest cas, si s’escau, ho assumirà l’òrgan 
municipal de l’àmbit corresponent.

7) La proposta d’il·luminació s’ha de treballar tècnicament amb l’òrgan encarregat de 
gestionar la il·luminació, que ha de garantir la viabilitat i recopilar totes les peticions 
per a fer-ho arribar a la Ponència d’Esdeveniments com a màxim el 30 d’octubre de 
l’any previ.

4. Relació d’edificis i monuments susceptibles d’il·luminació excepcional: 

- Façana de l’Ajuntament
- Façana Palau de la Virreina
- Arc del Triomf
- Tres Creus Parc Güell 
- Torre del Baró
- Obelisc 
- Seus districtes

5. Relació de fonts susceptibles d’il·luminació excepcional:

- Font Màgica
- Font de Passeig de Gràcia

Per tal de desconcentrar aquesta activitat del centre de la ciutat, la Comissió 
Barcelona Esdeveniments es reserva el dret d’ incorporar en algunes de les 
il·luminacions excepcionals altres fonts de la ciutat: 

- Eix Font Màgica (cascada 1, cascada 2 i cascada 4)
- Font Passeig de Gràcia
- Fonts Bessones – Plaça Catalunya
- Font Diana
- Font Rambla Catalunya
- Font Rieres d’Horta
- Font Cobriment de Sants
- Font Manuel de Falla
- Font Can Fabra
- Font Baró de Viver
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- Font Jardins Can Mantega
- Font Facultat Econòmiques
- Font Jardins de la Plaça Dolsa
- Font circular Plaça Karl Marx
- Font Plaça del Virrei Amat
- Font de la plaça Harry Walker
- La Font Mutant – Plaça Àngel Pestaña
- Cascada JR de la Casa Bloc
- Font del Cobi
- Canal 1 Parc de Carles I
- Font sobre llac Diagonal Mar
- Font costat Mar Diagonal Mar
- Palau de Pedralbes (6 fonts) 

6. La present instrucció entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació a la 
Gaseta Municipal.

Seguidament, es comunicarà a les següents àrees i departaments: Gerències de 
Districtes, Gerència de l’ Àrea d’Ecologia Urbana, Fonts, Patrimoni arquitectònic, 
Direcció de Protocol, Institut de Cultura de Barcelona, Gerència de la Àrea de 
Ciutadania, Participació i Transparència i Gerència de l’ Àrea de Drets Socials.
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