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0. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PRESENT INFORME JURÍDIC 

• El Districte de Ciutat Vella està integrat per diversos barris que configuren 

l’embrió de la ciutat de Barcelona. Concretament, el Districte inclou els tres barris 

integrats dins els límits de l’antiga muralla (muralla romana, muralla de Jaume 

I i muralla de Pere III el Cerimoniós), que coneixem com el Gòtic, Sant Pere-Santa 

Caterina-la Ribera i el Raval, així com el barri de la Barceloneta. 

 

• El Districte de Ciutat Vella, que acull la història dels inicis de la ciutat i en atenció 

a la seva centralitat i posició estratègica, és el Districte s’ha vist impactat d’una 

forma més acusada per un procés de gentrificació, que no sols es manifesta en 

un encariment de l’habitatge, sinó en una afectació al teixit social de les activitats 

que fan barri i ciutat.  

 

• La forta pressió de les activitats relacionades amb el turisme expulsa les activitats 

que donen servei de proximitat als veïns; comporta una sobreexplotació de 

l’espai públic amb activitats no compatibles amb la vida de barri, -sorolls, neteja, 

logística, determinats establiments de pública concurrència...; i una utilització 

inadequada d’edificis catalogats amb baixos nivells de protecció.  En aquest 

sentit, a títol il·lustratiu, en els darrers temps s’han promogut canvis d’ús (per 

implementar hotels o habitatges de luxe) en edificis catalogats que són buidats 

interiorment conservant només les façanes. També s’observa la tendència a 

ascendir a plantes superiors o, fins i tot, a ocupar edificis sencers per incrementar 

les superfícies d’activitat comercial. 

 

• Al respecte, esmentar el document “Estudi dels usos urbans a Ciutat Vella, tipus i 

conflictes”, elaborat el mes de febrer de 2017 per Mar Santamaria Varas i Pablo 

Martínez Díez, en el qual van concloure que a Ciutat Vella “Actualment el sòl 

destinat a activitats comercials es disputa entre petites empreses de comerç de proximitat 

i grans empreses de comerç a escala urbana i interurbana, incrementant preus i 

pressionant el comerç de proximitat. Cal definir els mecanismes per a poder incidir en 

aquest equilibri a favor dels residents per a no desplaçar població a causa de la manca de 

serveis. Si volem conservar el caràcter residencial de Ciutat Vella, no només cal preservar 
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aquest teixit i evitar que altres usos el desplacin sinó que cal també mantenir els usos 

associats a aquest teixit que li donen servei”. 

 

• En el mes de març de 2017, la UPC va emetre el document “Estudi i detecció a la 

ciutat de Barcelona d’àmbits de vulnerabilitat residencial”. En aquest document es va 

definir la vulnerabilitat residencial com la dimensió dels suports físics per al 

desenvolupament satisfactori de la vida quotidiana així com de la cobertura de 

les necessitats de l’habitatge, i es va significar que tant la degradació de 

l’habitatge com de l’entorn veïnal suposen un risc de vulnerabilitat per la 

població resident. El document va concloure que “En situació de més alt nivell de 

vulnerabilitat es confirma en el Districte de Ciutat Vella i particularment al Raval i el 

Gòtic Sud (...). 

 

• Els veïns i les Associacions venen reclamant al Districte de Ciutat Vella que 

mantingui i recuperi el caràcter de barri, tot conservant tant el patrimoni 

monumental com l’immaterial cultural, així com les activitats històriques que 

conformen el teixit veïnal. En aquest sentit, són significatives les al·legacions 

plantejades en el tràmit d’informació pública del Pla Especial Urbanístic 

d’Ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, 

serveis turístics i altres activitats al Districte de Ciutat Vella (Pla d’usos de Ciutat 

Vella) -exp- 16PL16426-. 

 

• A nivell de protecció patrimonial, Ciutat Vella reuneix 40 Béns culturals 

d’Interès Nacional (BCINs) que representen el 40% dels Béns Culturals d’Interès 

Nacional de tot el Barcelonès i 409 Béns culturals d’interès local (BCILs). 

Tanmateix, la major part dels edificis no compten amb una protecció suficient 

(atès que el seu nivell de catalogació és C o D). A més, a diferència d’altres 

Districtes, la catalogació D és genèrica, és a dir que tot Ciutat Vella, incloent 

vialitat i zones lliures, té un nivell de protecció D, que exigeix documentació 

prèvia de tot element que es vulgui enderrocar o modificar en qualsevol 

edificació de l’àmbit. Paradoxalment, aquesta catalogació genèrica genera 

problemes d’interpretació i aplicació pràctica. 
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• El Llibre Blanc del Patrimoni de Barcelona, elaborat el mes de novembre de 2016 

pel Grup de Patrimoni de Barcelona en Comú va plantejar la proposta de 

declarar conjunt de patrimoni el Districte de Ciutat Vella. 

 

D’acord amb el referit document, per conjunt urbanístic cal entendre el format 

pel patrimoni cultural material i immaterial, els seus edificis, la seva trama 

urbana, els jardins històrics, les seves espècies vegetals, la seva activitat i els seus 

residents.  

 

Es tractaria d’una figura utilitzada a l’àrea central de l’Eixample, que es podria 

plantejar en el barri fundacional de la ciutat. La proposta del Llibre Blanc 

planteja, pel que fa a Ciutat Vella, una Declaració de conjunt urbanístic 

protegit, sota la tesi que només una política d’acció mancomunada entre la 

cultura i el patrimoni, la regulació dels usos i les activitats i una reglamentació 

de les lleis del lliure mercat, poden salvar el nucli històric. 

 

• En aquest context, la Direcció de Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella ha 

sol·licitat a RCD la realització d’un estudi jurídic que determini quines eines i 

quina protecció caldria aplicar a Ciutat Vella per aconseguir la protecció d’aquest 

caràcter de “ciutat antiga encara habitada amb caràcter de barri”, tot analitzant les 

oportunitats que atorga des de la legislació de patrimoni cultural o la Carta de 

Barcelona fins a la Directiva del Parlament Europeu i del Consell de la Unió 

Europea 123/2006/CE, relativa als serveis del mercat intern.   

 

A títol preliminar, significar que per a la elaboració de l’informe hem hagut de 

distingir necessàriament dos tipus de problemàtiques a afrontar ja que el seu 

examen requereix una diferent perspectiva i, com es veurà, diferent propostes 

d’actuació. En aquest sentit, i als efectes d’examinar la protecció del conjunt 

patrimonial de ciutat vella i les mesures a aplicar, cal distingir entre la necessitat 

d’afrontar les problemàtiques de protecció patrimonial i tractament urbanístic i 

ambiental i les problemàtiques vinculades amb les activitats econòmiques. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europeu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Consell_de_la_Uni%C3%B3_Europea
https://ca.wikipedia.org/wiki/Consell_de_la_Uni%C3%B3_Europea
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Així, en primer lloc, s’examinarà la protecció del conjunt patrimonial de Ciutat 

Vella des de l’òptica de la legislació de protecció del patrimoni cultural i, en 

segon lloc, s’analitzarà la protecció del conjunt patrimonial de Ciutat Vella des 

de l’òptica de la legislació urbanística. Finalment, s’estudiarà la protecció del 

conjunt patrimonial de Ciutat Vella des de l’òptica dels comerç i dels usos de 

barri.  
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1. LA PROTECCIÓ DEL CONJUNT PATRIMONIAL DE CIUTAT VELLA DES 

DE L’ÒPTICA DE LA LEGISLACIÓ DE PROTECCIÓ DE PATRIMONI 

CULTURAL. 

Volem examinar, en primer lloc, quins elements o instrumentari ens subministra la 

legislació de patrimoni cultural. En aquest sentit, s’ha de valorar la possible 

virtualitat del concepte de patrimoni cultural immaterial i, així mateix, la declaració 

de conjunt històric. 

 

 Patrimoni cultural immaterial 

Un dels primers interrogants que suscita el tractament jurídic i la protecció de Ciutat 

Vella, en tant que constitueix l’essència de la ciutat antiga, és la possibilitat de 

considerar-la, en tot el seu àmbit geogràfic,  com a patrimoni cultural immaterial.  

La protecció del patrimoni cultural immaterial és relativament recent en el temps, 

donant que la seva identificació amb el folklore, el separava de tot allò vinculat a la 

ciutat i a l’ordenació del territori. 

Quan es parla de patrimoni cultural immaterial ens referim a allò que no és físic 

(edificacions, espais o elements materials). Tal i com expressa la Convenció de la 

UNESCO per a la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de Paris (17-10-2003), 

ratificada per l’Estat espanyol l’any 2006, el patrimoni cultural immaterial es refereix 

a una cultura, llenguatge o sentiment que forma part de la memòria col·lectiva, que 

s’experimenta com una vivència i que es contextualitza en un temps i dins un marc 

especial.  

Segons la referida Convenció, el patrimoni immaterial acompleix una funció 

inestimable com a factor d’apropament, intercanvi i enteniment entre els essers 

humans. L’article 2 del text de la Convenció el defineix en els termes següents: 

1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos 

y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 

cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de 
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su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de 

la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente 

Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que 

sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes 

y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 

desarrollo sostenible. 

2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se 

manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: a) tradiciones y expresiones orales, 

incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del 

espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales. 

3. Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad 

del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, 

investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -

básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este 

patrimonio en sus distintos aspectos. 

 

L’article 13 de la Convenció contempla les mesures de protecció que es poden 

emprar en relació amb el patrimoni cultural immaterial, tot indicant:de salvaguardia 

“Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio 

cultural inmaterial presente en su territorio, cada Estado Parte hará todo lo posible 

por: 

 

a) adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio 

cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de 

planificación; 

b) designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio; 

c) fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de 

investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial, y en 

particular del patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro; 
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d) adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero 

adecuadas para: 

i) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en 

gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de este 

patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión; 

ii) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al 

mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a 

determinados aspectos de dicho patrimonio; 

iii) crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural 

inmaterial y facilitar el acceso a ellas.  

 

La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, molt anterior en el 

temps i amb una visió més limitada, va regular la protecció dels béns culturals 

mobles e immobles, tot establint a l’article 1.3, que també formen part del patrimoni 

cultural català els béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional i 

les particularitats lingüístiques, d’acord amb la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment 

i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural. 

 

Així, la precitada Llei 2/1993, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional 

i de l’associacionisme cultural té per objecte (article 1) la recuperació, l’inventari, la 

protecció, la difusió i el foment de la cultura popular i tradicional catalana; el suport 

i l’impuls a la dinamització cultural; el desenvolupament de l’associacionisme 

cultural;  i la creació dels òrgans superiors executius i consultius del Departament 

de Cultura en les matèries a què es refereixen els apartats anteriors. 

 

La mateixa Llei 2/1993, identifica el patrimoni etnològic de Catalunya, dins el qual 

inclou: els immobles i instal·lacions emprades consuetudinàriament a Catalunya les 

característiques arquitectòniques dels quals siguin representatives de formes 

tradicionals; els béns mobles que constitueixen una manifestació de les tradicions 

culturals catalanes o d’activitats sòcio-econòmiques tradicionals; i les activitats els 

coneixements i els altres elements immaterials que són expressió de tècniques, 

oficis o formes de vida tradicional. 
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Cal afegir, per últim, que a l’empara de l’article 149.1.1a y 28a y 149.2 de la 

Constitució Espanyola, es va dictar la Llei estatal 10/2015, de 26 de maig,  para la 

salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que en el seu article 2 defineix el 

patrimoni cultural immaterial de la següent manera:  

Artículo 2. Concepto de patrimonio cultural inmaterial  

Tendrán la consideración de bienes del patrimonio cultural inmaterial los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural, y en particular: 

a) Tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularidades 

lingüísticas como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; así como la toponimia 

tradicional como instrumento para la concreción de la denominación geográfica de 

los territorios; 

b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

e) técnicas artesanales tradicionales; 

f) gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación; 

g) aprovechamientos específicos de los paisajes naturales; 

h) formas de socialización colectiva y organizaciones; 

i) manifestaciones sonoras, música y danza tradicional. 

 

Com es pot constatar, la Llei estatal no ha avançat en un concepte més ampli del 

patrimoni cultural immaterial, és a dir, mes enllà del que ja preveuen les Lleis 

catalanes 2/1993 i 9/1993 o la Convenció de Paris. 

Per això, es fa palès que una eventual declaració de tot o part de Ciutat Vella com a 

patrimoni cultural català immaterial susceptible d’una protecció superior o diferent 

de la que poden proporcionar els instruments als quals ens referirem més endavant, 
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només podria prosperar si el conjunt del barri acollís i fos expressió singular de 

tècniques, oficis o formes de vida tradicionals. (1) 

I aquests trets exigits per la norma per identificar el patrimoni immaterial no 

semblen propis d’un barri sencer, ni tan sols d’una part del mateix, en la mesura que, 

amb caràcter general, a Ciutat Vella no es conserven formes de vida u oficis 

tradicionals. Ans al contrari, es tracta d’un barri que, com s’ha dit, ha patit fortament 

l’impacte del turisme, de la migració i de la gentrificació comercial i d’habitatge; 

fenòmens aquests que han desvirtuat la possible cultura immaterial que potser 

temps enrere se’n podia trobar en aquesta part de la ciutat. 

En tot cas, s’ha d’afegir que les Lleis abans citades no contemplen mesures de 

protecció específiques del patrimoni immaterial cultural, sinó que es refereixen 

únicament a mesures de foment i difusió, de manera que l’eventual protecció del 

patrimoni immaterial de Ciutat Vella hauria de dur-se a terme, mutatis mutandi, 

mitjançant les tècniques reservades per la Llei 9/1993, pels béns immobles i/o mobles 

(règims de protecció aplicables als béns culturals d’interès nacional i als béns 

catalogats). 

Tanmateix, no podem ignorar que alguns dels més recents instruments urbanístics 

aprovats a la ciutat, com és el Pla especial urbanístic de protecció i potenciació de 

la qualitat urbana (aprovat el 26 de febrer de 2016 i publicat al BOP de 10 de març 

de 2016), invoquen el model de Barcelona, d’heterogeneïtat social i edificatòria, 

com a veritable patrimoni immaterial de convivència, que s’ha d’estimular i 

incentivar mitjançant accions físiques que actuïn sobre el substrat en el qual es 

produeix aquesta activitat.  

A destacar en aquest moment que l’esmentat Pla especial urbanístic de protecció i 

potenciació de la qualitat urbana, que inclou també el Catàleg d’establiments emblemàtics, 

incorpora un seguit de mesures de “reforç i manteniment de la convivència” 

aplicables a les trames històriques dels barris del Raval, Gòtic, Ribera i Barceloneta 

de Ciutat Vella (també a Gràcia, i als nuclis històrics de Sant Andreu, Poble Sec i 

Poble Nou). Les referides mesures són les incloses en el Títol Tercer de la Normativa 

referint-se als següents aspectes: 

                                                           
1 Com destaca l’informe de 2 de març de 2015, lliurat per Manubens Abogados, KPMG i Oriol Sagarra 

Trias, en l’actualitat Catalunya té quatre elements inscrits a la llista representativa del Patrimoni 

Cultural Immaterial de la Humanitat: i) la Patum de Berga; ii) Els castells; iii) La dieta mediterrània i, 

iv) La falconeria. 
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- Agrupació de locals en planta baixa: es permet l’agrupació de les entitats 

ubicades a les plantes baixes per a usos comercials i terciaris sempre que es 

tracti d’entitats ubicades al mateix edifici. Si les entitats pertanyen a diferents 

parcel·les només s’admet l’agrupació, agregació o unió física si es produeixen 

en l’interior d’illa. 

 

- Preservació de façanes en planta baixa: no es permet la integració unitària ni 

l’homogeneïtzació de la façana en planta baixa de dos o més edificis que 

donin front al mateix carrer quan aquests edificis tinguin una configuració 

arquitectònica diversa. 

 

- Preservació de la relació entre la planta baixa i el conjunt de l’edifici: es 

prohibeix la transformació de les façanes de les plantes baixes d’un edifici 

quan aquesta transformació alteri o modifiqui la configuració arquitectònica 

i física de la façana global de l’edifici. La nova intervenció en la planta baixa 

d’una façana que hagués sofert prèviament una transformació trencant amb 

el conjunt de l’edifici únicament podrà tenir com a objectiu la recuperació de 

la configuració històrica de la planta baixa. En els supòsits de canvi d’ús es 

requerirà aquesta recuperació de la façana original de l’edifici si es pot 

executar sense incidir en els elements estructurals del mateix. Si es sol·licita 

una reforma estructural, es requerirà sempre aquesta recuperació. En tot cas, 

en les intervencions en plantes baixes caldrà preservar la transparència de les 

activitats i locals de manera que siguin clarament perceptibles des de l’espai 

públic, evitant l’existència de pantalles que trenquin o obstaculitzin la 

comunicació entre l’interior de l’edifici i l’espai públic. 

Aquestes mesures serien una mostra de com l’esmentat model d’heterogeneïtat 

social i edificatòria propi de determinades parts de la ciutat de Barcelona, por 

emprar-se com a valor patrimonial immaterial per justificar decisions o regulacions 

urbanístiques i de protecció. 

En aquest marc, es pot concloure que l’aproximació a la idea d’un patrimoni 

immaterial, tot i no declarat formalment sota la normativa de patrimoni, permet 

atorgar una motivació reforçada, com a discurs justificatiu en la formulació de 

qualsevol instrument de protecció de la Ciutat Vella. 
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   Conjunt Històric BCIN/ Conjunt Històric BCIL 

Seguidament, es procedeix a examinar la possibilitat de declaració del Ciutat Vella 

com a Conjunt Històric BCIN o BCIL, en el benentès que ambdues figures 

s’emmarquen dins la Llei 9/1993 i, per tant, no habiliten  per se l’aplicació de 

determinacions urbanístiques (qualificacions, paràmetres edificatoris, tractament 

d’espais públics, tipologies, usos), ni la regulació d’activitats. 

La Ciutat Vella podria adquirir la condició de Conjunt Històric, que l’article 7.2.b) 

de la Llei 9/1993 inclou entre les classes de “béns immobles” i defineix com 

“agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat coherent i 

delimitable, amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors 

rellevants” amb  la categoria de bé cultural d’interès nacional (BCIN). 

Els articles 8 i següents de la Llei 9/1993 regulen el procediment que cal seguir per a 

la declaració del Conjunt Històric de Ciutat Vella com a BCIN. En l’expedient (que 

ha de contenir informes històrics, arquitectònics, arqueològics i artístics, 

acompanyats d’una completa documentació gràfica, a més d’un informe detallat 

sobre l’estat de conservació) haurà de recaure l’informe favorable del Consell 

Assessor del Patrimoni Cultural de Catalunya i també de l’Institut d’Estudis 

Catalans o una de les institucions científiques, tècniques o universitàries de prestigi 

o competència reconegut. La declaració ha d’ésser acordada pel Govern de la 

Generalitat, a proposta del Conseller de Cultura i és objecte d’inscripció en el 

Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional, que gestiona el Departament de 

Cultura. 

L’article 33 de la Llei 9/1993, disposa que en el cas dels Conjunts Històrics-BCIN 

(també per a les zones arqueològiques, paleontològiques, llocs històrics i zones 

d’interès etnològic i en el cas dels entorns de protecció de qualsevol bé cultural 

d’interès nacional), l’Ajuntament ha d’elaborar un instrument urbanístic de 

protecció o adequar-ne un de vigent que requereix l’informe favorable del 

Departament de Cultura. 

La declaració com a Conjunt Històric-BCIN determina automàticament la subjecció 

dels béns integrants dins el règim de protecció aplicable a aquesta categoria, que 

comporta: 
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i) El deure de conservació i manteniment pels seus propietaris i posseïdors, 

amb les limitacions sobre enderroc i intervencions que estableixi 

l’instrument de planejament  que ha de formular l’Ajuntament 

ii) L’eventual suspensió d’intervencions per tal de preservar els valors 

culturals d’un be immoble. 

iii) L’eventual revisió de llicències urbanístiques suspeses per la incoació de 

l’expedient. 

iv) L’aplicació dels criteris d’intervenció a que es refereix l’article 35.2 de la 

Llei 9/93 ( 2). 

v) La subjecció al règim coercitiu d’execució del deure de conservació 

(incloent l’execució subsidiària i la consideració de que l’incompliment 

del deure de conservació, preservació i protecció és causa d’interès social, 

a efectes d’expropiació). 

vi) La subjecció al règim sancionador regulat per la Llei 9/1993. 

Reiterem aquí que, en tot cas,  la declaració de BCIN correspon al Govern de la 

Generalitat i que un cop formalitzada la declaració qualsevol intervenció requereix 

informe de la Generalitat. Així mateix, els béns o conjunts declarats BCIN es trobem 

totalment exempts de l’IBI i de l’ICIO  (en el cas d’obres dirigides a la conservació, 

millora o rehabilitació dels immobles), d’acord amb l’article 59.2 de la Llei 9/1993. 

Una esfera de protecció patrimonial alternativa consistiria en la declaració de 

Conjunt Històric amb categoria BCIL; supòsit en què les competències de protecció 

i de control recauen principalment en l’Ajuntament, sense perjudici de la 

comunicació al Departament de Cultura per a la seva inscripció en el Catàleg de 

patrimoni cultural català regulat al Capítol II del Títol Primer de la Llei 9/1993.  Els 

BCIL són béns catalogats i integrants del patrimoni cultural català que, tot i llur 

                                                           

2 Estableix l’esmentat article 35.2 de la Llei 9/1993 en relació als conjunts històrics BCIN que: 

S'han de mantenir l'estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de 

l'ambient i de la silueta paisatgística. No es permeten modificacions d'alineacions, alteracions en 

l'edificabilitat, parcel·lacions ni agregacions d'immobles, excepte que contribueixin a la conservació 

general del caràcter del conjunt. 

Són prohibides les instal·lacions urbanes, elèctriques, telefòniques i qualssevol altres, tant aèries com 

adossades a la façana, que s'han de canalitzar soterrades. Les antenes de televisió, les pantalles de 

recepció d'ones i els dispositius similars s'han de situar en llocs en què no perjudiquin la imatge urbana 

de part del conjunt. 

És prohibit de col·locar-hi anuncis i rètols publicitaris. Els rètols que anuncien serveis públics, els de 

senyalització i els comercials han d'ésser harmònics amb el conjunt. 
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significació i importància, no compleixen les condicions pròpies de BCIN (article 15 

de la Llei 9/1993).  

La declaració com a BCIL es contempla per l’article 17 de la Llei 9/1993 per a 

qualsevol bé immoble i en la mesura que, com ja s’ha dit,  la classificació dels béns 

immobles que efectua l’article 7 inclou els conjunts històrics (“agrupament de béns 

immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat coherent i delimitable, amb entitat 

pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants”) no sembla 

dubtosa la possibilitat de declarar Ciutat Vella, com a Conjunt Històric-BCIL. 

La competència per la declaració dels béns culturals d’interès local (BCIL) correspon 

al ple de l’Ajuntament, prèvia tramitació de l’expedient administratiu corresponent, 

en el qual ha de figurar preceptivament l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni 

cultural (article 17 de la Llei 9/1993). 

L’article 39 de la Llei 9/1993, estableix que la declaració de BCIL comporta l’aplicació 

immediata del règim jurídic que contempla la Llei pels béns catalogats i que 

qualsevol norma addicional de protecció d’aquests béns s’establirà per mitjà dels 

instruments que determina la legislació urbanística. Per tant, aquesta declaració 

permetria l’aplicació del règim comú aplicable a tots els béns integrants del 

patrimoni cultural català,- òbviament més limitat del que s’estableix pels BCIN-, al 

marge de tot allò que pugui establir  el corresponent instrument urbanístic: 

i) El deure de conservació i manteniment pels seus propietaris i posseïdors, 

amb les limitacions sobre enderroc i intervencions que estableixi 

l’instrument de planejament (instrument urbanístic de protecció que ha 

de formular l’Ajuntament) 

ii) La subjecció al règim coercitiu d’execució del deure de conservació 

(incloent l’execució subsidiària i la consideració de que l’incompliment 

del deure de conservació, preservació i protecció és causa d’interès social, 

a efectes d’expropiació). 

Els propietaris i titulars de drets sobre béns culturals catalogats (BCIL) gaudeixen de 

beneficis fiscals (no exempció). En aquest sentit, l’Ordenança municipal de l’ICIO 

disposa una bonificació del 50% en obres i instal·lacions que es duguin a terme en 

edificis catalogats com a BCIL. 

Convé afegir també que en el cas dels conjunts històrics (siguin BCIN o BCIL) 

regulats per la legislació de patrimoni examinada no  seria aplicable el dret de tanteig 
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i retracte a favor de les administracions corresponents que regula l’article 22 de la 

Llei 9/1993. L’apartat 5 d’aquest article 22 ho disposa clarament: 

“ 5. El que estableix el present article no és aplicable als immobles integrants de 

conjunts històrics que no tenen la condició de monuments ni als immobles inclosos 

en entorns de protecció” 

A la vista del que s’ha exposat, sembla evident que la declaració de Ciutat Vella 

com a Conjunt Històric BCIN o BCIL o, en altres paraules, limitar la proposta 

d’actuació a un increment en la protecció estrictament patrimonial no resulta 

suficient per donar resposta al seguit de conflictes urbanístics i socioeconòmics 

que hi conflueixen.    

Per això, considerarem tot seguit les sortides que ens proporciona la normativa 

urbanística en tant que, sense oblidar la major protecció patrimonial que necessita 

Ciutat Vella,  permet un tractament més integral del conjunt de problemàtiques que 

afecten a aquesta part de la ciutat. 
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2. LA PROTECCIÓ DEL CONJUNT PATRIMONIAL DE CIUTAT VELLA DES 

DE L’ÒPTICA DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA 

 Conjunt urbanísticament protegit- Categoria PBU 

La legislació urbanística, integrada avui, en allò que ens interessa, pel Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme 

(TRLUC) i el seu Reglament aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol (RLUC), 

permet, a través dels catàlegs de béns protegits, la protecció de tot el patrimoni del 

terme municipal, - o per districtes, com s’ha fet a Barcelona i d’altres grans ciutats- a 

diferència de la via sectorial de la legislació patrimonial, en què la catalogació es fa 

individualitzada per a cada bé o conjunt, seguint els procediments establerts a la Llei 

9/1993, com exposaven abans en relació als conjunts històrics. 

El planejament general d’un municipi pot preveure la formulació d’un Pla especial 

de protecció (en endavant PEP), que abasti la totalitat del terme o districte per 

concretar i ampliar els elements a protegir, establint les condicions de conservació i 

intervenció. Amb tot, prèviament a la confecció del catàleg de béns a protegir, es 

recomana elaborar un inventari exhaustiu per identificar els elements amb un 

possible valor, del qual en sorgirà la diagnosi i el reconeixement dels elements a 

protegir. 

L’inventari ha de constituir la base científica prèvia a la formació d’un catàleg de 

béns protegits, adaptat a la realitat de l’àmbit objecte del pla especial. Aquest 

inventari pot ser elaborat pel municipi, per l’equip tècnic o per l’administració 

pública en què delegui. En el catàleg cal incloure tant els béns que figuren en els 

inventaris del Departament de Cultura (BCIN, BCIL i espais de protecció 

arqueològica), com els protegits per altres instruments sectorials i, finalment, els que 

el municipi vulgui protegir per raons urbanístiques. 

En efecte, s’ha de tenir molt present que l’exercici de les competències urbanístiques 

i, especialment, l’exercici de la potestat de planejament es regeix pel principi de 

desenvolupament urbanístic sostenible (article 3.1 del TRLUC), que es defineix com 

la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les 

necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 

paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida 

de les generacions presents i futures. I, en allò que aquí interessa, el RLUC precisa 

que una de les finalitats que cal considerar en l’exercici de la potestat de planejament 
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és la de “la protecció del patrimoni cultural, mitjançant la conservació, recuperació i millora 

dels immobles que l’integren, dels espais urbans rellevants, dels elements i tipologies 

arquitectòniques singulars, dels paisatges de valor cultural i històric i de les formes 

tradicionals d’ocupació humana del sòl” (article 3.f) del RLUC). 

El principi de desenvolupament urbanístic sostenible subministra, per tant, als 

instruments de planejament urbanístic la capacitat per a regular i resoldre la 

majoria dels conflictes que planteja el Districte de Ciutat Vella, reunint les 

vessants patrimonial i urbanística.  

Per això, s’escau examinar quins són els instruments urbanístics vigents que 

incideixen sobre el territori de Ciutat Vella i quina seria la fórmula jurídica coherent 

per unificar o combinar l’acció paral·lela d’aquests instruments, la seva modificació 

o substitució. 

En primer lloc, s’ha de mencionar l’Ordenança sobre protecció del patrimoni 

arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona, aprovada en data 18 de 

gener de 1979 per acord de la Corporació metropolitana de Barcelona.  

A Ciutat Vella aquesta Ordenança va ser derogada amb l’entrada den vigor del Pla 

especial de protecció, però interessa posar de relleu que tot i la seva antiguitat 

contemplava la possibilitat de que, junt amb els béns declarats BCIN o BCIL (és a 

dir, “els declarats de conformitat amb la legislació específica”) així com els edificis i 

elements o fragments arquitectònics i ornamentals d’interès artístic, històric, 

arqueològic, típic o tradicional, l’Ordenança es refereix als “conjunts o perímetres 

urbans que per llur bellesa, importància monumental, records històrics o valors 

tradicionals siguin declarats d’interès.” (article 1.2.c) de l’Ordenança). El mateix 

article 1.3  disposa que l’aplicació de l’Ordenança requerirà, de conformitat amb la 

legislació urbanística, la prèvia inclusió dels béns en un catàleg definitivament 

aprovat . 

L’article 3 de l’Ordenança, (quina redacció prové de l’acord del Consell metropolità 

de Barcelona de 24 d’abril de 1986, que va aprovar l’Ordenança de rehabilitació i 

millora de l’Eixample de Barcelona, de la que en parlarem més endavant), estableix 

una classificació dels conjunts o perímetres urbans objecte de protecció en els 

tipus següents: 

- Tipus I: Els que siguin objecte de protecció integral, o sia, aquells en els quals 

les mesures de defensa i protecció abastin la totalitat dels edificis del conjunt, 
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les places, carrers i elements d’urbanització inclosos en el seu perímetre. En 

tot cas, es consideraran inclosos en aquest tipus els que siguin declarats 

“racó, plaça, carrer, barri o conjunt històric-artístic” de conformitat amb la 

legislació específica. 

 

- Tipus II: Aquells en què la protecció es limiti a la situació, volum o alçaria 

dels edificis, als murs i tanques que els limitin, i a les entrades i vestíbuls. 

 

- Tipus III: Aquells en els quals la protecció abasti només les façanes 

considerant com a tals tots els paraments d’un edifici visibles des de la via 

pública. 

 

- Tipus IV: Els que siguin objecte de protecció només amb la finalitat de 

conservació ambiental d’un perímetre delimitat. 

 

- Tipus V: Els que siguin objecte d’una normativa específica, ja sia en aquesta 

Ordenança, ja sia a través dels plans especials de protecció. 

Més endavant, el seu article 15 disposa que els conjunts classificats en el tipus I 

estaran subjectes a les mateixes limitacions assenyalades en l’Ordenança per als 

edificis catalogats individualment. L’article 16 es refereix als conjunts del tipus II, 

recordant que portarà implícit el deure de conservació i restauració de la situació, 

volum o alçaria dels edificis, dels murs i tanques que els limitin i de les entrades i 

vestíbuls i que comportarà les següents limitacions: a) La conservació de les façanes 

i sostres en la primera crugia, quan l’embigat sigui perpendicular a la façana o d’una 

profunditat igual, com a mínim, a l’alçaria lliure de la planta, si hi fos paral·lel. Les 

previsions pels sostres no regiran en el cas que els existents no corresponguin a 

l’estructura original palesada per les obertures de la façana o per una documentació 

fefaent; b) La conservació dels coronaments, teulades, terrats, entrades, vestíbuls, 

patis i escales només amb l’excepció establerta anteriorment; c) S’autoritzen les obres 

que sense desmerèixer l’edifici, ni la destrucció o alteració d’elements d’interès, 

possibilitin la seva utilització per a usos que siguin compatibles amb les seves 

característiques i que tendeixin a facilitar la seva conservació. 

L’article 17 relatiu als conjunts tipus III, reitera que la protecció afectarà només a les 

façanes, amb tots els seus elements i que haurà de mantenir-se l’estil general 

tradicional dels edificis del conjunt i, per tant, queda prohibit l’ús de materials que 

els desvirtuïn. Pel que als conjunts del tipus IV, l’article 18 assenyala que únicament 
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tindran com a limitació l’obligació de conservar i mantenir, fins i tot en les noves 

edificacions, l’ambient estètic del sector, de manera que harmonitzin i no desentonin 

del conjunt en què estiguin situades. Finalment, els perímetres que es qualifiquen en 

el tipus V estaran subjectes a la normativa especial de protecció que específicament 

s’aprovi (article 19). 

El mateix any 1979 es va formular el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Històric 

Artístic de Barcelona, identificant els elements a protegir d’acord amb les normes 

de l’Ordenança. Nogensmenys, com posa de relleu el Llibre Blanc del Patrimoni de 

Barcelona, tant l’Ordenança com el Catàleg, tot i ser de gran rellevància, van néixer 

massa tard, tres anys desprès d’haver-se aprovat el PGM del 1976, deixant l’esmentat 

Catàleg sotmès jeràrquicament a les qualificacions del PGM amb totes les 

contradiccions que comportava el reconeixement d’un sostre edificable per part del 

PGM i la protecció del Catàleg sobre respecte i/o manteniment dels elements 

originals. 

El Catàleg de 1979 es va anar ampliant amb les aportacions dels plans especials de 

reforma interior (PERI), com ara el PERI de la Barceloneta (1985), del sector Oriental 

(1986) i del Raval (1990), i també com a conseqüència d’incorporacions de béns 

protegits procedents de plans especials sectorials i modificacions puntuals del PGM. 

Avançant en el temps, al llarg de l’any 1998 i començaments de 1999 es van tramitar 

10 plans especials de protecció del patrimoni històric artístic, un per cada districte 

de la ciutat.   En aquest sentit, el districte de Ciutat Vella compta amb el Pla especial 

del patrimoni arquitectònic històric-artístic (en endavant, PEP-Ciutat Vella), 

aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 27 d’octubre de 2000(3) (BOP de 

Barcelona de 18.11.2000) que regula la conservació, millora, restauració, protecció i 

defensa dels valors artístics, històrics, arqueològics típics i tradicionals del patrimoni 

arquitectònic i dels seus elements urbans i naturals d’interès. El PEP- Ciutat Vella 

                                                           
3 Efectivament, l’any 2000 es van aprovar les Normes Urbanístiques del Plans Especials de Protecció 

del Patrimoni dels 10 districtes de la ciutat. A la vista de les innovacions que implicaven aquests plans 

especials respecte del PGM, i en compliment de les respectives Disposicions transitòries primera,  es 

va formular la “Modificació del Pla General Metropolità de Protecció del Patrimoni arquitectònic-

històric-artístic de la ciutat de Barcelona” aprovat l’any 2001, però que va ser objecte d’un recurs i 

anul·lat judicialment per Sentència del Tribunal Suprem de 5 de juliol de 2010, per manca de l’estudi 

econòmic-financer. Temps desprès, i en atenció a la dita Sentència,  l’any 2015 es va aprovar de nou la 

Modificació del PGM de protecció del patrimoni arquitectònic-històric-artístic de Barcelona. Pel que fa 

als PEP del 2000, només el Nucli antic de Sarrià (2006) i Sant Andreu (2015) han realitzat una 

actualització incorporant una visió cultural més amplia. 
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constitueix l’instrument per atorgar un règim jurídic als edificis i conjunt d’edificis 

delimitats als plànols i a la fitxa de protecció corresponent(4) i les seves normes 

substitueixen, en l’àmbit del districte de Ciutat Vella, l’aplicació de l’Ordenança 

sobre protecció del patrimoni històric-artístic a la ciutat de Barcelona de 18 de gener 

de 1979 (Disposició addicional final).  

També s’ha de subratllar que la Disposició addicional tercera del PEP-Ciutat Vella, 

estipula que cada 10 anys haurà de sotmetre’s al Consell Municipal un informe 

sobre l’adequació de les declaracions i dels nivells de protecció establerts pel Pla 

especial i la necessitat d’introduir-hi modificacions, que es tramitaran d’acord 

amb el criteri d’aquell òrgan municipal. 

Les determinacions específiques del Pla complementen el règim de protecció 

contingut a la Llei 9/1993 tot establint 4 nivells de protecció: i) nivell A reservat pels 

béns culturals declarats d’interès nacional de rellevança per Catalunya; ii) nivell B 

corresponent als béns catalogats d’interès local; iii) nivell C corresponent a edificis 

(principalment per la seva estructura tipològica, exteriorment reflectida en les 

façanes o en la disposició dels elements privatius o comuns, com a ara, la caixa 

d’escala) i elements urbanísticament protegits (jardins, fonts, monuments, 

xemeneies, aqüeductes, locals comercial i d’altres d’interès) i, iv) nivell D 

corresponent a elements d’interès que es troben en un edifici respecte del qual no 

s’impedeix la seva desaparició però s’exigeix la conservació documental i també als 

elements d’interès que per les seves característiques puguin ésser objecte de 

relocalització  o desplaçament del seu emplaçament actual. 

El PEP-Ciutat Vella recull també, seguint el model de l’Ordenança de 1979,  la figura 

dels Conjunts urbanísticament protegits que, segons l’article 10.3 de les Normes, 

inclouen: a) els entorns dels béns culturals d’interès nacional, la delimitació dels 

quals ha estat aprovada pel Departament de Cultura de la Generalitat; b) aquells en 

els quals la protecció abasta solament a les façanes, considerant com a tal els 

paraments d’un edifici, visibles des de la via pública o des de l’espai lliure interior 

de l’illa; c) els que siguin objecte de protecció sota el criteri de protecció ambiental 

                                                           
4 S’ ha de dir que el “Llibre blanc del Patrimoni de Barcelona”, formulat pel Grup de Patrimoni de Barcelona 

en Comú de data novembre de 2016, arriba a la conclusió, entre d’altres, de l’existència d’un clar dèficit 

d’instruments urbanístics i de feblesa en la qualitat documental. En particular, el Llibre Blanc conté la 

proposta explicita de dur a terme una revisió del Catàleg municipal del patrimoni “en sentit social, 

incloent-hi el teixit comercial, caràcter urbans i béns intangibles (memòria històrica, simbologia i altre usos”. 
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d’un perímetre delimitat; d) els que participen de la memòria històrica o valors 

tradicionals rellevants de sectors de la ciutat.  

Els conjunts urbanísticament protegits no s’han de confondre amb el Conjunt 

Històric-BCIN o BCIL als quals ens referíem abans, i que deriven de la legislació 

sectorial sobre protecció del patrimoni, donat que no disposarien d’aquesta 

categoria  sinó la d’un Bé Urbanístic Protegit (BPU) ( 5) o nivell C, entre els que 

especifica el PEP-Ciutat Vella. Els BPU s’integren en els Catàlegs i Plans especials de 

protecció com a aquells béns immobles no declarats ni incoats BCIN o BCIL, els 

valors dels quals identifiquen l’arquitectura tradicional del lloc i/o paisatge del 

municipi, que el pla vol protegir pels seus valors d’interès cultural. 

Sota el nostre criteri, la constitució de Ciutat Vella com a conjunt urbanístic protegit 

encaixa perfectament dins els apartats c) i d) de l’esmentat article 10.3 de les normes 

del PEP vigent, donat que conflueixen motius de protecció ambiental i de memòria 

històrica o valors tradicionals rellevants. Així mateix,  llur declaració en l’actualitat 

estaria plenament justificada en el marc d’una revisió del Catàleg que, com s’ha dit, 

s’ha de dur a terme al menys cada deu anys. 

La figura del conjunt urbanístic protegit, és la que propugna el “Llibre blanc del 

patrimoni de Barcelona”, de novembre de 2016, amb la intenció de dissenyar unes 

noves polítiques regeneradores d’un nou model de ciutat des de l’àmbit de la cultura 

del patrimoni. En concret, la Declaració de 29 de setembre de 2015 que serveix de 

base al Llibre blanc, inclou 10 idees propositives, entre les quals s’inclou la següent: 

“Proposar la Declaració de Conjunt de Patrimoni del Districte de Ciutat 

Vella i de tots els nuclis històrics de Barcelona, tal com ha estat reconegut a 

l’àrea central de l’Eixample, i la revisió del seu planejament perquè contribueixi a 

aturar les pressions de densificació permanent, evitar els enderrocaments 

indiscriminats i contenir l’expulsió de la població. Redacció del Pla d’usos, atenent a 

les condicions físiques i urbanes d’aquests nuclis històrics.” 

                                                           
5 La categoria de BPU s’incorpora per primera vegada, amb aquesta denominació, en el document de 

“Directrius de contingut per als catàlegs de béns i plans especials de protecció”, elaborat conjuntament pel 

Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 

maig de 2013.  
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El Llibre Blanc reconeix que aquesta figura ha estat escassament utilitzada, només a 

l’àrea central de l’Eixample(6), mentre que la resta de nuclis històrics de la ciutat, 

singularment la Ciutat Vella, no disposen de cap reconeixement, regint-se 

exclusivament pel Catàleg (el PEP-Ciutat Vella) i les qualificacions del PGM.     

No obstant, convé fer un breu esment aquí al Conjunt especial de La Barceloneta,  

més propera en el temps que el conjunt de l’Eixample, i que permet reflexionar sobre 

les formes d’intervenció possibles, més quan forma part del districte de Ciutat Vella.  

El Conjunt especial de la Barceloneta es va crear a través de la Modificació del PERI 

de la Barceloneta per a la refosa i actualització del planejament vigent que inclou també la 

Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de la Ciutat 

de Barcelona en l’àmbit del Districte de Ciutat Vella, per a la inclusió del Conjunt Especial 

de la Barceloneta, , el text refós de la qual  va ser aprovat en data 30 d’octubre de 2015 

( BOP de 25 de novembre de 2015) que es va tramitar paral·lelament a la Modificació 

del PGM a la Barceloneta(7), aprovada definitivament per la Subcomissió 

d’Urbanisme del Municipi de Barcelona amb prescripcions d’ofici en data 10 de 

juliol de 2015 

La Memòria de l’esmentada modificació del PERI de  la Barceloneta exposa que el 

seu objecte és disposar d’un instrument de planejament urbanístic únic (refón el 

planejament aprovat en l’àmbit des del PGM-76 i actualitza les claus urbanístiques, 

                                                           
6 El Consell metropolità de la Corporació Metropolitana de Barcelona, en sessió de 24-4-1986, aprovà 

definitivament l’Ordenança de Rehabilitació i Millora de l’Eixample de Barcelona, que ha suposat la 

modificació de la Subsecció 3ª i de l’article 3 de l’Ordenança sobre protecció del patrimoni arquitectònic 

històric-artístic de la ciutat de Barcelona. El conjunt especial que contempla dita Ordenança abasta el 

sector de l’antic Eixample, delimitat per l’Av. Diagonal, el passeig de Sant Joan, la ronda de Sant Pere, 

la ronda Universitat i el carrer de Balmes i inclou les dues façanes de les vies perimetrals. No inclou la 

Plaça Catalunya ni la Plaça Urquinaona. El conjunt especial de l’Eixample es sotmet a la normativa 

general de les Ordenances de l’edificació, per bé que es sotmet a un seguit de limitacions i prescripcions 

relatives a l’alçària reguladora total (sense perjudici de les determinacions singulars per edificis 

catalogats); a l’alçària mínima de la planta baixa; a l’addició de pisos en edificis existents; al terrats i 

cobertes, voladissos i tribunes;  façanes en planta baixa, -és obligatòria la conservació de l’estructura i 

decoració de la façana de la planta baixa, sempre que sigui original-; als enderrocaments; i a la 

composició de façanes en els edificis de nova construcció, 
7 Malgrat que la Modificació del PERI conté la refosa completa del planejament i regula específicament 

els paràmetres d’ordenació de les zones urbanístiques existents i les ordenances d’intervenció a les 

edificacions, la necessitat d’aprovar una MPGM es justifica jurídicament per les següents finalitats: a) 

perquè es preveuen modificacions a figures de planejament general vigents (per exemple, la derogació 

de la MGM que va introduir la millora de l’accessibilitat vertical a les edificacions tradicionals de la 

Barceloneta de l’any 2007); b) perquè s’introdueixen noves qualificacions especifiques de terrenys: 

canvis de qualificació i creació de noves claus urbanístiques; c) perquè es contemplen canvis 

d’alineacions en sòl urbà; d) perquè es delimiten ex novo polígons d’actuació urbanística. 
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creant unes noves ordenances d’edificació) i al mateix temps posa de rellevància els 

valor patrimonials del teixit urbà del barri, mitjançant llur reconeixement com a 

Conjunt Especial d’interès patrimonial. Aquesta declaració de conjunt, -que havia 

d’incorporar-se com a nova fitxa en el PEP-Ciutat Vella-, parteix d’un estudi elaborat 

per l’arquitecta Gloria Bassegoda on s’identifiquen els elements amb valors 

(arquitectònics, històrics, constructius i de paisatge urbà) a conservar i en realitza 

una classificació interna pròpia.  

La mateixa Memòria de la Modificació del PERI de la Barceloneta reconeix la 

problemàtica de què la normativa urbanística vigent en l’àmbit de la modificació (el 

PERI de 1986 i les posteriors modificacions), no distingeix els elements amb fitxa 

individual al PEP-Ciutat Vella (amb nivells A, B o C), malgrat que és l’instrument 

que en determina les possibilitats d’intervenció.   

La repetida Modificació del PERI de la Barceloneta incorpora una planimetria 

complerta, així com la preceptiva Normativa Urbanística que inclou la regulació dels 

sistemes i les zones incloses en el seu àmbit (també les subzones (p) que recullen 

edificacions catalogades),  i dels àmbits de gestió. Tanmateix, el document també 

inclou unes Ordenances de l’edificació (document III) que té per objectiu definir la 

manera en què s’ha d’intervenir a totes les edificacions existents o les de nova planta 

que estiguin incloses en allò que es defineix com a Conjunt Especial de la 

Barceloneta. Per tal de regular més específicament els criteris d’intervenció en 

l’edificació dintre del Conjunt Especial de la Barceloneta, les precitades Ordenances 

inclouen les definicions següents: 

- La delimitació del Conjunt Especial de la Barceloneta com a l’àmbit 

d’aplicació de les ordenances, dintre del qual, totes les intervencions hauran 

de tenir present i respectar les característiques dels edificis de l’entorn, per 

tal que les propostes d’intervenció no resultin dissonants en relació al 

conjunt; s’haurà de conservar l’ambient estètic del sector, responent a una 

composició ordenada. 

- L’obligatorietat de realitzar un “estudi d’integració compositiva i cromàtica” 

en totes aquelles intervencions que es produeixin dintre del Conjunt Especial 

de la Barceloneta, per tal de vetllar pel manteniment de l’estètica d’un 

conjunt urbà amb un valor patrimonial elevat. 

- L’establiment d’unes pautes d’intervenció en les edificacions incloses al 

Conjunt Especial de la Barceloneta en funció dels següents criteris: i) el tipus 

d’intervenció a realitzar: si es tracta d’obres de millora específica, 
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rehabilitació, remunta o nova planta; ii) si està, o no, inclòs a l’inventari 

patrimonial que s’annexa a la normativa urbanística del document. 

Remarcar igualment, que la Disposició Addicional Primera.2 de les Normes de la 

modificació del PERI de la Barceloneta, estableix que l’inventari d’elements de valor 

patrimonial inclosos al “Conjunt Especial de la Barceloneta” que consta a la fitxa 

equival a una anotació preventiva del seu interès i implica que les intervencions 

proposades en aquestes edificacions hauran de garantir la preservació dels elements 

de valor històric, arquitectònic i ambiental. Els elements de valor patrimonial a 

conservar seran els que es desprenguin de l’informe previ que, d’acord amb la 

normativa d’aplicació, elabora el servei competent en matèria del patrimoni 

arquitectònic historicoartístic amb als elements que es documenten per procedir a 

qualsevol actuació al subsòl i als edificis amb un nivell de protecció D en l’àmbit de 

Ciutat Vella. 

Per tant, dins l’escala limitada de l’àmbit de la Barceloneta, i potser amb un abast 

més limitat al que formula el Llibre Blanc de Patrimoni, es pot afirmar que 

l’Ajuntament disposa d’una experiència de conjunt patrimonial urbanísticament 

protegit relativament recent en el temps; raó per la qual convindria analitzar com 

està funcionant en la pràctica i quines són, en el seu cas, les mancances detectades, 

per tal de poder transportar el model als altres barris del Districte. 

Reprenent la proposta del Llibre Blanc, aquest considera indispensable la redacció 

de Plans especials de protecció de cada nucli històric, destinats a repensar el catàleg 

segons nous criteris contemporanis amb la determinació de les normes i els 

reglaments. Tot això, sense perjudici de la revisió del PGM o la redacció del Pla 

Director Urbanístic (PDU) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que hauria de partir 

del reconeixement d’aquests nuclis històrics, la seva singularitat morfològica i 

topogràfica, i de les traces viàries i de comunicació i altres infraestructures de 

continuïtat entre els nuclis, com a elements de referència i de centralitat en el 

territori. En definitiva, es defensa la transversalitat del patrimoni respecte de la 

cultura, l’urbanisme, l’ecologia i la cohesió territorial. 

D’acord amb les anteriors reflexions, i si deixem al marge las propostes de 

modificació legislativa que també inclou el Llibre blanc, podem confirmar que, des 

del punt de vista jurídic, la declaració d’un Conjunt urbanístic protegit habilita 

l’aplicació de les limitacions a la transmissió (tempteig i retracte a favor de 

l’Ajuntament) i del seguit de tipologies d’intervenció administrativa que contempla 
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el PEP-Ciutat vella actualment vigent i la Llei 9/1993 i, al mateix temps, permet 

l’entrada en joc de les eines urbanístiques, com tractarem en el següent apartat. 

 

  Un nou Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella per regular el Conjunt 

urbanísticament protegit. 

En el nostre parer, per garantir un visió unitària i global que permetés abordar en 

un únic instrument les diferents problemàtiques detectades, caldria elaborar i 

promoure un nou Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella. El nou PEP-Ciutat Vella 

al temps que articularia la declaració de Conjunt urbanísticament protegit podria 

incorporar en el mateix cos normatiu i amb la desitjada coherència, el següent:  

i)  les previsions sobre protecció patrimonial, ambiental i de paisatge, 

incrementant la protecció d’aquells edificis, elements o espais que ara es 

consideren insuficientment protegits, així com incloent  les previsions 

normatives reguladores del Conjunt. 

 

ii) el tractament i gestió dels espais lliures, públics i privats, tenint en 

compte el grau de protecció específic atorgat a determinats espais,  -en 

cas de catalogar-los-, o, altrament, pel fet de formar part integrant del 

Conjunt. Aquestes  previsions sobre els espais lliures públics, podrien 

comportar, en la mesura necessària, la modificació en l’Ordenança de 

terrasses. 

 

iii) les determinacions urbanístiques aplicables, tenint en compte el grau de 

protecció atorgat als concrets edificis, elements, espais i les 

determinacions generals extensives a tot el Conjunt. Com és lògic, 

permetria aplicar la interpretació correcta de l’actual article 30 de las 

Normes del PEP vigent o, evidentment, modificar-la en sentit més 

exigent. 

 

iv) els aspectes organitzatius de la intervenció municipal, en matèria d’obres 

i activitats. Establint una Comissió tècnica específica que necessàriament 

hauria de informar (i inspeccionar si s’escau), qualsevol actuació 
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transformadora (obra nova, reforma, rehabilitació), d’enderroc i 

d’implantació o modificació d’ús. 

La important capacitat reguladora del nou PEP rau en la seva condició d’instrument 

urbanístic, malgrat que el seu contingut prevalent sigui la protecció patrimonial. A 

més, s’ha de significar que no exigeix necessàriament la modificació del PGM 

sempre que no s’alterin els usos principals que estableix aquell (article 92.2 a) del 

RLUC) .  

Certament, segons es llegeix en la Memòria justificativa de la darrera Modificació 

del PGM per a la protecció del patrimoni històric-artístic de l’any 2015, existeix una 

tendència a oblidar que la protecció urbanística té el mateix rang que qualsevol 

altra qualificació que pugui atorgar un pla especial, provocada possiblement per 

la no inclusió en els documents gràfics de zonificació i restar fixada la condició de 

protecció només en un llistat o, en el millor dels casos, en un plànol de localització. 

Però la protecció o catalogació d’un element (o d’un conjunt) no és diferent de 

l’assenyalament d’una qualificació específica que, com a  la resta de zones -ciutat 

jardí, alineació de vial, equipament,.., reconeix les característiques pròpies del 

sector i la seva edificabilitat. 

La mateixa Memòria, en referència als plans especials de protecció, explicita que 

aquests “no plantegen, per tant, una proposta més de catàleg que s’afegeix a les ja existents 

o que només pugui pretendre refondre les propostes anteriors, sinó d’un procediment per a 

garantir la protecció dels immobles que es volen preservar i una clarificació 

urbanística davant ambigüitats. No només s’amenaça des del planejament la preservació 

dels elements a patir de les afectacions directes, sinó que les condicions edificatòries o la 

demanda de la propietat per a executar unes determinacions urbanístiques poc adients, 

atempten contínuament contra la preservació en un context raonable a l’entorn de 

l’immoble.” 

Per tant, el que es proposa és un Pla especial de protecció de Ciutat Vella ambiciós, 

-en el marc molt més ampli de la legislació urbanística i superant les pautes 

tradicionals de la legislació patrimonial-,  que no hauria de limitar-se  a refondre o 

millorar el conjunt de normativa sobre protecció preexistent, sinó també establir 

noves formes de protecció i intervenció administrativa que tinguin una lògica 

coherent per a la preservació de tot el Conjunt, com a model de ciutat antiga però 

encara habitada. 
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En tot cas, la virtualitat de qualsevol instrument urbanístic, més encara la d’un Pla 

especial de protecció, dependrà de la suficient dotació econòmica (la possibilitat 

d’obtenir ajudes, subvencions, aportacions d’altres administracions o particulars, 

així com l’aportació al pla d’una aportació concreta del pressupost municipal). La 

dotació econòmica suficient ha de servir per a la gestió del patrimoni (manteniment 

del catàleg, gestió del patrimoni que ja és de titularitat municipal, gestió 

pressupostària i d’obtenció d’ajudes, promoció i publicitat per fomentar l’interès 

social del patrimoni protegit); per oferir una política de subvencions (reducció dels 

impostos que graven els béns catalogats, com ara l’IBI o la plusvàlua, foment de 

treballs de rehabilitació, ajuts directes a la conservació si ultrapassen el deure de 

conservació de la propietat); les indemnitzacions als titulars dels béns ( en exercici 

del dret de tanteig i retracte, expropiacions per incompliment del deure de 

conservació i, finalment, restriccions d’aprofitament amb caràcter de vinculació 

singular). 

No obstant el que s’ha exposat, pel que fa als usos s’ha de reconèixer que el Pla 

especial de protecció no disposaria d’una base jurídica suficient per regular la 

distribució, tipologia i equilibri del comerç en el barri més enllà de la possibilitat de 

determinar els usos admissibles o incompatibles com a contingut integrant de les 

mesures de protecció (article 93.2.c) del RLUC). 

Efectivament, la normativa fins aquí examinada permet una correcta imbricació dels 

aspectes de protecció patrimonial per raons històric-artístiques amb la protecció per 

raons urbanístiques (per llurs valors arquitectònics, culturals, paisatgístics o 

ambientals) però no resol la vessant dels usos i activitats. 

Per aquest motiu, i com s’ha avançat en l’epígraf preliminar del present informe, 

seguidament analitzarem quines eines o mesures permetrien afavorir i revitalitzar 

un comerç de proximitat, a la vista de la situació actual del teixit comercial a Ciutat 

Vella. 

  



  

Página 29 de 52 

 

3. LA PROTECCIÓ DEL CONJUNT DE CIUTAT VELLA DES DE L’ÒPTICA 

DEL COMERÇ I DELS USOS PROPIS DEL BARRI 

 La situació del comerç a Ciutat Vella 

La consecució de l’objectiu de preservar el caràcter de ciutat antiga habitada com un 

barri més de Barcelona, passa necessàriament per incidir des de l’administració 

municipal en la transformació del comerç existent a Ciutat Vella, reduint o 

minimitzant el comerç dirigit al turisme i a les classes mitjanes i altes (que no hi 

resideixen) i fomentant el manteniment i/o l’obertura dels comerç o botiga 

proximitat que és el que dona servei al barri i als seus residents. Quan parlem de 

consum de proximitat, ens referim a la botiga de barri on es compren els ultramarins, 

fruiteries, forns, peixateries, carnisseries, drogueries, papereries, ferreteries, 

merceries i altres establiments de mida petita situats a escassa distància de la nostra 

residencia i on, sovint, es troben productes locals , amb una assistència 

personalitzada.  

Segons els experts(8), Ciutat Vella és un clar exponent del fenomen de la 

gentrificació o “boutiquització” comercial, és a dir, la substitució de establiments 

destinats al consum de producte de consum corrent i freqüent adquisició 

(principalment alimentaris), per altres destinats al consum esporàdic, sovint adreçat 

a consumidors d’alt nivell adquisitiu, desplaçant tant a certs comerciants com als 

consumidors amb menys rendes. Iolanda Fresnillo, descriu molt bé aquest procés: 

“Aquesta substitució de comerç de proximitat per petites i mitjanes botigues als 

barris (que no botigues de barri) destinades a consum de productes més o menys 

exclusiu de roba, calçat, complements, decoració o serveis no quotidians, adreçats a 

població amb alt nivell adquisitiu i cultural, i/o al turisme, suposen una major 

dificultat per a les veïnes i veïns d’aquests barris d’accedir a productes quotidians, 

però també suposen la pèrdua d’altres valors que identifiquem amb el comerç de 

proximitat, com la coneixença o el tracte familiar. Així, el processos de gentrificació 

comercial impliquen inevitablement la mutació del comerç de proximitat, i de retruc, 

el paisatge urbà quotidià, els usos de l’espai públic i les relacions de veïnatge” 

El procés de gentrificació comercial s’accelera a més per raó del fort increment dels 

preus de lloguer dels locals que suposa l’expulsió del botiguer tradicional o de 

                                                           
8  Iolanda Fresnillo “La transformació del começ de proximitat als barris”, Papers 60. Gentrificació i dret 

a la ciutat. 
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comerç de proximitat en la mesura que no pot fer front a la nova renda un cop 

finalitzat el seu contracte (recordi’s que l’any 2014 va suposar la finalització dels 

contractes de renda “antiga”, en aplicació de la transitorietat de 20 anys de la LAU 

de 1994). A Ciutat Vella, entre l’any 2011 (la renda mitjana dels locals comercials es 

situava en 12,56 €/m2) i l’any 2016 (la renda mitjana es situà en 22,5 €/m2), 

l’increment és del 179,14 % 

Tot això ha portat a una substitució dels comerços locals per franquícies globals 

adreçades no ja al barri, sinó a la ciutat total i a la població flotant (turisme i 

activitats), amb cadenes de supermercats, botigues de roba de marques globals, 

botigues de souvenirs. 

Cal esmentar aquí la Mesura de Govern promoguda per la Regidoria de Comerç i 

Mercats de l’Ajuntament de Barcelona “Estratègia de reforç i projecció del comerç a 

Barcelona 2017-2019”  on es marca clarament que, per l’Ajuntament, el model que 

convé garantir i protegir és el comerç de proximitat. Entre les mesures previstes per 

concretar aquesta estratègia de reforç i projecció del comerç a Barcelona, mereixen 

una especial menció les Àrees de promoció econòmica urbana(9) (APEU) i la 

proposta de Baixos de Protecció Oficial (BPO). 

Les APEU s’entenen com una fórmula de cooperació que implica que els diferents 

empresaris o responsables d’activitats econòmiques d’una zona comercial, 

prèviament delimitada, per promoure’n la revitalització i millorar l’atractiu de 

l’entorn. Mitjançant un “Acord”, els propietaris i titulars d’activitats que hi 

participen es comprometen a compartir despeses per resoldre necessitats comunes i 

assumeixen la responsabilitat de millorar l’entorn, amb activitats que solen ser la 

neteja, vigilància, manteniment i conservació. A Barcelona, la proposta es vol iniciar 

als barris del Born i de Sant Andreu del Palomar, on les associacions de comerciants 

estarien al capdavant de la dinamització de les àrees comercials respectives. Pel 

finançament de les despeses, en la mesura que no hi ha prevista cap figura tributària 

a la llei d’hisendes locals, l’aportació dinerària per aquelles proves pilot vindria per 

part del consistori.  

                                                           
9 Les APEU es basen en el moviment anglosaxó conegut com a Bussiness Improvement Districtes o BID. La Llei 

18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, va preveure que en un termini de 18 mesos des de la seva entrada 

en vigor s’havia d’elaborar una llei sobre les àrees de promoció econòmica urbana. En el mes de gener de 2019  la 

Generalitt  va obrir una consulta pública plantejant tot i seguit de interrogants sobre la gestió i implementació de 

les APEU. 

 



  

Página 31 de 52 

 

S’escau afegir, que l’experiència d’aquesta figura (els BID) ha estat exitosa a països 

com Estats Units o al Regne Unit però també troba crítiques perquè en la pràctica es 

caracteritza per una falta de control democràtic i una privatització encoberta de 

l’espai públic. Igualment, i això es preocupant, la creació d’una APEU pot comportar 

automàticament un increment del valor del sòl i dels immobles situats en el seu 

perímetre donat que, seguint amb la opinió de Fresnillo, un cop la governança i la 

capacitat de definir usos en aquests eixos comercials se cedeix als agents econòmics, 

difícilment es pot impedir que s’imposi la lògica del mercat, donant encara més espai 

a aquells que més poden pagar enfront de petits comerciants amb establiments 

tradicionals que no puguin fer front a la més que probable espiral de preus en els 

lloguers d’aquestes zones APEU. 

D’altra banda, el districte de Ciutat Vella ha promogut una nova mesura per 

fomentar el comerç de proximitat que s’ha anomenat “Baixos de Protecció Oficial” 

(BPO), definit com a una “nova figura de les polítiques públiques municipals que 

modifica el paradigma de la relació de l’administració amb el comerç i les activitats 

econòmiques i que supera les polítiques promocionals i d’ajuts, ja que proposa 

l’activitat econòmica com un element central en la política contra l’expulsió dels 

veïns”. La proposta BPO busca preservar el comerç de proximitat i posar en valor 

l’ofici de botiguer o botiguera, posant un especial èmfasi en la protecció del comerç 

històric i singular, pel seu alt valor cultural. Parteix del concepte de comerç de 

proximitat entès com a “establiment particular (no cadenes ni franquícies) dedicat a 

atendre necessitats diverses de la població. Són les botigues de tota la vida, però 

també nous establiments d’emprenedors particulars o PIMEs que ofereixen béns i 

serveis necessaris per al veïnat, així com per als treballadors i treballadores del 

districte. 

El programa BOP s’estructura al voltant de dues estratègies principals: i) la 

dinamització de locals propietat municipal, partint de la cessió temporal d’aquests 

espais a noves iniciatives i a projectes que ja estan en funcionament, impulsats per 

entitats o per empreses; ii)  la dinamització de locals privats a partir de la 

intermediació entre els propietaris dels locals tancats i les persones que volen iniciar 

un projecte econòmic a Ciutat Vella. Aquests darrers projectes han de respondre a 

uns objectius determinats i estar prioritàriament promoguts per col·lectius com 

dones, joves sense estudis superiors, persones en atur de llarga durada o de més de 

45 anys i persones en altres situacions de vulnerabilitat social. 



  

Página 32 de 52 

 

Les estratègies endegades a través de les APEU i els BPO són encara molt recents 

i, per això, des del nostre punt de vista, cal esperar a conèixer els resultats, i com 

incideixen en la pràctica sobre el teixit comercial. 

 

 El Pla d’usos. 

3.2.1. Normativa habilitant 

Abans hem analitzat la possibilitat de delimitar un Conjunt Urbanístic protegit a 

Ciutat Vella i formular un nou PEP de Ciutat Vella amb l’objectiu d’establir un marc 

de protecció patrimonial i ambiental més ampli i coherent. 

Tanmateix, com s’ha avançat, amb aquesta proposta no es resol satisfactòriament 

l’aspecte de la preservació i el foment del comerç de proximitat i dels serveis que 

precisen els residents per mantenir la condició de barri antic habitat.  Sembla clar 

que la regulació d’aquest aspecte, és a dir, l’instrument urbanístic que millor 

s’adequa al mencionat objectiu és el Pla d’usos. Instrument aquest que no ha de 

substituir sinó complementar la funció reservada a les APEU i els BPO. 

Com destaca l’estudi de Santamaria Baras i Martinez Diez (300.000 Km/s) “Estudi 

dels usos urbans a Ciutat Vella, tipus i conflictes”,(10) aquesta tipologia de Pla Especial 

(en referència als plans d’usos), “és necessària perquè el planejament general regula els 

usos permesos d’una forma molt genèrica, responent al tipus de teixit urbà i a la clau 

urbanística del sòl. Per tant, no es té en compte les casuístiques concretes dels barris i el fet 

que la transformació dels usos pot ser molt més ràpida que la transformació física de la 

ciutat”. 

La Llei 22/1988, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona disposa en 

el seu article 67 que la tipologia dels plans especials és l’establerta per la normativa 

vigent –articles 67 i 68 del TRLUC-. A més, l’epígraf 1 del referit precepte 67 de la 

Carta Municipal de Barcelona determina que s’admeten els plans d’usos, integrals, 

de reforma interior, de millora urbana, de protecció, de rehabilitació, de subsòl i de 

telecomunicacions. Per la seva banda, el segon epígraf del reiterat precepte concreta 

que “Els plans especials d’usos tenen com a objectiu ordenar las incidència i els efectes 

urbanístics, mediambientals i sobre el patrimoni urbà que les activitats produeixen en el 

territori, mitjançant la regulació de la seva intensitat i les condicions físiques del 

                                                           
10 Pàg. 5 de l’estudi. 
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seu desenvolupament en funció de les distàncies, el tipus de via urbana i les 

circumstàncies anàlogues”. 

Junt amb la Carta Municipal de Barcelona i el TRLUC, cal tenir en compte el ja citat 

article 92.2.a del RLUC el qual disposa que es consideren compatibles amb el 

planejament urbanístic general, i no requereixen la seva modificació prèvia els plans 

especials urbanístics que estableixin determinacions de protecció del patrimoni 

cultural, del paisatge i dels valors ambientals concurrents, o que estableixin les 

limitacions d'usos necessàries per ordenar la incidència i els efectes urbanístics, 

ambientals i sobre el patrimoni urbà que les activitats produeixen sobre el territori, 

sempre que no alterin els usos principals establerts pel planejament general. Per la 

seva banda, l’article 93.6 del mateix Reglament estableix “Quan els plans especials 

tenen per objecte la regulació d'usos, de forma genèrica o singularitzada, els 

correspon establir la determinació dels usos prohibits així com, si s'escau, les 

mesures a adoptar per a la seva erradicació”. 

Així mateix, s’hauran de prendre en consideració les normes urbanístiques del Pla 

General Metropolità i les diverses Ordenances municipals que poden incidir en el 

document (l’Ordenança Municipal d’activitats i de la Intervenció Integral de 

l’Administració Ambiental o l’Ordenança municipal de les activitats i dels 

establiments de concurrència pública de Barcelona). 

L’anterior normativa habilita, per tant, la figura dels plans d’usos com a instrument 

urbanístic que permet regular la implantació de determinades activitats al territori. 

De fet, l’Ajuntament de Barcelona fa temps que utilitza els plans d’usos amb la 

finalitat d’implantar mesures que afecten determinades activitats i establiments(11).  

Recentment, s’ha de fer especial menció al “Pla especial urbanístic per a la regulació dels 

establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament 

temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona” (PEUAT), aprovat pel Consell 

Municipal en data 29.01.2017 i publicat en el BOP DE 06.03.2017, el “Pla especial de 

protecció de la qualitat urbana: Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels 

establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona” (aprovat pel Consell Municipal de 

26.02.2016 y publicat en el BOP de 10.03.2016) i, finalment, al “Pla especial urbanístic 

d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics 

                                                           
11 El primer Pla d’usos aprovat el 1992 “Pla Especial d’establiments de concurrència pública i 

l’hoteleria de Ciutat vella” va ser pioner a la ciutat de Barcelona. Desprès es va aprovar el Pla 

de 1997, el Pla de 2005, el Pla de 2010 (que regula per primera vegada ,a concessió de les 

noves llicències d’habitatges d’ús turístic), el Pla de 2013 i, l’actualment vigent, Pla de 2018. 
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i altres activitats al Districte de Ciutat Vella” (Pla d’usos de Ciutat Vella), aprovat pel 

Consell Municipal de 23.02.2018 i publicat en el BOP de 22.03.2018. A aquests dos 

últims ens referirem més endavant. 

 

3.2.2. La llibertat d’establiment i la lliure prestació de serveis. 

La principal qüestió jurídica que planteja la formulació d’un pla d’usos en el sentit 

expressat és analitzar si llurs determinacions poden suposar una infracció a la 

Directiva 2006/123/CEE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 

2006, relativa als serveis en el mercat interior i coneguda com “Directiva de Serveis”, 

que va ser transposada al nostre ordenament mitjançant la Llei estatal 17/2009, de 23 

de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, en tant 

que suposa limitacions o condicions a l’accés o exercici d’una activitat de serveis. 

 Més encara si tenim en compte que, en matèria urbanística, la Directiva de Serveis i 

la legislació de transposició van propiciar la introducció (a través de la Llei 16/2015, 

de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 

dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica), d’un nou 

apartat a l’article 9 “Directrius per al planejament urbanístic” del TRLU, que en el seu 

apartat 8 disposa textualment: 

“ 8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no poden 

establir condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés o a 

l’exercici de les activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits establerts 

per la Directiva de Serveis. Per reglament s’hauran de regular les raons imperioses 

d’interès general que, d’acord amb la mateixa Directiva de Serveis, permetin 

exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes restriccions s’han d’ajustar als principis de 

necessitat, proporcionalitat i no discriminació i quedar pertinentment 

justificades en la memòria del pla en ponderació amb la resta d’interessos 

generals considerats en el planejament” 

Doncs bé, malgrat que no s’ha aprovat el reglament de desenvolupament a que es 

refereix l’article 9.8 del TRLU, per determinar quines són les raons imperioses 

d’interès general que permetrien exceptuar-ne l’aplicació, s’ha dir que avui existeix 

un clar posicionament doctrinal  del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya(12) 

                                                           
12 No es tracta d’una doctrina pròpia del TSJC atès que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) 

ha admès que l’ordenació del territori i la protecció del medi ambient són raons imperioses d’interès 
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sobre que les normes relatives a l’ordenació del territori o urbanisme són una 

excepció a l’aplicació estricta del principi de llibertat d’establiment, sempre que 

les limitacions o restriccions introduïdes estiguin justificades de forma suficient. 

En aquest sentit, s’han de mencionar les Sentències núm. 199/2014, de 2 d’abril (JUR 

2015, 9103), la núm. 431/2014, de 16 de juliol ( JUR 2014, 269698)  i la núm. 620/2014, 

de 5 de novembre (JUR 2015, 14489) , -totes elles fermes per no haver prosperat els 

respectius recursos de cassació formulats en contra-, referents al “Pla especial 

d’establiments de concurrència pública, hostaleria i d’altres serveis del districte de 

Ciutat Vella” de l’any 2010, i també la Sentència de 19 de desembre de 2014, relativa 

al “Pla especial de regulació d’usos recreatius i restauració en el barri de Gràcia de 

Sabadell”. D’aquest conjunt de Sentències, se’n fa ressò la més recent Sentència del 

TSJC de 29 de desembre de 2017(RJCA 2018, 803)  amb motiu de la resolució d’un 

recurs dirigit contra la Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència 

pública, hostaleria i d’altres serveis del districte de Ciutat Vella aprovada pel Consell 

municipal en data 24 de juliol de 2013. En termes gairebé idèntics, en relació també 

a la Modificació de 2013, es pronuncia la Sentencia del TSJ de 25 de gener de 2018 

(RJCA 2018, 554). 

La Sentencia de 29 de desembre de 2017, anul·la parcialment la dita Modificació del 

Pla especial impugnada, declarant la nul·litat del seu article 14.9, de l’article 15 i de 

l’article 21, tots ells relatius a les condicions que calia complir per obtenir una nova 

llicència d’activitat d’habitatge d’ús turístic en edifici d’ús no exclusiu (baixa prèvia 

d’habitatge d’ús turístic existent), però fa palesa quina és la posició del Tribunal 

respecte d’altres al·legacions del recurrent que són desestimades. 

Així, en relació a la possible vulneració de la llibertat d’empresa de l’article 38 de la 

Constitució i sobre la competència municipal per establir determinades 

prohibicions, declara (FJ, 3er. 2): 

“(...) argumentándose en la última sentencia reseñada - 620/2014 -, en relación con 

dicho artículo que "aparecen como razonables las prohibiciones a la ubicación 

de determinados establecimientos en ciertas zonas que se enumeran, como 

                                                           
general (Sentencia del TJUE de 24 de març de 2011, assumpte C-400/08, Superficies comercials a 

Catalunya), i també que determinats objectius d’ordenació del territori constitueixen raons imperioses 

d’interès general, en particular, les exigències de polítiques d’habitatge (STJUE d’1 d’octubre de 2007, 

assumpte C-567/07, Servatius). Així mateix, ha considerat d’interès general, el manteniment d’una 

població permanent i una activitat econòmica autònoma respecte del sector turístic en algunes regions 

(STJUE de 5 de març de 2002, assumptes acumulats C-515/99, C-519/99 i C-526/99 a C-540/99). 
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las restricciones impuestas en otros preceptos en función de densidades o 

distancias entre ellos (14.2.b) pues, sin perjuicio de reiterar el contenido del 

artículo 67 de la Carta Municipal, se trata de evitar su proliferación y 

concentración en un mismo lugar. Habiendo señalado la jurisprudencia que para 

la imposición de tales restricciones tiene competencia la administración 

local con fundamento en el  artículo 25.f)   de la  Ley 7/1985, de 2 de 

abril  (RCL 1985, 799, 1372)  , de Bases de Régimen Local, relativo a la 

protección del medio ambiente, pudiendo establecer limitaciones al respecto no sólo 

mediante medidas correctoras de los ruidos y vibraciones, aplicables a cualquier 

actividad que los produzca, sino también para evitar los efectos aditivos, sin perjuicio 

de los de otra naturaleza concurrentes (...)". 

Igualment, la Sentència destaca que l’objectiu general d’aquella Modificació del Pla 

d’usos: “el manteniment de la massa residencial de Districte i la convivència equilibrada 

entre els diferents usos urbans”, s’ajusta als interessos públics urbanístics del 

desenvolupament sostenible. En aquest sentit, el Tribunal rebutja la suposada 

desviació de poder invocada per la recurrent per raó de que les decisions del 

planejament impugnat només perseguien, en el seu parer, evitar les reclamacions 

per responsabilitat patrimonial, amb el següent raonament: (FJ 3er. 3)  

“De lo expuesto en la memoria del Plan especial de usos de 2010, en los apartados ya 

transcritos anteriormente, y en la memoria de la Modificación de 2013 - aquí 

recurrida -, el espíritu del Plan especial es mantener la oferta de alojamientos 

turísticos en un distrito en el que ésta es superior a la media - Ciutat Vella cuenta, 

según esa memoria, con el 41% de las viviendas de uso turístico, con una superficie 

que representa el 4'5% de la superficie de la ciudad -, mediante el bloqueo del número 

total de plazas existentes, estableciendo como presupuesto, para el emplazamiento de 

una nueva actividad, la baja de otra actividad, y todo ello con la finalidad de evitar la 

sustitución de la población residente en Ciutat Vella por población flotante - la misma 

demanda es prueba del fenómeno fáctico de cambio de uso de vivienda y otros a 

alojamiento turístico en los edifícios de Ciutat Vella - considerando, pues, que la 

regulación de dicho Plan especial y su Modificación persiguen un interés 

público urbanístico, como lo es el mantenimiento de la población residente 

del distrito de Ciutat Vella, centro histórico de la ciudad, y de equilibrio 

entre los diferentes usos, lo que resulta ajustado al  artículo 3.3   del  Decreto 

Legislativo 1/2010, de 3 de agosto  (LCAT 2010, 536)  , de aprobación del Texto 

Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, con arreglo al cual, "el ejercicio de 

las competencias urbanísticas tiene que garantizar, de acuerdo con la ordenación 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?redirect=true&srguid=i0ad82d9b0000016a6a0b01093f0ee443&marginal=RJCA/2018/803&docguid=I18701f907f2c11e8ae5f010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=1&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=#.
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1985+799',%20'.',%20'RCL+1985+799',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1985+799',%20'.',%20'RCL+1985+799',%20'spa');
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?redirect=true&srguid=i0ad82d9b0000016a6a0b01093f0ee443&marginal=RJCA/2018/803&docguid=I18701f907f2c11e8ae5f010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=1&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=#.
javascript:maf.doc.linkToDocument('LCAT+2010+536',%20'.',%20'LCAT+2010+536',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('LCAT+2010+536',%20'.',%20'LCAT+2010+536',%20'spa');
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territorial, el objetivo de desarrollo urbanístico sostenible" , tal y como se declaró en 

la sentencia firme de esta Sección,  431/2014  (JUR 2015, 11523) , entre otras ya 

reseñadas, en recurso interpuesto contra el Plan especial de 2010; y que, con arreglo 

al apartado 1º del citado artículo 3, se define "como la utilización racional del 

territorio y el medio ambiente y comporta combinar las necesidades de crecimiento 

con la preservación de los recursos naturales y de los valores paisajísticos, 

arqueológicos, históricos y culturales, a fin de garantizar la calidad de vida de las 

generaciones presentes y futuras", que ha de comportar, con arreglo al apartado 2º 

del mismo artículo, un modelo de ocupación del suelo que favorezca la cohesión social. 

No debe obviarse en esta cuestión el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada, previsto en el artículo 47 de la Constitución , respecto del cual dicho 

artículo también dispone que "los poderes públicos promoverán las condiciones 

necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efecto este derecho, 

regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 

especulación" , y que el Distrito de Ciutat Vella constituyó el ser e identidad de 

Barcelona desde su fundación hasta el derribo, en el año 1854 - de las murallas, que 

coincidían con las "Rondes" - ZE-11 -, pudiéndose valorar como legítimo el interés 

y objetivo de preservar la vida ciudadana en ese distrito, compatibilizando el uso 

turístico y otros con el uso de vivienda por población residente en lo que ha sido la 

ciudad de Barcelona desde su fundación en la primera década de nuestra era hasta 

mediados del siglo XIX.  

El objetivo general de la Modificación de 2013, proclamado en el apartado 

3.1 de la memoria, es el del "mantenimiento de la masa residencial del 

Distrito y la convivencia equilibrada entre los diferentes usos urbanos", que, 

por lo expuesto, y a falta de prueba en contrario, se adecúa a los interés 

públicos urbanísticos de desarrollo sostenible previstos en el artículo 3 del 

Texto Refundido, pues la parte actora no ha presentado prueba acreditativa de que la 

única finalidad de la Modificación del Plan de usos de 2010, respecto de las viviendas 

de uso turístico, sea evitar reclamaciones patrimoniales, alegada por esa parte, lo que 

nos lleva a desestimar la pretensión de nulidad por desviación de poder.” 

Per últim, el Tribunal dona resposta a l’al·legació relativa a la falta de justificació 

d’una raó imperiosa d’interès general per restringir els habitatges d’ús turístic, en 

els següents termes (FJ.3er.7): 

“La Modificación de 2013 no regula la actividad de vivienda de uso turístico, siendo 

su propósito regular la intensidad del uso del suelo urbano en el distrito de Ciutat 

javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2015+11523',%20'.',%20'JUR+2015+11523',%20'spa');
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Vella para vivienda de uso turístico, al amparo del  artículo 67.2   de la  Ley 22/1998, 

de 30 de diciembre  (LCAT 1999, 24) , de la Carta Municipal de Barcelona , con 

arreglo al cual, "los planes especiales de usos tiene como objetivo ordenar la 

incidencia y los efectos urbanísticos, medioambientales y sobre el patrimonio urbano 

que las actividades producen en el territorio mediante la regulación de su intensidad 

y las condiciones físicas de su desarrollo en función de las distancias, el tipo de vía 

urbana y circunstancias análogas".  

La justificación de una razón imperiosa de interés general aparece contemplada en 

la  Directiva 123/2006  (LCEur 2006, 3520) /CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior 

(Directiva de servicios), para supeditar a una autorización el acceso a una actividad 

de servicios. 

En sentencia de esta misma Sala y Sección, número 357, de  12 de junio de 

2014  (JUR 2017, 178345)  , dictada en recurso ordinario número 425/2010, 

interpuesto contra el Plan especial de 2010 - el recurso de casación contra la cual fue 

desestimado por  sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 5ª, de 8 de marzo 

de 2016  (RJ 2016, 1075) , dictada en el recurso de casación número 2814/2014 -, ya 

se pronunció sobre la inaplicabilidad de la expresada  Directiva 

2006/123/CE  (LCEur 2006, 3520)  al referido Plan especial de 2010, de 

establecimientos de concurrencia pública, hotelería y otros servicios del Distrito de 

Ciutat Vella, declarando literalmente:  

"La citada Directiva no es de aplicación al urbanismo de conformidad con 

su considerando noveno, según el cual:  

<< La presente Directiva solo se aplica a los requisitos que afecten al acceso 

a una actividad de servicios o a su ejercicio. Así, no se aplica a requisitos 

tales como tráfico rodado, normas relativas a la ordenación del territorio, 

urbanismo y ordenación rural, normas de construcción, ni a las sanciones 

administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan 

específicamente o no afectan específicamente a la actividad de servicio pero 

que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su 

actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad 

privada>>.  

Como resulta de su literalidad y del espíritu de la Directiva expresado en sus 

otros considerandos y en su contenido normativo, ésta es aplicable a los 
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requisitos relativos al establecimiento de una actividad de servicio y/o a su 

ejercicio, siendo su finalidad la de eliminar los obstáculos que se oponen a 

la libertad de establecimiento de los prestadores en los Estados miembros - 

considerando (5) -, implicando esta libertad, en concreto, el principio de 

igualdad de trato, que prohíbe no solo toda discriminación basada en la 

nacionalidad de un Estado miembro, sino también toda discriminación 

indirecta basada en otros criterios que puedan conducir, de hecho, al mismo 

resultado - considerando (65).  

El Plan Especial no persigue regular los requisitos de establecimiento de una 

actividad hotelera o su ejercicio, sino la intensidad del uso del suelo de un distrito de 

la ciudad de Barcelona, el de Ciutat Vella, para la actividad hotelera, entre otras, con 

la finalidad de compatibilizar ese uso con el uso residencial y con otros usos 

comerciales al servicio de los residentes, y evitar el desplazamiento de la población 

residente a otros distritos con el consiguiente abandono de Ciutat Vella por los 

residentes, pero sin incidir ni en el establecimiento ni en el ejercicio de la actividad, 

ni hacer requerimientos que puedan discriminar directa o indirectamente a 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, toda vez que las normas 

del Plan Especial sobre uso del suelo son aplicables a cualquier persona sin distinción 

alguna por razón de nacionalidad o estado de establecimiento.  

Las sensibles materias que regula el plan especial de autos quedan fuera 

de la regulación tanto en la indicada directiva como, en cuanto traspone 

parcialmente la misma al derecho interno, de la  Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre  (RCL 2009, 2256) , sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. Ciertamente, el plan especial ordena ciertos 

establecimientos que está capacitado para regular y en cuya regulación 

puede afectar a servicios o actividades comprendidos dentro del ámbito de 

la directiva, pero la regulación que se contiene en el plan especial se hace más 

intensa y patente desde el ámbito del urbanismo (excluido de la aplicación 

de la directiva), que desde el ámbito del uso o servicio considerado en su estricto 

sentido, pues no regula el ordinario funcionamiento de estos ni su autorización 

administrativa, sino ciertas condiciones previas o colaterales a su establecimiento 

urbanístico, tratando de evitar su excesiva y urbanísticamente nociva proliferación, 

del mismo modo que el planeamiento regula otros elementos por la vía de la fijación 

de estándares u otros procedimientos. Es decir, el plan especial de autos regula la 

implantación urbanística de los hoteles y restantes establecimientos a que se refiere, 
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pero no la actividad en ellos a desarrollar en su sentido estricto ni sus condiciones de 

funcionamiento posterior.  

Siendo ello así, deben decaer los argumentos contenidos en la demanda relacionados 

con el incumplimiento por parte del plan especial de la indicada directiva o de la  ley 

17/2009, de 23 de noviembre  (RCL 2009, 2256) , en cuando la traspuso parcialmente 

al derecho interno español".  

(...) Como se ha explicado más arriba, según la memoria, " el objetivo fundamental 

del Plan de usos de 2013 es entonces el de equilibrar los usos residenciales, 

comerciales y turísticos de Ciutat Vella por medio de la regulación de las actividades 

de concurrencia pública, teniendo siempre en cuenta las repercusiones sobre el 

espacio y el paisaje urbano. Se persigue así el mantenimiento de la masa residencial 

del Distrito y la convivencia equilibrada entre los diferentes usos urbanos".  

En cualquier caso, conviene recordar el objeto y finalidad de la Modificación de 2013, 

que mantiene el del Plan de 2010, de "mantenimiento de la masa residencial del 

Distrito y la convivencia equilibrada entre los usos urbanos", que aparece 

racionalmente justificado en atención a las circunstancias concretas del Distrito, ya 

explicadas reiteradamente, y a la necesidad, por una parte, de preservar un stock de 

edificios para el uso de vivienda y otros usos - oficinas, despachos, comercio ...-, 

evitando su abandono por los residentes, sea cual sea su nacionalidad, por causa de 

la incompatibilidad entre su modo de vida, orientado al trabajo, la formación y la vida 

íntima y familiar en su sentido amplio, y el de los visitantes, orientando al ocio, 

cualquiera que sea también la nacionalidad de estos últimos; y evitando la expulsión 

de los residentes del distrito por la implantación sin límite de actividades de 

alojamiento turístico; así como, por otra parte, en consideración al interés legítimo 

por conservar la vida ciudadana, y no sólo turística, buscando el objetivo declarado 

en la memoria, de equilibrio entre usos, en el distrito de Ciutat Vella, cuya 

delimitación - Rondes, ZE-11 - se corresponde con la de la ciudad de Barcelona desde 

su fundación en la primera década de nuestra era hasta el derribo, en 1854, de las 

murallas, de ubicación coincidente con las Rondes, y que sigue constituyendo el ser 

e identidad de la ciudad, siendo, éstos, objetivos legítimos del planeamiento, que 

responden a un modelo de ciudad admisible en el ejercicio de la potestad discrecional 

de planeamiento urbanístico. “ 

Per últim, és important tenir en compte que les determinacions del Pla d’usos no 

poden, en cap cas, respondre a una motivació de planificació turística o econòmica, 

sinó eminentment urbanística, com és mantenir i consolidar un model de ciutat en 
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interès general dels ciutadans.  Les raons de planificació o motivació econòmica no 

permeten supeditar l’accés a una activitat, car així ho prohibeix l’article 10 de la ja 

citada Llei 17/2009, que estableix: 

“En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios en España o su 

ejercicio al cumplimiento de lo siguiente (...) e) Requisitos de naturaleza económica 

que supediten la concesión de la autorización a la prueba de la existencia de una 

necesidad económica o de una demanda en el mercado, a que se evalúen los efectos 

económicos, posibles o reales, de la actividad o a que se haga una apreciación de si la 

actividad se ajusta a los objetivos de programación económica fijados por la autoridad 

competente o a que se comercialicen productos o servicios de un tipo o procedencia 

determinada. Las razones imperiosas de interés general que se invoquen no podrán 

encubrir requisitos de planificación económica” 

Per tant, els objectius d’ordenament urbanístic que perseguiria el Pla d’usos, en 

benefici de l’interès general són raons imperioses d’interès general que poden 

justificar restriccions a la llibertat d’establiment, en la mesura que no encobreixen 

una motivació de planificació econòmica, sinó la preservació d’un barri habitat. 

 

3.2.3. Contingut del Pla d’usos vigent i eventual ampliació de mesures. 

Convé analitzar, breument,  la regulació duta a terme pels dos últims plans 

mencionats en l’apartat III.2.1. en la mesura que també incideixen en el comerç de 

proximitat que és on focalitzarem l’atenció.  

Pel que fa al “Pla especial de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de protecció 

arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de 

Barcelona”, s’ha de dir que és un pla urbanístic que aplica les previsions de la Llei 

9/1993, del patrimoni cultural català, sobre BCIL, establint un marc normatiu que 

regula el deure de conservació de determinats establiments (que es cataloguen,  com 

a béns immobles i mobles) per mantenir el seu valor artístic o patrimonial. La 

protecció s’articula de forma esgraonada en funció d’una classificació en tres 

categories: i) establiments de gran interès, perquè tenen un interès remarcable a 

nivell patrimonial; ii) establiments d’interès, perquè posseeixen elements i/o 

conjunts patrimonials d’interès singular però que en intervencions posteriors han 

perdut la coherència inicial genuïna; iii) elements d’interès paisatgístic, que són 

elements puntuals que defineixen un determinat ambient o paisatge urbà.  En tot 
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cas, es constata que les mesures de protecció que conté aquest Pla especial permeten 

garantir elements patrimonials dels immobles o mobles catalogats, però no poden 

garantir la implantació o manteniment d’una activitat determinada, malgrat el vincle 

innegable de les activitats originàries amb l’establiment. 

Recordem que aquest mateix Pla especial, en la seva vessant de protecció de la 

qualitat urbana incorpora mesures de “reforç i manteniment de la convivència”  

(majoritàriament relatives al tractament de les plantes baixes i la seva relació 

arquitectònica amb la resta del respectiu edifici) que són aplicables a les trames 

històriques dels barris del Raval, Gòtic, Ribera i Barceloneta de Ciutat Vella 

Respecte del “Pla especial urbanístic d’ordenació de les activitats de pública 

concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats al Districte 

de Ciutat Vella” aprovat el mes de març de 2018, te per objecte regular els usos del 

sòl i establir les condicions d’implantació i urbanístiques que han de complir els 

establiments dedicats a les activitats següents: a) activitats de pública concurrència, 

espectacles públics i activitats recreatives; b) activitats comercials definides en 

l’Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona, en el Pla 

especial d’equipament comercial alimentari de Barcelona (PECAB), en el Pla especial 

de l’equipament comercial i els usos no alimentaris de Barcelona (PECNAB), el 

Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials i 

la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires o normativa que les 

substitueixi; c) els establiments que no compleixen amb els requisits d’establiment 

hoteler, però que ofereixen allotjament fraccionat en el temps, inclosos el 

establiments tradicionalment anomenats “meublés”; d) activitats de prestació de 

serveis turístics; e) activitats dedicades a la comercialització de bicicletes, 

ciclomotors, motocicletes i vehicles de mobilitat personal; f) activitats regulades en 

el propi pla especial complementàries d’altres activitats; g) magatzems i 

dependències que donen servei a altres activitats regulades en el pla especial; h) les 

altres activitats, no mencionades abans, però incloses en l’article 3 del Pla. 

En la nostra opinió i en allò que aquí interessa, el comerç de proximitat quedaria 

inclòs dins les categories d’establiments de venda personalitzada, que inclou 

carnisseries, peixateries, fruites i hortalisses, pastisseria i rebosteria i despatx de pa 

amb obrador (EC1.1.3), dels establiments alimentaris en règim d’autoservei (EC1.2) 

i dels establiments de venda de producte quotidià no alimentari (EC.3.3.3), que no 

poden superar més un 20% de la superfície neta de venda a l’alimentació. 
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Les condicions d’emplaçament o implantació de les activitats que recull el Pla d’usos 

es poden subjectar a una o varies de les condicions que contempla l’article 8 de la 

normativa: 

- Condició de densitat màxima permesa d’activitats. (Condició 1a): només es 

permet la implantació quan no se supera la densitat màxima permesa de 

superfície útil destinada a determinades activitats en l’àrea de densitat 

limitada. Aquesta condició és aplicada a establiments especialistes vinculats 

a un consum de proximitat (màxim 300 m2 de superfície útil d’establiments 

dedicats a la mateixa activitat de l’epígraf EC1.1.3 en un radi de 50 metres), 

als establiments alimentaris en règim d’autoservei (màxim de 400 m2 de 

superfície útil d’establiments dedicats a les activitats dels epígrafs EC1.2.2. i 

EC1.2.3 en un radi de 200 metres) i als establiments de venda de producte 

quotidià no alimentari (màxim de 75 m2 de superfície útil d’establiments 

dedicats a la mateixa activitat de l’epígraf EC3.3.3 en un radi de 200 metres). 

 

- Condició de densitat màxima permesa d’activitats amb impacte nocturn 

(Condició 1b). No es preveu l’aplicació al comerç de proximitat atès que no 

comporta impacte nocturn. 

 

- Condició d’amplària mínima del carrer (condició 2), es permet la 

implantació de l’activitat si l’establiment dona front a un carrer amb una 

amplària mínima. Es preveu la seva aplicació per a supermercats de més de 

400 m2 (EC.1.2.3) que no es poden situar en carrer amb una amplada inferior 

a 7 metres. 

 

- Condició de superfície (Condició 3), que es desdobla en: Condició 3.a: 

superfície útil màxima i Condició 3.b: superfície útil mínima. Es preveu la 

seva aplicació a establiments especialistes vinculats a un consum de 

proximitat: la superfície útil màxima no pot sobrepassar els 150 m2; i també 

als establiments de venda de producte quotidià no alimentari: la superfície 

útil màxima del local no pot sobrepassar els 75 m2. 

 

- Condició d’edifici vulnerable (Condició 4): Si l’edifici es troba situat en 

l’àmbit d’alta vulnerabilitat residencial que delimita el plànol d’ordenació 

núm. 15 i a més està obligat a la inspecció tècnica de conformitat amb el 

Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, 
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manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges. En aquest cas, la 

implantació de l’activitat requereix que es disposi del certificat d’aptitud de 

l’edifici amb la qualificació d’apte (no admetent-se els certificats d’apte 

“provisional” o d’apte “cautelarment”) 

Addicionalment a les esmentades condicions aplicables en cada cas en funció  de la 

categoria de cada establiment,  i fent ús de l’habilitació que li confereix la legalitat 

urbanística i la Carta municipal, el Pla d’usos també explicita els establiments que 

passen a considerar-se no admesos (o prohibits): establiments destinats a activitats 

musicals, establiments destinats a activitats de jocs i atraccions, establiments 

destinats a activitats audiovisuals, establiments destinats a la prestació i 

comercialització de serveis turístics. 

L’article 12 del Pla d’usos recull el mecanisme d’informació prèvia (potestatiu), 

referit a la compatibilitat d’un establiment amb les condicions del pla especial per a 

l’exercici d’una determinada activitat. En termes similars a la figura del certificat de 

règim urbanístic, si l’informe és favorable garanteix que l’emplaçament no es pot 

veure afectat per l’obertura de nous establiments que suposin l’esgotament de la 

densitat màxima permesa en la seva àrea de densitat limitada durant un termini de 

sis mesos comptadors des de la data de notificació de l’informe de compatibilitat. 

A més, la Disposició addicional primera contempla la cèdula de l’activitat; document 

que l’Ajuntament ha de proporcionar als titulars de les activitats afectades pel pla 

especial on s’indica l’activitat autoritzada, el seu titular, la superfície útil de 

l’establiment, i la resta de característiques que es considerin adequades pel seu 

control i identificació. 

Per consegüent, el Pla d’usos vigent es pot concloure que utilitza aquelles mesures 

de restricció que la legalitat autoritza per venir emparades en decisions 

urbanístiques i sense perill d’infracció del principi de lliure establiment: 

prohibicions de determinades tipologies d’establiments, distàncies mínimes entre 

competidors i tipologies (establiments amb la mateixa classificació) mitjançant la 

determinació de densitats; exigència de superfícies mínimes o màximes; amplàries 

mínimes del carrer.  

Tanmateix, totes aquelles mesures tenen el caràcter de restrictives/limitadores (sentit 

negatiu) i, per això, no poden garantir la implantació ex novo del comerç de 

proximitat o el manteniment de l’existent (sentit positiu) inclòs el que es 

desenvolupa en els establiments emblemàtics. 
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Es tracta per tant, d’explorar altres mecanismes de foment, al costat de les APEU i 

els BPO,  però seguint la mateixa filosofia de contenir determinat comerç global i 

fomentar el comerç de proximitat a Ciutat Vella. 

Un instrument que permetria la intervenció municipal en el mercat és la delimitació 

d’àrees de tanteig i retracte que contempla l’article 172 del TRLUC amb la finalitat 

de constituir o incrementar el patrimoni municipal del sòl i d’habitatge. El patrimoni 

municipal del sòl i d’habitatge és constituït per les edificacions i els sòls susceptibles 

de complir amb les finalitats especificades a l’article 5 de l’article 160 del TRLUC:  

a) Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, 

l’expansió de les poblacions i la millora de qualitat de vida. 

b) Fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat. 

c) Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i 

facilitar l’adquisició de sistemes urbanístics. 

d) Formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable 

Entre les finalitats a què serveix el patrimoni del sòl i d’habitatge, s’inclou, per tant, 

“la millora de qualitat de vida”, concepte que sens dubte inclou les accions dirigides a 

la conservació de la condició de barri habitat i al manteniment de la massa 

residencial i la convivència equilibrada dels diferents usos urbans que propugna el 

Pla d’usos.  

Els béns adquirits, mitjançant el tanteig o retracte,  per a la seva integració en el 

patrimoni del sòl i d’habitatge (que pot ser gestionat per l’administració o per una 

entitat urbanística especial) si són transmesos s’han de subjectar a les limitacions i 

condicions que l’administració o entitat transmetent consideri convenients. En tot 

cas, segons estableix l’article 170.2 del TRLUC, la persona adquirent s’ha d’obligar a 

destinar els béns transmesos a la finalitat establerta (per exemple, la instal·lació de 

comerç de proximitat) en els terminis fixats i a no transmetre els béns adquirits a 

terceres persones per actes inter vivos mentre no els destini a aquesta finalitat, llevat 

que l’administració o entitat transmetent ho autoritzi. El compliment d’aquestes 

obligacions s’ha de garantir mitjançant una condició resolutòria expressa del 

contracte de transmissió. Si la persona adquirent incompleix en els terminis fixats 

per a destinat els béns a la finalitat establerta, l’administració o entitat transmetent 

pot exigir el compliment d’aquesta obligació finalista o resoldre el contracte de 

transmissió, amb el rescabalament dels danys i abonament dels interessos en 

ambdós casos tenien en compte les indemnitzacions o penalitzacions que, si s’escau, 

s’hagin establert en el document públic de transmissió. 
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Altrament, en les àrees de tanteig i retracte, l’ajuntament, -per si mateix a o través de  

fórmules concessionals o de col·laboració pública-privada que caldria analitzar-,  pot 

adquirir i renovar els locals comercials per desprès llogar-los a preus assequibles per 

implementar-hi activitats de proximitat, sense perjudici de preveure, 

alternativament o ulteriorment, la venda dels locals als comerciants instal·lats.(13) 

La delimitació de les àrees de tanteig i retracte es pot fer a través del planejament 

urbanístic, i també mitjançant el procediment de delimitació de polígons. En tot cas, 

les persones propietàries han de ser notificades individualment, i s’han de complir 

els requisits establerts per la legislació hipotecària. 

L’acord de delimitació de l’àrea s’ha d’inscriure en el Registre de la Propietat 

mitjançant la corresponent certificació administrativa. A aquests efectes, l’acord ha 

d’incloure una descripció de les finques afectades que sigui suficient per fer-ne la 

identificació registral. 

Un altre mecanisme d’intervenció per fomentar la implantació de comerços de 

proximitat podria consistir en la declaració del comerç de proximitat com a servei 

local essencial(14). Aquesta definició podria incorporar-se mitjançant una 

                                                           
13 A la ciutat de Paris es va dissenyar (a partir del 2004) la operació Vitalquartier, amb l’objecte de 

potenciar i mantenir el comerç de proximitat als barris afectats per la mono-activitat i la desaparició del 

comerç. Per desenvolupar el Vitalquartier, l’ajuntament de Paris actua en col·laboració amb una societat 

d’economia mixta (SEMAEST). La Vitalquartier comença amb el treball de camp, detectant les mutacions 

i problemàtiques comercials dels sectors identificats, organitza visites i trobades amb comerciants i 

veïns i a partir d’aquests anàlisis obté la informació sobre projectes de venda de locals. Un cop 

identificat el local, la SEMAEST planteja dues estratègies d’intervenció: i) Proposar un Protocol, que 

s’utilitza com a forma de controlar les activitats que s’exerciran en el local quan es fa la transacció, sense 

adquirir el local però assegurant que es desenvoluparà una activitat conforme als objectius (comerç de 

proximitat, per exemple).ii) En el supòsit que l’activitat projectada no sigui la desitjada (comerç de 

proximitat i diversitat comercial), la segona opció és l’adquisició del local. L’adquisició pot ser de mutu 

acord (acordada) o exercint el dret de tanteig i retracte. Un cop adquirit el local, la SAMAEST procedeix 

a la seva renovació/reforma i s’encarrega de llançar la seva comercialització. El lloguer es calcula de 

manera justa per assegurar l’equilibri de la operació i sense cap dret d’entrada. El comerciant pot rebre 

una franquícia de lloguer dels primers mesos i pot implementar-se un lloguer progressiu. Al finalitzar 

la operació, l’objectiu de la SEMAEST és cedir i revendre el local al comerciant que l’ocupava. 

 
14 L’informe de la Dra. Malaret, de 22 de desembre de 2017, destaca que és una decisió adoptada per 

alguns Boroughs. A partir d’aquesta definició, la planificación urbana del Borough de Hilingdon 

garanteix que totes les àrees residencials han d’estar a menys de 800 metres de cinc comerços de 

proximitat essencials. Greenwich protegeix algunes activitats i comerços de proximitat (per exemple, 

quioscos de diaris, botigues de queviures, farmàcies..), definint-los com a comerços essencials per els 

barris i oposant-se al canvi d’ús dels locals que suposin la pèrdua d’aquesta facilitat local essencials 

pels residents. A Hammersmith i Fulham, per protegir la continuïtat de l’ús comercial dels establiments 

no es permet el canvi d’ús comercial si no hi ha alternatives de zones amb comerç de proximitat a 

menys de 300 metres. 
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modificació del Pla d’usos amb l’objecte de reforçar la justificació de noves  

condicions com, per exemple, limitar o prohibir el canvi d’ús d’un comerç de 

proximitat existent per un altre ús sense aquestes característiques. 

No obstant,  per tal d’assolir força imperativa, en el nostre sistema jurídic, la 

declaració del comerç de proximitat com a servei local essencial per a determinades 

àrees del territori hauria de disposar de rang legal a través de la modificació o 

actualització de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost , de comerç, serveis i fires. Cal 

subratllar que l’exposició de motiu d’aquesta Llei indica que és un objectiu de la 

mateixa establir els principis i criteris que permetin “avançar en el manteniment i la 

protecció de la funció de cohesió social i dinamització cultural del comerç de proximitat, 

criteris de cohesió i equilibri territorial, defensa de la ciutat compacta, proximitat i fàcil accés 

de l’oferta comercial als consumidors”, malgrat que la seva part normativa no estableix 

l’instrumentari adequat per desenvolupar aquests principis.  

La Llei de comerç podria, per tant, incorporar aquest concepte de comerç de 

proximitat com a servei local essencial, habilitant els plans d’usos o altres 

instruments equivalents, per declarar les àrees o perímetres amb dèficit d’aquest 

servei essencial i establir mesures de regulació addicionals. 

En aquest sentit, disposant de l’oportuna habilitació legal, podrien per exemple 

adoptar-se mesures similars a les que ha adoptat l’Ajuntament de Barcelona 

mitjançant la Modificació del PGM per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública 

al sòl urbà consolidat de Barcelona (15), com ara l’obligació destinar a comerç de 

proximitat, i mantenir l’activitat durant un període de temps,  la superfície adequada 

en planta baixa de qualsevol edifici plurifamiliar o rehabilitació superior a 600 m2 

que es dugués a terme en l’àmbit de Ciutat Vella. Efectivament, les mesures 

adoptades en l’esmentada Modificació del PGM disposaven del suficient 

recolzament legal en els articles 57.7 del TRLUC i 66.4 del RLUC, a més de la Llei 

18/2997, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

 

 

                                                           
15  La MPGM referida obliga a destinar un 30% del sostre urbanístic a HPO de règim general en 

actuacions edificatòries plurifamiliars de nova construcció i gran rehabilitació de més de 600 m2. Els 

HPO resultants d’aquesta mesura resten subjectes al dret d’adquisició preferent de l’ajuntament. 
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4. CONCLUSIONS 

I.- La declaració de Ciutat Vella com a conjunt de patrimoni cultural immaterial no 

tindria cabuda en la legislació actual sobre patrimoni. No obstant, el concepte de 

patrimoni cultural immaterial, encara que no formalitzat, permet atorgar una 

motivació reforçada a qualsevol instrument de protecció de Ciutat Vella. 

 

II.- La declaració de Ciutat Vella com a conjunt històric BCIN o BCIL, en els termes 

que preveu la legislació sobre protecció de patrimoni permetria incrementar les 

mesures de protecció actuals, però en la mesura que les intervencions que autoritzen 

es limiten  als aspectes arquitectònics i estètics, resultaria clarament insuficient per 

donar resposta al seguit de conflictes urbanístics i socioeconòmics que hi 

conflueixen.  

 

III.- La declaració d’un Conjunt urbanísticament protegit permetria l’aplicació de 

les mesures de protecció patrimonial que contemplen el PEP vigent i la Llei 9/1993, 

l’aplicació del tanteig i retracte i, finalment, dona entrada a l’aplicació de les eines 

pròpiament urbanístiques.  

En aquest sentit, la regulació del Conjunt urbanísticament protegit, a excepció de la 

regulació detallada dels usos i activitats, tindria cabuda dins un instrument 

urbanístic únic: un nou Pla especial de protecció de Ciutat Vella  amb el següent 

contingut: 

a) les previsions sobre protecció patrimonial, ambiental i de paisatge, 

incrementant la protecció d’aquells edificis, elements o espais que ara es 

consideren insuficientment protegits, així com incloent  les previsions 

normatives reguladores del Conjunt. 

 

b) el tractament i gestió dels espais lliures, públics i privats, tenint en compte el 

grau de protecció específic atorgat a determinats espais,  -en cas de catalogar-

los-, o, altrament, pel fet de formar part integrant del Conjunt. Aquestes  

previsions sobre els espais lliures públics, podrien comportar, en la mesura 

necessària, la modificació en l’Ordenança de terrasses. 
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c) les determinacions urbanístiques aplicables, tenint en compte el grau de 

protecció atorgat als concrets edificis, elements, espais i les determinacions 

generals extensives a tot el Conjunt. Com és lògic, el nou PEP-Ciutat Vella 

permetria aplicar la interpretació correcta de l’actual article 30 de las Normes 

del PEP vigent o, evidentment, modificar-la en sentit més exigent. 

 

d) els aspectes organitzatius de la intervenció municipal, en matèria d’obres i 

activitats. Establint una Comissió tècnica específica que necessàriament 

hauria de informar (i inspeccionar si s’escau), qualsevol actuació 

transformadora (obra nova, reforma, rehabilitació), d’enderroc i 

d’implantació o modificació d’ús. 

El nou Pla especial de protecció substitueix completament l’anterior PEP  i no exigeix 

la modificació del PGM mentre no suposi alterar qualificacions urbanístiques o 

modificar els usos principals. El Pla haurà d’ incloure, amb caràcter normatiu,  la 

planimetria oportuna, les normes urbanístiques i de protecció, així com ordenances 

de l’edificació.  

 

IV.- Es precís protegir i fomentar el denominat “comerç de proximitat” per mantenir 

la condició de barri habitat. Cal seguir amb atenció el desenvolupament de les 

recents estratègies APEU  i BPO i la incidència de les mateixes en el teixit 

comercial, així com els resultats que puguin apreciar-se de l’aplicació del recent 

Pla d’usos.  

Addicionalment, es proposa la delimitació d’àrees de tanteig i retracte a fi de 

permetre la intervenció municipal, o entitat habilitada, en el moment de les 

transmissions de locals comercials. 

Així mateix, pot plantejar-se l’oportunitat de declarar mitjançant una norma de 

rang legal el comerç de proximitat com a servei local essencial a determinades parts 

del territori.  

Aquest és el nostre informe, que sotmetem a qualsevol altre millor fonamentat en 

Dret. 

A Barcelona, el 24 de maig de 2019.  
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