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Altres anuncis – Paisatge Urbà

ANUNCI d’esmena de l’error material de l’anunci publicat el 7 de maig de 
2021, relatiu a la publicació de l'ampliació de la convocatòria de l'Institut 
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida per a l'any 2021 dels ajuts 
per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de 
Barcelona.

Detectat error material en l'anunci publicat en el BOPB de data 7 de maig de 2021, relatiu a 

la publicació de l'ampliació de la convocatòria de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 

Qualitat de Vida per a l'any 2021 dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge 

urbà a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació i la restauració per a 

la millora del paisatge urbà, es procedeix a la seva rectificació mitjançant la publicació integra 

del text:

ANUNCI

La Presidència de l'organisme autònom local Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat 

de Vida, en data 3 de maig de 2021, ha pres la següent resolució:

Aprovar l'ampliació de la convocatòria de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de 

Vida per a l'any 2021 dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la 

ciutat de Barcelona amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació i la restauració per a la millora 

del paisatge urbà aprovada per resolució de la presidència de 3 de febrer de 2021 i publicada 

al BOPB el 9 de febrer de 2021, pel que fa a l'apartat E ESTABLIMENTS COMERCIALS, d. 

Actuacions col·lectives, amb la incorporació d'un segon apartat: ii. Locals comercials de 

l'àmbit del c. Fabra i Puig, Via Júlia c. Pablo Iglesias des d'Argullós i c. Joaquim Valls 

pertanyents al Districte de Nou Barris.

Ordenar la publicació de l'ampliació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, en 

la Gaseta i en la web municipal.

Barcelona, 10 de maig de 2021. El secretari delegat de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i 

la Qualitat de Vida, Alejandro Mateos Alonso.

Ampliació de la convocatòria per a l'any 2021 dels ajuts per al foment de la 

protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona

A la Convocatòria de l'any 2021 dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge 

urbà a la ciutat de Barcelona s'afegeix l'actuació especifica següent, dins de l'apartat E 

ESTABLIMENTS COMERCIALS, d. Actuacions col·lectives:

ii. Locals comercials de l'àmbit del c. Fabra i Puig, Via Júlia c. Pablo Iglesias des 

d'Argullós i c. Joaquim Valls pertanyents al Districte de Nou Barris.
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Actuacions subvencionables:

Obres de renovació de la imatge exterior de locals comercials inclosos en l'àmbit de l'Eix del 

carrer Fabra i Puig, des de Meridiana fins al Carrer Canfranc, Via Júlia des de la Plaça de 

República fins a Via Favència, carrer Pablo Iglesias des d'Argullós fins a via Favència i carrer 

Joaquim Valls des de Via Júlia a Rio de Janeiro pertanyents al Districte de Nou Barris, d'acord 

amb el plànol annex.

S'inclouran les obres descrites en el programa B.a.i i B.b (és a dir, rehabilitació, restauració i 

millora de la imatge exterior dels locals i millora de l'accessibilitat en locals comercials)

S'inclouran dins del pressupost protegit totes les actuacions destinades a millora d'imatge 

exterior i millora de l'accessibilitat, d'acord amb el que es descriu al paràgraf anterior.

Destinataris: Propietaris o llogaters de locals comercials de menys de 500m2 on es 

compleixin els requisits generals de la convocatòria i situats dins l'àmbit establert.

Procediment, requisits generals i documentació: els establerts en la convocatòria per a l'any 

2021 dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de 

Barcelona.

Terminis específics:

− Sol·licitud d'informe tècnic previ: El termini de presentació de sol·licituds d'informe tècnic 

previ s'obrirà l'endemà de la publicació en el BOP d'aquesta convocatòria i finalitzarà el 15 

d'octubre de 2021. Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds amb una data anterior 

mitjançant la seva publicació al BOP.

− Inici de les obres i sol·licitud dels ajuts: El termini de presentació de comunicacions d'inici 

d'obres i de sol·licituds d'ajuts s'obrirà l'endemà de la publicació en el BOP d'aquesta 

convocatòria i finalitzarà el 31 d'octubre de 2021. Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds 

amb una data anterior mitjançant la seva publicació al BOP.

− Finalització de les obres i sol·licitud de pagament dels ajuts: El termini de presentació de 

comunicacions per a finalitzar les obres finalitzarà el 30 de novembre de 2021.

Percentatge de la subvenció: Ajudes de fins al 75% amb topall de 10.000 €

Requisits tècnics: Serà imprescindible l'endreçament i recuperació de la totalitat de la façana 

(inclosos paraments, buits arquitectònics, identificació i il·luminació) de l'establiment 

comercial on s'actuï d'acord amb els criteris establerts a l' Ordenança dels usos del paisatge 

urbà. Serà imprescindible incorporar millores d'accessibilitat d'acord amb la normativa vigent.

Els sistemes d'il·luminació dels identificadors seran LED.

Es imprescindible que l'actuació en el local comporti les obres restauració i millora de la 

imatge exterior i acompliment d'accessibilitat, no se subvencionaran les actuacions per 

separat.

17 de maig del 2021 CSV: 0bfe-44ce-5b08-e9e5



GASETA MUNICIPAL

3
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

En tot allò no especificat en aquesta modificació per a aquest programa específic, aplica la 

convocatòria per a l'any 2021 dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge 

urbà a la ciutat de Barcelona.

ANNEX I

Locals comercials de l’àmbit de Via Júlia, c. Joaquim Valls c. Pablo Iglesias i Pg. de 

Fabra i Puig.
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