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Dimarts, 5 de juliol de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Ecologia Urbana

ANUNCI d'aprovació definitiva

Exp. Núm.14PL16242.

El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2016, adoptà el següent acord:

APROVAR  definitivament,  de  conformitat  amb  l'article  68  de  la  Carta  Municipal  de  Barcelona,  el Pla  especial 
d'establiments de pública concurrència i altres activitats al Barri del Poble Sec al Districte de Sants-Montjuïc, d'iniciativa 
municipal, amb les modificacions a que fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les 
al·legacions  presentades  en  el  tràmit  d'informació  pública  de  l'aprovació  inicial  de  conformitat  amb  l'informe  de 
l'esmentada Direcció  de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l'expedient  i  a efectes de 
motivació s'incorporen a aquest acord.

Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la  
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar 
des  del  dia  següent  a  aquesta  publicació.  No obstant,  se'n  pot  interposar  qualsevol  altre  recurs  que es  consideri 
convenient.

El  document  podrà consultar-se,  a  efectes de l'art.  17.1 del  Reglament de la Llei  d'Urbanisme,  en el  Departament 
d'Informació i Documentació de la Gerència d'Ecologia Urbana (Av. Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari d'atenció 
al públic: consultar-lo en el lloc web: http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana, a l'apartat d'Informació Urbanística, 
clicant "Cita prèvia per a informació presencial").

Per tal de donar compliment al punt 2.d del citat article 17, i als efectes de garantir l'accés per mitjans telemàtics, també 
podrà consultar-se en l'esmentat lloc web, dins l'apartat d'Informació Urbanística, accedint al Cercador de Planejament, 
Qualificacions i Convenis.

NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL D'ESTABLIMENTS DE PUBLICA CONCURRÈNCIA, I ALTRES ACTIVITATS DEL 
BARRI DEL POBLE SEC DEL DISTRICTE DE SANTS – MONTJUÏC.

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.

Art. 1.- Àmbit d'aplicació.

L'àmbit físic d'aplicació del Pla especial per a la regulació dels usos referits a les activitats i establiments de pública  
concurrència del Barri del Poble Sec està delimitat pel perímetre format pel carrer Lleida, passeig de Santa Madrona, 
Passeig de l'Exposició, finques amb façana al Passeig de l'Exposició amb edificació plurifamiliar segons el Pla Especial 
de Millora Urbana de la Satalia, Passeig de l'Exposició, carrer Nou de la Rambla, Passeig de Montjuïc, Passeig de 
Josep Carner, les finques amb façana a l'Avinguda del Paral·lel excloses en la suspensió potestativa de llicències prèvia 
a la redacció del pla.

Art. 2.- Determinacions del Pla especial.

2.0.-  L'objecte  d'aquest  Pla  especial  és  regular  les  condicions  urbanístiques  d'ubicació  i  emplaçament  de  les 
implantacions i/o ampliacions dels establiments de públic concurrència, i altres classes d'establiments (definits en els 
articles 4,5 i 6 d'aquesta normativa) en l'àmbit definit a l'article 1 del barri del Poble Sec al districte de Sants -Montjuïc.

2.1.- El Pla especial regula els usos del sòl derivats de les activitats dels establiments de concurrència pública, en 
desenvolupament de la regulació del règim d'usos establert a les Normes Urbanístiques del P.G.M., i de les categories 
establertes en l'Ordenança d'activitats i d'establiments de concurrència pública (A.D. 11 d'abril del 2003), o norma que la 
substitueixi. C
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2.2.- El Pla especial té la seva habilitació legal en l'article 67.1 del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya /2010, 
l'article  44 i  següents de l'ordenança d'activitats  i  d'establiments de concurrència  pública,  i  l'article  67 de la  Carta 
municipal de Barcelona.

2.3.- Regula de forma específica la relació entre les diverses classes d'establiments i  l'objecte de llur activitat i  les  
condicions urbanístiques d'emplaçament.

2.4.- S'estableixen els següents paràmetres reguladors:

- Les classes d'establiment (en funció de les seves activitats, objecte de regulació en el Pla especial).

- La definició de zones en base a l'espai públic o privat d'ús públic al qual donen front les finques on s'ubiquen els  
establiments, que tenen com a criteri bàsic les amplades de vials i places, així com el seu grau d'accessibilitat.

- La definició d'àrees de tractament específic i especial restricció, en funció de la seva trama urbana i la densitat de 
implantació d'establiments de pública concurrència.

- La delimitació de zones de tractament específic per les seves característiques dels usos regulats pel Pla General 
Metropolità.

- Les distàncies entre diferents establiments de concurrència pública.

- Les distàncies entre alguns d'aquests establiments (segons la classificació d'establiments establerta en l'article 4, 5 i 6) 
amb els recintes, locals i/o edificis destinats a determinats usos d'especial protecció que es refereixen a certs tipus 
d'equipaments.

- L'establiment del paràmetre de densitat o nombre màxim d'establiments de concurrència pública en àrees d'especial 
restricció.

- Regulació especial de l'emplaçament del local en l'edifici, que es refereix a determinats casos de prohibició d'ubicació 
en altres plantes que no siguin la planta baixa i  en contigüitat  amb habitatges tant  en el  propi  edifici  com en els 
confrontats.

Art. 3.- Normativa de referència.

Atès que l'objecte del Pla especial és regular la relació entre l'establiment i el seu emplaçament des de la perspectiva  
urbanística, mitjançant els paràmetres definits en l'article anterior, les determinacions del mateix s'han de referir en la 
seva aplicació i interpretació a la normativa vigent en relació a les activitats contemplades, tant les de rang estatal, 
autonòmic com local  segons les matèries de competència,  en especial  la Llei  11/2009 de 6 de juliol  de regulació 
administrativa  d'espectacles  públics  i  activitats  recreatives,  i  el  Decret  112/2010  pel  que  s'aprova  el  reglament 
d'espectacles i activitats recreatives, o normes que els substitueixin.

En especial a nivell municipal, seran d'aplicació les determinacions de la normativa i especificacions del Pla General  
Metropolità de 1976 i les seves modificacions; l'Ordenança municipal de les activitats i els establiments de concurrència 
pública  de  Barcelona  (11  d'abril  del  2003)  o  norma  que  la  substitueixi;  el  Pla  Especial  d'Equipament  Comercial 
Alimentari de Barcelona; l'ordenança d'establiments i centres del comerç alimentari de Barcelona.

CAPÍTOL II.- CLASSES D'ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA OBJECTE DE REGULACIÓ.

Art. 4.- Classificació dels establiments de concurrència pública.

4.1.-  Els establiments objecte de regulació en aquest Pla especial,  en funció de les activitats que s'hi  ubiquen, es 
classifiquen en funció de l'objecte de llur activitat.

Els codis d'identificació de cadascuna d'aquestes categories es corresponen als que figuren en l'Ordenança Municipal 
de les Activitats i els Establiments de Concurrència Pública.

4.2.-  Per  les  seves  especials  característiques,  la  implantació  i/o  celebració  d'alguna  de  les  activitats  que  regula 
l'Ordenança Municipal d'activitats i establiments de concurrència pública, no es regulen específicament en aquest pa, 
degut a que son activitats a l'aire lliure i/o sense locals fixes. C
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4.3.- Relació d'activitats i establiments.

1.- ESPECTACLES, ACTIVITATS D'EXHIBICIÓ I ESPECTACLE.

1.2.- Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts.

1.2.1.- Cinema.

1.2.2.- Teatre i similars.

1.2.3.- Audició.

1.2.4.- Concert.

1.2.5.- Circs i anàlegs.

1.2.6.- Espectacles esportius.

1.2.6.1.- Amb intervenció de persones exclusivament.

1.2.6.2.- Amb intervenció de persones i d'animals o, exclusivament d'animals.

1.2.6.3.- Amb intervenció de vehicles.

1.2.7.- Folklore. Quan aquesta activitat es practica en establiments d'exhibició i espectacles.

1.2.8.- Exhibicions especials.

2.- ACTIVITATS RECREATIVES.

2.1.- Activitats esportives.

2.1.2.- Activitats esportives recreatives practicades en recintes coberts.

2.1.2.1.- Les realitzades en estadis, pavellons o altres espais similars emprats de practicar esports regulats per la seva 
normativa específica i amb finalitats exclusivament recreatives.

2.1.2.2.- Les realitzades en canòdroms, hipòdroms o altres similars, l'objecte de les quals és la pràctica d'esports amb 
animals, sempre que estiguin autoritzades per la seva normativa específica i amb finalitats estrictament recreatives.

2.1.2.3.- Les realitzades velòdroms o altres espais similars, les quals tenen com objecte la pràctica d'esports, a peu o  
amb vehicles, amb motor o sense, i amb finalitats exclusivament recreatives.

2.1.2.4.-  Les  consistents  en  la  pràctica  de  l'esport  i/o  la  cultura  física  en  establiments  adequats,  com centres  de 
gimnàstica, aeròbic o similars, amb finalitats estrictament recreatives.

2.1.2.5.- Piscines d'ús públic sotmeses a les Normes sanitàries aprovades pel Decret 95/2000, de 22 de febrer.

2.2.- Activitats musicals.

2.2.1.- Bar musical: disposa de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, però no pot disposar de 
pista de ball o d'espai assimilable, ni oferir representacions, projeccions, espectacles, ni actuacions.

2.2.1.bis.- Bar musical amb música en directe.

2.2.2.- Discoteca: disposa de servei de bar i d'un espai idoni per ballar, amb una o més pistes, amb música gravada 
prèviament transmesa per mitjans mecànics i amb una o més barres i/o serveis de taula; ocasionalment, hi poden tenir 
lloc breus exhibicions i espectacles.
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2.2.3.-  Sala de ball:  té  per  objecte  oferir  al  públic  un espai  idoni  per  ballar  amb música  interpretada en directe  i, 
complementàriament,  amb música pregravada i transmesa per mitjans mecànics; les sales de ball  han de disposar 
d'escenari per a l'orquestra, de pista de ball, de camerinos per als músics i de servei de bar.

2.2.4.- Sala de festes amb espectacle: té com objecte oferir actuacions musicals de varietats o música per ballar; les 
sales de festes han de disposar d'escenari amb pista de ball o sense, de camerinos per artistes que actuen, i de servei  
de bar i/o restaurant.

2.2.5.- Cafè teatre i cafè concert: tenen per objecte únic oferir en directe actuacions musicals, teatrals o de varietats, 
sense  pista  de  ball  ni  espai  assimilable;  aquests  establiments  han  de  disposar  de  servei  de  bar,  d'escenari,  de 
camerinos per als artistes que actuen, i de cadires i taules per al públic espectador.

2.2.6.- Sales d'exhibició sexual. Locals que ofereixen actuacions i espectacles d'exhibició d'actuacions i de pràctiques 
sexuals, inclosos els denominats peep-show. Aquests establiments poden disposar d'una o vàries instal·lacions de bar, 
d'ambientació musical, d'espectacles i exhibicions.

2.2.7.- Locals on s'exerceix la prostitució.

2.2.7.1.-  Locals  amb servei  de bar  i  amb ambientació  musical  per  mitjans mecànics,  sense pista  de ball  ni  espai 
assimilable, que disposa de reservats annexos on es presten serveis de naturalesa sexual.

2.2.7.2.- Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics, amb escenari i pista de ball o sense, amb camerino pels 
artistes,  i  seients  i  taules per  al  públic  espectador  i  que  disposa de reservats  annexos  on  es presten  serveis  de 
naturalesa sexual.

2.3.- Activitats de restauració.

2.3.1.- Bar: disposa de barra i, addicionalment, de servei de taules, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes 
acompanyades o no de tapes, i d'entrepans freds o calents. No s'hi poden servir dinars ni sopars. Pot disposar d'aparells 
generadors de calor com cafeteres i forns de microones amb la única finalitat d'escalfar tapes o entrepans, sense que 
puguin elaborar aliments cuinats en el propi establiment; tanmateix, s'hi poden servir tapes cuinades procedents d'una 
empresa de càtering o cuina industrial degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries.

2.3.2.- Bar amb restauració menor.

2.3.2.1.- Bar amb restauració mixta menor. Bar de les mateixes característiques i limitacions que els de la classe 2.3.1, 
que disposa com únic instrument addicional de cocció i preparació d'aliments d'una planxa elèctrica de 3 kW per a 
l'elaboració d'entrepans calents.

2.3.2.2.- Bar amb menjador ràpid. Bar que disposa de tota mena d'elements de cocció i preparació d'aliments, sense 
límit de tipus, de combustible ni de potència, en els que es poden elaborar tapes i entrepans freds i calents, però en els  
que no és possible servir dinars ni sopars.

2.3.3.- Restaurant: disposa de servei de menjador amb la finalitat d'oferir àpats al públic, consistents bàsicament en 
dinars i sopats, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix establiment en el que es desenvolupa l'activitat. Els  
aliments servits poden ser elaborats en la cuina del propi establiment o bé procedir d'una empresa de càtering o cuina 
industrial degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries.

2.3.3.1.- Restaurant en el que, tot o part, dels aliments s'elaboren en la pròpia cuina de l'establiment.

2.3.3.2.- Restaurant en el que, exclusivament, es serveixen menjars procedents d'una empresa de càtering degudament 
inscrita en el Registre Sanitari  d'Indústries,  amb una ponència màxima d'esclafament de 5 kW i sense potència de 
cocció.

2.3.4.- Restaurant – bar: aquesta activitat té com objecte oferir al públic, mitjançant preu, els serves de restaurant i de 
bar conjuntament.

2.3.4.1.- Restaurant – bar en el que, tot o part,  dels aliments servits al restaurant s'elaboren en la pròpia cuina de 
l'establiment.
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2.3.4.2.- Restaurant – bar en el que els menjars servits en el restaurant procedeixen, exclusivament d'una empresa de 
càtering degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries, amb una potència màxima d'escalfament de 5 kW i 
sense potència de cocció.

2.3.4.3.- Gelateries i orxateries.

2.4.- Activitats de joc i atraccions.

2.4.1.- Jocs d'atzar: aquesta activitat permet arriscar diners o objectes susceptibles d'avaluació econòmica, en funció del 
resultat d'un esdeveniment futur i incert; la classificació més particularitzada d'aquestes activitats serà la que estableixi 
la seva normativa específica.

2.4.1.1.-  Saló  de  joc:  establiment  que  disposa  de  màquines  recreatives  de  tipus  B,  regulades  pel  Reglament  de 
màquines recreatives i d'atzar, aprovat pels Decrets 22/2005 i 23/2005 de 22 de febrer.

2.4.1.2.- Bingo: establiment destinar a la pràctica del joc de la plena o bingo, regulat pel Reglament aprovat pel Decret 
21/2005 de 22 de febrer; també s'hi poden autoritza màquines recreatives de tipus A i B de les regulades pel Reglament  
de màquines recreatives i d'atzar, sempre que s'instal·lin en sales diferents a les del bingo habilitades a l'efecte.

2.4.1.3.- Casinos de joc: establiments en els que es practiquen els jocs contemplats en el Catàleg aprovat pel Decret  
386/2000 de 5 de desembre, i en els que es poden instal·lar màquines recreatives de tipus A, B i C.

2.4.2.-  Jocs recreatius:  aquesta activitat  es desenvolupa mitjançant  màquines o aparells  en  els  quals,  a  canvi  del 
pagament d'un preu es pot gaudir d'un temps de joc i eventualment es pot oferir com a únic premi la repetició d'un temps 
de joc; la classificació més particularitzada d'aquestes activitats serà la que estableixi la seva normativa específica.

2.4.3.- Jocs esportius: aquesta activitat es desenvolupa per mitjà de màquines o aparells esportius o recreatius, amb 
exclusió dels jocs previstos en el Reglament de màquines recreatives a d'atzar.

2.4.4.- Atraccions recreatives: aquesta activitat ofereix al públic assistent diversió per mitjà d'instal·lacions fixes o mòbils,  
com ara instal·lacions aquàtiques, cavallets mecànics, sínies, muntanyes russes, tobogans, llits elàstics, fires i tómboles.

2.4.5.- Ludoteques: aquesta activitat es desenvolupa en espais delimitats i tenen una finalitat lúdica, educativa, cívica, 
social  i  cultural,  elaboren  i  porten  a  terme  un  projecte  formatiu,  i  tenen  com  objecte  principal  col·laborar  en  el 
desenvolupament integral de la persona a través del joc, per la qual cosa estan dotats d'un fons organitzat de jocs, 
joguines i altres elements lúdics.

2.5.- Activitats culturals i socials.

2.5.1.- Exposicions museus i altres similars. Aquestes activitats a més de la mostra de pintures, escultures, fotografies, 
llibres, vestuari o qualsevol altre tipus d'objecte moble, també poden emprar mitjans audiovisuals.

2.5.2.- Conferències i congressos. Aquestes activitats també poden emprar mitjans audiovisuals.

2.5.3.- Festes populars. Aquesta activitat consisteix en la celebració, en dates senyalades, d'actes festiu de caràcter 
recreatiu. Tenen la consideració de festes populars, entre d'altres, les festes majors, les revetlles, en les qual poden 
tenir lloc altres activitats, com concerts, audicions, balls i restauració.

2.5.4.- Festes tradicionals. Aquesta activitat consisteix en la celebració, en dates senyalades, d'actes festiu de caràcter 
folklòric, religiós o tradicional, en els quals els assistents es concentren en un lloc determinat o en el seu recorregut o 
itinerari.

Tenen la consideració de festes tradicionals, entre d'altres, els aplecs, les romeries, les desfilades, les ofrenes i els 
actes similars.

2.6.- Activitats audiovisuals.

2.6.1.- Activitats desenvolupades per mitjà d'aparells electrònics o audiovisuals, amb la intervenció del públic o no; en la 
realització  d'aquestes  activitats  es  poden  utilitzar  aparells  de  reproducció  videomagnètica,  de  realitat  virtual  o  de 
karaoke. C
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2.6.2.- Activitats d'exhibició individualitzada o col·lectiva de material audiovisual pornogràfic, sempre que no tinguin la 
consideració de cinema (sales X) o de sala de festes amb espectacle, i que es poden complementar amb la venda de 
productes de caire eròtic; tenen aquesta consideració, entre d'altres, els anomenats sex-shops que disposen de vint o 
més monitors de reproducció videomagnètica en cabines individuals o de deu o més en cabines col·lectives.

2.6.3.- Establiments de telecomunicacions per mitjà de l'accés a serveis telefònics d'ús públic, també coneguts com a 
"locutoris" i/o per mitjà de l'accés de connexió d'internet.

2.7.- Activitats zoològiques.

Establiments en els quals s'exposen al públic animals en estat de semi llibertat o en captivitat; aquestes activitats es  
poden desenvolupar en grans recintes a l'aire lliure o en instal·lacions o construccions tancades; tenen la consideració 
d'activitats zoològiques, entre d'altres, els parcs zoològics i els aquàriums.

Art. 5.- Activitats i establiments no recollits a l'Ordenança Municipal de les activitats de pública concurrència (11 abril 
2003), però descrites en el Decret 112/2010 (Reglament d'espectacles i activitats recreatives, sotmesos a aquest pla 
especial.

Mentre el Catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on aquests es 
duen a terme, establert en l'Annex I del Decret 112/2010 que aprova el Reglament de la Llei d'espectacles públics i 
activitat recreatives no sigui íntegrament transposat a la corresponents Ordenança Municipal, les activitats definides en 
l'esmentat  Catàleg  i  que  no  estan  incloses  en  l'article  anterior,  tindran  les  mateixes  condicions  de  compatibilitat 
urbanística que les activitats regulades i que es determinen a continuació:

- Restaurant musical: activitat que es realitza en un local que ofereix servei de restaurant, amb ambientació musical,  
reproduïda o produïda en directe.

Aquesta activitat als efectes d'aplicació del pla especial, es assimilable a l'activitat 2.2.1. Bar musical.

- Sala de concert: Activitat que es realitza en un local, que pot disposar de servei de bar i que te per objecte oferir al  
públic  actuacions  de  música en  directe  i  altres  activitats  culturals.  Aquesta  activitat  als  efectes  d'aplicació  del  pla 
especial, es assimilable a l'activitat 2.2.5. Café concert.

- Discoteques de joventut: constitueix l'activitat de discoteca destinada a un públic comprés entre els 14 i els 17 anys, 
amb  horari  especial.  Aquesta  activitat  als  efectes  d'aplicació  del  pla  especial,  es  assimilable  a  l'activitat  2.2.2. 
discoteques.

-  Sales  de  festes  amb espectacle  i  concerts  d'infància  i  joventut:  consisteix  en  l'activitat  de  sala  de  festes  amb 
espectacle o de sala de concerts destinades al públic de menor edat, el qual afins als 14 anys ha d'anar acompanyada 
d'una persona major d'edat. Aquesta activitat als efectes d'aplicació del pla especial, es assimilable a l'activitat 2.2.4. 
Sala de festes.

- Establiments de règim especial: Son establiments d'activitats musicals que estan sotmesos a un horari especial que es 
caracteritzen  per  poder  romandre  oberts  al  llarg  del  dia  (coneguts  com after  hours).  Aquesta  activitat  als  efectes 
d'aplicació del pla especial, es assimilable a l'activitat 2.2.2. Discoteques.

- Saló de banquets: aquesta activitat realitzada en restaurants o establiments exclusivament especialitzats per aquesta 
activitat, que disposen de sales habilitades a aquesta finalitat, destinades a servir menjar i begudes per a tot tipus de 
realitzacions d'actes socials en data i hora predeterminades.). Aquesta activitat als efectes d'aplicació del pla especial, 
es assimilable a l'activitat 2.2.4.Sala de festes.

Art. 6.- Altres classes d'establiments sotmesos a aquest Pla especial.

EC.3.1.- Establiments amb degustació.

Establiments regulats com a tals en els articles 39.5,39.6,39.7 i 59 de l'Ordenança municipal d'establiments i centres de 
comerç alimentari. de Barcelona (quines condicions han d'acomplir en la seva totalitat), i que serveixen degustacions de 
les seves pròpies especialitats.
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EC.3.2.- Botigues de conveniència.

Establiments comercials amb superfície neta de venda no superior als 500 m2 i que distribueixen la seva oferta, de 
manera similar, entre els articles següents: llibres, diaris i revistes; productes d'alimentació; discos i vídeos; joguines, 
regals i articles diversos. Aquests establiments han d'estar oberts al públic un mínim de 18 hores diàries.

EA.1.- Entitats culturals.

Associacions culturals quan complementàriament facin altres activitats entre les relacionades en aquest Pla especial. 
Als efectes d'aquest Pla estaran sotmeses a les limitacions que les seves activitats complementàries i/o múltiples que 
puguin desenvolupar segons estableix l'article 8.

H.1. Hotels.

Establiments classificats segons el que determina el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament 
turístic i d'habitatges d'ús turístic o normativa que el substitueixi.

H.2. Hotels Apartaments.

Establiments classificats segons el que determina el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament 
turístic i d'habitatges d'ús turístic o normativa que el substitueixi.

P.1. Hostals i Pensions.

Establiments classificats segons el que determina el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament 
turístic i d'habitatges d'ús turístic o normativa que el substitueixi.

AT.1. Apartaments turístics.

Establiments classificats segons el que determina el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament 
turístic i d'habitatges d'ús turístic o normativa que el substitueixi.

Art. 7.- Establiments no relacionats en les anteriors classificacions.

En cas de sol·licitud de llicència municipal per a l'obertura d'un establiment destinat a una activitat no relacionada ni 
definida en els articles anteriors, però que per les seves característiques pugui provocar impactes i molèsties sobre els 
bens urbanístics i de seguretat protegits en aquest pla, les condicions per a la seva implantació seran les establertes en 
aquesta normativa per establiments de naturalesa anàloga.

La definició de classes d'establiments i activitats, establertes en aquest Pla Especial, es corresponen a les definicions 
generals de l'Ordenança d'establiments de concurrència pública, o, en el seu cas, norma que a substitueixi, llevat dels 
EC.3.1. (establiments amb degustació), EC.3.2. (botigues de conveniència) i EA.1. (entitats culturals), H.1. (Hotels), H.2. 
Hotels Apartaments, P.1. (Hostals i Pensions) i AT.1. Apartaments turístics que s'incorporen expressament en aquest 
Pla.

També s'incorporen directament a aquest pla les activitats relacionades en l'article 5:

Restaurant musical; Sala de concert; Discoteques de joventut; Sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i  
joventut; Establiments de règim especial; Saló de banquets. La definició d'aquestes activitats, que figura en l'article 5 es 
la que es realitza en l'Annex 1 del Decret 112/2010.

Art. 8.- Activitats complementàries i activitats múltiples.

a)  No seran  d'aplicació  les determinacions  sobre condicions  d'emplaçament  i  localització  que estableix  aquest  Pla 
especial,  a  les  activitats  definides  com  a  classes  2.3  (bar  i  restauració);  2.4.1.2.  (bingo);  que  tinguin  caràcter 
complementari  i  s'ubiquin  en  establiments  de  pública  concurrència  de  les  classes  1  (establiments  d'espectacles  i 
exhibició, amb excepció de la classe 1.1.8. (establiments d'espectacles folklòrics); 2.1. (establiments esportius), 2.4.5. 
(ludoteques); 2.5. (activitats culturals i socials), o en establiments d'ús hoteler o residencial col·lectiu, així com en locals 
destinats a equipament en els usos definits com a tals en el Pla General Metropolità, i en els recintes hotelers. Les 
entitats culturals i socials que vulguin disposar d'activitats complementàries definides en aquest article hauran d'acreditar 
un mínim de 100 associats i estar inscrites en el corresponent registre d'entitats.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

60
11

67
3



8

Dimarts, 5 de juliol de 2016

b) Als efectes d'aquest Pla especial s'entén com a activitats múltiples les que estant definides en aquesta Normativa, en 
especial les definides com 2.5.1. (sales d'exposicions); 2.5.2. (sales de conferències fins a 150 places); 1.2.1, 1.2.2. i 
1.2.3. (cinemes, teatres i sales d'audició fins a 150 places en conjunt) que es desenvolupen conjuntament en un mateix  
establiment. D'aquestes activitats, la que suposi un major impacte i molèstia sobre els bens urbanístics i de seguretat  
protegits en aquest Pla serà considerada l'activitat principal. Les condicions de implantació de l'establiment, seran les 
que es corresponguin a la seva activitat principal.

c) L'excepció en l'aplicació de les condicions d'emplaçament i localització regulades en el paràgraf a), només podrà 
aplicar-se en aquells casos en què els locals on s'exerceixin les activitats complementàries no tinguin accés directe a la  
via pública, sinó que aquest accés sigui intern, tal i com es defineix a continuació:

d) L'accés intern a aquestes activitats, separat per una instal·lació amb RF-60 des d'un vestíbul d'independència, es 
trobarà a un mínim de 7 metres del plànol de façana o entrada general. Als efectes d'aplicació d'aquest Pla, en cap cas 
poden tenir la consideració accés les sortides d'emergència, les de servei, etc.

e) D'acord a l'Ordenança Municipal de Terrasses aquests establiments no podran disposar de terrassa en espai públic, 
al no disposar d'accés directe a la via pública.

f) Les activitats complementàries podran ocupar un màxim del 10% de la superfície útil total de l'establiment principal en 
que s'implanti, amb una superfície total per l'activitat complementària que no superi en cap cas el 100 m2 útils.

g) En tot cas per exercir les activitats de les classes 2.3 (bar i restauració); 2.4.1.2. (bingo); 2.5.1. (sales d'exposicions);  
2.5.2. (sales de conferències fins a 150 places); 1.2.1, 1.2.2. i 1.2.3. (cinemes, teatres i sales d'audició fins a 150 places 
en conjunt) caldrà obtenir la preceptiva llicència d'acord amb les normatives tècnic - sanitàries, del joc, de reglaments 
d'espectacles  i  altres  que  els  hi  puguin  ser  d'aplicació.  Les  llicències  estaran  expedides  a  nom  del  titular  dels 
equipaments  culturals,  esportius o d'exhibició  i  no podran ser  transferides  amb independència  del  canvi  del  titular 
principal de l'equipament. No obstant és possible encomanar a tercers la gestió i explotació d'aquestes activitats.

h) Queda prohibida la degustació o consum in situ, en els locals i establiments emparats per llicència per a la preparació 
i venda d'aliments cuinats per emportar-se o per servei a domicili, i en els establiments que disposin de llicència per a 
càtering. Aquests establiments, per tal de poder servir menjars i/o begudes per al consum immediat o en el local, hauran 
de disposar de llicència per establiments de qualsevol de les classes 2.3. (activitats de restauració), per a les quals 
regeixen la totalitat de les disposicions d'aquest Pla especial, no podent-se exercir en el mateix local (i en continuïtat  
arquitectònica)  les  activitats comercials  i/o  les  regulades  en  el  Registre  Sanitari  d'indústries  amb  activitats  de 
restauració.

i) També és d'aplicació l'apartat f) anterior al conjunt d'establiments i centres del comerç alimentari, que especialment 
hauran de vetllar  pel  compliment  de les disposicions relatives a horaris i  a les prohibicions específiques de venda 
d'alcohol.

j) En els locals d'activitats audiovisuals 2.6.3. establiments de telecomunicacions queda prohibit el consum de begudes 
alcohòliques.

k) Només tenen autoritzada la venda d'aliments i tot tipus de begudes els establiments definits i regulats per l'Ordenança 
municipal d'establiments i centres alimentaris.

CAPÍTOL  III.-  DIVISIÓ  DE  L'ÀMBIT  DE  PLANEJAMENT  EN  ZONES  I  ÀREES  D'ESPECIAL  TRACTAMENT  A 
EFECTES D'APLICACIÓ DE LA NORMATIVA D'AQUEST PLA ESPECIAL.

Art. 9.- Divisió en zones i àrees d'especial tractament.

Als efectes de l'aplicació de la normativa d'aquest Pla especial s'estableixen diverses zones i àrees, en funció de la 
zonificació del Pla general metropolità, de la tipologia de la trama en l'edificació i del nivell de densitat i/o incidència dels  
establiments de pública concurrència.
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9.1.- En funció dels criteris establerts les zones i àrees es classifiquen en:

9.1.1.- Divisió en zones:

La divisió en zones es fa bàsicament en funció de les característiques físiques de l'espai públic o privat d'ús públic al 
qual dóna front la finca de la que forma part l'establiment on s'ubica l'activitat regulada per aquest Pla especial:

- Zona de tolerància primera. Finques que tenen l'accés principal davant d'un espai públic o privat d'ús públic (carrer o  
plaça, parc o jardins), que apareixen grafiats en color verd en els plànols annexos.

- Zona de tolerància segona. Finques que tenen l'accés principal davant d'un espai públic o privat d'ús públic (carrer o 
plaça, parc o jardins, que apareixen grafiats en color blau en els plànols annexos.

- Zona de tolerància tercera. Finques que tenen l'accés principal davant d'un espai públic o privat d'ús públic (carrer o 
plaça, parc o jardins), que apareixen grafiats en color groc en els plànols annexos.

- Zona de tolerància quarta. Finques que tenen l'accés principal davant d'un un espai públic o privat d'ús públic (carrer o  
plaça, parc o jardins), que apareixen grafiats en color vermell en els plànols annexos.

9.1.2.- Àrees d'especial tractament.

Els plànols normatius delimiten les següents àrees d'especial tractament:

a) Àrees amb alta densitat d'establiments sotmeses a especials condicions restrictives d'ordenació, en funció del nivell 
actual de densitat d'implantacions d'establiments.

b) Àrees al voltant de Places i nous carrers per a ús de vianants.

c) Àrees de concentració d'equipaments.

9.2.-  Per  a  cadascuna  d'aquestes  zones  i  d'àrees  d'especial  tractament  regeixen  unes  condicions  específiques 
d'emplaçament de les diferents classes d'establiment.

Art. 10.- Determinacions en funció de l'ample de vials.

10.1.-  Als  efectes del  present  pla  especial  s'entendrà que una via  urbana garanteix  l'accés rodat  fins  a una finca 
determinada quan en tota la seva longitud, des del carrer d'ordre immediatament superior tingui una amplada igual o 
superior als set (7) metres i no tingui obstacles físiques que impedeixin la circulació de vehicles.

En conseqüència, la zona vindrà determinada no sols per l'ample de vial, sinó per l'espai urbà que determina el seu grau 
d'accessibilitat.

10.2.- La garantia dels set metres d'amplada com a garantia de la condició d'accés s'ha d'interpretar com a necessària 
en tota la longitud del  trajecte fins a un carrer  de més gran amplada,  excloent  per tant  aquelles vies que tinguin 
estrangulaments intermedis.

10.3.-  Tanmateix,  i  als  efectes  d'incloure  un  espai  públic  o  privat  d'ús  públic  (carrer,  plaça,  parc  o  jardí),  en  les 
esmentades zones de tolerància i/o especial restricció, en cas de creació de nous espais com a conseqüència del  
desenvolupament del planejament en tramitació i/o previst, executat com a mínim en una façana que ocupi un tram 
sencer  d'espai  públic entre dos carrers,  i  en casos d'espais  existents que no constin  grafiats als plànols,  com per 
exemple en el cas dels edificis o construccions en situació de fora d'ordenació, els criteris d'assignació d'aquests espais 
a les esmentades zones seran els següents:

Zona de tolerància primera.

Finques  que  tenen  l'accés  principal  davant  d'un  espai  públic  o  privat  d'ús  públic  (carrer  o  plaça,  parc  o  jardins) 
d'amplada igual o superior a vint metres al qual s'hi pot arribar almenys per un accés rodat d'amplada sempre igual o  
superior a set metres, des d'un carrer més gran. C
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Zona de tolerància segona.

Finques  que  tenen  l'accés  principal  davant  d'un  espai  públic  o  privat  d'ús  públic  (carrer  o  plaça,  parc  o  jardins) 
d'amplada igual o superior a onze metres i menor de vint metres, al qual s'hi pot arribar almenys per un accés rodat 
d'amplada sempre igual o superior a set metres, des d'un carrer més gran.

Zona de tolerància tercera.

Finques  que  tenen  l'accés  principal  davant  d'un  espai  públic  o  privat  d'ús  públic  (carrer  o  plaça,  parc  o  jardins) 
d'amplada igual o superior a set metres i menor de onze metres al qual s'hi pot arribar almenys per un accés rodat  
d'amplada sempre igual o superior a set metres, des d'un carrer més gran.

Zona de tolerància quarta.

Finques que tenen l'accés principal davant d'un un espai públic o privat  d'ús públic (carrer o plaça, parc o jardins) 
d'amplada superior a cinc metres i inferior a set metres. També es consideraran incloses en aquesta zona les finques 
amb front a un espai públic d'amplada igual o superior a vuit metres al qual no s'hi pot arribar almenys per un accés 
rodat d'amplada sempre igual o superior a set metres, des d'un carrer més gran.

10.4.- En el cas que un local o finca per a la qual se sol·liciti llicència confronti amb dos espais públics que pertanyin a 
diferents zones de tolerància, s'aplicarà el mateix criteri que regeixi per a l'atorgament de llicències d'obres majors de 
nova planta.

CAPÍTOL IV.- REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT.

Secció primera: Regulació de les condicions d'emplaçament de les activitats segons zones i àrees d'especial tractament.

Art. 11.- Condicions d'emplaçament i distàncies entre establiments.

11.1.- En aquells casos en que sigui autoritzada l'obertura d'establiments, la possibilitat d'emplaçament de les activitats 
en cadascuna de les zones i àrees d'especial tractament definides en el capítol III, estarà determinada per la distància 
entre els establiments de concurrència pública,  d'acord amb la categoria dels mateixos, i  segons s'estableix en els 
quadres annexos, i en el cas especial de les àrees de classe b) Àrees al voltant de places i carrers de vianants, a més, 
per la densitat màxima d'establiments per hectàrea o nombre d'establiments màxim en l'àrea.

11.2.- Als efectes de l'aplicació de les determinacions d'aquest pla especial, pel que fa a la regulació de les condicions 
d'emplaçament dels establiments, els establiments de classe 2.3.4.3. (Gelateries i orxateries), així com aquelles altres 
activitats que poguessin tenir dret a la implantació de terrasses (establiments alimentaris amb degustació, etc.) tindran la 
mateixa consideració que els de la classe 2.3.1. (Bars).

Art. 12.- Mesura de les distàncies (1) i densitats (2).

1.- Les distàncies mínimes exigides per aquest Pla especial es mesuraran entre el centre de les portes d'accés de la 
finca o local en que es pretengui instal·lar l'activitat, i el centre de les portes d'aquella altra finca on s'exerceixi l'activitat 
en relació a la qual ha de respectar la distància establerta. Aquesta distància es determinarà en funció de l'article 25.2 i  
annex III de l'Ordenança municipal dels establiments de concurrència pública de Barcelona, i tenint en compte el que es 
disposa a l'article 10.4. d'aquesta normativa.

A aquest efectes, es tindran en consideració i computaran els establiments i els usos protegits que s'ubiquin fora de 
l'àmbit de planejament, del barri i/o en altres districtes.

2.- Per mesurar les densitats a les places es determinarà la superfície del perímetre de la caixa acústica que condiciona 
la transmissió del soroll tant intern com fonamentalment extern (terrasses i sortida dels clients al carrer), en aquests 
establiments.

Art. 13.- Prohibició d'establiments de pública concurrència en espais de menys de 5 metres.

Amb caràcter general, i en el front de vials i espais públics de menys de 5 metres d'amplada no s'autoritza la nova  
ubicació de cap establiment de pública concurrència.
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(*) En aquestes àrees, el nombre màxim d'activitats de restauració i alimentació amb degustació, serà d'un establiment 
per cada 150 m2 del perímetre delimitat per les façanes que conformen l'espai on s'inclou l'element urbà de la plaça i  
una distància mínima entre ells de 20m.
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La delimitació d'aquests perímetres respon a la caixa acústica que condiciona la transmissió del soroll tant intern com 
fonamentalment extern (terrasses i sortida dels clients al carrer), en aquests establiments.
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Art. 17.- Determinacions d'usos admesos, prohibits i condicionats en c) àrees de concentració d'equipaments socials i 
culturals (Plaça Margarida Xirgu).

En aplicació el que determina l'article 8 d'aquest Pla especial, els equipaments culturals que conformen la ciutat del 
teatre (Institut del Teatre, Mercat de les flors i Teatre lliure) podran disposar de dos establiments de restauració (codi 
2.3.) en cada equipament.

Secció segona: Regulació de les condicions d'emplaçament de les activitats segons la situació en relació a altres usos.

Art. 18.- Situació en relació a l'ús d'habitatge.

Per a la determinació de les condicions de les situacions en relació a l'habitatge, s'entendrà que existeix contigüitat entre 
els  establiments  en  els  quals  s'ubiquen  les  activitats  regulades  per  aquest  Pla  especial  i  l'ús  d'habitatge  quan 
l'establiment  limita amb dependències d'aquest  ús per qualsevol  de les seves dependències,  mitjançant  les parets 
laterals, el sostre o el paviment.

Es prohibeix la implantació  en contigüitat  amb l'habitatge en els establiments en els  que s'hi  ubiquin les següents 
activitats:

a)  Quan  així  ho  estableix  l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública,  o,  en  el  seu  cas,  norma  que  la 
substitueixi.

b) Les de les classes 2.3.- (bar i restauració) si bé en aquestes categories només es considera que hi ha contigüitat amb 
l'habitatge quan les dependències limitin amb l'habitatge mitjançant les parets laterals o el paviment.

De  conformitat  amb  el  que  estableix  a  l'Ordenança  d'activitats  d'establiments  de  concurrència  pública  no  podran 
autoritzar-se noves activitats regulades per aquest Pla especial,  que tinguin accés ni sortides d'emergència a o des 
d'espais comuns o privatius vinculats a l'ús d'habitatges.

Art. 19.- Regulació de les condicions d'emplaçament en relació a determinats usos d'equipament.

19.1.- S'estableix un règim de distàncies que han de respectar determinades activitats regulades en aquest Pla especial 
en relació a usos d'equipament sotmesos a una especial protecció.

19.2.- A aquests efectes es consideren usos protegits els establiments, locals, recintes o edificis següents:

a) Els centres docents en els que s'imparteixin ensenyaments del règim general del sistema educatiu, en qualsevol dels 
seus nivells i cicles.

b) Les seus del Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat, de l'Ajuntament i dels seus Consells de Districte, 
de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya i dels Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

c) Els hospitals i clíniques amb internament i residències assistides.

19.3.- En el cas en que fossin autoritzables, els establiments de les classes 2.2. (musicals), 2.4.1. i 2.4.2. (jocs d'atzar i  
recreatius)  s'ubicaran a una distància mínima de 100 metres d'edificis,  locals i/o recintes amb un us especialment 
protegit establerts a l'apartat 2 d'aquest article.

19.4.- Les distàncies es mesuraran segons el que s'estableix a l'article 25.2 i annex II de l'OMEPC.

19.5.-  El  sòl  que  estigui  qualificat  com  d'equipaments  (clau  7)  pel  Pla  General  Metropolità,  o  adquireixi  aquesta 
qualificació per la seva modificació puntual o per altres planejaments parcials i especials, encara que actualment no 
estigui prevista la seva execució, es consideraran com protegits a efectes d'aplicació dels apartats 2, 3 i 4 d'aquest  
article.

Secció tercera: Regulació de les condicions dels establiments.

Art 20.- Sobre les superfícies mínimes dels establiments.

Els establiments de la classe 2.3.1. (bar) tindran una superfície mínima de 35 m2. C
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Els establiments de la classe 2.3.2., 2.3.3., i 2.3.4. (restaurants i bar-restaurant) tindran una superfície mínima de 80 m2.

Els establiments de la classe EC.3.1. (Establiments de qualsevol classe amb degustació) tindran la superfície mínima 
que resulta de l'aplicació de l'article 39 de l'Ordenança municipal  d'establiments i  centres del  comerç alimentari de 
Barcelona. En tot cas aquesta classe d'establiment haurà de disposar dels mateixos serveis i locals auxiliars que es 
fixen per a la resta d'establiments de la classe 2.3.(Activitats de restauració).

Els establiments de la classe 2.2. (Activitats musicals) tindran una superfície mínima de 80 m2.

Art. 21.- Sobre condicions especials referents als establiments.

21.1.-  En el  cas que un establiment  de classe 2.3.  (Activitats de restauració)  destini  a locals amb accés al  públic 
(menjadors,  sales,  etc.),  jardins  privats  o  espais  semblants  de  caràcter  privat,  la  llicència  haurà  d'establir  l'horari  
d'aquesta dependència, a fi i efecte d'impedir molèsties acústiques al veïnat. En tot cas les instal·lacions a l'aire lliure 
romandran tancades entre les 0 hores i les 10 hores AM, i els hi serà d'aplicació les limitacions acústiques a que fa  
referència l'ordenança general del medi urbà.

21.2.- Els establiments per activitats de la classe 2.2. (activitats musicals) hauran de disposar de doble porta practicable 
per tal d'accedir a l'interior del local, és a dir, caldrà travessar dues portes consecutives amb un espai intermedi.

Les dimensions d'aquest espai haurà de complir la normativa vigent.

Secció quarta: Regulació de les condicions dels establiments d'allotjament turístic.

Art.22.-  Sobre la regulació  de les condicions dels  establiments hotelers H.1.  Hotels,  H.2.  Hotels Apartaments,  P.1. 
Hostals i Pensions i AT.1. Apartaments turístics.

L'àmbit d'aplicació del present Pla es configura com una zona de decreixement natural. No s'admet la implantació de 
nous establiments ni tampoc l'ampliació de places dels establiments existents.

CAPÍTOL V.- USOS DISCONFORMES.

Art. 23.- Usos disconformes.

Són activitats  disconformes amb les determinacions d'ubicació d'aquest  Pla especial,  aquelles que no acompleixen 
algun dels següents paràmetres reguladors establerts pel Pla.

23.1.- Distancia amb edificis, locals i/o recintes d'usos protegits.

23.2.- Distancia amb altres establiments de pública concurrència degudament legalitzats.

23.3.- Ubicació en soterrani o planta pis quan només sigui permesa la seva ubicació en planta baixa.

23.4.- Contigüitat amb l'habitatge en els casos regulats.

23.5.- Activitats que en l'actualitat tinguin autoritzat un horari especial.

23.6.- Els que resultin prohibits en les diverses zones.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

Primera.- Activitats en procediment de legalització, o amb llicència en tràmit i que resulten disconformes segons les 
determinacions del Pla especial.

1.1.- Les determinacions previstes en aquest Pla no seran d'aplicació per aquelles sol·licituds de llicència o comunicats 
presentades  amb  anterioritat  a  la  data  en  que  resulti  eficaç  la  suspensió  potestativa  de  llicències  acordada  per 
l'elaboració d'aquest pla especial.

Segona.- Activitats existents degudament legalitzades i disconformes amb les determinacions, establertes al Capítol IV 
de la normativa d'aquest Pla. C
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2.1.- En els establiments en què s'ubiquin aquestes activitats només es podran realitzar obres de rehabilitació reforma 
per raons de seguretat, salubritat, higiene i supressió de barreres arquitectòniques, de conformitat amb la normativa 
vigent.  En  cap  cas  aquestes  obres  no  poden  suposar  ampliacions  de  superfície  que  comporti  un  major  grau  de 
disconformitat, i aquelles que pel seu contingut donessin lloc a canvis de categoria de l'establiment, que comportin un 
major grau de disconformitat.

2.2.- En el cas de que les reformes tinguin per objecte una adequació a la normativa vigent de les condicions sanitàries, 
de seguretat  i/o acústiques de les instal·lacions,  i  la supressió de barreres arquitectòniques no podran suposar  un 
increment d'aforament.

Tercera.- Activitats desenvolupades en edificis en situació de fora d'ordenació.

A les activitats ja existents i degudament legalitzades els serà d'aplicació allò previst a la Disposició Transitòria Segona, 
així com el que disposa els articles 53 i 108 del Decret 1/2010 de 3 d'agost pel que s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme.

Quarta.- Substitució de llicències.

Les activitats que disposin a l'aprovació d'aquest Pla especial, de llicència de Bar (2.3.1), Bar amb restauració menor 
(2.3.2) o qualsevol de la classe 2.2 (activitats musicals) podran substituir aquesta llicència per la de Restaurant (2.3.3) o  
Restaurant-bar (2.3.4) amb la següent condició:

• Han d'acomplir tota la normativa que els sigui d'aplicació així com la que es desprèn d'aquest Pla, amb excepció de les 
condicions d'emplaçament.

• No s'admetrà cap canvi de classe d'establiment en el sentit invers.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Primera.- Cens d'establiments de pública concurrència.

Amb independència  del  registre  d'empreses i  empresaris  d'establiments de concurrència  pública a que es refereix 
l'article 6 de l'ordenança municipal de les activitats i els establiments de concurrència pública de Barcelona, el districte 
de  Sants  -Montjuïc  elaborarà,  i  mantindrà  actualitzat,  el  cens  públic  d'establiments  de  pública  concurrència,  amb 
indicació del tipus d'establiment i adreça.

DISPOSICIONS FINALS.

Primera.

Per tal de facilitar el seguiment de la implantació d'aquest Pla especial i d'acord amb el que s'estableix a la l'Ordenança 
municipal d'activitats i establiments de pública concurrència es crearà el registre d'establiments de pública concurrència.

Segona.

En tot allò no previst expressament per aquest Pla caldrà atenir-se al que disposa l'Ordenança municipal d'activitats i 
dels establiments de concurrència pública, o norma que la substitueixi.

Tercera.

La vigència d'aquest pla es indefinida. Com a màxim, cada quatre anys es farà per part de les parts implicades i de 
manera  participativa,  un  estudi  objectiu  sobre  el  nivell  d'evolució  de  les  implantacions  d'establiments  de  pública 
concurrència i l'impacte que aquests generen sobre el veïnat i altres circumstàncies que permetin valorar la necessitat 
de revisió del pla especial.

Quarta.

La regulació del  present Pla especial,  pel que fa referència a H.1.  Hotels,  H.2. Hotels Apartaments,  P.1. Hostals i 
Pensions i AT.1. Apartaments turístics, quedarà substituïda per la que s'estableixi en el Pla especial urbanístic per a 
l'ordenació 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), quan sigui executiva.
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Annex 1.- PLÀNOL DE DIVISIÓ DE L'ÀMBIT EN ÀREES I TRAMS DE CARRERS SEGONS ZONES DE TOLERÀNCIA.
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Annex 2.- PLÀNOL DE DETALL ÀREES AMB ALTA DENSITAT I PLACES.
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Annex 3.- QUADRE RESUM PER A L'APLICACIÓ DE LES CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT, RESTRICCIÓ I D'ALTRES TIPUS DE REGULACIÓ.

Barcelona, 30 de juny de 2016
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
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