
Què és un pla d’usos?  

Un pla d’usos és una eina que s’utilitza per 
regular les activitats que tenen lloc als 
establiments de la ciutat, oberts a tothom i 
que ofereixen serveis o productes

Barcelona és un referent quant a l’ús 
d’aquesta eina, amb què es busca mante-
nir un equilibri sostenible entre l’activitat 
econòmica i l’ús de l’espai públic.

Els plans d’usos poden admetre, limitar 
amb condicionants (de superfície, distàn-
cia o altres) o prohibir la instal·lació d’acti-
vitats en uns territoris determinats.

Què regula un pla d’usos?

Actualment, un pla d’usos regula totes aque-
lles activitats de pública concurrència que 
tenen lloc a establiments pels quals és ne-
cessari haver obtingut una llicència d’activi-
tat. 

Dins d’aquests establiments s’inclouen, entre 
d’altres:

+ Bars i restaurants
+ Comerços d’alimentació i de plats 
preparats
+ Centres culturals i museus
+ Discoteques i sales de música, activi-
tats musicals
+ Cinemes i teatres
+ Locutoris, sales de joc i gimnasos
+ Espais d’associacions culturals

Què no regula un pla d’usos?

Hi ha activitats de pública concurrència que 
no estan regulades pels plans d’usos sinó  a 
través d’altres eines:

+ Hotels, pensions, habitatges d’ús turístic i 
residències d’estudiants
+ Comerços no alimentaris
+ Comerços alimentaris no assimilables a les 
activitats de restauració 

El pla d’usos no és una eina de regulació de 
l’espai públic, i tampoc és, ni inclou, la regu-
lació de terrasses. 

Tampoc no pot reduir les activitats ja exis-
tents, ja que únicament pot limitar la conces-
sió de noves llicències.

Per a què serveix la teva 
participació ?

Per informar-te: et dona l’oportunitat d’assa-
bentar-te de primera mà sobre què és un pla 
d’usos i per a què serveix.

Per a opinar i fer propostes: els diferents 
espais de participació estan pensats per a 
generar dinàmiques que permetin a tothom 
fer aportacions.

Per complementar la diagnosi tècnica, tota la 
informació recollida en les diverses activitats 
participatives ajuda l’equip redactor del pla.
info

Més informació a:

ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca

El programa en detall 

L’itinerari participatiu és una passejada 
grupal per l’avinguda Paral·lel i voltants en la 
qual s’informarà del que és un pla d’usos. S’hi 
recolliran les impressions de les persones 
participants pel que fa als usos dels locals 
comercials.

En els tallers participatius es tractaran 
temes específics vinculats al pla d’usos. En 
cada taller hi ha una part informativa, i una 
altra de treball col·lectiu on compartir 
opinions i generar propostes.

A més, una vegada s’hagi aprovat inicial-
ment el pla d’usos, hi haurà un període d’al-
legacions on qualsevol persona o entitat 
podrà fer els requeriments que creguin opor-
tuns al document provisional.

Com hi pots participar?
Paral·lel, recuperem un carrer 
pels seus barris
Mesura de govern març 2018

L’ Ajuntament de Barcelona ha impulsat una 
sèrie de mesures per promoure la cultura i 
l’economia de proximitat de l’avinguda del 
Paral·lel. 

Entre aquestes mesures destaca la redac-
ció d’un nou Pla d’usos, que té com a ob-
jectiu harmonitzar les activitats de pública 
concurrència per garantir l’equilibri d’inte-
ressos i facilitar la convivència ciutadana.

L’ avinguda del Paral·lel és un referent a 
Barcelona en termes de cultura popular, 
de patrimoni i de memòria històrica, però 
també té una funció molt important: la de 
connector entre barris: el Poble-sec, Raval i 
Sant Antoni. 

+ Paral·lel a la vista 

Itinerari participatiu pel Paral·lel

Dijous 17 de maig, de 18.30h a 20.30h

Centre Cívic Cotxeres Borrell, Carrer de Viladomat 2-8

+ Parem la taula al Paral·lel 

Taller participatiu sobre els usos de restauració

Dijous 24 maig, de 18.30h a 20.30h

Escola Mossèn Jacint Verdaguer, Carrer de Lleida 32

 

+ L’espectacle del Paral·lel  

Taller participatiu sobre els usos culturals 

Dijous 31 de maig, de 18.30h a 20.30h

Sala Apolo, Carrer Nou de la Rambla 113

+  El comerç i la identitat del Paral·lel *

Taller obert a l’espai públic 

Dijous 7 de juny, de 19.00h a 21.00h

Centre Cívic Cotxeres Borrell (xamfrà)

*Activitat organitzada en col·laboració amb Pla de 
dinamització comercial de la zona del Paral·lel

Teixim el Paral·lel, cosim barris
Pla d’usos del Paral·lel 



El pla d’usos del  Poble-sec està vigent 
des de juliol 2016. 

La seva regulació se centra sobretot en 
activitats musicals, de restauració, i les 
culturals de gran format. 

La seva limitació s’intensifica en funció 
de la mida dels carrers; així doncs a 
carrers més petits es tendeix a limitar 
més les activitats. Tanmateix, es detecten 
dos espais especials on la regulació és 
molt més estricte: els carrers de Blai i 
Vilà i Vilà, on s’han prohibit les noves 
activitats, i les places, on es limita la seva 
concentració. 

El Pla d’usos de Sant Antoni es troba 
actualment (2018) en la fase d’aprovació 
inicial. 

Les activitats amb més restriccions són 
bars, restaurants i activitats musicals. 
També s’inclouen altres activitats com 
supermercats, botigues d’aliments 
preparats i botigues de lloguer de 
bicicletes i similars, tot i que amb menys 
limitacions. 

El pla d’usos de Sant Antoni regula 
el barri com a una àrea única, on 
s’estableixen unes condicions de densitat 
(limitar el nombre d’activitats), per evitar 
l’acumulació d’usos similars.
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Zona única
Densitat limitada per nombre d’activitats

Places 

  Àrea d’alta densitat 

Zona única
Densitat limitada per suma de superfícies

Ciutat Vella és el districte amb major 
tradició en l’elaboració de plans d’usos. 
L’any 2018 acaba de ser aprovat el setè 
Pla d’usos. 

La casuística de Ciutat Vella ha requerit 
l’aplicació d’una major regulació per les 
activitats d’alt impacte nocturn (bars, 
activitats musicals, etc.). També regula 
altres activitats considerades de baix 
impacte nocturn (botigues de proximitat, 
cinemes o centres de difusió cultural). 

El pla d’usos aprovat el 2018 treballa 
d’acord amb la idea de zona única (a 
excepció de la zona del port i les Rambles 
que ja tenen regulació específica) i aplica 
el criteri d’evitar la concentració d’usos 
similars basant-se en la suma de la 
superfície útil dels locals.

 

Plànol resum dels diferents 
plans d’usos al voltant de 
l’avinguda del Paral·lel

L’ àmbit d’actuació del futur pla d’usos de 
l’avinguda del Paral·lel inclou dos barris 
diferents i limita amb altres tres plans 

d’usos.
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