
Convocatòria 
IMPU 2021
Ajuts per al foment de la protecció i millora 
del paisatge urbà

Obres en establiments comercials



El comerç en el paisatge urbà

Els ajuts per a obres en els establiments 
comercials volen ajudar a la seva millora i 
posada en valor, tenint en compte sobretot, el 
petit comerç.

L’activitat comercial en els edificis és un dels 
agents principals en la configuració del paisatge 
urbà, tant des del punt de vista de la seva 
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urbà, tant des del punt de vista de la seva 
imatge i el que aquesta comporta respecte del 
confort dels ciutadans en l’espai públic, com 
pels seus valors simbòlics i de dinamització de 
l’espai públic. 



• Rehabilitació, restauració i millora de la imatge exterior
• Millora d’accessibilitat 
• Millora de la sostenibilitat 
• Actuacions col·lectives (Pl. Mercadal) 

• D’interès paisatgístic, patrimonial i/o històric 
• D’interès per conjunt

Programes d’ajuts disponibles







Percentatges i topalls d’ajuts

Actuació subvencionable Percentatge (*) Topall

Rehabilitació, restauració i millora de la imatge exterior 

Locals comercials 20% 8.000€ 

Locals històrics protegits 40% 15.000€ 

Locals històrics no protegits 35% 8.000€

Millora d’accessibilitat en locals 20% 8.000€ 

Millora de sostenibilitat en locals 20% 8.000€

Actuacions col·lectives Pl. Del Mercadal

Millora imatge exterior 50% 15.000€

Millora d’accessibilitats en locals (complementària a imatge 
exterior)

75% 2.000€





On adreçar-vos

Oficina de tramitació de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà,
Av Drassanes 6-8, planta 20, amb cita prèvia al correu paisatgeurba@bcn.cat

Més informació, convocatòria i impresos al web:
www.bcn.cat/paisatgeurba

Presentació de documentació:

• A través del portat de la seu electrònica
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic.

• A les oficines de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà amb cita prèvia al correu de
paisatgeuba@bcn.cat. La documentació en paper haurà d’anar a acompanyada
d’un suport digital.

• A les oficines de registre de l’Ajuntament de Barcelona, amb cita prèvia al portal
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20100001515




