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Pla d’Usos de l’Eixample 
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Àmbit d’actuació 



Àmbit del Pla d’usos 

Estratègia Barcelona Superilla 2020-2030 

Plans d’usos vigents i Pla d’usos de l’eixample 

• Plans d’usos vigents: 
 D1. Sant Antoni  2018 
 D2. Paral·lel   2019 
 D3. Girona   2020  
 D4. sense pla 
  

• Suspensió de llicències  

 11 de març 2021. Trams dels carrers: 

 a) Consell de Cent,  
 b) Compte Borrell   

 29 d’abril 2021.  Ampliació al carrer:  
 c) Enric Granados 
  

• Pla d’usos de l’Eixample (E)  
  substituirà els vigents 
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Context 



Context 

Estratègia Barcelona Superilla 2020-2030 

• Reptes actuals per a construir  
 un entorn més habitable i  
 saludable 
 Qualitat de l’aire, el soroll i  

el model energètic i de residus.  

• El desplegament de  
 les Superilles a l’Eixample 

• Potencials impactes derivats de la transformació de l'espai públic   
 en relació amb  la mobilitat,  

    la transformació del comerç (la problemàtica de la restauració),   
    noves activitats  relacionades amb usos turístics i recreatius, impacte  
    espai públic, àmbits de salut prioritària i altres. 

• L’equilibri entre activitat productiva i habitatge 
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Objectius i abast del nou Pla d’Usos 



• Millorar la regulació  
vigent en coordinació amb  

el programa Superilles.  

• Regular en clau d’habitatge 
garantint l'equilibri entre necessitats 
dels residents i l’activitat comercial. 

• Regular en clau ambiental i de salut  
 garantir un entorn saludable.  

• Recolzar un nou model urbà  
que es basa en la millora de l’espai públic, una millora de la 
sostenibilitat i la transició cap a la descarbonització, tot 
limitant les activitats que tenen una major incidència en la via 
pública. 

DISTRIBUCIÓ COMERCIAL  
per àrees d’activitat 

Quotidià Alimentari 

Altres 

Comerç no alimentari 

Serveis de restauració 

Serveis diversos 

Objectius i abast del Pla 

RESTAURACIÓ  3.028 llicències vigents 



CENS d'ACTIVITATS Pla d'usos Eixample
increment increment
de 24/12/2020 de 15/10/2018

de major impacte 453 77% 15 9% 496 78% 24 8% 3.960 59%

Restauració 349 59% 9 5% 445 70% 9 3% 3.028 45%
Musicals 8 13 79
Autoserveis 58 6 4% 16 15 5% 635 9%

Botigues de conveniencia 1 10 18

Comerç alimentari amb degustació 37 12 200

altres regulades 136 23% 22 13% 139 22% 63 20% 2.726 41%

Total regulades 589 100% 37 22% 635 100% 87 27% 6.686 100%

Total no regulades 131 78% 233 73%

TOTAL regulades + no regulades 168 100% 320 100%

Pla d'usos entorns Girona Pla d'usos Sant Antoni

Objectius i abast del Pla 

• Regulació  
 Activats de pública concurrència, 

 alimentàries, lligades a la mobilitat i 
 prestació de serveis turístics  

• Activitats amb major impacte   
  Restauració, Musicals, Autoserveis,  

 Botigues de conveniència i comerç alimentari amb degustació 

RESTAURACIÓ  3.028 llicències vigents 
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Objectius del procés participatiu 
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- Elaborar una diagnosi compartida amb els agents de l’àmbit que reculli les 

necessitats dels veïns i veïnes dels barris del districte. 

- Informar les entitats, sectors implicats i veïnat de les possibilitats reguladores 

del Pla d’usos de l’Eixample i recollir-ne l'opinió i la visió. 

- Contrastar les zones saturades detectades amb la percepció del veïnat per 

limitar i reduir el volum d’activitats i les seves conseqüències, ja que s’ha 

comprovat l’impacte negatiu que certes activitats tenen en la vida quotidiana. 

 Objectius del procés participatiu 
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Comissió de Seguiment 
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Constitució de la Comissió de Seguiment 

Agents convidats: 

 

• AVV Esquerra de l’Eixample 

• Eix comercial nou eixample 

• Som Eixample 

• AVV Dreta de l'Eixample 

• CorEixample 

• AVV Sagrada Família 

• Eix Sagrada Família 

• Sant Antoni Comerç 

• AVV Sant Antoni  

• AFA Escola Ferran Sunyer 

• Assemblea de Joves de Sant Antoni 

 

• Eix Fort Pienc 

• AMPA Escola Fort Pienc  

• AVV FORT PIENC  

• Eixample Respira 

• Casal de Barri Espai 210 

• Som Sant Antoni 

• FAVB 

• Consell de Gremis de Comerç, Serveis i 

Turisme 

• Barcelona Oberta  

• Assemblea de Barri per un turisme sostenible 
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a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat 

proposats, suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre informe. 

A aquests efectes pot demanar opinió a la Comissió Assessora dels processos 

participatius.  

 

b) Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i 

recomanar-ne millores. 

  

c) Emetre informe sobre les esmenes presentades pels participants en els 

instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les 

sessions.  

 

d) Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o 

millores.  

 

e) Les altres que es deriven de les Normes Reguladores de la Participació 

Ciutadana.  

Funcions de la Comissió de Seguiment  
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Agents 
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Agents a implicar durant el procés participatiu 

Es proposa aprofitar els agents que formen part dels grups impulsors de Superilla Barcelona a 

l’Eixample i mobilitzar-ne d’altres per tal de tenir representació de tot l’àmbit del Districte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVV Esquerra de l’Eixample 

Camí Amic 

 Casa de Joves Queix 

 Jardins d’Emma 

Eix comercial nou eixample 

Xarxa Consum Divers 

Diagonal Boulevard 

SOS Enric Granados 

Som Eixample 

AVV Dreta de l'Eixample 

AVV del Passeig de Sant Joan 

Associació Coreixample 

CorEixample 

Rambla Catalunya 

Pelai Centre i Rodalies 

Passeig de Gràcia 

Queviures Múrria (comerç emblemàtic) 

AVV Sagrada Família 

Associació Xarxa Dos Deu 

Associació Cultural Barri del Poblet de Barcelona 

Casal de Barri Espai 210 

Espai de Gent gran sagrada Família 

Banc del Temps de la Sagrada Família 

Encantsnous Eix Comercial 

 Eix Sagrada Família 

Gaudí shopping 

Sant Antoni Comerç 

Som Sant Antoni 

AVV Sant Antoni  

Som Sant Antoni 

Fem Sant Antoni 

Calàbria 66  

AMPA Escola Ferran Sunyer 

Assemblea de Joves de Sant Antoni 

De veí a veí 

Eix fort pienc 

AMPA Escola Fort Pienc  

AVV FORT PIENC  

Club Bàsquet Roser 

La Cabrònica del Nord 

Venedors del Mercat Fort Pienc 

Eixample Respira 

ECOM 

ONCE 

FAVB 

Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme 

Barcelona Oberta (eixos comercials turístics) 

Assemblea de Barri per un turisme sostenible 
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Fases del procés 
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Fases i espais del procés de participació 

FASES ESPAIS DE PARTICIPACIÓ 

 

INFORMACIÓ 

• Obertura del procés al decidim.barcelona 

• Constitució de la Comissió de Seguiment i presentació del procés 

DIAGNOSI • Entrevistes a agents especialment implicats o amb incidència en relació 

amb els usos dels diferents barris del Districte, incloent les plataformes 

dels eixos verds, per recollir una primera diagnosi de l’àmbit (15-20 

entrevistes) 

• Grups de discussió heterogenis (5, un per barri) que inclogui sectors 

diversos 

DEBAT • Una o dues sessions informatives sobre el Pla d’Usos (agrupant barris 

de Dreta i Esquerra) 

• Cinc sessions de recollida de propostes: es proposa fer una sessió de 

treball per barri, per  presentar els primers treballs de diagnosi, resoldre 

dubtes i recollir suggeriments 

RETORN • Retorn obert en dues sessions (agrupant barris de Dreta i Esquerra) 

SEGUIMENT • Comissió de Seguiment 

• Decidim 
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Calendari  



Calendari: tramitació i procés participatiu 
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Treball redacció 
proposta Pla 

d’usos 
Aprovació inicial Exposició pública 

Aprovació definitiva 

 

Fase 
d’informació: 

 

1) Obertura 
decidim. 

barcelona 

 

 

2) Entrevistes 

 

 

Fase de 
diagnosi: 

 

1) Entrevistes 

 

2) Grups de 
discussió 

 

  3) Constitució 
de la Comissió 
de Seguiment 

 

4) decidim. 

barcelona 

 

 

Fase de debat: 

 

1) Sessions 
informatives 

 

  2) Sessions de 
recollida de 
propostes 

 

3) decidim. 

barcelona 

 

 

Fase de 
retorn: 

 

1) Sessions 
de retorn  

 

2) decidim. 
barcelona 

Fase de 
seguiment 

1) Amb la 
CdS  

 

2) decidim. 
barcelona 

FEBRER MARÇ ABRIL - MAIG JUNY - JULIOL 
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Temes a debatre 
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Sobre què debatrem 

 

Tant en les accions de diagnosi com en les de recollida de propostes es 

proposa treballar sobre els següents aspectes: 

 

1. Restauració 

 

2. Cultura i oci nocturn 

 

3. Comerç 

 

4. Impacte del turisme 

 

 



Gràcies per la vostra atenció 
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