Criteris interpretatius sobre pantalles en establiments comercials (1)

La Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà podrà valorar, de forma excepcional , singular i raonada, la instal·lació de pantalles en altres
situacions.

(1) Informats favorablement per la Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà, en sessió del 26 de gener de 2017.
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Figura 5: Buit arquitectònic amb pantalla/buit arquitectònic lliure (Punt
2.1b))
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5. Contingut i horari
a) Les pantalles i sistemes de projecció multimèdia només podran emetre imatges, missatges, creativitats o continguts de productes
relacionats amb l’activitat de l’establiment comercial on es trobin instal·lades. En cap cas es permetrà la reproducció de publicitat de
tercers.
b) Les pantalles i sistemes de projecció únicament podran emetre imatges durant l’horari d’activitat comercial de l’establiment. Fora de
l’horari autoritzat de l’establiment, les pantalles i sistemes de projecció multimèdia estaran apagats. En qualsevol cas, l’horari màxim
de funcionament de les pantalles o sistemes de projecció s’adequarà al que determini la normativa d’ordenació ambiental aplicable.

Figura 3: Esdeveniments (Punt 2.2.c))
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Figura 4: Condicions d’ubicació (Punt 2.1)
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4. Condicions de reproducció d’imatges
a) En cap cas les pantalles o els sistemes de projecció i/o emissió d’imatges o continguts emetran so o efectes sonors que siguin
perceptibles des de la via pública.
b) La velocitat de reproducció respectarà sempre una cadència màxima d’1 imatge cada 8 segons.
c) La intensitat lumínica de les pantalles i sistemes de projecció multimèdia guardarà proporció i harmonia amb l’entorn i amplada de les
voreres i carrers on es trobin instal·lades, no alteraran la composició, materials i colors de l’edifici, i no provocaran enlluernament o
distorsions lumíniques, ni en el carrer ni en les façanes de l’entorn. Tampoc podran projectar emissions sobre la via pública ni sobre les
edificacions veïnes o confrontades ni afectar la seguretat de la circulació viària ni al benestar dels vianants.
d) Les imatges provinents dels sistemes de projecció hauran de tenir un framerate superior a 10fps per evitar efectes estroboscòpics.
S’exigirà una resolució de 1080 línies i una densitat de píxels mínima equivalent a una pantalla de 60’.
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2.2. No estan admeses les pantalles o els sistemes de projecció en les ubicacions següents:
a) En edificis catalogats amb nivell de protecció A o B, ni en el seus respectius entorns de protecció.
b) En vies o carrers inferiors a 9 metres d’amplada.
c) En establiments d’hostaleria o restauració, quan estiguin orientats/des a la via pública o a les terrasses instal·lades a la via pública amb
motiu de la retransmissió de qualsevol tipus d’esdeveniment.
3. Dimensions
a) En un mateix buit arquitectònic, la dimensió màxima de les pantalles (o ∑ de superfície de diferents pantalles), independent de la
seva orientació i composició, s’obtindrà de la relació següent: (m) endarreriment = (m 2) pantalla .
b) Tots els aparadors on se situïn pantalles o sistemes de reproducció d’imatges hauran de mantenir la màxima transparència possible
per respectar la composició de la façana.

Figura 2: Vies o carrers estrets (Punt 2.2.b))
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2. Ubicació
2.1 Les pantalles o sistemes de projecció se situaran exclusivament en els aparadors de la planta baixa (nivell de vorera) dels establiments
comercials, en les condicions següents:
a) Les pantalles se situaran dins del buit arquitectònic i endarrerides un mínim d’un metre del pla de la fusteria. Podran ubicar-se en
qualsevol orientació. No obstant, la distància d’endarreriment es calcularà des del punt més proper de la pantalla perpendicular al pla
de la fusteria.
b) Les pantalles situades en un mateix establiment hauran de respectar entre si una separació mínima de 10 metres. En el cas d’existir
més d’un buit arquitectònic, les pantalles respectaran una alternança mínima d’un buit arquitectònic lliure entre elles (buit
arquitectònic amb pantalla/buit arquitectònic lliure).
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Figura 1: Edificis
catalogats (Punt 2.2.a))

Pantalla 2

1. Establiments
Les pantalles o sistemes de projecció només podran instal·lar-se en establiments comercials.

d < 9m
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D’acord amb les condicions i valors esmentats, s’estableixen els següents criteris generals per a la instal·lació de pantalles en establiments comercials:
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CONDICIONS I VALORS A RESPECTAR
• El dret col·lectiu dels ciutadans a gaudir d’un paisatge urbà harmònic
• El paisatge urbà com a concepte mediambiental. El paisatge urbà és un bé col·lectiu i un espai de convivència.
• Els valors arquitectònics patrimonials/històrics, artístics/tradicionals i paisatgístics/ambientals
• El manteniment d’una relació amable entre l’interior i l’exterior dels locals comercials (transparència)
• No provocar enlluernament, fatiga o molèsties pels sentits; no perjudicar la seguretat viària i no distorsionar el paisatge urbà de la ciutat.
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(Interpretació que efectua la Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà, a l’empara del que preveu l’article 14 de l’Ordenança dels
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, sobre la regulació dels aspectes i condicions de l’ús de pantalles en establiments
comercials que no comportin enlluernament, fatiga o molèsties pels sentits o distorsió del paisatge urbà)
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Figura 6: Condicions de dimensions respecte l’endarreriment (Punt 3)
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