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DILIGENCIA per fer constar les modificacions introduïdes al redactat del projecte
normatiu d'Ordenança de modificació de I'Ordenança, de 20 de desembre de 2017, de
terrasses, d'acord amb I'informe emès pels Serveis Jurídics, referència AIN201712134, de 20 desembre de 2017.

Article 4. Supòsits exclosos (pagina 3 informe).
La proposta s'ha incorporat a l'article 3.3 del projecte normatiu.

Article 4. Definicions (pàgina 4)
La proposta s'ha incorporat al projecte normatiu: substitució de {es lletres h) i i)
(distribucions prèvies i ordenacions singulars) per (zones de criteris territorials izones
d'excel'lència).

Article 9. Condicions bàsiques de localització (pagina 4)
S'ha inclòs elsuggeriment al projecte normatiu.
Article 10. Distàncies mínimes als elements urbans (pàgina 5)
S'ha inctòs el suggeriment al punt 3 de l'article 10.
Article 11. ltinerari de vianants accessible (pagina 5).
S'han incorporats els suggeriments proposats als apartats

1i2 de I'esmentat

article.

Article 31 bis (pagina 6)
S'ha incorporat a l'article 65, com a falta lleu, la lletra g) No atendre
degudament les terrasses. Així mateix, s'ha incorporat el suggeriment respecte les
condicions salarials.
Article 49. Renovació (pàgina 7)
S'ha incorporat el suggeriment en relació a la gestió de les renovacions.
Article 64. lnfraccions greus (pàgina 7)
S'ha incorporat a I'article 65 com a infracció lleu.
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Article 75. Declaració de zones d'excel'lència de terrasses (pàgina 8)
S'ha donat un nou redactat a aquest article d'acord amb el suggeriment de
I'informe.

Article 76. lniciativa (pàgina 8)
S'ha donat un nou redactat a aquest article d'acord amb el suggeriment de
I'informe.

Article 78. Aprovació (pàgina 9)'
D'acord amb la proposta, s'ha incorporat el ttibre d'estilcom a contingut del
decret.

Article 80 Llibre d'estil (pàgina 10)
S'ha redactat d'acord amb els criteris d'aprovació itramitació suggerits per
I'informe.
Article 81. Drets i obligacions dels titulars de tenasses en zônes d'excel'lència (pàþina 10)

S'ha redactat d'acord amb els criteris suggerits a I'informe.
Article 81 bis. Criteris territorials (pàgina 11)
S'ha incorporat a l'article els suggeriments pel que
per establir zones de criteris territorials.

ta aladefinició dels criteris

Article 93. Funcions de la Ponència Tècnica de Terrasses (pàgina 12)
S'ha donat un nou redactat a aquest article d'acord amb elsuggeriment de
l'informe.
Disposició addicional

,"gtn"

(pàgina 13)

S'ha incorporat la referència a les obligacions establertes per normativa de rang
superior en m
d'accessibilitat.

Barcelona, 27 de desembre de 2017
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