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Proiecte normatiu de modificació de I'Ordenança de Terrasses

Preàmbul

L'article 27.1.c de la Carta municipal de Barcelona preveu que la iniciativa per a

I'aprovació dels reglaments i les ordenances municipals s'ha d'eÍercir d'acord amb el
que estableix el Reglament orgànic, i correspon, entre altres, a:"... b) Les comrssions
del Plenari, dins l'àmbit de /es respecfrVes competències."

La vigent Ordenança de Terrasses, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 20
de desembre de 2013, preveu com uns dels seus objectius afavorir I'equilibri entre els
usos de les terrasses i els usos col'lectius de I'espai públic, garantint per una part la

qualitat dels espais per a ciutadanes i veïns i la convivència ciutadana i, per I'altra, el

suport i promoció de l'activitat econòmica dels sectors de restauració i assimilats.

L'entrada en vigor, l'1 de gener de 2014, de I'Ordenança de Terrasses, va comportar
notables dificultats en la seva aplicació, entre d'altres, en el compliment de les

condicions d'ubicació de les terrasses previstes a article 9, en el de les distàncies
previstes als articles 10 i 11, idel règim transitori d'adaptació de les llicències vigents
previst a la disposició transitòria segona de I'ordenança.

Ateses les disfuncions detectades en I'aplicació de I'OT, (manca de flexibilitat per

adaptar-la al territori), la disconformitat dels agents afectats, el Plenari 24 de juliol

2015. va aprovar I'inici d'un procés de revisió de I'OT.

El 22 de setembre 2015 es va presentar a la CEUM la Mesura de Govern: lmpuls a la
Modificació de I'Ordenança de Terrasses. Entre les mesures a curt termini,
encarregava a la CTT (Comissió Tècnica de Terrasses) una modificació puntual de la
DT 2a i una proposta d'ajust de les distàncies prevista per la pròpia OT a la Disposició
Final 1a

Precisament i pel que fa a aquest últim punt, el Plenari del Consell Muniôipal, en sessió

celebrada l'1 d'abril de 2016, va aprovar definitivament la modificació dels apartats 1 i 2 de

I'article 90 (Comissió Tècnica de Tenasses) i de les lletres b) i c) de la Disposició Transitòria

Segona (llicencies vigents a l'entrada en vigor de l'Ordenança).

Atès el temps transcorregut des de la seva entrada en vigor, l'Ajuntament de
Barcelona i el Gremi de Restauració de Barcelona han acordat les bases per tirar
endavant una modificació de l'Ordenança de Terrasses que la faci més comprensible i

aplicable i I'adapti a les necessitats reals del.veÏnat, els restauradors i el territori.

El contingut del projecte normatiu de modificació de I'Ordenança de Terrasses, que es
presenta, afecta els següents articles i disposicions addicionals, transitòries,
derogatòria, final i annexos.

Pel que fa als articles: 3 (àmblt d'aplicació), incorporació d'una nou apartat 3 ; 5

(definicions), modificació de les lletres, h) i ¡), amb la incorporació dels conceptes
"zones d'excel'lència" i "criteris territorials", i incorporació de la lletra p) Llibres d'estil; 9
(condicions bâsrques de localització de /es ferrasses), apartat 1, de nova redacció; 10

(drsfâncr'es mínimes als elements urbans i edificis), de nova redacció; 11 canvi de
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denominació per "ltinerari de vianants accessrb/e" i nova redacció del seu contingut; 12

(caners de plataforma única), nova redacció del seu contingut; 13 (places), apartat 2, que

se suprimei¡ 14 (porxos), apartat 3, que se suprimeix; 15 (rambles I passerþs), apartat 3,

que se suprimeix; 16 (front de mar, ports, platges, parcs i jardins), apartat 2, que se

suprimeix; 19 (cadires i taules), apartat 3, que es modifica; 20 (para-sols), apartat 1, que

es modifica; 21 (paravenfs), apartat 5, que es modifica; 22 (mampares), apartat 1, que es

modifica; 23 (jardineres i fesfos), apartats 2 i 3, que es modifiquen;24 (mobitiari auxiliar
per als servers de tenassa), apartats 1 i 2,lletra b), que es modifiquen;25 (il'tuminació),

lletra c) i d), que s'afegeixen; 26 (estufes), que es modifica; 27 (pissanes, faristols o
elements de funcionatitat equivalent), aparlat 3, que es modifica; 31 bis (atenció a les

terrasses), de nova incorporació; 48 (obligacrbns dels titutars),lletra a), que es modifica; 49
(renovació), apartat 1, segon paràgraf, que es modifica; 63 (infraccions molt greus); il
(infraccions greus), 65 (infraccions //eus); 67 (sancions per la comissió d'infraccions greus);

68 (sancrbns per la comissió d'infraccions //eus), que es modifiquen; Capítol 6, que canvia

la seva denominació per la de "Zones d'excel'lència de ferrasses i procediment

d'assignació d'espars per a ta instal.tació de tenasse.sî Secció 1a, que canvia la seva

denominació per la de "Zones d'excel'lència de ferrasses"; 75, de nova redacció sota la
denominació "Declaració de zones d'excel'lència de ferasses"; 76 (iniciativa), de nova

redacció; 77 (projectes de decret), de nova redacció; 78, que canvia là seva denominació
per la "d'aprovació", de nova redacció; 79, que canvia la seva denominació per la de
"publicació", de nova redacció: 80, que canvia la seva denominació per la de"llibre d'estil";

de nova redacció; 81, que canvia la seva denominació per la de "Drefs i obligacions dels
titulars de tlicències de tenasses en zones d'excel'lència", de nova redacció; incorporació

de I'article 81 bis, (criteris tenitorials); 82 (objecte i principis), apartat 1, que es modifica; 83
(termini i lloc per a la presentació de sol'licituds), aparlat 2, que se suprimeix; 84
(sol'licituds). apartat 2, que se suprimeix; 85 (comprovació), apartat 1, que es modifica;

incorporació del Capítol lX (Ponència Tècnica de lerrasses), i incorporació dels articles 92
(creació i naturalesa de Ia Ponència Tècnica de Tenasses,) i 93 (funcions de la Ponència
Tècnica de Tenasses/, de nova implantació; disposiôió addicional única, que es modifica,

Disposició transitòria segona (Llicències vigents a I'entrada en vigor d'aquesta
Ordenança), que es modifica; incorporació de quatre disposicions transitòries,

anomenades "drbposrbó transitòria quarta, disposició transÌtòria cinquena, disposició
transitòria sisena i disposició transitòria setena," respectivament, de nova implantació;

disposició derogatòria, apartat 2, que es modifica; Disposició Final Primera, que es

modifica.

Respecte les condicions d'accessibilitat, és normativa de referència, el Real decret
legislatiu 1l2}1g, de 29 de novembre, pelqual s'aprova la Llei general dels drets de les
persones amb discapacitat i la Llei de la Generalitat 1312014, del 30 d'octubre,
d'accessibilitat i la normativa reglamentària que els desenvolupi.

Ha estat publicada a la web de transparència de l'Ajuntament la "consulta pública
prèvia sobre un projecte de modificació de I'ordenança de terrasses de I'Ajuntament de
Barcelona" d'acord amb allò establert a I'article 133 de la Llei 3912015, d'1 d'octubre,
del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Finalment i pel que fa a I'entrada en vigor de la modificació, serà l'endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficiat de la Província de Barcelona.
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Article únic. Modificació'de I'Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de ferrasses

L'Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses es modifica en aquests
termes:

U. L'article 3 queda redactat de la forma següent

< 1. Aquesta Ordenança es d'aplicació als espais o sols:

a) De titularitat municipal destínats a l'ús públic general, com ara els carrers, les
places, les avingudes, els passeigs, els passatges iels altres espais exteriors.

b) De titularitat privada de persones físiques o jurídiques, ubicats en el terme
municipal, els quals son espais lliures sense restriccions a l'ús públic en virtut
de disposicions urbanístiques, de convenis o de qualsevol altre títol o concepte.

2. Les condicions i característiques dels elements de les terrasses previstes en la
secció 4 del capítol 2 també són d'aplicació a les instal'lacions de terrasses:

a) Que siguin complementaries de les activitats principals desenvolupades a
I'empara d'una concessió administrativa municipal.

b) Que s'autoritzin en els parcs ijardins municipals.
c) Que s'autoritzin a les platges.
d) Que siguin complementaries de les activitats principals desenvolupades a

l'empara d'una concessió administrativa que autoritzi altres administracions
publiques.

Els incompliments de les condicions i característiques dels elements de les

terrasses han de ser sancionats d'acord amb el regim sancionador del capítol 5.

3. Les terrasses instal'lades a l'empara d'una concessió admiriistrativa municipal
es regeixen per aquesta Oidenança tret d'aquells aspectes regulats per la

concessió.

4. El que estableix aquesta Ordenança s'entén sens perjudici del que disposen les

normatives sectorials, incloent-hi les ordenances municipals, com arala normativa
sobre espectacles públics i activitats recreatives, la de prevenció i control del medi

ambient i la patrimonial.

Les determinacions d'aquestes normatives son plenament exigibles encara que no

s'hifaci una referencia expressa en aquesta Ordenança.

5. En cas de conflicte entre aquesta Ordenança i les,altres ordenances municipals
sectorials, prevalen les sectorials.>

Dos. Les lletres h), ¡) i p) de l'article 5 queden redactades de la forma següent:

<h) Zones de criteris territorials: esþais amb característiques especials o amb alta
concentració d'usos, en els quals I'Ajuntament, de manera excepcional i per
garantir-ne un bon funcionament pot determinar, si s'escau, l'aplicació de
I'ordenança a les singularitats i usos de I'espai públic, en especial, places, rambles,
passeigs i avingudes.
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i) Zones d'excel'lència: espais que per les seves qualitats especials s'erigeixen

com una zona singular de la ciutat, ja sigui per les característiques del vial o vials

afectats, I'entorn arquitectònic, la concentració turística o la intensitat de I'oferta

comercial.

Són en especial, places, rambles, passeigs, avingudes i altres vials destacats de la
ciutat on les terrasses dels establiments de restauració han de complir amb uns

estàndards superiors de qualitat pel que fa al cromatisme, materials i disseny,

d'acord amb les regles específiques que conté el llibre d'estil corresponent.>

p) Llibre d'estil: als efectes d'aquesta ordenança, és la disposició de caràcter
general aprovada juntament amb la declaració de zona d'excel'lència i que conté
les previsions que han de respectar les terrasses que s'hi inclouen en matèria de

cromatisme, materials i disseny.>

Tres. L'article 9 queda redactat de la forma seguent:

<1. Les terrasses s'ubiquen preferentment davant I'establiment de què depenen;

allà on no sigui possible, es pot admetre el seu desplaçament, especialment a
places, rambles, passeigs i avingudes

A petició del sol.licitant, l'òrgan competent, previ informe potestatiu de la Ponència

Tècnica de Terrasses, pot determinar que la terrassa sobrepassi la longitud del

local. En el cas d'altres sol'licituds de llicència sobre el mateix espai, comportarà la

no renovació autornàtica de les existents i l'aplicació del procediment previst a la
Secció 2 delCapítolVl d'aquesta Ordenança.

2. Si hi ha diferents estabiiments confrontants, i la longitud d'ambdós espais

ocupats de forma continua per les terrasses mesurada en paral'lel a la façana

supera els 10,00 metres, les terrasses hauran de mantenir entre elles una

separació útil mínima d'1,80 metres, llevat que la llicència contingui disposicions

diferents.>

Quatre. L'article l0 queda redactat de la forma següent:

<<1. L'espai ocupat amb terrasses haurà de respectar I'espai lliure necessari per tal

de garantir l'accessibilitat universal i la seguretat, segons la normativa sectorial

corresponent.

2. Les terrasses no poden impedir o dificultar la utilització dels serveis públics, l'ús

i el manteniment del mobiliari urbà, la visualització deis senyals de trànsit i I'accés

a establiments i edificis privats, atenent a les mesures orientatives que figuren a
I'Annex l.

3. En compliment de I'apartat anterior, la ubicació de les terrasses ha de mantenir
una distància adequada per garantir l'accessibilitat i la seguretat, tenint en compte

les particularitats de cada cas, en especial, als següents elements:

a) Els accessos a les estacions de metro ies'parades d'autobús itramvia.
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b) Els elements urbans singulars, amb protecció historicoartística, les escultures,
els elements vegetals, les fonts o mobiliaris d'utilització publica.

c) Els carrils i estacionaments bici.

d) Les sortides d'emergència.
e) Els guals.

A aquests efectes i als de I'article 10.2, l'Annex I conté les distàncies orientatives.
El servei tècnic competent podrà ajustar-les justificadament, tenint en compte les
particularitats de la ubicació sol'licitada en cada cas concret.

4. Correspondrà a la Ponència Tècnica de Terrasses I'elaboració dels criteris
interpretatius, les circulars o les instruccions. que resultin pertinents i coordinar
I'actuació dels districtes amb la voluntat de garantir el compliment de les

condicions d'accessibilitat universal i de seguretat. Es donarà coneixement a la
Comissió Tècnica de Terrasses.

5. En el procediment d'atorgament d'una llicència, l'òrgan competent pot

determinar que els elements del mobiliari urbà es desplacin si amb aquesta
mesura s'aconsegueix facilitar-ne la utilització i el manteniment. Els costos derivats
del desplaçament del mobiliari urbà i, si s'escau, de la reposició al seu estat
anterior són a càrrec del titular de la llicència.

6. Quãn I'espai de la terrassa contingui un o més escocells, aquests han de
disposar d'un element de protecció de I'a,rbrat, d'acord amb el model normalitzat
que aprova I'Alcaldia, previ I'informe de la Comissió Tècnica de Terrasses.>

Cinc. L'article 1l queda redactat de la forma següent:

<Article 11. Itinerari de vianants acceSsró/e

1. La ubicació de les terrasses ha de respectar l'itinerari de vianants accessible, en
els terines establerts en la normativa vigent aplicable d'accessibilitat.

2. En carrers de vorera diferenciada, s'ha de mantenir un espai lliure de pas,

preferentment entre la façana i la terrassa, que de forma orientativa es del 50% de
I'amplada total de la vorera. Justificadament es pot adoptar.una altra distribució de
l'espai lliure, mantenint lliure entre el 40 i el 60%. Per modificar els percentatges

esmentats, caldrà informe favorable de la Ponència Tècnica de Terrasses.

3. Excepcionalment, les terrasses es poden situar adossades a la façana quan

raons tècniques determinin la impossibilitat de situar-les a la zona exterior de la
vorera i també en aquells casos en què les característiques del vial ho imposin,
quan en resulti una distància més àmplia per al pas dels vianants o quan d'aquesta
manera la terrassa s'integri millor en l'entorn. La disposició de terrasses adossades
a la façana, la qual ha d'estar fonamentada, requereix, en tot cas, d'un informe
favorable de la Ponènciq Tècnica de Terrasses i d'un informe favorable de I'lnstitut
Municipal de Persones amb Discapacitat i que s'adoptin les mesures oportunes per
garantir I'itinerari de vianants accessible, les quals s'han de fixar a la llicència
corresponent, i el seu cost I'ha d'assumir el titular de la llicència.>
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Sis. L'article 12 queda redactat de la forma següent:

<<En carrers de plataforma única s'ha de respectar I'itinerari de vianants accessible
així com el pas de vehicles d'emergències. En els casos on la configuració de la
urbanització condicioni els passos, es poden adoptar solucions alternatives, previ

informe favorable de la Ponència Tècnica de Terrasses.D

Set. L'article l3 queda redactat de la forma següent.

<Les terrasses que es poden autoritzar en les places no podèn ocupar mes del 50
per cent de la superfície lliuie destinada als vianants de I'espai d'ús públic de la
plaça.>

Vuit. L'article l4 queda redactat de la forma següent:

<1. En els poxos nomes es poden situar taules, cadires, faristols i estufes.

2. La situació de l'espai de la terrassa a I'interior del poxo ha de deixar una

amplada mínima de. pas lliure d'acord amb les normes vigents de promoció de
I'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i de conformitat amb
I'Annex B de la lnstrucció relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona.>>

Nou. L'article l5 queda redactat de la forma següent:

<<1. Les terrasses que es poden autoritzar a les rambles iels passeigs no poden

ocupar mes del 50 per cent de I'ample del passeig central o rambla.

2. Quan nomes sigui possible situar les terrasses en un sol costat, s'ha de
mantenir aquesta distribució al llarg de tota la rambla o passeig.>

Deu. L'article l6 queda redactat de la forma següent:

<<El nombre i la ubicació de les terrasses que es poden autoritzar en el front de
mar, els ports, leb platges i els parcs ijardins venen regulades per les condicions
especifiques de les concessions administratives que regulen aquests espais.>

Onze. L'apartat 3 de I'article 19 queda redactat de la forma següent:

<3. Les taules i cadires s'han de retirar diàriament de I'espai d'ús públic a partir de
I'hora de tancament de I'establiment de restauració o assimilat, en el termini màxim
establert a la llicència, excepte que aquesta, els criteris territorials o zones
d'excel'lència permetin deixar-les a I'espai públic en les condicions que assenyali.>

Dotze. L'apaÉat I de I'article 20 queda redactat de la forma següent:

<1. Els para-sols han de ser fàcilment desmuntables. S'han de retirar diàriament a
partir de I'hora de tancament de I'activitat de la terrassa, en el termini màxim
establert a la llicència, llevat que aquesta, els criteris territorials o zones
d'excel'lència permetin deixar-los a I'espai d'ús públic en les condicions que

assenyali.>
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Tretze. L'apartat 5 de I'article 2l queda redactat de la forma següent:

<5. Aquests paravents s'han de retirar a partir de l'hora de tancament de l'activitat
de la terrassa i en el termini màxim establert a la llicència, excepte que aquesta,
els criteris territorials o zones d'excel'lència permetin deixar-los a I'espai d'ús
públic en les condicions que assenyali.>

Catoze. L'apartat I de I'article 22 queda redactat de la forma següent:

<1. Només es poden instal'lar mampares rígides en els laterals si estan previstes

expressament a la llicència, als criteris territorials o a les zones d'excel'lència.>

Quinze. Els apartats 2 i 3 de l'articte 23 queden redactats de la forma següent:

<2. Només es poden instal'lar jardineres itestos en places icarrers de plataforma

única sense trànsit de vehicles si estan previstos expressament a la llicència, als
criteris territorials o a les zones d'excel'lència.

3. Està prohibida la col'locació de jardineres i testos com a delimitador lateral
permanent quan no es trobi previst expressament a la llicència, als criteris
territorials o a les zones d'excel'lència.>

Setze. L'article 24 queda redactat de la forma següent:

<1. Només es poden instal'lar mobles auxiliars si estan previstos expressament a
la llicència, als criteris territorials o a les zones d'excel'lència.

2. En aquests supòsits, els mobles auxiliars han de complir els requisits següents:

a) Han de tenir unes dimensions màximes d'alçada, amplada i longitud de 0,90 x
0,60 x 1,00 metres reçpectivament.

b) Han d'estar harmonitzats amb la resta d'elements de la terrassa, i han de
disposar de rodes per a la seva retirada a partir de l'hora de tancament de I'activitat
de la terrassa, en el termini màxim establert a la llicència, excepte que aquesta o

els criteris territorials permetin deixar-los a l'espai d'ús públic en les condicions que

assenyali.

3. Aquest mobiliari s'ha de col'locar dins de l'espai delimitat de la terrassa i

computa a efectes d'ocupació amb un mínim de superfície d'1,00 x 1,20 metres.

4. Aquest mobiliari no es pot utilitzar com a barra de servei, ni per a desenvolupar
funcions d'elaboració o manipulació d'aliments, ni dedicar-se a cap altre us que

desvirtuï el seu caràcter estrictament auxiliar. Nomes el pot fer servir el personal de
servei a la terrassa i tampoc no es permet atendre des d'aquest mobiliari al públic

en general.>

Disset. L'article 25 queda redactada de la forma següent:

<<S'admet la il'luminació de les terrasses subjecta a les condicions següents:
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a) Nomes s'admeten elements d'il'luminació solidaris o ancorats sota els para-sols
b) Els elements d'il'luminació no han d'impedir que els para-sols es pleguin.
c) Es procurarà que els elements d'il'luminació funcionin amb bateries autònomes
llevat que la urbanització integri el pas de la instal'lació corresponent.
d) Els elements d'il'luminació i les bateries han.d'estar homologats.>

Divuit. L'article 26 queda redactat de la forma següent:

<1. Les estufes o calefactors són considerats elements climatitzadors no fixos. Per
tant, han de ser retirats i emmagatzemats a I'interior del local fora de I'horari de
I'activitat de la terrassa.

2. El nombre màxim d'estufes autoritzables per a una terrassa està limitat per la
potència total instal.lada, segons:

a) En cas d'instal'lar estufes de gas, la relació potència tèrmica instal:lada/àrea
calefactada no pot ser superior a 500WUm2.

b) En cas d'instal'lar estufes elèctriques, el nombre màxim permès serà la relació
potència elèctrica instal'lada/àrea calefactada no pot ser superior a 150W1m2.

3. Les estufes han d'estar homologades de conformitat amb la normativa vigent de
la Unió Europea i han de complir la reglamentació tècnica corresponent.

4. No s'admetran en cap cas models d'estufes de tipus domèstic o decoratiu.

5. Les estufes s'han de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa.

6. Les estufes només poden restar enceses mentre la terrassa estigui ocupada

7. En períodes d'alta contaminació no es podran encendre les estufes de gas

8. El període permès d'utilització d'aquests aparells és la temporada d'hivern.>>

Dinou. L'apartat 3 de I'article 27 queda redactat de la forma següent:

<3. Les pissarres, els faristots o els altres elements de funcionalitat equivalent
s'han de retirar a partir de I'hora de tancament de I'activitat de la terrassa, en el

termini màxim establert a la llicència, excepte que la llicència, els criteris territorials
o les zones d'excel'lència permetin deixar-los a I'espai d'ús públic en les

condicions que assenyali. >

Vint. S'addiciona l'article 3l bis amb el redactat següent:

<Article 31 bis. Atenció a les terrasses

Els clients de les terrasses han de ser atesos direclament a la terrassa pel titular
de la llicència o pels treballadors i treballadores de I'establiment de què depèn la

terrassa. En cap cas s'accepta que els propis clients hagin d'anar a recollir les

consumicions a l'interior de I'establiment.

L'Ajuntament ha de vetllar per que les condicions salarials s'ajustin al que

determina el conveni col'lectiu de treball aplicable.>
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Vint-i-u. La lletra a) de I'article 48 queda redactada de la forma següent:

<a) Retirar diàriament de I'espai d'ús públic els elements bàsics i els elements
accessoris quan I'establiment de restauració o assimilat estigui tancat, i situar
aquests elements en les condicions que estableix la llicència, excepte que aquesta,
els criteris territorials o les zones d'excel'lència així ho estableixin.>

Vint-i-dos. L'apartat I del article 49 queda redactat de la forma següent:

<<1. Les llicencies anuals i de temporada es renoven automàtÍcament, amb efectes
1 de gener les anuals i 1 de maig les de temporada, pel mateix termini i condicions,
una vegada que s'ha efectuat el pagament de la taxa corresponent, llevat que el

titular formuli de forma expressa, en el termini de quinze dies abans de I'inici del
nou període de vigència de la llicencia, la seva voluntat contraria a disposar de la
llicencia renovada.

En el cas d'una segona sol'licitud de llicència de terrasses sobre un mateix espai,
comportarà la no renovació de la primera i l'aplicació del procediment previst a la
Secció 2 del CapítolVl d'aquesta Ordenança.)

Vint-i-tres. L'article 63 queda redactat de la forma següent:

<<Tenen el caràcter d'infracció molt greu:

a) Instal'lar una terrassa a l'espai d'ús públic sense llicència o fora del període

autoritzat.
b) lncomplir'l'horari de tancament en niés de quaranta-cinc minuts.
c) lncomplir dos o més vegades els requeriments específics formulats per

I'Administració municipal, quan aquests tenen la consideració d'infracció greu, i

serà d'aplicació el disposat a l'article 66.
d) Excedir I'ocupació de la terrassa en més de 6 mòduls dels autoritzats o del 50

per cent dels mòduls o de la superfície autoritzats
e) Reduir amb I'excés d'ocupació autoritzada I'ample lliure de la vorera de forma

que. pertorbi greument o impedeixi el pas dels vianants o dificulti el pas'a
persones de mobilitat redurda.

0 Produir molèsties greus al veÏnat derivades del funcionament de la terrassa
amb incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança.

g) Promoure la celebració d'actuacions en viu no autoritzades.
h) Ocupar els escocells dels arbres amb algun element u objecte de la terrassa o

de l'establiment principal.

i) lnstal'lar equips musicals i altres elements de megafonia.>

Vint-i-quatre. L'article 64 queda redactat de la forma següent:

<<Tenen el caràcter d'infracció greu:

a) lncomplir I'horari d'inici o tancament de la terrassa en més de trenta minuts i en

menys de quaranta-cinc minuts.
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b) lncomplir dos o més vegades els requeriments específics formulats per

I'Administració Municipal, quan aquests tenen la consideració d'infraccions
lleus.

c) Excedir l'ocupació de la terrassa en més de 4 mòduls dels autoritzats o del 20
per cent i fins al 50 per cent dels mòduls o de la superfície autoritzats.

d) Reduir amb I'excés d'ocupació autoritzada, l'ample lliure de la vorera de forma
que pertorbi el pas dels vianants.

e) lnstal'lar a les terrasses elements no autoritzats.
f) Produir molèsties al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb

incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança.
g) lncomplir I'obligació de retirar i/o recollir els elements de les terrasses en

finalitzar el seu horari de funcionament.
h) Tancar els límits de la terrassa amb materials no autoritzats, siguin o no

transparents.
i) Exhibir qualsevol mena de publicitat no autoritzada als elements de la terrassa.
j) Servir a la terrassa productes alimentaris no autoritzats a I'establiment de

restauració o assimilat al que està vinculada.
k) Presentar en els procediments relatius a les terrasses documents o dades que

no s'ajustin a la realitat.
l) No disposar de la pòlissa d'assegurança en vigor.
m) Cedir l'explotació de la terrassa a una persona que no sigui el titular de la

llicència.
n) No efectuar la comunicació de la transmissió de llicència de terrassa.
o) Tolerar la celebració d'actuacions en viu no autoritzades.
p) lmpedir o obstaculitzar lafunció inspectora.
q) Modificar el perímetre de delimitació de la terrassa marcat al paviment.

r) lncomplir les obligacions de neteja en les zones d'excel'lència de terrasses i

del seu entorn, tant durant I'activitat com immediatament després de tancar-la
al públic.>

Vint-i-cinc. L'article 65 queda redactat de la forma següent:

<<Tenen el caràcter d'infracció lleu

a) No exhibir en lloc visible la cèdula de la terrassa, de manera que no sigui
possible llegir-ne el contingut des de I'exterior del local.

b) Excedir I'ocupació de la terrassa fins a 2 mòduls no autoritzats o al 20 per cent
dels mòduls o de la superfície autoritzats.

c) Incomplir I'horari d'inici o de tancament de la terrassa en trenta minuts o

menys.

d) Mancar al decòrum en I'acurat manteniment de les plantes o els seus suports
(ardineres).

e) lncomplir les obligacions de neteja en la terrassa i el seu entorn, tant durant
l'activitat com immediatament després de tancar-la al públic.

f) Qualsevol incompliment de les obligacions d'aquesta ordenança que no sigui
constitutiu d'infracció greu o molt greu.
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g) No atendre degudament les terrasses. S'entén que les terrasses no estan
degudament ateses quan no es manté el seu ordre i neteja, i no s'atén al client
directament a la terrassa.>

Vint-i-sis. L'article 67 queda redactat de la forma següent:

<<Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a greus poden ser
sancionades amb:

a) Una multa de fins a 1.500 euros,
b) L'avançament de I'hora de tancament fins a seixanta minuts per un període de

fins a tres mesos, mesura que ha de ser aplicable, si escau, a la llicència
objecte de renovació.

c) La suspensió de l'eficàcia de la llicència de terrassa en l'aitivitat en què s'ha
comès la infracció per un període de fins a dos mesos en cas de reincidència
en la comissió d'infraccions greus en I'activitat esmentada.>r

Vint-i-set. L'article 68 queda redactat de la forma següent:

<<Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a lleus poden ser
sancionades amb una-multa de fins a750 euros.)

Vint-i-vuit. La denominació del Capítol 6 queda redactada en la forma següent

<Capítol 6. Zones d'excel'lència de terrasses i procediment d'assignació d'espais
per a la instal'lació de terrasses.>

Vint-i-nou. Là denominació de la secció I del Gapítol 6 queda redactada de la
forma següent:

<Secció 1. Zones d'excel'lència de terrasses.>

Trenta. L'article 75 queda redactat de la forma següent:

<Article 75. Declaració de zones d'excel'lència de terrasses

1. La Comissió de Govern, mitjançant un decret, pot declarar zones d'excel'lència
de terrasses aquells espais -€n especial, places, rambles, passeigs, avingudes i

altres vials destacats de la ciutat- on les terrasses dels establiments de restauració
han de complir amb uns estàndards superiors de qualitat pel que fa al disseny, la
integració amb I'entorn i les condicions'de manteniment, d'acord amb les regles

específiques qúe conté el llibre d'estil corresponent.

2. la declaració de zona d'excel'lència ha d'estar justificada en les qualitats

especials de llespai que comprèn, que I'erigeixin com una zona singular de la
ciutat, ja sigui per les característiques del vial o vials afectats, I'entorn

arquitectònic, la concentració turística o la intensitat de I'oferta comercial, entre
d'altres.

3. La declaració de zona d'excel'lència comporta, entre d'altres conseqüències
previstes en aquest capítol, l'obligació de mantenir els elements del mobiliari de la
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terrassa, d'acord amb les especificacions fixades al llibre d'estil que s'aprovi, i la
neteja de les terrasses, sense perjudici de la possibilitat d'organitzar-se per
prestar-lo de forma col'lectiva.>

Trenta-u. L'article 76 queda redactat de la forma següent

(1. L'inici del procediment I'ha d'acordar el regidor o regidora competent a

instància de l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat o l'àrea de Treball, Economia i

Planificació Estratègica, o bé a instància dels titulars dlestabliments de restauració
amb llicència de terrassa que representin, com a mínim, el 20 per cent dels
establiments de restauració amb llicència de terrassa existents a I'espai que es
pretén que es declari com a zona d'excel'lència.

Quan el procediment s'iniciï a instància dels titulars d'establiments de restauració,

aquests han d'especificar a la seva sol'licitud la delimitació de la zona
d'excel'lència que es proposa i les circumstàncies que justifiquen aquesta
declaració. No existeix cap dret a declarar un espai com a zona d'excel'lència, si

bé la denegació d'inici del procediment s'ha de motivar degudament.

2. Correspon a I'Alcaldia determinar els òrgans competents per incoar itramitar els

procediments administratius a la declaració de les zones d'excel'lència.>>

Trenta-dos. L'article 77 queda redactat de la forma següent:

(1. El projecte de Decret de delimitació de la zona d'excel'lència s'ha
d'acompanyar d'una. memòria on s'ha de justificar la delimitació proposada, la

concurrència dels requisits perquè l'espai sigui declarat zona d'excel'lència i la

incidència pressupostària, econòmica i social de la declaració.

2. El projecte de Decret i la Memòria amb què s'acompanyi s'han de sotmetre a la
Comissió Tècnica de Terrasses, que ha d'emetre el seu informe en el termini
màxim d'un mes des de la seva sol'licitud. Si, un cop transcorregut aquest termini,
no s'ha emès I'informe, les actuacions del procediment poden prosseguir.

3. L'expedient relatiu al projecte de declaració, amb el vistiplau de l'òrgan que ha

adoptat la iniciativa, s'ha de sotmetre a informació pública per un període no

inferior a trenta dies. Així mateix, s'ha de dur a terme, en el mateix termini, un

tràmit d'audiència amb els titulars dels establiments del districte o districtes
afectats per la declaració de la zona d'excel'lència.>>

Trenta-tres. L'article 78 queda redactat de la forma següent:

<Article 78. Aprovació

Correspon a la Comissió de Govern, a proposta de l'òrgan que ha adoptat la

iniciativa, aprovar el Decret que declari un espai com a zona d'excel'lència. El

Decret ha de tenir el contingut següent:

a) Delimitació de l'espai que constitueix la zona d'excel'lència.

b) Llibre d'estil.
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Trenta-quatre. L'article 79 queda redactat de la forma segtient:

<Article 79. Publicació

Un cop aprovats, el decrets de declaració de zones d'excel'lència han d'ésser
publicats íntegrament, per a la seva eficàcia, en el Butlletí Oficial de la Província de

Barcelona i la Gaseta Municipal, i s'ha de' permetre I'accés a través de la seu
electrònica municípal. >

Trenta-cinc. L'article 80 queda redactat de la forma següent:

<Article 80. Llibre d'estil

1. Per a cada espai declarat com a zona d'excel'lència, s'ha d'elaborar un llibre

d'estil que fixi els criteris que han de respectar les terrasses que s'hi inclouen pel

que fa al cromatisme, els materials, el disseny i manteniment, i que podrà preveure

solucions estètiques i tècniques de cromatisme, materials i disseny específiques,
sempre que es respectin les condicions d'accessibilitat.

2. El llibre o llibres d'estil s'aprovarà per Decret de la Comissió de Govern, previ

informe favorable de la C,omissió Tècnica de Terrasses.

3. Als efectes d'aquesta, el llibre d'estil és la disposició de caràcter general que ha

d'acompanyar la declaració de zona d'excel'lència i que conté les previsions que

han de respectar les terrasses que s'hi inclouen en matèria de cromatisme,
materials idisseny.>

Trenta-sis. L'article 81 queda redactat de la forma següent:

<Article 81. Drets i obligacions dels titulars de llicències de terrasses en zones

d'excel'lència

1. Els titulars de llicències de terrasses en zones d'excel'lència tenen dret a:

a) Disposar d'aquells elements del mobiliari de la terrassa als quals es refereixi el

llibre d'estil.

b) Organitzar-se per disposar d'un servei comú de neteja i manteniment de les
terrasses.

2. Els titulars de llicències de terrasses en zones d'excel'lència tenen I'obligació de:

a) Respectar el llibre d'estil pel que fa a les característiques dels elements de la
terrassa.

b) Mantenir els elements del mobiliari de la terrassa d'acord amb les

especificacions fixades al llibre d'estil que s'aprovi i la neteja de les terrasses,
sense perjudici de la possibilitat d'organitzar-se per prestar el servei de neteja

de forma col'lectiva.)

Trenta-set. S'addiciona un nou article 8l bis amb el redactat següent:

<Article 81 bis. Criteris territorials

Pàgina 13 de 32



@åå'åå?tlîit"

1. Mitjançânt decret de la Comissió de Govern, es podran aprovar, de forma
excepcional per garantir el bon funcionament de I'espai públic, criteris territorials,
amb la finalitat d'adequar, si escau, I'aplicació de I'ordenança a les singularitats i

usos de I'espai públic, en especial, places, rambles, passeigs, avingudes i altres
espais.

2. En oap cas s'admetran criteris territorials d'àmbit de barri o districte. En
qualsevol cas, els criteris territorials hauran de tractar causes diferenciades de les
que permeten la declaració de zones d'excel'lència de terrasses.

3. Correspon al regidor o regidora competent iniciar la tramitació. El projecte de
decret s'ha de sotmetre a la Comissió Tècnica de Terrasses, que haurà d'emetre el

seu informe en el termini màxim d'un mes des de la seva sol'licitud; transcorregut
aquest termini sense que s'hagi emès I'informe, les actuacions poden prosåeguir. A
més, s'haurà de donar un tràmit d'audiència als titulars de les llicències de
terrasses afectades.

4. Els decrets d'aprovació de criteris territorials poden contenir exclusivament els
punts següents:

a) L'àmbit territorial afectat.
b) El percentatge d'ocupació mitjançant terrasses de la zona, el qual ha de

respectar el que preveuen els apartats 2 i 3 de I'article 11 de l'Ordenança.
c) El percentatge d'ocupació mitjançant terrasses de la zona definit'als articles 13

i 15.1 de I'Ordenança.
d) Els criteris d'instal'lació i manteniment a I'espai públic dels elements a què fan

referència els articles 19.3, 20.1 ,21.5,22.1,23.2,23.3,24.1,24.2 i 27.3
d'aquesta Ordenança.>

Trenta-vuit. L'apartat I de l'article 82 queda redactat de lä forma següent:

(1. El procediment regulat en aquest capítol estableix les condicions per a
I'assignació equitativa d'espais lliures de titularitat pública disponibles per instal'lar
terrasses en aquells emplaçaments on hi ha concurrència de sol'licituds.>

Trenta-nou. L'articte 83 queda redactat de la forma següent.

(1. El termini per a la presentació de sol'licituds o de modificació de les llicencies
atorgades per la seva concessió en el proper període anual o semestralfinalitza el

dia 15 de setembre de cada any. En cas de ser festiu, el termini es prorroga fins al

següent dia hàbil.

2. La presentació s'ha de fer en el Registre municipal de l'Ajuntament de
Barcelona, de forma presencial o telemàtica.>

Quaranta. L'article 84 queda redactat de la forma següent:

<La sol'licitud corresponent a noves llicències o modificacions de les existents s'ha
d'acompanyar amb la documentació indicada a I'article 45, llevat de l'establert a les
lletres b i c de I'apartat 2.>>
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Quaranta-u. L'apartat I de l'article 85 queda redactat de la forma següent:

(1. El districte competent sobre l'espai rep les sol'licituds iha de fer les

comprovacions del compliment dels requisits de totes les sol'licituds entrades dins
de termini, a fi d'incorporar-les al procés d'assignació d'espais per atorgar les

noves llicències.>

Quaranta-dos. S'addiciona un Capítol 9 amb el redactat següent:

<Capítol 9. Ponència Tècnica de Terrasses.

Article 92. Creació i naturalesa de la Ponència Tècnica de Terrasses

1. Es crea la Ponència Tècnica de Terrasses, com a òrgan intern municipal
col'legiat amb caràcter consultiu i tècnic que depèn de la Gerència d'Ecologia,
Urbanisme iMobilitat.

2: La concreció de la seva composició, funcions i règim de funcionament,
correspon a la Comissió de Govern, mitjançant decret que se sotmetrà a

informació pública.

Article 93. Funcions de la Ponència Tècnica de Terrasses

Són funcions pròpies de la Ponència Tècnica de Terrasses:

a) Vetllar pel compliment de les condicions d'accessibilitat universal i de seguretat
en les terrasses previstes a l'article 10 i 11.1 d'aquesta ordenança.

b) Emetre informe en el supòsits previstos en aquesta Ordenança.
c) Emetre informe, de forma excepcional, a petició dels districtes sobre les

propostes de llicència presentades, i els criteris territorials.>

Quaranta-tres. La disposició addicional única queda redactada de la forma
següent:

<Disposició addicional única

1. En el termini de sis mesos des de I'entrada en vigor d'aquesta Ordenança,
I'Alcaldia ha d'aprovar, previ informe de la Comissió Tècnica de Terrasses, un

manual operatiu per fixar els criteris de tramitació de les llicencies i els protocols

operatius de la inspecció i la disciplina.

2. En el termini de 24 mesos des de I'entrada en Vigor d'aquesta Ordenança, el

Consell Municipal aprovarà la creació d'un catàleg de terrasses emblemàtiques de
la ciutat i establirà els nivells de protecció i les mesures que s'escaiguin per tal de
garantir la seva continuiïat.

3. Les terrasses del Port Olímpic de Barcelona es regeixen pel pla d'usos
corresponent i per la pròpia concessió administrativa. Cas que t'Aju¡tament
assumís la gestió directa, la Comissió de Govern n'aprovarà la normativa
específica.)
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Quaranta-quatre. La disposició transitòíia segona queda redactada de la forma
següent:

<Disposició transitòria segona. Llicències atorgades amb anterioritat a l'1 de gener
de 2014 i vigents a l'entrada en vigor d'aquesta ordenança

Les llicències atorgades amb anterioritat a l'1 de gener de 2014 i susceptibles de
renovació s'han d'adaptar a les condicions d'aquesta Ordenança en els terminis
màxims següents:

a) Quan duguin a terme canvis substancials a I'interior del local, el nombre de

sanitaris i condicions d'accessibilitat de I'establiment d'acord amb I'article 29.1 i

29.3

Als efectes d'aquest article s'entén per canvis substancials quan es duguin a terme
obres majors, o la modificació de I'activitat autoritzada que tingui repercussions
perjudicials o importants en la seguretat, la salut pública o el medi ambient, i/o que

impliqui un canvi del codi en el que hagi estat classificada I'activitat seguint
l'establert a l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'intervenció integral de
I'Administració.

Aquesta excepció s'ha d'entendre sense perjudici de les obligacions establertes
per la normativa de rang superior.

b) A partir de l'1 de gener de 2021en el cas de les terrasses situades en el Port de
Barcelona.)

Quaranta-cinc. S'addicionen les disposicions transitòries quarta, cinquena,
sisena i setena les quals queden redactades de la forma següent:

< Disposició transitòria quarta

1. A partir de l'entrada en vigor de la norma, I'Ajuntament,. en el marc del
procediment de renovació automàtic anual, ha d'atorgar les noves llicències en les

mateixes condicions que les anteriors, sempre que aquestes respectin I'Ordenança

de Terrasses. Tanmateix, els titulars poden sol'licitar l'aplicació de les noves

condicions aprovades a través d'una sol'licitud de modificació de llicència.

2, En el termini de dos anys a partir de I'entrada en vigor de la norma, l'Ajuntament

ha de comunicar als titulars de llicències que hagin patit una reducció del nombre

de taules i cadires per l'entrada en vigor de l'Ordenança de Terrasses aprovada
per acord'del Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2013, la
possibilitat d'incrementar les taules i cadires de la terrassa, cas que els titulars no

hagin sol'licitat I'ampliació a I'empara d'allò previst a I'apartat 1r.

Disposició transitòria cinquena. Vigència dels Decrets de Distribucions Prèvies o
Ordenacions Singulars

1. Els Decrets d'aprovació de Distribucions Prèvies i Ordenacions Singulars
aprovats a I'empara de I'Ordenança de Terrasses per acord del Plenari del Consell
Municipal de 20 de desembre de 2013 són vigents fins transcorregut el termini de
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dos anys a partir de l'entrada en vigor de la norma, llevat que tinguin preyista una

vigència inferior.

2. Mentre siguin vigents els decrets de Distribucions Prèvies i Ordenacions
Singulars, les referències que efectuÏn a l'Ordenança de Terrasses cal entendre-
les efectuades a l'Ordenança de Terrasses esmentada a I'apartat anterior.

3. Durant la vigència dels Decrets de Distribució Prèvia i d'Ordenació Singular,

I'Ajuntament pot modificar-los, d'acord amb el procediment previst per l'Ordenança de

Terrasses aprovada pel Plenaridel Consell Municipalde 20 de desembre de 2013.

Disposició transitòria sisena

Les estufes de combustió, permeses a I'apartal2 de l'article 26, queden prohibides

a partir de l'1 de gener de 2025.>>

Disposició transitòria setena

Els establiments inclosos dins el Catàleg del patrimoni arquitectònic,
historicoartístic i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de

Barcelona que disposin de terrassa queden exceptuats del compliment de I'article
29.1 i 29.3 d'aquesta Ordenança mentre no realitzin canvis substancials a I'interior

de I'establiment.

Als efectes d'aquest article s'entén per canvis substancials quan es duguin a terme
obres majors, o la modificació de I'activitat autoritzada que tingui repercussions
perjudicials o importants en la seguretat, la salut pública o el medi ambient, i/o que

impliqui un canvi del codi en el que hagi estat classificada I'activitat seguint
I'establert a I'Ordenança Municipal d'Activitats i d'intervenció integral de
I'Administració.

Aquesta excepció s'ha d'entendre sense perjudici de les obligacions establertes
per la normativa de rang superior.

Quaranta-sis. S'addiciona un apartat 3 a la disposició derogatòria amb el

redactat següent:

<<3. Sens perjudici d'allò previst per la DT 5a, queden derogats els decrets de

distribucions prèvies i ordenacions singulars inclosos a I'Annex ll.>>

Quaranta-set. Es modifica I'apartat 2 de la disposició derogatòria el qual queda

redactat de la forma segirent:

<2. Amb l'excepció del que preveu la disposició transitòria cinquena, es deroguen
totes les ordenances, decrets, resolucions o altres disposicions, d'àmbit de districte
o inferior, l'objecte dels quals sigui l'ordenació o la regulació de les autoritzacions

de terrassa i, en particular, les següents:

a) Criteris ordenadors que han de regir I'atorgament de llicències o per a la

instal'lació de terrasses a les places, carrers i espais públics del Districte de

Gràcia, aprovada el 13 de febrer de 2001 (BOP de 4 d'abril de 2001).
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b) Normatíva del Pla de vetlladors eix de vianants dels carrers Rogent, Sèquia

Comtat, Plaça Font i Sagués i Rambla del Poble Nou, i zones d'anàlogues

característiques, aprovada per decret de 3 de desembre de 2001 (BOP de 29 de
març de 2002).

c) Normativa que regula les condicions per a les llicències d'ocupació de via
pública de l'Av. Gaudí (vetlladors), aprovada per decret de 29 de juny de 2005
(BOP de 9 de juliol de 2OO5).

d) Criteris d'ordenació i superfícies d'ocupació a les places, carrers i espais públics

del Districte de Gràcia, aprovats per resolució de 13 de gener de 2006 (BOP de 2
de febrer de 2006).

e) Pla regulador de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar al

Districte de I'Eixample, aprovat per decret de 26 d'abril de 2007 (BOP d'1 de maig

de 2007).

f) Modificació del Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de

Nou Barris i annex gràfic, aprovada per decret de 21 de febrer de 201 1 (BOP de 15

de març de 2011).

g) Criteris especials per a les llicèncíes de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar al

Passeig de Sant Joan entre l'Arc de Triomf i l'Av. Diagonal, aprovats per decret de

22 de març de 2011 (BOP de 4 d'abril de 2011).

h) Pla regulador de les autoritzacions de terrasses a I'Av. Paral'lel i les places

confrontants, aprovat per decret de 17 de juny de 2011.

i) Pla regulador de terrasses del Districte de Les Corts i el seu annex gràfic,

aprovat per decret de 5 d'octubre de 2010 (BOP d'11 de novembre de 2010).

j) Modificació del Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de

Sarrià-Sant Gervasi, aprovada per decret de 12 de gener de 2012 (BOP de 30 de
gener de2012).>>

Quaranta-vuit. La disposició final primera queda redactada de la forma següent:

<La Comissió de Govern, mitjançant decret, pot modificar les distàncies

orientatives que conté I'Annex l.>r

Quaranta-nou. Es modifica I'Annex I

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquesta modificació entra en vigor a I'endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficiat de la Província de Barcelona.

Barcelona,' 30 de gener de 2018
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Annex ll
prèvies

Relació d'espais regulats per ordenacions singulars i distribucions

1. D01- DP Pl. Pedró (Aprovació lnicial 1810512015, Aprovació Definitiva 2610512016)
2. D01- DP Pl. Sant Miquel (Aprovació lnicial 1810512015. Aprovació Definitiva

26t05t2016)
3. D01- DP C/Hort de la Bomba (Aprovació lnicial 1810512015, Aprovació Definitiva

26t05t2016)
4. D01- DP Plta. Aureli Capmany (Aprovació lnicial 1810512015, Aprovació Definitiva

26t05t2016)
5. D01- DP Pl. Pi, Pl. Sant Josep Oriol, Plta. Pi (Aprovació lnicial 1810512015,

Aprovació Definitiva 26t05t2016)
6. D01- DP C/Maquinista (Aprovació lnicial 2210512015. Aprovació Definitiva

26t05t2016)
7. D01- DP Pl. Jaume Sabartés (Aprovació lnicial 2210512015, Aprovació Definitiva

26t05t2016)
8. D01- OS C/Consolat de Mar (Aprovació lnicial 2211112016 Aprovació Definitiva

28t09t2017)
9. DO1- OS C/Requesens (Aprovació Inicial 2211112016 Aprovació definitiva

28t09t2017)
10. DO1- OS Pl. Olles i C/Rera Palau (Aprovació lnicial 22l11l2}16Aprovació Definitiva

28t09t2017)
11.D01- OS Pl. Barceloneta (Aprovació lnicial 13t0212017 Aprovació Definitiva

28t09t2017)
12. D01- OS Pl. Sant Pere (Aprovació lnicial 1310212017 Aprovació Definitiva

28t09t2017)
13. D02- OS Av. Gaudí (Aprovació lnicial 041021201ä Aprovació Definitiva 2010512015)
14. D02- OS Av. . Mistral (Aprovació lnicial 2410312015, Aprovació Definitiva

21t10t2015)
15. D02- OS Pg. Sant Joan (Aprovació lnicial 2410312015, Aprovació Definitiva

21t10t2015)
16. D02- DP C/Marina (Aprovació lnicial 2410512016, Aprovació Definitiva 3111112016)
17. D02- OS Entorns Sagrada Família (Aprovació lnicial 2310612016, Aprovació

Def i n itiva 27 I 04 I 2017)
18. D03- OS C/Blai-Blesa (Aprovació lnicial 2010112015, Aprovació Definitiva

28t01t2016)
19. DO5- OS C/Major de Sarrià, Pl. Sarrià i Consell de la Vila (Aprovació lnicial

28 I 0 5 I 20 1 5, Aprovaci ó Def i n itiva 23 I 09 I 20 1 5)
20. D05- OS Pl. Bonanova (Aprovació lnicial 2410412015, Aprovació Definitiva

22t07t2015)
21.D05- DP C/Bon Pastor-Aribau (Aprovació Inicial 1110512015, Aprovació Definitiva

22t07t2015)
22.D06-OS Pl. delsol (Aprovació lnicial 15t02t2017, Aprovació Definitiva 26t10t2017)
23. D06- OS Pl. de la Vila de Gràcia (Aprovació lnicial 1510212017 Aprovació Definitiva

26110t2017)
24. DO6- OS Pl. de la Virreina (Aprovació lnicial 15t0212017 Aprovació Definitiva

26t10t2017)
25. D06- OS Pl. de la Revolució (Aprovació lnicial 1510212017 Aprovació Definitiva

26t10t2017)
26. D06- OS Pl. del Diamant (Aprovació lnicial 1510212017 Aprovació Definitiva

26t10t2017)
27 . DO6- OS Pl. Rovira i Trias (Aprovació lnicial 1510212017 Aprovació Definitiva

26t10t2017)
28. DO6- OS Pl. Nord (Aprovaòió lnicia I 1510212017 Aprovació Definitiva 2611012017)

Pàgina 3l de 32



@åå"üå?tntt.

29.Ð07- DP Pl. Joan Cornudella (Aprovació lnicial 1810512015, Aprovació Definitiva
26t05t2016)

30. D07- OS Pl. Eivissa i Entrons (Aprovació lnicial 17t11t2016, Aprovació Definitiva
27t04t2Ù17)

31. D09- OS Pl. Comerç (Aprovació lnicial 1711212015, Aprovació Definitiva
24t11t2O16)

32. D09- DP Pl. Masadas (Aprovació Inicial 2510412016, Aprovació Definitiva
15t12t2016)

33. D09- OS Rbles. Fabra i Puig i Onze de Setembre (Aprovació lnicial 2111012016,
Aprovació Definitiva 1610212017)

34. D09- OS P¡. Estació (Aprovació lnicial 2311112015. Aprovació Definitiva
ozt03t2017)

35. D09- OS C/Pons i Gallarza i Arc del Mercat (Aprovació lnicial 2111012016,
Aprovació Definitiva 2OlO4l2O17)

36. D10- OS Rbla. Poblenou (Aprovació lnicial 06/06/2016, Aprovació Definitiva
24t11t2016)

37. D00- OS Rbla. Catalirnya (Aprovació lnicial 1811112014, Aprovació Definitiva
21t01t2015)

38. D00- OS Av. Diagonal (Aprovació lnicial 1010412015, Aprovació Definitiva
25t02t2016)

Barcelona, 30 de gener de 2018
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