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Barcelona, 1 de setembre de 2006.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.

022006024260
A

Barcelona

ANUNCI D�APROVACIÓ DEFINITIVA

Exp. núm. 05PC1183
El Plenari del Consell Municipal, en sessió

celebrada el 21 de juliol de 2006, adoptà el
següent acord:

Aprovar definitivament, de conformitat
amb l�article 68 de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla especial d�usos del Port
Olímpic de Barcelona, d�iniciativa munici-
pal, amb les modificacions a que fa referèn-
cia l�informe de la Direcció Tècnica d�Urba-
nisme; i resoldre les al·legacions presentades
en el tràmit d�informació pública de l�aprova-
ció inicial, de conformitat amb l�informe de
lesmentada Direcció de valoració de les
al·legacions; informes, tots dos, que consten
a l�expedient i, a efectes de motivació, s�in-
corporen al present acord.

Contra aquest acord que és definitiu en via
administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala del Con-
tenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a aques-
ta publicació. No obstant, se�n pot interposar
qualsevol altre recurs que es consideri conve-
nient.

L�expedient restarà exposat, per a la con-
sulta i la informació que preveu l�article 101
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d�urbanis-
me, a l�arxiu de planejament de la Direcció
Tècnica d�Urbanisme i Infraestructures (Sec-
tor d�Urbanisme i Infraestructures. Av. Diago-
nal, núm. 240, planta quarta, 08018 Barcelo-
na).

NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA ESPECIAL D�USOS
DEL PORT OLÍMPIC DE BARCELONA

1. Àmbit del Pla

L�àmbit d�aplicació d�aquest pla especial
es circumscriu a l�àmbit de la concessió
administrativa atorgada per la Generalitat en
data 20 de juny de 1990 a la societat Vila
Olímpica SA per a la construcció i explotació
del Port Olímpic i és l�Ajuntament de Barce-
lona l�actual concessionari. Aquest àmbit
s�inclou dins el Port Olímpic de Barcelona i
té una superfície de 82.856,32 m2, que està
grafiada al plànol núm. 01, mitjançant una
línia de color vermell que n�assenyala tot el
perímetre.
2. Definicions

S�entén per zona d�ús comú especial la
superfície en la que, sense excloure de forma
permanent altres usos, es sotmet l�espai
públic a una especial intensitat o perillositat,
que afecta restrictivament els altres usos, o
que suposa un aprofitament més enllà dels
usos definits com generals.

S�entén per unitat de local, l�immoble d�ús
independent, susceptible per a la realització
d�una activitat industrial, comercial, profes-
sional, artística o de servei. Les unitats de
locals es dibuixen en els plànols i figuren
numerades correlativament.

S�entén per pallol cadascun dels espais
destinats a guardar els diversos objectes usats
o consumits a bord d�una embarcació.

S�entén per magatzem el local destinat a
dipositar-hi mercaderies per guardar-les.

S�entén per terrassa aquell espai deguda-
ment senyalitzat, ubicat en un espai obert i
lliure d�edificació, on s�ubiquen taules, cadi-
res i parasols per a ús públic.

Son vetlladors les terrasses que compten
amb proteccions a la coberta. En aquesta
normativa, s�utilitzarà genèricament el terme
terrasses, que inclourà els vetlladors.
3. Normativa de referència

Aquest Pla especial, com a instrument

urbanístic, s�emmarca i es fonamenta en el
que estableixen els articles 37 de la Llei
5/1998, de 17 d�abril de ports de Catalunya, i
l�article 56 del Decret 258/2003, de 21 d�oc-
tubre, d�aprovació del reglament de desenvo-
lupament de la Llei 5/1998. El pla es redacta
com a desenvolupament de les previsions
sobre règim d�usos del Pla general metropo-
lità, en l�àmbit del Port Olímpic de Barcelo-
na, de la Llei 2/2002, de 14 de març, d�urba-
nisme de Catalunya, així com del que dispo-
sa la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre poli-
cia d�espectacles, les activitats recreatives i
els establiments públics, i el Decret
239/1999, de 31 d�agost, pel qual s�aprova el
catàleg dels espectacles, les activitats recrea-
tives i els establiments públics sotmesos a
l�anterior llei.

Al mateix temps, el marc legal del Pla
especial està establert per la normativa secto-
rial tècnica i administrativa que és d�aplica-
ció, entre la qual cal destacar la següent:

- Decret 258/2003, de 21 d�octubre, d�a-
provació del Reglament de desenvolupament
de la Llei 5/1998, de 17 d�abril, de ports de
Catalunya

- Decret 206/2001, de 24 de juliol, d�apro-
vació del Reglament de Policia Portuària

- Ordre de 10 d�agost de 2001, per la qual
es regula la imatge identificadora dels ports
esportius de Catalunya

- Ordenança municipal d�activitats i d�in-
tervenció integral de l�administració ambien-
tal de Barcelona (a partir d�ara OMAIIAA)

- Ordenança municipal de les activitats i
dels establiments de concurrència pública de
Barcelona (a partir d�ara OMAECP)

- Ordenança municipal d�ús de les vies i
els espais públics de Barcelona

- Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre poli-
cia de l�espectacle, les activitats recreatives i
els establiments públics.

Bibliioteca General
Ajuntament de Barcelona
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- Ordre d�1 de juliol de 1994 de la Conse-
lleria de Governació de la Generalitat de
Catalunya, per la qual es determinen els
horaris de diversos establiments públics dedi-
cats a espectacles públics i/o activitats recre-
atives.

- Reglament particular de policia, gestió i
explotació del Port Olímpic de Barcelona

4. Règim del sòl i classificació urbanística
Tot l�àmbit d�aquest Pla especial es troba

en sòl de domini públic portuari amb la qua-
lificació urbanística de sistema portuari.

En el marc del sòl públic d�ús comú gene-
ral hi figuren els vials d�accés al port, els vials
interiors, les obres de defensa, les zones d�es-
tacionament i els espais lliures. En el marc

del sòl públic d�ús privatiu s�estableixen les
zones destinades a l�ús privatiu mitjançant la
cessió del dret d�ús preferent i gaudi o les
zones d�ús o accés restringit explotades
directament pel gestor portuari. I, en el marc
de l�ús comú especial, les zones destinades a
terrasses.

Conceptes§ Superfície (m2)§ Núm. plànol#

Accessos, vials, passeigs marítims i altres elements d�aprofitament i ús públic per a vianants.§ 35.824,03§ 04/05#
Zones d�ús o accés restringit explotades directament pel gestor del Port.§ 4.344,36§ 06#
Zones reservades a l�ús privatiu dels titulars d�un dret d�ús preferent§ 50.347,55§ 07/08#
Zones reservades a l�ús comú especial§ 8.605,24§ 09/10#
Amarradors d�ús públic tarifat§ 4.156,17§ 11#
Zones destinades a runes, escombraries, residus sòlids o líquids i materials de qualsevol tipus§ 1.853,96§ 12#
Zones destinades a dipositar xarxes i altres estris de pesca§ -§ -#
Zones destinades a dipositar estris i materials de les embarcacions§ 4.638,22§ 02A/13A#
Zones destinades a circulació i estacionament§ 16.453,74§ 13#

Es delimiten gràficament les superfícies i
l�àmbit d�ocupació de les terrasses i les zones
d�accessos, els vials i l�ús públic per a via-
nants.
4.1. Descripció de les zones

La superfície total és de 82.856,32 m2.
4.1.1. Accessos, vials, passeigs marítims i

d�altres elements d�aprofitament d�ús públic i
gratuït per a vianants.

Aquesta àrea està grafiada als plànols
núm. 04, planta baixa, accessos, vials i pas-
seigs marítims, i núm. 05, planta coberta,
accessos, vials i passeigs marítims, en què se
n�assenyala tota la superfície mitjançant el
color gris clar.

La superfície d�aquesta àrea és de
35.824�03 m2. Consta bàsicament dels
accessos al recinte del Port a través d�escales
i rampes que permeten salvar la diferència de
cotes entre les zones de vorera municipal
que, annexes al recinte, permeten l�accés al
Port i a totes les superfícies interiors al recinte
d�ús públic per a vianants.

4.1.2. Zones d�accés o ús restringit explo-
tades directament pel gestor del Port

Aquesta àrea està grafiada al plànol núm.
06, zones d�accés o ús restringit explotades
pel gestor del port, en què se n�assenyala tota
la superfície mitjançant el color vermell.

La superfície d�aquesta àrea és de
4.344�36 m2. Consta bàsicament de l�edifici
de Capitania, l�escar i les àrees tècniques on
hi ha les infraestructures de serveis necessà-
ries per al bon funcionament del recinte.

4.1.3. Zones reservades a l�ús privatiu dels
titulars d�un dret d�ús preferent

Aquesta àrea està grafiada als plànols
núm. 07, planta baixa, zones reservades a
l�ús privatiu dels titulars d�un dret d�ús prefe-
rent, i núm. 08, planta coberta, zones reser-
vades a l�ús privatiu dels titulars d�un dret
d�ús preferent, en què se n�assenyala tota la
superfície mitjançant el color groc.

La superfície d�aquesta àrea és de
50.347�55 m2. Consta bàsicament d�amarra-
dors i locals en règim de cessió de dret d�ús
preferent, ja sigui de caràcter temporal o
durant tot el termini de la concessió. S�in-

clouen en aquesta zona els locals, els ama-
rradors i les àrees utilitzades pel Centre
Municipal de Vela.

4.1.4. Zones reservades a l�ús comú espe-
cial

Aquesta àrea està grafiada als plànols
núm. 09, planta baixa, zones reservades a
l�ús comú especial, i núm.10, planta coberta,
zones reservades a l�ús comú especial, en
què se n�assenyala tota la superfície mit-
jançant el color verd.

La superfície d�aquesta àrea és de
8.605�24 m2. Consta dels espais que hi ha
davant dels locals. Per a l�ocupació d�aquest
domini públic portuari cal la corresponent
autorització per períodes no superiors a tres
anys.

Només s�autoritzaran aquelles terrasses
que s�adeqüin a la normativa d�accessibilitat i
barreres arquitectòniques i s�ajustin a les
prescripcions que consten a la present orde-
nació. Per garantir aquestes serà preceptiva
l�aprovació d�un projecte d�instal·lació de
terrassa i uns models normalitzats de parasols
i umbracles.

4.1.5. Amarradors d�ús públic tarifat
Aquesta àrea està grafiada al plànol núm.

11, planta baixa, amarradors d�ús públic tari-
fat, en què se n�assenyala tota la superfície
mitjançant el color blau clar.

La superfície d�aquesta àrea és de
4.156�17 m2.

4.1.6. Zona de galeria de serveis
Aquesta àrea està grafiada al plànol núm.

12, planta baixa, zones destinades a runa i
deixalles, en què se n�assenyala tota la
superfície mitjançant el color lila.

La superfície d�aquesta àrea és de
1.853�96 m2. Consta bàsicament de les gale-
ries de serveis, les boques d�abocaments de
la xarxa de recollida pneumàtica de residus
instal·lada al recinte i de les àrees destinades
a emmagatzemar els residus de l�escar i dels
locals.

4.1.7. Zones destinades a dipositar xarxes i
altres estris de pesca

No hi ha cap àrea destinada a aquest ús.
4.1.8. Zones destinades a dipositar estris i

materials dels vaixells
Aquesta àrea correspon als pallols i és la

grafiada als plànols núm. 02A/13A, amb una
superfície de 4.638�74 m2.

4.1.9. Zones destinades a circulació, esta-
da i aparcament de vehicles

Aquesta àrea està grafiada al plànol núm.
13, planta baixa, zones destinades a circula-
ció i aparcaments, en què se n�assenyala tota
la superfície mitjançant el color gris fosc.

La superfície d�aquesta àrea és de
16.453�74 m2. Consta bàsicament dels vials
interiors i de les zones destinades a l�estacio-
nament de vehicles.
5. Usos admesos

Els usos per a cadascun dels cinc molls
que formen el Port Olímpic són els que es
descriuen tot seguit.
5.1. Moll de Marina.

Els usos admesos són els següents:
- Activitats industrials, de comerç no ali-

mentari al detall i de serveis que pel seu baix
impacte ambiental estan incloses a l�annex
III.3 de l�OMAIIAA, vigent en cada moment.

- Pràctica de l�esport i/o cultura física en
establiments adequats, com centres de
gimnàstica, aeròbic o similars, amb finalitats
estrictament recreatives, corresponent a l�a-
partat d�activitats recreatives de l�OMAECP,
epígraf 2.1.2.4.

- Exposicions, museus i altres similars.
(Annex I, epígraf 2.5.1 de l�OMAECP)

Els establiments podran ocupar com a
màxim tres unitats de local confrontades.
5.2. Moll de Mestral.

a) Els usos admesos són els següents:
- Activitats industrials, de comerç no ali-

mentari al detall i de serveis que pel seu baix
impacte ambiental estan incloses a l�annex
III.3 de l�OMAIIAA, vigent en cada moment.

- Pràctica de l�esport i/o cultura física en
establiments adequats, com centres de
gimnàstica, aeròbic o similars, amb finalitats
estrictament recreatives, corresponent a l�a-
partat d�activitats recreatives de l�OMAECP,
epígraf 2.1.2.4.

- Exposicions, museus i altres similars.
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(Annex I, epígraf 2.5.1 de l�OMAECP)
- Activitats recreatives de restauració.

(Annex I, epígraf 2.3 de l�OMAECP).
- Activitats musicals (Annex I, epígraf 2.2,

concretament del 2.2.1 al 2.2.5, restant
exclosos el 2.2.6 i 2.2.7 de l�OMAECP) amb
un màxim de 33 unitats de local o mòdul..

Els establiments podran ocupar com a
màxim tres unitats de local confrontades.

b) L�espai d�ús comú especial
Només s�autoritzaran aquelles terrasses

que s�adeqüin a la normativa d�accessibilitat i
barreres arquitectòniques i s�ajustin a les
següents prescripcions:

1. L�espai a ocupar per les terrasses és el
que figura grafiat als plànols, sense que en
cap cas es pugui anar més enllà de l�ocupa-
ció permesa. La delimitació de l�espai ocupa-
ble haurà de ser marcat adequadament en el
terra.

2. Les terrasses estaran situades davant de
la façana de la unitat o unitats de local on es
desenvolupi una activitat de concurrència
pública.

3. Les terrasses que s�instal·lin no poden
tenir cap tipus d�element acústic extern o de
megafonia, i el mobiliari ha de ser el menys
sorollós possible. Les terrasses a més a més
de les taules i cadires no poden tenir altre
mobiliari auxiliar, com ara barres o frigorí-
fics.

4. El material de les cobertes ha de ser tèx-
til o similar i desmuntable. Les taules, cadires
i altres elements de les terrasses han d�har-
monitzar entre si i amb l�entorn en el croma-
tisme, els materials, el disseny i la il·lumina-
ció. Les vinculades a establiments d�ambien-
tació musical no poden tenir paraments late-
rals.

5. No es poden passar cables elèctrics
aeris des de les terrasses fins als locals.

6. No es permetrà cap tipus de publicitat
en les terrasses. L�únic missatge d�identifica-
ció permès serà la raó social de l�establiment
o el nom comercial autoritzat.

7. Els titulars de les terrasses hauran d�ob-
servar totes les normes de seguretat, tant en
els materials com a les instal·lacions, dispo-
sant dels corresponents certificats tècnics
emesos per una entitat autoritzada.

8. Caldrà respectar la ubicació i les ampla-
des dels recorreguts d�evacuació en l�espai
de les terrasses, tal i com es dibuixen en els
plànols i es descriuen tot seguit:

- Cada 50 m aproximadament hi haurà
d�haver un pas públic permanent mínim de
3,20 m d�amplada, completament lliure
d�obstacles.

- El pas públic entre la façana del local i la
terrassa ha de mesurar com a mínim 3,20 m
d�amplada i ha de quedar completament lliu-
re de qualsevol objecte.

- A l�interior de les terrasses hi haurà d�ha-
ver un pas d�un 1 m d�amplada que comuni-
qui les dues façanes de la terrassa, lliure
d�objectes. En el cas que les terrasses siguin
umbracles amb algun tipus de tancament
lateral, aquest pas ha de tenir sortida i/o
entrada directa a l�espai públic principal i
posterior.

- Quan l�espai ocupat per terrassa tingui
una amplada inferior als 4,30 m no és pre-
ceptiu el pas interior d�1 m d�amplada, sem-
pre que aquesta terrassa confronti lateralment
amb el pas públic de 3,20 m d�amplada pre-
ceptiu cada 50 m aproximadament entre el
pas públic principal dels locals i el posterior
de les terrasses. Es manté, també en aquest
cas, l�obligació, en el supòsit que les terrasses
siguin umbracles amb algun tipus de tanca-
ment lateral, de disposar de dues entrada/sor-
tida que poden ser per la part front als locals
i posterior o lateral.

- S�haurà de deixar com a mínim una
amplada de 3,20 m entre la part de darrera
d�aquestes terrasses i els accessos, vials i
rampes per a pas de vehicles.

9. Els horaris màxims d�obertura i funcio-
nament de les terrasses seran els següents:

a) Tancament a les 3 de la matinada els
divendres, dissabtes i vigílies de festius i a les
2,30 la resta de dies.

b) La terrassa no podrà iniciar el seu ser-
vei, en cap cas, abans de les 8 hores del
matí.

c) Les activitats d�ambientació musical,
l�horari màxim de tancament de les quals
sobrepassi de l�esmentat a l�epígraf 9 a),
podran continuar la seva activitat només en
l�interior de l�establiment fins a l�hora que els
hi correspongui.

10. Finalment, com a garantia de les ante-
riors prescripcions i per a l�autorització de les
terrasses serà preceptiva l�aprovació d�un
projecte i uns models de parasols i/o umbra-
cles normalitzats. La terrassa que s�hagi d�u-
bicar davant d�un local necessitarà d�un pro-
jecte de terrassa que aprovarà l�autoritat
competent per tal de garantir les prescrip-
cions del pla i restant normativa que sigui
d�aplicació. Això, sense perjudici, que es
pugui presentar un projecte global per molls
o pels molls de Gregal i Mestral conjunta-
ment, d�instal·lació de les terrasses que, a
més a més, tingui en compte l�impacte pai-
satgístic en el port.
5.3. Moll de Gregal.

a) Els usos admesos són els següents:
- Activitats industrials, de comerç no ali-

mentari al detall i de serveis que pel seu baix
impacte ambiental estan incloses a l�annex
III.3 de l�OMAIIAA, vigent en cada moment.

- Pràctica de l�esport i/o cultura física en
establiments adequats, com centres de
gimnàstica, aeròbic o similars, amb finalitats
estrictament recreatives, corresponent a l�a-
partat d�activitats recreatives de l�OMAECP,
epígraf 2.1.2.4.

- Exposicions, museus i altres similars.
(Annex I, epígraf 2.5.1 de l�OMAECP)

- Activitats recreatives de restauració.
(Annex I, epígraf 2.3 de l�OMAECP).

Els establiments podran ocupar com a
màxim cinc unitats de local confrontades,
sense agrupació permesa entre els mòduls
existents a la segona plataforma (cota 7,30 m)
i formats per dues unitats de local cadascun.

b) L�espai d�ús comú especial
Només s�autoritzaran aquelles terrasses

que s�adeqüin a la normativa d�accessibilitat i
barreres arquitectòniques i s�ajustin a les
següents prescripcions:

1. L�espai a ocupar per les terrasses és el
que figura grafiat als plànols, sense que en
cap cas es pugui anar més enllà de l�ocupa-
ció permesa. La delimitació de l�espai ocupa-
ble haurà de ser marcat degudament en el
terra.

2. Les terrasses estaran situades davant de
la façana de la unitat o unitats de local on es
desenvolupi una activitat de concurrència
pública.

3. Les terrasses que s�instal·lin no poden
tenir cap tipus d�element acústic extern o de
megafonia, i el mobiliari ha de ser el menys
sorollós possible. Les terrasses a més a més
de les taules i cadires no poden tenir altre
mobiliari auxiliar, com ara barres o frigorí-
fics.

4. El material de les cobertes ha de ser tèx-
til o similar i desmuntable. Les taules, cadires
i altres elements de les terrasses han d�har-
monitzar entre si i amb l�entorn en el croma-
tisme, els materials, el disseny i la il·lumina-
ció. No es poden passar cables elèctrics aeris
des de les terrasses fins als locals.

5. No es permetrà cap tipus de publicitat
en les terrasses. L�únic missatge d�identifica-
ció permès serà la raó social de l�establiment
o el nom comercial autoritzat.

6. Els titulars de les terrasses hauran d�ob-
servar totes les normes de seguretat, tant en
els materials com a les instal·lacions, dispo-
sant dels corresponents certificats tècnics
emesos per una entitat autoritzada.

7. Caldrà respectar la ubicació i les ampla-
des dels recorreguts d�evacuació en l�espai
de les terrasses, tal i com es dibuixen en els
plànols i es descriuen tot seguit:

- Cada 50 m aproximadament hi haurà
d�haver un pas públic permanent mínim de
3,20 m d�amplada, completament lliure
d�obstacles.

- El pas públic entre la façana del local i la
terrassa ha de mesurar com a mínim 3,20 m
d�amplada i ha de quedar completament lliu-
re de qualsevol objecte.

- A l�interior de les terrasses hi haurà d�ha-
ver un pas d�un 1 m d�amplada que comuni-
qui les dues façanes de la terrassa, lliure
d�objectes. En el cas que les terrasses siguin
umbracles amb algun tipus de tancament
lateral, aquest pas ha de tenir sortida i/o
entrada directa a l�espai públic principal i
posterior.

- Quan l�espai ocupat per terrassa tingui
una amplada inferior als 4,30 m no és pre-
ceptiu el pas interior d�1 m d�amplada, sem-
pre que aquesta terrassa confronti lateralment
amb el pas públic de 3,20 m d�amplada pre-
ceptiu cada 50 m aproximadament entre el
pas públic principal dels locals i el posterior
de les terrasses. Es manté, també en aquest
cas, l�obligació, en el supòsit que les terrasses
siguin umbracles amb algun tipus de tanca-
ment lateral, de disposar de dues entrada/sor-
tida que poden ser per la part front als locals
i posterior o lateral.

- S�haurà de deixar com a mínim una
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amplada de 3,20 m entre la part de darrera
d�aquestes terrasses i els accessos, vials i
rampes per a pas de vehicles.

8. Els horaris màxims d�obertura i funcio-
nament de les terrasses seran els següents:

a) Tancament a les 3 de la matinada els
divendres, dissabtes i vigílies de festius i a les
2,30 la resta de dies.

b) La terrassa no podrà iniciar el seu ser-
vei, en cap cas, abans de les 8 hores del
matí.

9. Finalment, com a garantia de les ante-
riors prescripcions i per a l�autorització de les
terrasses serà preceptiva l�aprovació d�un
projecte i uns models de parasols i umbracles
normalitzats. La terrassa que s�hagi d�ubicar
davant d�un local necessitarà d�un projecte
de terrassa que aprovarà l�autoritat compe-
tent per tal de garantir les prescripcions del

pla i restant normativa que sigui d�aplicació.
Això, sense perjudici, que es pugui presentar
un projecte global per molls o pels molls de
Gregal i Mestral conjuntament, d�instal·lació
de les terrasses que, a més a més, tingui en
compte l�impacte paisatgístic en el port.
5.4. Escullera del Poble Nou.

Els usos admesos són els següents:
- Portuaris als pallols existents en aquesta

escullera.
- Activitats industrials, de comerç no ali-

mentari al detall i de serveis que pel seu baix
impacte ambiental estan incloses a l�annex
III.3 de l�OMAIIAA, vigent en cada moment.

- Pràctica de l�esport i/o cultura física en
establiments adequats, com centres de
gimnàstica, aeròbic o similars, amb finalitats
estrictament recreatives, corresponent a l�a-
partat d�activitats recreatives de l�OMAECP,

epígraf 2.1.2.4.
- Exposicions, museus i altres similars.

(Annex I, epígraf 2.5.1 de l�OMAECP).
Els establiments podran ocupar com a

màxim tres unitats de local confrontades.
Els usos de serveis i comerç no alimentari

al detall es situarien als espais ubicats a la
planta baixa i primera de l�escullera del
Poble Nou.
5.5. Moll de Xaloc

Tindrà un ús portuari i aquest es desenvo-
luparà a l�edifici de Capitania, l�escar i les
àrees tècniques on hi ha les infraestructures
de serveis necessàries per al bon funciona-
ment del recinte. També hi ha una zona d�es-
tacionament.
Quadre resum d�usos

Moll§ Portuari§ Comercial§ Oficines§ Industrial§ Cultural§ Esportiu§ Musicals§ Restauració#

Marina(*1)§ _§ (1)§ (1)§ (1)§ (2)§ (3)§ No admès§ No admès#
Mestral(*1)§ _§ (1)§ (1)§ (1)§ (2)§ (3)§ (4)§ (5)#
Gregal(*2)§ _§ (1)§ (1)§ (1)§ (2)§ (3)§ No admès§ (5)#
Escullera Poble Nou(*1)§ Admès§ (1)§ (1)§ (1)§ (2)§ (3)§ No admès§ No admès#
Xaloc§ Admès§ No admès§ No admès§ No admès§ No admès§ No admès§ No admès§ No admès#

(1) Exclusivament les activitats recollides a l�annex
III.3 de l�OMAIIAA

(2) Exclusivament les activitats recollides a l�annex I
epígraf 2.5.1 de l�OMAECP

(3) Exclusivament les activitats recollides a l�annex I
epígraf 2.1.2.4 de l�OMAECP

(4) Exclusivament les activitats recollides a l�annex I
epígrafs del 2.2.1 al 2.2.5, de l�OMAECP. Amb
expressa exclusió del 2.2.6 al 2.2.7. I un total de
33 unitats de local com a màxim per a aquestes
activitats

(5) Exclusivament les activitats recollides a l�annex I
epígraf 2.3 de l�OMAECP

(*1) Els establiments podran ocupar com a màxim tres
unitats de local confrontades.

(*2) Els establiments podran ocupar com a màxim
cinc unitats de local confrontades, sense que
agrupació permesa entre els mòduls existents per
a la segona plataforma (cota 7,30 m) i formats per
dues unitats de local cadascun.

6. Activitats de concurrència pública
L�annex I de l�OMAECP classifica els esta-

bliments de concurrència pública en funció
del l�objecte de la seva activitat. Les denomi-
nacions són les següents:
1. Espectacles. activitats d�exhibició i
espectacle

1.1. Exhibicions o espectacles en recintes
descoberts
2. Activitats recreatives

2.1. Activitats esportives
2.1.1. Activitats esportives recreatives

practicades en recintes descoberts...
2.1.2. Activitats esportives recreatives

practicades en recintes coberts...
2.1.2.4. Les consistents en la pràctica de

l�esport i/o la cultura física en establiments
adequats, com ara centres de gimnàstica,
aeròbic o similars, amb finalitats estrictament
recreatives.

2.2. Activitats musicals
2.2.1. Bar musical: disposa de servei de

bar, amb ambientació musical per mitjans
mecànics, però no pot disposar de pista de
ball o d�espai assimilable, ni oferir represen-
tacions, projeccions, espectacles ni actua-
cions.

2.2.2. Discoteca: disposa de servei de bar i
d�un espai idoni per ballar, amb una o més
pistes, amb música gravada prèviament i
transmesa per mitjans mecànics i amb una o
més barres i/o serveis de taula; ocasional-
ment, hi poden tenir lloc breus exhibicions i
espectacles.

2.2.3. Sala de ball: té per objecte oferir al
públic un espai idoni per ballar amb música
interpretada en directe i, complementària-
ment, amb música pregravada i transmesa
per mitjans mecànics; les sales de ball han de
disposar d�escenari per a l�orquestra, de pista
de ball, de camerinos per als músics i de ser-
vei de bar.

2.2.4. Sala de festes amb espectacle: té
com a objecte oferir actuacions musicals, de
varietats o música per ballar; les sales de fes-
tes han de disposar d�escenari amb pista de
ball o sense, de camerinos per a artistes que
actuen i de servei de bar i/o de restaurant.

2.2.5. Cafè teatre i cafè concert: tenen per
objecte únic oferir en directe actuacions
musicals, teatrals o de varietats, sense pista
de ball ni espai assimilable; aquests establi-
ments han de disposar de servei de bar, d�es-
cenari, de camerinos per als artistes que
actuen i de cadires i taules per al públic
espectador.

2.2.6. Sales d�exhibició sexual: locals que
ofereixen actuacions i espectacles d�exhibi-
ció d�actuacions i de pràctiques sexuals,
inclosos els denominats peep-show. Aquests
establiments poden disposar d�una o diverses
instal·lacions de bar, d�ambientació musical,
d�espectacles i d�exhibicions.

2.2.7. Locals on s�exerceix la prostitució
2.2.7.1. Locals amb servei de bar i amb

ambientació musical per mitjans mecànics,
sense pista de ball ni espai assimilable, que
disposa de reservats annexos on es presten
serveis de naturalesa sexual.

2.2.7.2. Locals que ofereixen actuacions i
espectacles eròtics, amb escenari i pista de
ball o sense, amb camerino per als artistes,
seients i taules per al públic espectador, i que
disposa de reservats annexos on es presten
serveis de naturalesa sexual.
2.3. Activitats de restauració

2.3.1. Bar: disposa de barra i, addicional-
ment, de servei de taules, per proporcionar al
públic, mitjançant un preu, begudes acom-
panyades o no de tapes i d�entrepans freds o
calents. No s�hi poden servir dinars ni sopars.
Pot disposar d�aparells generadors de calor
com ara cafeteres i forns de microones amb
l�única finalitat d�escalfar tapes o entrepans,
sense que puguin elaborar-se aliments cui-
nats en el propi establiment; tanmateix, s�hi
poden servir tapes cuinades procedents d�una
empresa de càtering o cuina industrial degu-
dament inscrita al Registre Sanitari d�Indús-
tries.

2.3.2. Bar amb restauració menor
2.3.2.1. Bar amb restauració mixta menor.

Bar de les mateixes característiques i limita-
cions que els de la classe 2.3.1, que disposa
com a únic instrument addicional de cocció i
preparació d�aliments d�una planxa elèctrica
de 3 kW per a l�elaboració d�entrepans
calents.

2.3.2.2. Bar amb menjar ràpid. Bar que
disposa de tota mena d�elements de cocció i
preparació d�aliments, sense límit de tipus,
de combustible ni de potència, en els quals
es poden elaborar tapes i entrepans freds i
calents, però on no és possible servir dinars
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ni sopars.
2.3.3. Restaurant: disposa de servei de

menjador amb al finalitat d�oferir àpats al
públic, consistents bàsicament en dinars i
sopars, mitjançant un preu, per ser consumits
en el mateix establiment on es desenvolupa
l�activitat. Els aliments servits poden ser ela-
borats a la cuina del propi establiment o bé
procedir d�una empresa de càtering o cuina
industrial degudament inscrita al Registre
Sanitari d�Indústries.

2.3.3.1. Restaurant en el qual tots o part
dels aliments s�elaboren en la pròpia cuina
de l�establiment.

2.3.3.2. Restaurant en el qual, exclusiva-
ment, se serveixen menjars procedents d�una
empresa de càtering degudament inscrita al
Registre Sanitari d�Indústries, amb una potèn-
cia màxima d�escalfament de 5 kW i sense
potència de cocció.

2.3.4. Restaurant bar: aquesta activitat té
com a objecte oferir al públic, mitjançant un
preu, els serveis de restaurant i de bar con-
juntament.

2.3.4.1. Restaurant bar en el qual tots o
part dels aliments servits al restaurant s�ela-
boren en la pròpia cuina de l�establiment.

2.3.4.2. Restaurant bar en el qual els men-
jars servits en el restaurant procedeixen,
exclusivament, d�una empresa de càtering
degudament inscrita al Registre Sanitari
d�Indústries, amb una potència màxima d�es-
calfament de 5 kW i sense potència de coc-
ció.

2.3.4.3. Gelateries, orxateries i comerç ali-
mentari amb degustació
2.4. Activitats de joc i atraccions....

2.5. Activitats culturals i socials
2.5.1 Exposicions, museus i altres simi-

lars. Aquestes activitats, a més de la mostra
de pintures, escultures, fotografies, llibres,
vestuari o qualsevol altre tipus d�objecte
moble, també poden emprar mitjans audio-
visuals.

Barcelona, 1 de setembre de 2006.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.

022006024262
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Ciutat Vella es segueix expedient, incoat per
Serveis Escenics Goya SL per a la concessió
de llicència ambiental per l�exercici de l�acti-
vitat de espectacles teatrals, d�activitats recre-
atives, culturals o folklòriques, de pública
concurrència en recinte cobert.(Teatre Goya).
en el local situat a C Joaquin Costa 68, (Exp.
01-2006-0338).

D�acord amb el que estableix l�article 50
de l�Ordenança Municipal d�Activitats i d�In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-

mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L�expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C/Ramelleres, 17-2ª Pl.).

Barcelona, 31 d�agost de 2006.
La Secretària Tecnicojurídica, Margarita

Pinart i Camarasa.

022006024277
A

Barcelona

ANUNCI

En compliment del que s�estableix en l�ar-
ticle 93.2 del Reial Decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny, pel qual s�aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes de les Administra-
cions Públiques (TRLCAP), es fa públic que
en el mes de juliol la Gerent Municipal va
adjudicar els següents contractes:
2006.
Núm. Exp. 825/06; núm. contracte

06002124; import d�adjudicació
153.932,00 Euros; descripció:: Actualitza-
ció de la informació de la base de dades
documental EXPAT; adjudicatari: Ser-Mes
Planificación, SL.; CIF núm. B-81746257;
data d�adjudicació: 28 de juliol de 2006.

Núm. Exp. 835/06; núm. contracte
06002167; import d�adjudicació
240.000,00 Euros; descripció: Serveis
publicitaris consistents en la producció i
instal·lació d�elements publicitaris, el
seguiment, control i la seva retirada; adju-
dicatari: Sundis, SA; CIF núm. A-
08652828; data d�adjudicació: 28 de juliol
de 2006.
Barcelona, 1 de setembre de 2006.
El Secretari delegat, Antoni Galiano i Bara-

jas.

022006024283
A

Barcelona

EDICTE

Exp. Núm.05P1955
Des de la Direcció Tècnica d�Urbanisme i

Infraestructures, es tramita l�expedient relatiu
Pla de millora urbana de l�illa delimitada pels
carrers d�Àlaba, de Tànger, de Sancho d�Àvi-
la i de Pamplona �districte d�activitats
22@bcn-, promogut per Brilten Immobiliària,
S.L., i Unifacasa, S.L.;. aprovat definitivament
pel Plenari del Consell Municipal en sessió
celebrada el 26 de maig de 2006

Intentada la notificació de l�acord d�apro-
vació definitiva, no ha estat possible portar-la
a terme en el següent cas:
Cognoms: Pavillard Puig, Ma. Teresa
Adreça: c. Santa Fé de Nuevo Méjico,3,6è2ª
Ciutat: 08017

El text de l�acord esmentat, és el següent:

�Aprovar definitivament, de conformitat
amb l�article 68 de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla de millora urbana de l�illa
delimitada pels carrers d�Àlaba, de Tànger,
de Sancho d�Àvila i de Pamplona �districte
d�activitats 22@bcn-, promogut per Brilten
Immobiliària, S.L., i Unifacasa, S.L. amb les
modificacions a què fa referència l�informe
de la societat municipal 22 Arroba Bcn, S.A.;
resoldre les al·legacions presentades en el
tràmit d�informació pública de l�aprovació
inicial, de conformitat amb l�esmentat infor-
me que conté, també, la valoració de les
al·legacions presentades; informe que consta
a l�expedient i a efectes de motivació s�incor-
pora a aquest acord.�

Per la qual cosa, de conformitat amb el
que estableix l�art. 59.4 de la Llei de Regim
Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificat
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es practi-
ca la present notificació, indicant al interessat
que en el termini de dos mesos a partir de
l�endemà de la publicació del present edicte
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Bar-
celona, poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya. No obstant, se�n pot inter-
posar qualsevol altre recurs que es consideri
convenient.

Barcelona, 1 de setembre de 2006.
La Secretària delegada, Natàlia Amorós i

Bosch.

022006024298
A

Barcelona

ANUNCI

Exp. 06GU36.
La Regidora Ponent d�Urbanisme, per

delegació efectuada per Decret d�Alcaldia de
5 de maig de 2006, en data 26 de juliol de
2006, ha resolt:

Aprovar inicialment, a l�empara dels arti-
cles 113.1.a) i 113.2 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s�aprova el
Text refós de la Llei d�urbanisme, en relació a
l�article 112.4 del mateix text legal, el polí-
gon d�actuació urbanística discontinu consti-
tuït per la finca del carrer Concepció Arenal,
165-185, coneguda com a �Canòdrom Meri-
diana�, qualificada de sistema d�equipament
comunitari (clau 7-a) pel planejament
urbanístic vigent, i la finca situada en front
del carrer Pallars, entre els carrers d�Agricul-
tura i de Josep Pla, qualificada de zona d�or-
denació volumètrica específica (clau 18) pel
planejament urbanístic vigent, i que té per
objecte l�adjudicació a l�Ajuntament de Bar-
celona de la finca del Canòdrom per tal de
destinar-la a un equipament de titularitat
pública compatible amb la catalogació dels
seus elements protegits, i que s�executarà
mitjançant reparcel·lació voluntària en els
termes del conveni subscrit en data 25 de




