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AJUNTAMENTS

Abrera

RECTIFICACIÓ D�ERRADES

Publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 27 de data 01.02.2005, l�a-
provació definitiva dels Pressupostos per l�e-
xercici del 2005, on diu s�ha declarat per
Decret de l�Alcaldia, amb data 21.12.2005
núm. 7856, ha de dir s�ha declarat per Decret
de l�Alcaldia, amb data 21.01.2005 núm.
7856)

Abrera, a 22 d�agost del 2005.
El Secretari acctal., Mª Isabel de la Cerda.

022005019723
A

Badia del Vallès

ANUNCI

En virtut de la delegació atorgada mit-
jançant resolució de l�alcaldia núm. 770/05
de 27 de juliol, l�alcalde accidental d�aquest
Ajuntament, per resolució del 18 d�agost de
2005, nomena per màxima urgència a la Sra.
Arantxa Pérez Ramos, des del dia 19 d�agost
de 2005, amb la categoria de auxiliar de
manteniment-conserge.

Badia del Vallès, 19 d�agost de 2005.
L�Alcalde acctal., Juan Antonio Lancho

Aceituno.

022005019679
A

Barcelona

ANUNCI

Exp. núm. 04GU537
La Comissió de Govern, en sessió de data

29 de juny de 2005, aprovà, entre d�altres, el
següent acord:

�1r) Aprovar, a l�empara de l�article 113.4
de la Llei 2/02, d�urbanisme, la constitució de
la Junta de Compensació del polígon d�actua-
ció del Pla de millora urbana de concreció de
les alineacions del carrer de Joncar, núms. 15
al 23, i d�ordenació volumètrica de les par-
cel·les del carrer de Joncar, núms. 21 i 23, i
del carrer de Marià Aguiló, núms. 104 i 106,
formalitzada mitjançant escriptura pública
atorgada el 17 de maig de 2005, davant el
notari de Barcelona Sr. Miquel Tarragona
Coromina, sota el número 2468 del seu pro-
tocol, per la totalitat dels propietaris de les
finques incloses a l�àmbit. 2n) Traslladar a la
Direcció General d�Urbanisme, una vegada
ferm en via administrativa l�acord d�1 de juny
de 2005, d�aprovació definitiva del Projecte
d�estatuts i bases d�actuació, la documentació
que prescriu l�article 64 del Reglament parcial
de la Llei d�urbanisme, als efectes de la ins-
cripció de la Junta de Compensació en el
Registre d�Entitats Urbanístiques Col·labora-

dores. 3r) Publicar aquest acord en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en un diari dels de
més circulació de la província, i notificar-lo
individualment als interessats afectats. 4t)
Donar-ne compte a la Comissió d�Urbanisme,
Infraestructures i Habitatge.

Contra aquest acord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potes-
tatiu de reposició davant l�òrgan que l�ha
adoptat, en el termini d�un mes comptat a
partir del dia següent al de la recepció de la
present notificació, o es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptats des de l�en-
demà de la present notificació.

Contra la resolució expressa del recurs
potestatiu de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jut-
jat del Contenciós Administratiu de Barcelo-
na, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs
potestatiu de reposició, que s�entendrà pro-
duïda un cop transcorregut un mes comptat
des del dia següent al de la seva interposició
sense que s�hagi notificat resolució expressa,
es pot interposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Jutjat del Contenciós Admi-
nistratiu de Barcelona, en el termini de sis
mesos a comptar des del dia següent al que
s�hagi produït la desestimació tàcita.

No obstant, se�n pot interposar qualsevol
altre recurs que es consideri convenient.

Us ho comunico als efectes oportuns.
Barcelona, 1 de juliol de 2005.
El Secretari general, Jordi Cases i Pallarès.

022005018013
A

Barcelona

RECTIFICACIÓ D�ERRADA MATERIAL

Exp. núm. 04PC1065
En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de

Barcelona núm. 190 (pàgines 33 a 39) de 10
d�agost de 2005, va publicar-se l�anunci de
l�acord, adoptat pel Plenari del Consell Muni-
cipal en sessió de 15 de juliol de 2005, d�a-
provació definitiva del Pla especial d�establi-
ments de pública concurrència i altres activi-
tats del Districte de Gràcia, i de la seva nor-
mativa.

Constatada l�existència d�errades en la
publicació de la normativa, i als sols efectes
de la seva subsanació, es procedeix de nou a
la correcta publicació de la normativa de
l�esmentat Pla.

NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL
D�ESTABLIMENTS DE PÚBLICA I ALTRES
ACTIVITATS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Àmbit d�aplicació
L�àmbit físic d�aplicació del Pla especial

per a la regulació dels usos referits a les acti-
vitats i establiments de pública concurrència
és el del Districte de Gràcia 6è., de Barcelo-
na.
Article 2

Determinacions del Pla especial
2.0. L�objecte d�aquest Pla especial és

regular les condicions urbanístiques d�ubica-
ció i emplaçament de les implantacions i/o
ampliacions dels establiments de públic con-
currència al districte de Gràcia.

2.1. El Pla especial regula els usos del sòl
derivats de les activitats dels establiments de
concurrència pública, en desenvolupament
de la regulació del règim d�usos establert a
les Normes Urbanístiques del P.G.M., i de les
categories establertes en l�Ordenança d�acti-
vitats i d�establiments de concurrència públi-
ca (A.D. 11 d�abril del 2003), o norma que la
substitueixi.

2.2. El Pla especial té la seva habilitació
legal en l�article 68.5 de la Llei d�urbanisme
de Catalunya, l�article 44 i següents de l�or-
denança d�activitats i d�establiments de con-
currència pública, i l�article 67 de la Carta
municipal de Barcelona.

2.3. Regula de forma específica la relació
entre les diverses classes d�establiments i
l�objecte de llur activitat i les condicions
urbanístiques d�emplaçament.

2.4. S�estableixen els següents paràmetres
reguladors:

- Les classes d�establiment (en funció de
les seves activitats, objecte de regulació en el
Pla especial).

- La definició d�àrees territorials en funció
de la seva trama urbana.

- La definició de zones en base a l�espai
públic o privat d�ús públic al qual donen
front les finques on s�ubiquen els establi-
ments, que tenen com a criteri bàsic les
amplades de vials i places, així com el seu
grau d�accessibilitat.

- La delimitació de zones de tractament
específic.

- Les distàncies entre diferents establiments
de concurrència pública.

- Les distàncies entre alguns d�aquests
establiments (segons la classificació d�establi-
ments establerta en l�article 4) amb els recin-
tes, locals i/o edificis destinats a determinats
usos d�especial protecció que es refereixen a
certs tipus d�equipaments.

- L�establiment del paràmetre de densitat
d�establiments de concurrència pública en
àmbits determinats.

- Regulació especial de l�emplaçament del
local en l�edifici, que es refereix a determi-
nats casos de prohibició d�ubicació en altres
plantes que no siguin la planta baixa i en
contigüitat amb habitatges tant en el propi
edifici com en els col·lindants.
Article 3

Normativa de referència
Atès que l�objecte del Pla especial és regu-

lar la relació entre l�establiment i el seu
emplaçament des de la perspectiva urbanísti-
ca, mitjançant els paràmetres definits en l�ar-
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ticle anterior, les determinacions del mateix
s�han de referir en la seva aplicació i inter-
pretació a la normativa vigent en relació a les
activitats contemplades, tant les de rang esta-
tal, autonòmic com local segons les matèries
de competència, en especial la Llei 10/90, de
15 de Juny, sobre policia de l�espectacle, les
activitats recreatives i els establiments
públics, el Decret 239/1999 de 31 d�agost
pel que s�aprova el catàleg dels espectacles,
activitats recreatives i establiments públics
sotmesos a la Llei anterior.

En especial a nivell municipal, seran d�a-
plicació les determinacions de la normativa i
especificacions del Pla General Metropolità
de 1976 i les seves modificacions; l�Orde-
nança municipal de les activitats i els establi-
ments de concurrència pública de Barcelona
(11 d�abril del 2003) o norma que la substi-
tueixi; el Pla Especial d�Equipament Comer-
cial Alimentari de Barcelona (28 abril 1999);
l�ordenança d�establiments i centres del
comerç alimentari de Barcelona (26 de març
de 1999).

CAPÍTOL II

CLASSES D�ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA
PÚBLICA OBJECTE DE REGULACIÓ

Article 4

Classificació dels establiments de
concurrència pública

Els establiments objecte de regulació en
aquest Pla especial, en funció de les activitats
que s�hi ubiquen, es classifiquen en set clas-
ses subdividides cadascuna d�elles en sub-
classes. Els codis d�identificació de cadascu-
na d�aquestes categories es corresponen als
que figuren en l�Ordenança Municipal de les
Activitats i els Establiments de Concurrència
Pública.
1. Espectacles, activitats d�exhibició i
espectacle (abans E)

1.1. Exhibicions o espectacles realitzats en
recintes descoberts

1.1.1. Cinema i autocinema
1.1.2. Teatre i similars
1.1.3. Audició
1.1.4. Concert
1.1.5. Circs i anàlegs
1.1.6. Espectacle taurí
1.1.7. Espectacles esportius
1.1.7.1. Amb intervenció de persones

exclusivament
1.1.7.2. Amb intervenció de persones i

d�animals o, exclusivament d�animals
1.1.7.3. Amb intervenció de vehicles
1.1.8. Folklore. Quan aquesta activitat es

practica en establiments d�exhibició i espec-
tacles

1.1.9. Exhibicions especials
1.2. Exhibicions o espectacles realitzats en

recintes coberts
1.2.1. Cinema
1.2.2. Teatre i similars
1.2.3. Audició
1.2.4. Concert
1.2.5. Circs i anàlegs

1.2.6. Espectacles esportius
1.2.6.1. Amb intervenció de persones

exclusivament
1.2.6.2. Amb intervenció de persones i

d�animals o, exclusivament d�animals
1.2.6.3. Amb intervenció de vehicles
1.2.7. Folklore. Quan aquesta activitat es

practica en establiments d�exhibició i espec-
tacles.

1.2.8. Exhibicions especials
2. Activitats recreatives

2.1. Activitats esportives (abans D)
2.1.1. Activitats esportives recreatives

practicades en recintes descoberts
2.1.1.1. Les realitzades en estadis, pave-

llons o altres espais similars emprats de prac-
ticar esports regulats per la seva normativa
específica i amb finalitats exclusivament
recreatives.

2.1.1.2. Les realitzades en canòdroms,
hipòdroms o altres espais similars, l�objecte
de les quals és la pràctica d�esports amb ani-
mals, sempre que estiguin autoritzades per la
seva normativa específica i amb finalitats
exclusivament recreatives.

2.1.1.3. Les realitzades a la via pública,
circuits, velòdroms o altres espais similars,
les quals tenen com objecte la pràctica d�es-
ports, a peu o amb vehicles, amb motor o
sense, i amb finalitats exclusivament recreati-
ves.

2.1.1.4. Les realitzades en espais oberts o
a l�aire lliure, inclòs esquí.

2.1.1.5. Les consistents en la pràctica de
l�esport i/o la cultura física en establiments
adequats, com centres de gimnàstica, aeròbic
o similars, amb finalitats estrictament recrea-
tives.

2.1.1.6. Piscines d�ús públic sotmeses a les
Normes sanitàries aprovades pel Decret
95/2000 de 22 de febrer.

2.1.2. Activitats esportives recreatives
practicades en recintes coberts.

2.1.2.1. Les realitzades en estadis, pave-
llons o altres espais similars emprats de prac-
ticar esports regulats per la seva normativa
específica i amb finalitats exclusivament
recreatives.

2.1.2.2. Les realitzades en canòdroms,
hipòdroms o altres similars, l�objecte de les
quals és la pràctica d�esports amb animals,
sempre que estiguin autoritzades per la seva
normativa específica i amb finalitats estricta-
ment recreatives.

2.1.2.3. Les realitzades velòdroms o altres
espais similars, les quals tenen com objecte
la pràctica d�esports, a peu o amb vehicles,
amb motor o sense, i amb finalitats exclusiva-
ment recreatives.

2.1.2.4. Les consistents en la pràctica de
l�esport i/o la cultura física en establiments
adequats, com centres de gimnàstica, aeròbic
o similars, amb finalitats estrictament recrea-
tives.

2.1.2.5. Piscines d�ús públic sotmeses a les
Normes sanitàries aprovades pel Decret
95/2000, de 22 de febrer.

2.2. Activitats musicals (abans F)
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 trans-
mesa per mitjans mecànics i amb una o més
barres i/o serveis de taula; ocasionalment, hi
poden tenir lloc breus exhibicions i especta-
cles.

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 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 artistes que
actuen, i de servei de bar i/o 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 vàries
instal·lacions de bar, d�ambientació musical,
d�espectacles i 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 pels artistes, i
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 (abans C)
2.3.1. Bar: disposa de barra i, addicional-

ment, de servei de taules, per proporcionar al
públic, mitjançant preu, begudes acompan-
yades 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 cafeteres i forns de microones amb la
única finalitat d�escalfar tapes o entrepans,
sense que puguin elaborar aliments cuinats
en el propi establiment; tanmateix, s�hi
poden servir tapes cuinades procedents d�una
empresa de càtering o cuina industrial degu-
dament inscrita en el Registre Sanitari
d�Indústries.

2.3.2. Bar amb restauració menor
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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 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 menjador 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 que es
poden elaborar tapes i entrepans freds i
calents, però en els que no és possible servir
dinars ni sopars.

2.3.3. Restaurant: disposa de servei de
menjador amb la finalitat d�oferir àpats al
públic, consistents bàsicament en dinars i
sopats, mitjançant preu, per ser consumits en
el mateix establiment en el que es desenvolu-
pa l�activitat. Els aliments servits poden ser
elaborats en la cuina del propi establiment o
bé procedir d�una empresa de càtering o
cuina industrial degudament inscrita en el
Registre Sanitari d�Indústries.

2.3.3.1. Restaurant en el que, tot o part,
dels aliments s�elaboren en la pròpia cuina
de l�establiment.

2.3.3.2. Restaurant en el que, exclusiva-
ment, es serveixen menjars procedents d�una
empresa de càtering degudament inscrita en
el Registre Sanitari d�Indústries, amb una
ponència màxima d�esclafament de 5 kW i
sense potència de cocció.

2.3.4. Restaurant - bar: aquesta activitat té
com objecte oferir al públic, mitjançant preu,
els serves de restaurant i de bar conjunta-
ment.

2.3.4.1. Restaurant - bar en el que, tot 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 que els
menjars servits en el restaurant procedeixen,
exclusivament d�una empresa de càtering
degudament inscrita en el 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 i orxateries.
2.4. Activitats de joc i atraccions (abans B)
2.4.1. Jocs d�atzar: aquesta activitat permet

arriscar diners o objectes susceptibles d�ava-
luació econòmica, en funció del resultat d�un
esdeveniment futur i incert; la classificació
més particularitzada d�aquestes activitats serà
la que estableixi la seva normativa específica.

2.4.1.1. Saló de joc: establiment que dis-
posa de màquines recreatives de tipus B,
regulades pel Reglament de màquines recrea-
tives i d�atzar, aprovat pels Decrets 22/2005 i
23/2005 de 22 de febrer.

2.4.1.2. Bingo: establiment destinar a la
pràctica del joc de la plena o bingo, regulat
pel Reglament aprovat pel Decret 21/2005 de
22 de febrer; també s�hi poden autoritza
màquines recreatives de tipus A i B de les
regulades pel Reglament de màquines recrea-
tives i d�atzar, sempre que s�instal·lin en sales
diferents a les del bingo habilitades a l�efecte.

2.4.1.3. Casinos de joc: establiments en

els que es practiquen els jocs contemplats en
el Catàleg aprovat pel Decret 386/2000 de 5
de desembre, i en els que es poden instal·lar
màquines recreatives de tipus A, B i C.

2.4.2. Jocs recreatius: aquesta activitat es
desenvolupa mitjançant màquines o aparells
en els quals, a canvi del pagament d�un preu
es pot gaudir d�un temps de joc i eventual-
ment es pot oferir com a únic premi la repeti-
ció d�un temps de joc; la classificació més
particularitzada d�aquestes activitats serà la
que estableixi la seva normativa específica.

2.4.3. Jocs esportius: aquesta activitat es
desenvolupa per mitjà de màquines o apa-
rells esportius o recreatius, amb exclusió dels
jocs previstos en el Reglament de màquines
recreatives a d�atzar.

2.4.4. Atraccions recreatives: aquesta acti-
vitat ofereix al públic assistent diversió per
mitjà d�instal·lacions fixes o mòbils, com ara
instal·lacions aquàtiques, cavallets mecànics,
sínies, muntanyes russes, tobogans, llits elàs-
tics, fires i tómboles.

2.4.5. Ludoteques: aquesta activitat es
desenvolupa en espais delimitats i tenen una
finalitat lúdica, educativa, cívica, social i cul-
tural, elaboren i porten a terme un projecte
formatiu, i tenen com objecte principal
col·laborar en el desenvolupament integral
de la persona a través del joc, per la qual
cosa estan dotats d�un fons organitzat de
jocs, joguines i altres elements lúdics.

2.5. Activitats culturals i socials (abans A)
2.5.1. Exposicions museus i altres similars.

Aquestes activitats a més de la mostra de pin-
tures, escultures, fotografies, llibres, vestuari
o qualsevol altre tipus d�objecte moble,
també poden emprar mitjans audiovisuals.

2.5.2. Conferències i congressos. Aquestes
activitats també poden emprar mitjans audio-
visuals.

2.6. Activitats audiovisuals (abans O)
2.6.1. Activitats desenvolupades per mitjà

d�aparells electrònics o audiovisuals, amb la
intervenció del públic o no; en la realització
d�aquestes activitats es poden utilitzar apa-
rells de reproducció videomagnètica, de rea-
litat virtual o de karaoke.

2.6.2. Activitats d�exhibició individualitza-
da o col·lectiva de material audiovisual por-
nogràfic, sempre que no tinguin la considera-
ció de cinema (sales X) o de sala de festes
amb espectacle, i que es poden complemen-
tar amb la venda de productes de caire erò-
tic; tenen aquesta consideració, entre d�al-
tres, els anomenats sex-shops que disposen
de vint o més monitors de reproducció video-
magnètica en cabines individuals o de deu o
més en cabines col·lectives.

2.6.3. Establiments de telecomunicacions
per mitjà de l�accés a serveis telefònics d�ús
públic, també coneguts com a �locutoris� i/o
per mitjà de l�accés de connexió d�internet.

2.7. Activitats zoològiques (abans Y)
Establiments en els quals s�exposen al

públic animals en estat de semillibertat o en
captivitat; aquestes activitats es poden desen-
volupar en grans recintes a l�aire lliure o en
instal·lacions o construccions tancades; tenen

la consideració d�activitats zoològiques, entre
d�altres, els parcs zoològics i els aquàriums.
Article 5

Altres tipus d�establiments sotmesos a aquest
Pla especial

2.8. Establiments amb degustació
Establiments regulats com a tals en els arti-

cles 38, 39.4 i 39.5 de l�Ordenança munici-
pal d�establiments i centres de comerç ali-
mentari. de Barcelona (quines condicions
han d�acomplir en la seva totalitat), i que ser-
veixen degustacions de les seves pròpies
especialitats.

2.9. Botigues de conveniència
Establiments comercials amb superfície

neta de venda no superior als 500 m2 i que
distribueixen la seva oferta, de manera simi-
lar, entre els articles següents: llibres, diaris i
revistes; productes d�alimentació; discos i
vídeos; joguines, regals i articles diversos.
Aquests establiments han d�estar oberts al
públic un mínim de 18 hores diàries.

2.11. Entitats culturals
Associacions culturals quan complementà-

riament facin altres activitats entre les rela-
cionades en aquest Pla especial. Als efectes
d�aquest Pla estaran sotmeses a les limita-
cions que les seves activitats complementà-
ries i/o múltiples que puguin desenvolupar
segons estableix l�article 7.
Article 6

Altres classes d�establiments
En cas de sol·licitud de llicència municipal

per a l�obertura d�un establiment destinat a
una activitat no relacionada ni definida en els
articles anteriors, però que per les seves
característiques pugui provocar impactes i
molèsties sobre els béns urbanístics i de segu-
retat protegits en aquest pla, les condicions
per a la seva implantació seran les establertes
en aquesta normativa per establiments de
naturalesa anàloga.

La definició de classes d�establiments i
activitats, establertes en aquest Pla Especial,
es corresponen a les definicions generals de
l�Ordenança d�establiments de concurrència
pública, o, en el seu cas, norma que a substi-
tueixi, llevat dels 2.8 (establiments amb
degustació), 2.9 (botigues de conveniència) i
2.11 (entitats culturals) que s�incorporen
expressament en aquest Pla.
Article 7

Activitats complementàries i activitats
múltiples

a) No seran d�aplicació les determinacions
sobre condicions d�emplaçament i localitza-
ció que estableix aquest Pla especial, a les
activitats definides com a classes 2.3 (bar i
restauració); 2.4.1.2. (bingo); que tinguin
caràcter complementari i s�ubiquin en esta-
bliments de pública concurrència de les clas-
ses 1 (establiments d�espectacles i exhibició,
amb excepció de la classe 1.1.8. (establi-
ments d�espectacles folklòrics); 2.1. (establi-
ments esportius), 2.4.5. (ludoteques); 2.5.
(activitats culturals i socials), o en establi-
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ments d�ús hoteler o residencial col·lectiu,
així com en locals destinats a equipament en
els usos definits com a tals en el Pla General
Metropolità, i en els recintes hotelers. Les
entitats culturals i socials que vulguin dispo-
sar d�activitats complementàries definides en
aquest article hauran d�acreditar un mínim de
100 associats i estar inscrites en el correspo-
nent registre d�entitats.

b) Als efectes d�aquest Pla especial s�entén
com a activitats múltiples les que estant defi-
nides en aquesta Normativa, en especial les
definides com 2.5.1. (sales d�exposicions);
2.5.2. (sales de conferències fins a 150 pla-
ces); 1.1.1, 1.2.2. i 1.1.3. (cinemes, teatres i
sales d�audició fins a 150 places en conjunt)
que es desenvolupen conjuntament en un
mateix establiment. D�aquestes activitats, la
que suposi un major impacte i molèstia sobre
els béns urbanístics i de seguretat protegits en
aquest Pla serà considerada l�activitat princi-
pal. Les condicions de implantació de l�esta-
bliment, seran les que es corresponguin a la
seva activitat principal.

c) L�excepció en l�aplicació de les condi-
cions d�emplaçament i localització regulades
en el paràgraf a), només podrà aplicar-se en
aquells casos en què els locals on s�exercei-
xin les activitats complementàries no tinguin
accés directe a la via pública, sinó que
aquest accés sigui intern, tal i com es defi-
neix a continuació:

L�accés intern a aquestes activitats, separat
per una instal·lació amb RF-60 des d�un
vestíbul d�independència, es trobarà a un
mínim de 7 metres del plànol de façana o
entrada general.

Als efectes d�aplicació d�aquest Pla, en
cap cas poden tenir la consideració accés les
sortides d�emergència, les de servei, etc.

d) Les activitats complementàries podran
ocupar un màxim del 10% de la superfície
útil total de l�establiment principal en que
s�implanti, amb una superfície total per l�acti-
vitat complementària que no superi en cap
cas el 100 m2 útils.

e) En tot cas per exercir les activitats de les
classes 2.3 (bar i restauració); 2.4.1.2.
(bingo); 2.5.1. (sales d�exposicions); 2.5.2.
(sales de conferències fins a 150 places);
1.1.1, 1.2.2. i 1.1.3. (cinemes, teatres i sales
d�audició fins a 150 places en conjunt) caldrà
obtenir la preceptiva llicència d�acord amb
les normatives tècnico-sanitaris, del joc, de
reglaments d�espectacles i altres que els hi
puguin ser d�aplicació. Les llicències estaran
expedides a nom del titular dels equipaments
culturals, esportius o d�exhibició i no podran
ser transferides amb independència del canvi
del titular principal de l�equipament. No obs-
tant és possible encomanar a tercers la gestió
i explotació d�aquestes activitats.

f) Queda prohibida la degustació o con-
sum in situ, en els locals i establiments empa-
rats per llicència per a la preparació i venda
d�aliments cuinats per emportar-se o per ser-
vei a domicili, i en els establiments que dis-
posin de llicència per a càtering. Aquests
establiments, per tal de poder servir menjars
i/o begudes per al consum immediat o en el

local, hauran de disposar de llicència per
establiments de qualsevol de les classes 2.3.
(activitats de restauració), per a les quals
regeixen la totalitat de les disposicions d�a-
quest Pla especial, no podent-se exercir en el
mateix local (i en continuïtat arquitectònica)
les activitats comercials i/o les regulades en
el Registre Sanitari d�indústries amb activitats
de restauració.

g) També és d�aplicació l�apartat f) anterior
al conjunt d�establiments i centres del
comerç alimentari, que especialment hauran
de vetllar pel compliment de les disposicions
relatives a horaris i a les prohibicions especí-
fiques de venda d�alcohol.

h) En els locals d�activitats audiovisuals
2.6.3. establiments de telecomunicacions
queda prohibit el consum de begudes
alcohòliques.

i) Només tenen autoritzada la venda d�ali-
ments i tot tipus de begudes els establiments
definits i regulats per l�Ordenança municipal
d�establiments i centres alimentaris.

CAPÍTOL III

DIVISIÓ DEL DISTRICTE EN ÀREES TERRITORIALS I
ZONES A EFECTES D�APLICACIÓ DE LA NORMATIVA
D�AQUEST PLA ESPECIAL

Article 8

Divisió en àrees territorials
Als efectes de l�aplicació de la normativa

d�aquest Pla especial s�estableixen diverses
àrees territorials, en funció de la zonificació
del Pla general metropolità, de la tipologia de
la trama en l�edificació i del nivell de densitat
i/o incidència dels establiments de pública
concurrència.

8.1. En funció dels criteris establerts a les
àrees es classifiquen en:

- Àrees amb alta densitat d�establiments
sotmeses a especials condicions restrictives
d�ordenació, en funció del nivell actual de
densitat d�implantacions d�establiments.

- Àrees d�edificació contínua i alineació
per vial, corresponent tant a la trama Cerdà
com a Eixamples menors.

- Àrees de baixa densitat i edificació aïlla-
da.

- Àrees de grans parcs urbans.
8.2. Per a cadascuna d�aquestes classes

d�àrees territorials regeixen unes determina-
des condicions d�emplaçament.

8.3. Les àrees territorials, definides als
efectes d�aplicació de la normativa d�em-
plaçaments, i que figuren grafiades en el plà-
nol adjunt són:
a) Àrees amb alta densitat d�establiments:

- 1. Vila de Gràcia (Via Augusta, Plaça
Gal·la Placídia, Avinguda Príncep d�Astúries,
Plaça de Lesseps, Travessera de Dalt, Carrer
de l�Escorial. Travessera de Gràcia, Carrer de
Bailén, Carrer de Còrsega, Avinguda Diago-
nal).

- 2. Camp d�en Grassot (Carrer de Bailén,
Travessera de Gràcia, Carrer Sardenya, Carrer
del Rosselló, Passeig de Sant Joan, Carrer de
Còrsega).

- 3. Pi i Margall (Carrer de l�Escorial, Tra-

vessera de Dalt, Ronda del Guinardó, Carrer
de Sardenya, Travessera de Gràcia).
b) Àrees d�edificació contínua i alineació per
vial:

- 4. Ronda del Mig - la Salut (Avinguda del
Santuari de Sant Josep de la Muntanya,
Carrer de la Mare de Déu de la Salut, Plaça
de Sanllehy, Carrer de Sardenya, Ronda del
Guinardó, Travessera de Dalt).

- 5. Hospital Militar (Plaça de Lesseps,
Avinguda de la República Argentina, Jardins
Manuel Blancafort, Hospital Militar, Carrer
Medes, Baixada de Briz, Carrer d�Arnold
Schonberg,, Avinguda del Coll del Portell,
Pas del Coll del Portell, Avinguda del Coll
del Portell, Carrer de Sant Cugat del Vallès,
Avinguda del Santuari de Sant Josep de la
Muntanya, Travessera de Dalt).

- 8. Vallcarca -Coll (Hospital Militar,
Carrer de la Argentera, Carrer de Cambrils,
Carrer de Gustavo Adolfo Bécquer, Plaça de
Mons, Passeig de la Mare de Déu del Coll,
Carrer del Santuari, Carrer del Portell, Camí
de Can Mora, Carrer de Pau Ferran, Carrer
Riu de la Plata, Carrer del Torrent del Remei,
Carrer de la Farigola, Carrer Mare de Deu del
Coll, Carrer Medes).

- 10. Esteve Terrades (Avinguda de la
República Argentina, Plaça d�Alfonso Comín,
Ronda de Dalt, Carrer de Ticià,, Límit Parc
Sanitari Pere Virgili, Hospital Militar).
c) Àrees de baixa densitat i edificació
aïllada:

- 6. Sant Josep de la Muntanya - la Salut
(Avinguda del Santuari de Sant Josep de la
Muntanya, Carrer de Sant Cugat, Avinguda
del Coll del Portell, Pas del Coll del Portell,
Avinguda del Coll del Portell, Avinguda del
Santuari de Sant Josep de la Muntanya,
Carrer d�Olot, Límit Parc Güell, Carretera del
Carmel, Carrer Ramiro de Maeztu, Plaça de
Sanllehy, Carrer de la Mare de Déu de la
Salut).

- 7. Llindars del Parc Güell (Baixada del
Briz, Carrer Mare de Déu del Coll, Carrer de
la Farigola, Carrer del Torrent del Remei,
Límit Parc Güell, Passeig de Turull, Avinguda
del Coll del Portell, Carrer d�Arnold Schon-
berg).

- 9. Nostra Sra. Del Coll (Hospital Militar,
Límit Parc Sanitari Pere Virgili, Carrer de
Ticià, Ronda de Dalt, Carrer del General
Mendoza, Carrer de Cardedeu, Carrer de
Castellterçol, Passeig de la Mare de Déu del
Coll, Carrer de Gustavo Adolfo Becquer,
Carrer de Cambrils, Carrer de Argentera,
Plaça de Mons).

- 11. Collserola - Penitents (Carrer de Coll-
serola, Carrer del Maduixer, Carrer del Vall-
parc, Carrer de Trullols, Carretera de Sant
Cugat, Ronda de Dalt).
d) Àrees de grans parcs urbans:

- 12 Parc Güell
- 13. Creueta del Coll
- 14. Parc de Collserola
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DIVISIÓ DEL DISTRICTE EN ÀREES PER L�APLICACIÓ DEL PLA D�USOS
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Article 9

Divisió en zones
9.1. La divisió en zones es fa bàsicament

en funció de les característiques físiques de
l�espai públic o privat d�ús públic al qual
dóna front la finca de la que forma part l�es-
tabliment on s�ubica l�activitat regulada per
aquest Pla especial.

Als efectes de regulació de l�emplaçament
i la localització dels establiments contem-
plats en aquest Pla especial i com a marc
urbanístic de referència per a l�aplicació dels
altres paràmetres d�ordenació proposats, per
cadascuna de les àrees territorials de les clas-
ses a) Àrees amb alta densitat d�establiments i
b) Àrees d�edificació contínua i alineació per
vial, es defineixen diferents zones en relació
a l�espai públic al qual dóna front la finca de
referència.

Zona de tolerància primera
Finques que tenen l�accés principal davant

d�un espai públic o privat d�ús públic (carrer
o plaça, parc o jardins) que apareixen grafiats
en color verd en els plànols annexos.

Zona de tolerància segona
Finques que tenen l�accés principal davant

d�un espai públic o privat d�ús públic (carrer
o plaça, parc o jardins) que apareixen grafiats
en color blau en els plànols annexos.

Zona de tolerància tercera
Finques que tenen l�accés principal davant

d�un espai públic o privat d�ús públic (carrer
o plaça, parc o jardins) que apareixen grafiats
en color groc en els plànols annexos.

Zona de tolerància quarta
Finques que tenen l�accés principal davant

d�un un espai públic o privat d�ús públic
(carrer o plaça, parc o jardins) que apareixen
grafiats en color vermell en els plànols anne-
xos.

9.2. En les àrees territorials de classe c)
Àrees de baixa densitat i edificació aïllada, es
determinen dues zones.

Zona de tolerància primera
Finques que tenen l�accés principal davant

d�un espai públic o privat d�ús públic (carrer
o plaça, parc o jardins) que apareixen grafiats
en color verd en els plànols annexos.

Zones d�especial restricció
Finques que tenen l�accés principal davant

d�un espai públic o privat d�ús públic (carrer
o plaça, parc o jardins) que apareixen grafiats
de color lila en els plànols annexos.

9.3. Als efectes del present pla especial
s�entendrà que una via urbana garanteix
l�accés rodat fins a una finca determinada
quan en tota la seva longitud, des del carrer
d�ordre immediatament superior tingui una
amplada igual o superior als set (7) metres i
no tingui obstacles físiques que impedeixin la
circulació de vehicles.

En conseqüència, la zona vindrà determi-
nada no sols per l�ample de vial, sinó per
l�espai urbà que determina el seu grau d�ac-
cessibilitat.

9.4. La garantia dels set metres d�amplada
com a garantia de la condició d�accés s�ha
d�interpretar com a necessària en tota la lon-
gitud del trajecte fins a un carrer de més gran

amplada, excloent per tant aquelles vies que
tinguin estrangulaments intermedis. En con-
seqüència la zona vindrà determinada no
sols per l�amplada a vial, sinó per l�espai
urbà que determina el seu grau d�accessibili-
tat.

9.5. L�amplada de l�espai públic o privat
d�ús públic es determinarà segons la distàn-
cia física real entre façanes de l�edificació, en
el moment de sol·licitar la llicència.

9.6. Tanmateix, i als efectes d�incloure un
espai públic o privat d�ús públic (carrer,
plaça, parc o jardí), en les esmentades zones
de tolerància i/o especial restricció, en cas de
creació de nous espais com a conseqüència
del desenvolupament del planejament en tra-
mitació i/o previst, executat com a mínim en
una façana que ocupi un tram sencer d�espai
públic entre dos carrers, i en casos d�espais
existents que no constin grafiats als plànols,
com per exemple en el cas dels edificis o
construccions en situació de fora d�ordena-
ció, els criteris d�assignació d�aquests espais
a les esmentades zones seran els següents:

Zona de tolerància primera
Finques que tenen l�accés principal davant

d�un espai públic o privat d�ús públic (carrer
o plaça, parc o jardins) d�amplada igual o
superior a vint metres al qual s�hi pot arribar
almenys per un accés rodat d�amplada sem-
pre igual o superior a set metres, des d�un
carrer més gran.

Zona de tolerància segona
Finques que tenen l�accés principal davant

d�un espai públic o privat d�ús públic (carrer
o plaça, parc o jardins) d�amplada igual o
superior a deu metres i menor de vint metres,
al qual s�hi pot arribar almenys per un accés
rodat d�amplada sempre igual o superior a set
metres, des d�un carrer més gran.

Zona de tolerància tercera
Finques que tenen l�accés principal davant

d�un espai públic o privat d�ús públic (carrer
o plaça, parc o jardins) d�amplada igual o
superior a vuit metres i menor de deu metres
al qual s�hi pot arribar almenys per un accés
rodat d�amplada sempre igual o superior a set
metres, des d�un carrer més gran.

Zona de tolerància quarta
Finques que tenen l�accés principal davant

d�un un espai públic o privat d�ús públic
(carrer o plaça, parc o jardins) d�amplada
superior a cinc metres i inferior a vuit metres.
També es consideraran incloses en aquesta
zona les finques amb front a un espai públic
d�amplada igual o superior a vuit metres al
qual no s�hi pot arribar almenys per un accés
rodat d�amplada sempre igual o superior a set
metres, des d�un carrer més gran.

Zones d�especial restricció
Finques ubicades en les àrees territorials

de classe c) Àrees de baixa densitat i edifica-
ció aïllada, davant d�un espai públic (carrer o
plaça, parc o jardins) d�amplada igual o
superior a cinc metres, al qual s�hi pot arribar
almenys per un accés rodat d�amplada sem-
pre igual o superior a set metres, des d�un
carrer mes gran d�aquesta darrera amplada.

9.7. Per a la delimitació de zones i en cas
de discrepància entre la documentació gràfi-

ca i l�escrita s�estarà al que es defineix en la
documentació gràfica i, en tot cas, la inter-
pretació serà sempre la més restrictiva pel
que fa a la implantació d�usos que puguin
provocar impactes urbanístics i molèsties.

9.8. En el cas que un local o finca per a la
qual se sol·liciti llicència confronti amb dos
espais públics que pertanyin a diferents
zones de tolerància, i es prevegi accés públic
per ambdues, el local s�adscriurà a aquella
zona que suposi una major restricció d�im-
plantació de les activitats regulades en aquest
pla especial.

CAPÍTOL IV

REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D�EMPLAÇAMENT

Secció primera: Regulació de les condicions
d�emplaçament de les activitats segons àrees
territorials i zones

Article 10

Condicions d�emplaçament i distàncies entre
establiments

10.1. La possibilitat d�emplaçament de les
activitats en cadascuna de les àrees territo-
rials i zones definides en el capítol III, estarà
determinada per la distància entre els establi-
ments de concurrència pública, d�acord amb
la categoria dels mateixos, i segons s�esta-
bleix en els quadres annexos, i en el cas
especial de les àrees de classe c) Àrees de
baixa densitat i edificació aïllada, a més, per
la densitat màxima d�establiments per hectà-
rea.

10.2. Als efectes de l�aplicació de les
determinacions d�aquest pla especial, pel que
fa a la regulació de les condicions d�em-
plaçament i dels establiments, els establi-
ments de classe 2.3.4.3. (Gelateries i orxate-
ries) tindran la mateixa consideració que els
de la classe 2.3.1. (Bars).
Article 11

Mesura de les distàncies
Les distàncies mínimes exigides per aquest

Pla especial es mesuraran entre les portes
d�accés de la finca o local en que es preten-
gui instal·lar l�activitat, i la d�aquella altra
finca on s�exerceixi l�activitat en relació a la
qual ha de respectar la distància establerta.
Aquesta distància es determinarà en funció
de l�article 25.2 i annex III de l�Ordenança
municipal dels establiments de concurrència
pública de Barcelona, i tenint en compte el
que es disposa a l�article 9.6. d�aquesta nor-
mativa.

A aquest efectes, es tindran en considera-
ció i computaran els establiments i els usos
protegits que s�ubiquin fora del Districte.
Article 12

Prohibició d�establiments de pública
concurrència en espais de menys de 5
metres

Amb caràcter general, i en el front de vials
i espais públics de menys de 5 metres d�am-
plada no s�autoritza la nova ubicació de cap
establiment de pública concurrència.
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Article 13

Determinació d�usos admesos, prohibits i
condicionats en les àrees territorials de tipus
a) (Àrees amb alta densitat d�establiment (Vila
de Gràcia, Camp d�en Grassot i Pi i Margall)

13.1. Zona de tolerància primera#
13.1.a) Usos admesos:#
1.2.1.§ Cinema#
1.2.2.§ Teatre#
1.2.3.§ Audició#
1.2.4.§ Concert#
1.2.6.1.§ Esportius: persones#
1.2.7.§ Folklore#
2.1.2.1.§ Estadis menys 1000 m2#
2.1.2.4.§ Cultura física, gimnàs#
2.1.2.5.§ Piscines#
2.2.1.§ Bar musical#
2.2.2.§ Discoteca#
2.2.3§ Sala de ball#
2.2.4§ Sala de festes#
2.2.5.§ Cafè teatre#
2.2.6.§ Exhibició sexual#
2.2.7.1.§ Prostitució amb bar#
2.2.7.2.§ Prostitució amb espectacle#
2.3.1.§ Bar#
2.3.2.§ Bar restauració menor#
2.3.2.1.§ Bar restauració mixt#
2.3.2.2.§ Bar ràpid#
2.3.3.1.§ Restaurant cuina#
2.3.3.2.§ Restaurant càtering#
2.3.4.1.§ Restaurant-bar cuina#
2.3.4.2.§ Restaurant-bar càtering#
2.4.1.1.§ Sala de jocs atzar#
2.4.1.2.§ Bingo#
2.4.1.3.§ Casinos#
2.4.2.§ Jocs recreatius#
2.4.3.§ Jocs esportius#
2.4.4.§ Atraccions menys 1000 m2.#
2.4.4.§ Atraccions més de 1000 m2.#
2.4.5.§ Ludoteques#
2.5.1.§ Exposicions#
2.5.2.§ Congressos fins a 150 places#
2.5.2.§ Congressos fins a 750 places#
2.5.2.§ Congressos més de 750 places#
2.6.1.§ Karaoke#
2.6.2.§ Audiovisual pornogràfic#
2.6.3.§ Telecomunicacions fins a 10 ordinadors#
2.6.3.§ Telecomunicacions més de 10 ordinadors#
2.7.§ Activitats zoològiques fins a 1000 m2#
2.8.§ Establiments amb degustació#
2.9.§ Botigues de conveniència (separació míni-

ma de 200 metres entre dos establiments
d�aquesta classe#

2.11.§ Entitats culturals#
13.1.b) Usos prohibits:#
1.2.6.2.§ Esportius: animals#
1.2.6.3.§ Esportius: vehicles#
2.1.2.1.§ Estadis més 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom fins a 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom de més de 1000 m2#
2.1.2.2.b§ Picaderos#
2.7.§ Activitats zoològiques més de 1000 m2#
13.2. Zona de tolerància segona#
13.2.a) Usos admesos:#
1.2.1.§ Cinema#
1.2.2.§ Teatre#
1.2.3.§ Audició#
1.2.4.§ Concert#

1.2.6.1.§ Esportius: persones#
2.1.2.4.§ Cultura física, gimnàs#
2.1.2.5.§ Piscines#
2.4.4.§ Atraccions més de 1000 m2.#
2.4.5.§ Ludoteques#
2.5.1.§ Exposicions#
2.5.2.§ Congressos 150 places#
2.5.2.§ Congressos 750 places#
2.5.2.§ Congressos 751 o més.#
2.6.3.§ Telecomunicacions fins a 10 ordinadors#
2.6.3.§ Telecomunicacions més de 10 ordinadors#
2.7.§ Activitats zoològiques - 1000 m2#
2.11.§ Entitats culturals#
13.2.b) Usos prohibits:#
1.2.6.2.§ Esportius: animals#
1.2.6.3.§ Esportius: vehicles#
1.2.7.§ Folklore#
2.1.2.1.§ Estadis fins a 1000 m2#
2.1.2.1.§ Estadis més de 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom fins a 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom més de 1000 m2#
2.1.2.2.b§ Picaderos#
2.2.1.§ Bar musical#
2.2.2.§ Discoteca#
2.2.3§ Sala de ball#
2.2.4§ Sala de festes#
2.2.5.§ Cafè teatre#
2.2.6.§ Exhibició sexual#
2.2.7.1.§ Prostitució amb bar#
2.2.7.2.§ Prostitució amb espectacle#
2.3.1.§ Bar#
2.3.2.§ Bar restauració menor#
2.3.2.1.§ Bar restauració mixta#
2.3.2.2.§ Bar ràpid#
2.3.3.1.§ Restaurant cuina#
2.3.3.2.§ Restaurant càtering#
2.3.4.1.§ Restaurant-bar cuina#
2.3.4.2.§ Restaurant-bar càtering#
2.4.1.1.§ Sala de jocs atzar#
2.4.1.2.§ Bingo#
2.4.1.3.§ Casinos#
2.4.2.§ Jocs recreatius#
2.4.3.§ Jocs esportius#
2.4.4.§ Atraccions menys 1000 m2.#
2.6.1.§ Karaoke#
2.6.2.§ Audiovisual pornogràfic#
2.7.§ Activitats zoològiques + 1000 m2#
2.8.§ Establiment amb degustació#
2.9.§ Botigues de conveniència#
13.3. Zona de tolerància tercera#
13.3.a) Usos admesos:#
2.1.2.4.§ Cultura física, gimnàs#
2.1.2.5.§ Piscines#
2.4.5.§ Ludoteques#
2.5.1.§ Exposicions#
2.5.2.§ Congressos 150 places#
2.6.3.§ Telecomunicacions fins a 10 ordinadors#
2.11.§ Entitats culturals#
13.3.b) Usos prohibits:#
1.2.1.§ Cinema#
1.2.2.§ Teatre#
1.2.3.§ Audició#
1.2.4.§ Concert#
1.2.6.1.§ Esportius: persones#
1.2.6.2.§ Esportius: animals#
1.2.6.3.§ Esportius: vehicles#
1.2.7.§ Folklore#
2.1.2.1.§ Estadis fins a 1000 m2#
2.1.2.1.§ Estadis més de 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom fins a 1000 m2#

2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom més de 1000 m2#
2.1.2.2.b§ Picaderos#
2.2.1.§ Bar musical#
2.2.2.§ Discoteca#
2.2.3§ Sala de ball#
2.2.4§ Sala de festes#
2.2.5.§ Cafè teatre#
2.2.6.§ Exhibició sexual#
2.2.7.1.§ Prostitució amb bar#
2.2.7.2.§ Prostitució amb espectacle#
2.3.1.§ Bar#
2.3.2.§ Bar restauració menor#
2.3.2.1.§ Bar restauració mixt#
2.3.2.2.§ Bar ràpid#
2.3.3.1.§ Restaurant cuina#
2.3.3.2.§ Restaurant càtering#
2.3.4.1.§ Restaurant-bar cuina#
2.3.4.2.§ Restaurant-bar càtering#
2.4.1.1.§ Sala de jocs atzar#
2.4.1.2.§ Bingo#
2.4.1.3.§ Casinos#
2.4.2.§ Jocs recreatius#
2.4.3.§ Jocs esportius#
2.4.4.§ Atraccions menys 1000 m2.#
2.4.4.§ Atraccions més de 1000 m2.#
2.5.2.§ Congressos fins a 750 places#
2.5.2.§ Congressos més de 750#
2.6.1.§ Karaoke#
2.6.2.§ Audiovisual pornogràfic#
2.6.3.§ Telecomunicacions més de 10 ordinadors#
2.7.§ Activitats zoològiques fins a 1000 m2#
2.7.§ Activitats zoològiques més de 1000 m2#
2.8.§ Establiment amb degustació#
2.9.§ Botigues de conveniència#
13.4. Zona de tolerància quarta#
13.4.a) Usos admesos:#
2.4.5.§ Ludoteques#
2.5.1.§ Exposicions#
2.5.2.§ Congressos fins a 150 places#
2.6.3.§ Telecomunicacions fins a 10 ordinadors#
2.11.§ Entitats culturals#
13.4.b) Usos prohibits:#
1.2.1.§ Cinema#
1.2.2.§ Teatre#
1.2.3.§ Audició#
1.2.4.§ Concert#
1.2.6.1.§ Esportius: persones#
1.2.6.2.§ Esportius: animals#
1.2.6.3.§ Esportius: vehicles#
1.2.7.§ Folklore#
2.1.2.1.§ Estadis fins a 1000 m2#
2.1.2.1.§ Estadis més de 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom fins a 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom més de 1000 m2#
2.1.2.2.b§ Picaderos#
2.1.2.4.§ Cultura física, gimnàs#
2.1.2.5.§ Piscines#
2.2.1.§ Bar musical#
2.2.2.§ Discoteca#
2.2.3§ Sala de ball#
2.2.4§ Sala de festes#
2.2.5.§ Cafè teatre#
2.2.6.§ Exhibició sexual#
2.2.7.1.§ Prostitució amb bar#
2.2.7.2.§ Prostitució amb espectacle#
2.3.1.§ Bar#
2.3.2.§ Bar restauració menor#
2.3.2.1.§ Bar restauració mixt#
2.3.2.2.§ Bar ràpid#
2.3.3.1.§ Restaurant cuina#
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2.3.3.2.§ Restaurant càtering#
2.3.4.1.§ Restaurant-bar cuina#
2.3.4.2.§ Restaurant-bar càtering#
2.4.1.1.§ Sala de jocs atzar#
2.4.1.2.§ Bingo#
2.4.1.3.§ Casinos#
2.4.2.§ Jocs recreatius#
2.4.3.§ Jocs esportius#
2.4.4.§ Atraccions fins a 1000 m2#
2.4.4.§ Atraccions més de 1000 m2#
2.5.2.§ Congressos fins a 750 places#
2.5.2.§ Congressos més de 750#
2.6.1.§ Karaoke#
2.6.2.§ Audiovisual pornogràfic#
2.6.3.§ Telecomunicacions més de 10 ordinadors#
2.7.§ Activitats zoològiques fins a 1000 m2#
2.7.§ Activitats zoològiques més de 1000 m2#
2.8.§ Establiment amb degustació#
2.9.§ Botigues de conveniència#

Article 14

Determinació d�usos admesos, prohibits i
condicionats en les àrees territorials de tipus
b) (Àrees d�edificació contínua i alineació
per vial (Ronda del Mig - la Salut, Hospital
Militar, Vallcarca -Coll, Esteve Terrades)

14.1. Zona de tolerància primera#
14.1.a) Usos admesos:#
1.2.1.§ Cinema#
1.2.2.§ Teatre#
1.2.3.§ Audició#
1.2.4.§ Concert#
1.2.6.1.§ Esportius: persones#
1.2.7.§ Folklore#
2.1.2.1.§ Estadis fins a 1000 m2#
2.1.2.1.§ Estadis més de 1000 m2#
2.1.2.4.§ Cultura física, gimnàs#
2.1.2.5.§ Piscines#
2.2.1.§ Bar musical#
2.2.2.§ Discoteca#
2.2.3§ Sala de ball#
2.2.4§ Sala de festes#
2.2.5.§ Cafè teatre#
2.2.6.§ Exhibició sexual#
2.2.7.1.§ Prostitució amb bar#
2.2.7.2.§ Prostitució amb espectacle#
2.3.1.§ Bar#
2.3.2.§ Bar restauració menor#
2.3.2.1.§ Bar restauració mixt#
2.3.2.2.§ Bar ràpid#
2.3.3.1.§ Restaurant cuina#
2.3.3.2.§ Restaurant càtering#
2.3.4.1.§ Restaurant-bar cuina#
2.3.4.2.§ Restaurant-bar càtering#
2.4.1.1.§ Sala de jocs atzar#
2.4.1.2.§ Bingo#
2.4.1.3.§ Casinos#
2.4.2.§ Jocs recreatius#
2.4.3.§ Jocs esportius#
2.4.4.§ Atraccions fins a 1000 m2#
2.4.4.§ Atraccions més de 1000 m2#
2.4.5.§ Ludoteques#
2.5.1.§ Exposicions#
2.5.2.§ Congressos fins a 150 places#
2.5.2.§ Congressos fins a 750 places#
2.5.2.§ Congressos més de 750 places#
2.6.1.§ Karaoke#
2.6.2.§ Audiovisual pornogràfic#
2.6.3.§ Telecomunicacions fins a 10 ordinadors#

2.6.3.§ Telecomunicacions més de 10 ordinadors#
2.7.§ Activitats zoològiques - 1000 m2#
2.8.§ Establiment amb degustació#
2.9.§ Botigues de conveniència (separació 

mínima de 200 metres entre dos 
establiments d�aquesta classe#

2.11.§ Entitats culturals#
14.1.b) Usos prohibits:#
1.2.6.2.§ Esportius: animals#
1.2.6.3.§ Esportius: vehicles#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom fins a 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom + 1000 m2#
2.1.2.2.b§ Picaderos#
2.7.§ Activitats zoològiques més de 1000 m2#
14.2. Zona de tolerància segona#
14.2.a) Usos admesos:#
1.2.1.§ Cinema#
1.2.2.§ Teatre#
1.2.3.§ Audició#
1.2.4.§ Concert#
1.2.6.1.§ Esportius: persones#
2.1.2.1.§ Estadis fins a 1000 m2#
2.1.2.4.§ Cultura física, gimnàs#
2.1.2.5.§ Piscines#
2.2.6.§ Exhibició sexual#
2.2.7.1.§ Prostitució amb bar#
2.3.1.§ Bar#
2.3.2.§ Bar restauració menor#
2.3.2.1.§ Bar restauració mixt#
2.3.2.2.§ Bar ràpid#
2.3.3.1.§ Restaurant cuina#
2.3.3.2.§ Restaurant càtering#
2.3.4.1.§ Restaurant-bar cuina#
2.3.4.2.§ Restaurant-bar càtering#
2.4.1.1.§ Sala de jocs atzar#
2.4.1.2.§ Bingo#
2.4.2.§ Jocs recreatius#
2.4.3.§ Jocs esportius#
2.4.4.§ Atraccions fins a 1000 m2#
2.4.4.§ Atraccions més de 1000 m2#
2.4.5.§ Ludoteques#
2.5.1.§ Exposicions#
2.5.2.§ Congressos fins a 150 places#
2.5.2.§ Congressos fins a 750 places#
2.5.2.§ Congressos més de 750 places#
2.6.1.§ Karaoke#
2.6.2.§ Audiovisual pornogràfic#
2.6.3.§ Telecomunicacions fins a 10 ordinadors#
2.6.3.§ Telecomunicacions més de 10 ordinadors#
2.7.§ Activitats zoològiques fins a 1000 m2#
2.8.§ Establiments amb degustació#
2.9.§ Botigues de conveniència (separació 

mínima de 200 metres entre dos 
establiments d�aquesta classe#

2.11.§ Entitats culturals#
14.2.b) Usos prohibits:#
1.2.6.2.§ Esportius: animals#
1.2.6.3.§ Esportius: vehicles#
1.2.7.§ Folklore#
2.1.2.1.§ Estadis més 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom fins a 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom més de 1000 m2#
2.1.2.2.b§ Picaderos#
2.2.1.§ Bar musical#
2.2.2.§ Discoteca#
2.2.3§ Sala de ball#
2.2.4§ Sala de festes#
2.2.5.§ Cafè teatre#
2.2.7.2.§ Prostitució amb espectacle#
2.4.1.3.§ Casinos#

2.7.§ Activitats zoològiques més de 1000 m2#
14.3. Zona de tolerància tercera#
14.3.a) Usos admesos:#
2.1.2.4.§ Cultura física, gimnàs#
2.1.2.5.§ Piscines#
2.3.1.§ Bar#
2.3.2.§ Bar restauració menor#
2.3.2.1.§ Bar restauració mixt#
2.3.2.2.§ Bar ràpid#
2.3.3.1.§ Restaurant cuina#
2.3.3.2.§ Restaurant càtering#
2.3.4.1.§ Restaurant-bar cuina#
2.3.4.2.§ Restaurant-bar càtering#
2.4.5.§ Ludoteques#
2.5.1.§ Exposicions#
2.5.2.§ Congressos 150 places#
2.6.3.§ Telecomunicacions fins a 10 ordinadors#
2.6.3.§ Telecomunicacions més de 10 ordinadors#
2.8.§ Establiment amb degustació#
2.11.§ Entitats culturals#
14.3.b) Usos prohibits:#
1.2.1.§ Cinema#
1.2.2.§ Teatre#
1.2.3.§ Audició#
1.2.4.§ Concert#
1.2.6.1.§ Esportius: persones#
1.2.6.2.§ Esportius: animals#
1.2.6.3.§ Esportius: vehicles#
1.2.7.§ Folklore#
2.1.2.1.§ Estadis fins a 1000 m2#
2.1.2.1.§ Estadis més de 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom fins a 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom més de 1000 m2#
2.1.2.2.b§ Picaderos#
2.2.1.§ Bar musical#
2.2.2.§ Discoteca#
2.2.3§ Sala de ball#
2.2.4§ Sala de festes#
2.2.5.§ Cafè teatre#
2.2.6.§ Exhibició sexual#
2.2.7.1.§ Prostitució amb bar#
2.2.7.2.§ Prostitució amb espectacle#
2.4.1.1.§ Sala de jocs atzar#
2.4.1.2.§ Bingo#
2.4.1.3.§ Casinos#
2.4.2.§ Jocs recreatius#
2.4.3.§ Jocs esportius#
2.4.4.§ Atraccions menys 1000 m2#
2.4.4.§ Atraccions més de 1000 m2#
2.5.2.§ Congressos 750 places#
2.5.2.§ Congressos 751 o més#
2.6.1.§ Karaoke#
2.6.2.§ Audiovisual pornogràfic#
2.7.§ Activitats zoològiques fins a 1000 m2#
2.7.§ Activitats zoològiques més de 1000 m2#
2.9.§ Botigues de conveniència#
14.4. Zona de tolerància quarta#
14.4.a) Usos admesos:#
2.5.1.§ Exposicions#
2.5.2.§ Congressos fins a 150 places#
2.6.3.§ Telecomunicacions fins a 10 ordinadors#
2.11.§ Entitats culturals#
14.4.b) Usos prohibits:#
1.2.1.§ Cinema#
1.2.2.§ Teatre#
1.2.3.§ Audició#
1.2.4.§ Concert#
1.2.6.1.§ Esportius: persones#
1.2.6.2.§ Esportius: animals#
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1.2.6.3.§ Esportius: vehicles#
1.2.7.§ Folklore#
2.1.2.1.§ Estadis fins a 1000 m2#
2.1.2.1.§ Estadis més de 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom fins a 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom més de 1000 m2#
2.1.2.2.b§ Picaderos#
2.1.2.4.§ Cultura física, gimnàs#
2.1.2.5.§ Piscines#
2.2.1.§ Bar musical#
2.2.2.§ Discoteca#
2.2.3§ Sala de ball#
2.2.4§ Sala de festes#
2.2.5.§ Cafè teatre#
2.2.6.§ Exhibició sexual#
2.2.7.1.§ Prostitució amb bar#
2.2.7.2.§ Prostitució amb espectacle#
2.3.1.§ Bar#
2.3.2.§ Bar restauració menor#
2.3.2.1.§ Bar restauració mixta#
2.3.2.2.§ Bar ràpid#
2.3.3.1.§ Restaurant cuina#
2.3.3.2.§ Restaurant càtering#
2.3.4.1.§ Restaurant-bar cuina#
2.3.4.2.§ Restaurant-bar càtering#
2.4.1.1.§ Sala de jocs atzar#
2.4.1.2.§ Bingo#
2.4.1.3.§ Casinos#
2.4.2.§ Jocs recreatius#
2.4.3.§ Jocs esportius#
2.4.4.§ Atraccions menys 1000 m2#
2.4.4.§ Atraccions més de 1000 m2#
2.4.5.§ Ludoteques#
2.5.2.§ Congressos fins a 750 places#
2.5.2.§ Congressos més de 750 places#
2.6.1.§ Karaoke#
2.6.2.§ Audiovisual pornogràfic#
2.6.3.§ Telecomunicacions més de 10 ordinadors#
2.7.§ Activitats zoològiques fins a 1000 m2#
2.7.§ Activitats zoològiques més de 1000 m2#
2.8.§ Establiment amb degustació#
2.9.§ Botigues de conveniència#

Article 15

Determinació d�usos admesos, prohibits i
condicionats en les àrees territorials de tipus
c) (Àrees de baixa densitat i edificació
aïllada (Sant Josep de la Muntanya - la Salut,
Llindars del Parc Güell, Nostra Sra. Del Coll,
Collserola - Penitents))

15.1. Zona de tolerància primera#
15.1.a) Usos admesos:#
1.2.1.§ Cinema#
1.2.2.§ Teatre#
1.2.3.§ Audició#
1.2.4.§ Concert#
1.2.6.1.§ Esportius: persones#
1.2.7.§ Folklore#
2.1.2.1.§ Estadis fins a 1000 m2#
2.1.2.1.§ Estadis més de 1000 m2#
2.1.2.2.b§ Picaderos#
2.1.2.4.§ Cultura física, gimnàs#
2.1.2.5.§ Piscines#
2.2.1.§ Bar musical#
2.2.2.§ Discoteca#
2.2.3§ Sala de ball#
2.2.4§ Sala de festes#
2.2.5.§ Cafè teatre#
2.2.6.§ Exhibició sexual#

2.2.7.1.§ Prostitució amb bar#
2.2.7.2.§ Prostitució amb espectacle#
2.3.1.§ Bar#
2.3.2.§ Bar restauració menor#
2.3.2.1.§ Bar restauració mixt#
2.3.2.2.§ Bar ràpid#
2.3.3.1.§ Restaurant cuina#
2.3.3.2.§ Restaurant càtering#
2.3.4.1.§ Restaurant-bar cuina#
2.3.4.2.§ Restaurant-bar càtering#
2.4.1.1.§ Sala de jocs atzar#
2.4.1.2.§ Bingo#
2.4.1.3.§ Casinos#
2.4.2.§ Jocs recreatius#
2.4.3.§ Jocs esportius#
2.4.4.§ Atraccions menys 1000 m2#
2.4.4.§ Atraccions més de 1000 m2#
2.4.5.§ Ludoteques#
2.5.1.§ Exposicions#
2.5.2.§ Congressos fins a 150 places#
2.5.2.§ Congressos fins a 750 places#
2.5.2.§ Congressos més de 750 places#
2.6.1.§ Karaoke#
2.6.2.§ Audiovisual pornogràfic#
2.6.3.§ Telecomunicacions fins a 10 ordinadors#
2.6.3.§ Telecomunicacions més de 10 ordinadors#
2.7.§ Activitats zoològiques fins a 1000 m2#
2.7.§ Activitats zoològiques més de 1000 m2#
2.8.§ Establiment amb degustació#
2.9.§ Botigues de conveniència (separació 

mínima de 200 metres entre dos 
establiments d�aquesta classe#

2.11.§ Entitats culturals#

En tot cas la densitat màxima d�establi-
ments de la classe 2.2 (establiments en activi-
tats musicals) serà d�1 establiment per hectà-
rea determinada en un radi mesurat segons
l�article 25.2 de l�OMECP.

Per als establiments de la classe 2.3. (esta-
bliments d�activitats de restauració) la densi-
tat màxima serà de 5 establiments per hectà-
rea determinada en un radi mesurat segons
l�article 25.2 de l�OMECP.

15.1.b) Usos prohibits:#
1.2.6.2.§ Esportius: animals#
1.2.6.3.§ Esportius: vehicles#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom fins a 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom més de 1000 m2#
15.2. Zones d�especial restricció#
15.2.a) Usos admesos:#
2.1.2.1.§ Estadis fins a 1000 m2#
2.1.2.2.b§ Picaderos#
2.1.2.4.§ Cultura física, gimnàs#
2.1.2.5.§ Piscines#
2.3.1.§ Bar#
2.3.2.§ Bar restauració menor#
2.3.2.1.§ Bar restauració mixta#
2.3.2.2.§ Bar ràpid#
2.3.3.1.§ Restaurant cuina#
2.3.3.2.§ Restaurant càtering#
2.3.4.1.§ Restaurant-bar cuina#
2.3.4.2.§ Restaurant-bar càtering#
2.4.5.§ Ludoteques#
2.5.1.§ Exposicions#
2.5.2.§ Congressos fins a 150 places#
2.6.3.§ Telecomunicacions fins a 10 ordinadors#
2.6.3.§ Telecomunicacions més de 10 ordinadors#
2.7.§ Activitats zoològiques fins a 1000 m2#

2.8.§ Establiment amb degustació#
2.11.§ Entitat cultural#

Per als establiments de la classe 2.3. (esta-
bliments d�activitats de restauració) la densi-
tat màxim serà de 3 establiments per hectàrea
determinada en un radi mesurat segons l�arti-
cle 25.2 de l�OMECP.

15.1.b) Usos prohibits:#
1.2.1.§ Cinema#
1.2.2.§ Teatre#
1.2.3.§ Audició#
1.2.4.§ Concert#
1.2.6.1.§ Esportius: persones#
1.2.6.2.§ Esportius: animals#
1.2.6.3.§ Esportius: vehicles#
1.2.7.§ Folklore#
2.1.2.1.§ Estadis més de 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom fins a 1000 m2#
2.1.2.2.§ Cano.Hipòdrom més de 1000 m2#
2.2.1.§ Bar musical#
2.2.2.§ Discoteca#
2.2.3§ Sala de ball#
2.2.4§ Sala de festes#
2.2.5.§ Cafè teatre#
2.2.6.§ Exhibició sexual#
2.2.7.1.§ Prostitució amb bar#
2.2.7.2.§ Prostitució amb espectacle#
2.4.1.1.§ Sala de jocs atzar#
2.4.1.2.§ Bingo#
2.4.1.3.§ Casinos#
2.4.2.§ Jocs recreatius#
2.4.3.§ Jocs esportius#
2.4.4.§ Atraccions fins a 1000 m2#
2.4.4.§ Atraccions més de 1000 m2#
2.5.2.§ Congressos fins a 750 places#
2.5.2.§ Congressos més de 750 places#
2.6.1.§ Karaoke#
2.6.2.§ Audiovisual pornogràfic#
2.7.§ Activitats zoològiques més de 1000 m2#
2.9.§ Botigues de conveniència#

Article 16

Determinació d�usos admesos, prohibits i
condicionats en les àrees territorials de tipus
d) Àrees de grans parcs urbans (Parc Güell,
Creueta del Coll, Parc de Collserola)

1. S�hi admetran els usos previstos en el
present Pla especial que siguin compatibles
amb el seu caràcter dotacional i al servei del
parc. En tot cas haurà de ser autoritzat mit-
jançant la corresponent concessió adminis-
trativa, en cas d�utilització per tercers.

2. Són d�aplicació preferent les determina-
cions del Pla especial del Parc de Collserola
en aquesta àrea determinada.
Secció segona: Regulació de les condicions
d�emplaçament de les activitats segons la
situació en relació a l�edifici

Article 17

Situació en relació a l�edifici
L�emplaçament de les activitats regulades

en aquest Pla especial en relació a la ubica-
ció dels establiments en l�edifici, haurà d�a-
complir les condicions generals establertes
en aquest sentit per l�Ordenança municipal
d�activitats i els establiments de concurrència
pública o norma que la substitueixi.
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A més a més es tindran en compte les
següents determinacions:

Els establiments de les classes 2.4.1 (sales
de jocs i bingos) només seran admesos en
planta baixa.

Els establiments de les classes 2.3 (bar i
restauració), excepte en els carrers i espais
públics de zones de tolerància primera i
segona, només seran admesos en planta
baixa.

Els establiments de les classes 2.1. (espor-
tius) i 2.5. (culturals i socials) en zones de
tolerància tercera, quarta i de restricció espe-
cial, només seran admesos en planta baixa,
excepte en els casos en que s�ubiquin en edi-
ficis d�ús exclusiu per l�activitat.

Per als establiments de la classe 2.2.
(musicals), i en zones de tolerància tercera,
quarta i de restricció especial, només seran
admesos en planta baixa.

En aquells casos en que es permet que part
dels establiments de les classes 2.2. (musi-
cals) i 2.3. (bars i restauració) es situïn en
plantes diferents a la planta baixa, com a
mínim un 50% de la seva superfície i afora-
ment haurà de localitzar-se obligatòriament
en la planta baixa d�accés públic al vial o
espai públic en que es localitzin.
Secció tercera: Regulació de les condicions
d�emplaçament de les activitats segons la
situació en relació a altres usos

Article 18

Situació en relació a l�ús d�habitatge
Per a la determinació de les condicions de

les situacions en relació a l�habitatge, s�en-
tendrà que existeix contigüitat entre els esta-
bliments en els quals s�ubiquen les activitats
regulades per aquest Pla especial i l�ús d�ha-
bitatge quan l�establiment limita amb
dependències d�aquest ús per qualsevol de
les seves dependències, mitjançant les parets
laterals, el sostre o el paviment.

Es prohibeix la implantació en contigüitat
amb l�habitatge en els establiments en els
que s�hi ubiquin les següents activitats:

a) Quan així ho estableix l�Ordenança
d�establiments de concurrència pública, o, en
el seu cas, norma que la substitueixi.

b) Les de les classes 2.3. (bar i restauració)
si bé en aquestes categories només es consi-
dera que hi ha contigüitat amb l�habitatge
quan les dependències limitin amb l�habitat-
ge mitjançant les parets laterals o el pavi-
ment.

De conformitat amb el que estableix a
l�Ordenança d�activitats d�establiments de
concurrència pública no podran autoritzar-se
noves activitats regulades per aquest Pla
especial, que tinguin accés ni sortides d�e-
mergència a o des d�espais comuns o priva-
tius vinculats a l�ús d�habitatges.
Article 19

Regulació de les condicions d�emplaçament
en relació a determinats usos d�equipament

19.1. S�estableix un règim de distàncies
que han de respectar determinades activitats
regulades en aquest Pla especial en relació a

usos d�equipament sotmesos a una especial
protecció.

19.2. A aquests efectes es consideren usos
protegits els establiments, locals, recintes o
edificis següents:

a) Els centres docents en els que s�impar-
teixin ensenyaments del règim general del
sistema educatiu, en qualsevol dels seus
nivells i cicles.

b) Les seus del Parlament de Catalunya,
del Govern de la Generalitat, de l�Ajunta-
ment i dels seus Consells de Districte, de la
Delegació del Govern de l�Estat a Catalunya i
dels Tribunal Superior de Justícia de Catalun-
ya.

c) Els hospitals i clíniques amb interna-
ment i residències assistides.

19.3. Els establiments de les classes 2.2.
(musicals), 2.4.1. i 2.4.2. (jocs d�atzar i recre-
atius) s�ubicaran a una distància mínima de
100 metres d�edificis, locals i/o recintes amb
un ús especialment protegit establerts a l�a-
partat 2 d�aquest article.

19.4. Les distàncies es mesuraran segons
el que s�estableix a l�article 25.2 i annex II de
l�OMEPC.

19.5. El sòl que estigui qualificat com d�e-
quipaments (clau 7) pel Pla General Metro-
polità, o adquireixi aquesta qualificació per
la seva modificació puntual o per altres pla-
nejaments parcials i especials, encara que
actualment no estigui prevista la seva execu-
ció, es consideraran com protegits a efectes
d�aplicació dels apartats 2, 3 i 4 d�aquest arti-
cle.
Secció quarta: Regulació de les condicions
dels establiments

Article 20

Sobre les superfícies mínimes dels
establiments

Els establiments de la classe 2.3.1. (bar)
tindran una superfície mínima de 35 m2.

Els establiments de la classe 2.3.2., 2.3.3.,
i 2.3.4. (restaurants i bar-restaurant) tindran
una superfície mínima de 80 m2.

Els establiments de la classe 2.8 (Establi-
ments de qualsevol classe amb degustació)
tindran la superfície mínima que resulta de
l�aplicació de l�article 39 de l�Ordenança
municipal d�establiments i centres del
comerç alimentari de 26 de març de 1999.
En tot cas aquesta classe d�establiment haurà
de disposar dels mateixos serveis i locals
auxiliars que es fixen per a la resta d�establi-
ments de la classe 2.3.

Els establiments de la classe 2.2. (Establi-
ments musicals) tindran una superfície míni-
ma de 80 m2.
Article 21

Sobre les superfícies mínimes interiors en els
establiments per magatzems

a) Els establiments de les classes 2.2. i 2.3.
(musicals i bars restaurants) hauran de dispo-
sar de locals interiors condicionats per guar-
dar els contenidors de brossa abans de la
recollida pels serveis municipals correspo-
nents, d�acord amb la normativa d�aplicació.

En tot cas la superfície d�aquests locals no
serà inferior a 5 metres quadrats.

b) Els establiments de les classes 2.3. (bar
restaurants), que tinguin autoritzada la
instal·lació de terrasses en espais públics,
hauran de disposar de locals interiors per
guardar taules, cadires i resta de mobiliari de
les terrasses, durant els períodes en que així
s�estableixi en l�autorització corresponent.

c) D�acord amb el que estableix l�apartat 7
de l�article 39 de l�Ordenança municipal
reguladora de les activitats i dels establiments
de pública concurrència, i el seu annex V, els
establiments de bar i restauració que disposin
d�autorització per a la instal·lació de terrasses
i vetlladors, hauran de disposar d�uns serveis
sanitaris i de gestió de residus que siguin els
que corresponguin a l�aforament de l�establi-
ment més la terrassa.
Article 22

Sobre la necessitat de dotació d�aparcament
Els establiments de les classes 2.3.2. 2.3.3

i 2.3.4. (restaurants i restaurant- bar), i 2.2.
(establiments musicals) amb un aforament
superior a 75 persones, disposaran d�una
plaça de pàrking per cada 5 persones. En el
tràmit de concessió de llicència s�haurà d�a-
portar la documentació fefaent que permeti
comprovar aquest fet. La disponibilitat d�a-
questes places haurà de mantenir-se durant
tot el període de funcionament de l�activitat
emparada per la llicència.
Article 23

Sobre condicions especials referents als
establiments

23.1. En el cas que un establiment de clas-
se 2.3. (bar i restauració) destini a locals amb
accés al públic (menjadors, sales, etc.), jar-
dins privats o espais semblants de caràcter
privat, la llicència haurà d�establir l�horari
d�aquesta dependència, a fi i efecte d�impedir
molèsties acústiques al veïnat. En tot cas les
instal·lacions a l�aire lliure romandran tanca-
des entre les 0 hores i les 10 hores AM, i els
hi serà d�aplicació les limitacions acústiques
a que fa referència l�ordenança general del
medi urbà.

23.2. Els establiments per activitats de la
classe 2.2. (activitats musicals) hauran de dis-
posar de doble porta practicable per tal d�ac-
cedir a l�interior del local, és a dir, caldrà tra-
vessar dues portes consecutives amb un espai
intermedi.

Les dimensions d�aquest espai haurà de
complir la normativa vigent.
Article 24

Sobre l�aforament dels establiments
A fi efecte de permetre el compliment de

les condicions que es fixen en la reglamenta-
ció de la policia d�espectacles, i altres fixades
en aquest Pla, les llicències establiran el
número de places o persones i número
màxim de treballadors i personal d�explota-
ció del local.

CAPÍTOL V

USOS DISCONFORMES
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Article 25

Usos disconformes
Són activitats disconformes amb les deter-

minacions d�ubicació d�aquest Pla especial,
aquelles que no acompleixen algun dels
següents paràmetres reguladors establerts pel
Pla.

25.1. Distancia amb edificis, locals i/o
recintes d�usos protegits (article 17).

25.2. Distancia amb altres establiments de
pública concurrència degudament legalitzats.

25.3. Ubicació en soterrani o planta pis
quan només sigui permesa la seva ubicació
en planta baixa.

25.4. Contigüitat amb l�habitatge en els
casos regulats.

25.5. Activitats que en l�actualitat tinguin
autoritzat un horari especial.

25.6. Els que resultin prohibits en les
diverses zones.

CAPÍTOL VI

SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES

Article 26

La regulació de les terrasses
26.1. La regulació de les terrasses dels

establiments, objecte d�aquest capítol, es fa a
l�empara de l�article 45 de l�Ordenança
municipal reguladora de les activitats i dels
establiments de pública concurrència.

26.2. A aquests efectes, d�acord amb el
que estableix l�Ordenança dels usos del pai-
satge urbà de Barcelona, de 26 de març de
1999, s�entén per terrasses aquells espais del
domini públic, degudament senyalitzats, on
s�ubiquen taules, cadires i para-sols per a ús
públic.
Article 27

Subjectes beneficiaris de la llicència
Poden sol·licitar la instal·lació de terrasses

els titulars dels establiments de bars i restau-
ració ubicats en les places, carrers i espais
públics pels quals sol·licitin la llicència i que
disposin de les llicències i autoritzacions
reglamentàries per a exercir l�activitat corres-
ponent i s�adeqüin als requeriments que s�hi
estableixin.

S�entenen com a establiments de bar i res-
tauració, els compresos dintre de les classes
2.3. de l�annex de l�Ordenança municipal
reguladora de les activitat dels establiments
de pública concurrència, i específicament
aquells locals classificats per aquest Pla espe-
cial, i en concret dins les categories següents:

- 2.3.1: Establiments de bar.
- 2.3.2.: Establiments de bar amb restaura-

ció menor.
- 2.3.3: Establiments de restaurants.
- 2.3.4.: Establiments de restaurants - bar.
- 2.3.4.3: Gelateries i orxateries.

Article 28

Característiques dels elements susceptibles
de ser instal·lats

28.1. En termes generals, les taules, les
cadires, para-sols i els altres elements que es
col·loquin a les places, carrers i espais

públics, a més de complir amb tots els reque-
riments establerts en aquest capítol, hauran
d�harmonitzar entre si i amb l�entorn en el
cromatisme, els materials, el disseny i la
il·luminació.

28.2. Les taules, les cadires i els para-sols
de les terrasses hauran de ser d�iguals carac-
terístiques a cada plaça i tram de carrer de
vianants, amb l�única diferència del color
dels elements tèxtils de les cadires. Per part
dels serveis del Districte s�assenyalaran els
criteris per tal d�harmonitzar les esmentades
característiques. Cada unitat estarà formada
per una taula i un màxim de quatre cadires, i
ocuparà un espai màxim de 3 metres qua-
drats.

28.3. Els para-sols de les terrasses seran de
lona o teixit similar, preferentment octogo-
nals o quadrats, suportats per elements lleu-
gers totalment desmuntables. La seva alçada
oscil·larà entre un mínim de 2,20 i un màxim
de 2,60 metres. No s�autoritzarà cap altre
tipus de cobriment. El material dels para-sols
haurà d�absorbir el soroll.

28.4. Cas que s�autoritzi la col·locació d�e-
lements vegetals, la vegetació serà del tipus
�ficus benjamina� i haurà de mantenir-se en
perfecte estat de conservació i neteja; els
arbustos tindran una alçada màxima de 1,70
metres. Els testos seran de material plàstic,
imitació terrissa, de color teula, i amb una
alçada que oscil·larà entre els 0,37 i els 0,40
metres, rodons o quadrats.

28.5. La totalitat d�elements i mobiliari
susceptible de ser instal·lats en les terrasses i
que es regulen en aquest article, no podran
en cap cas sobrepassar els límits establerts en
l�àmbit de concessió.

28.6. Els establiments que hagin obtingut
llicència per a la instal·lació de terrassa hau-
ran de disposar de locals interiors per guardar
taules, cadires i resta de mobiliari de les
terrasses, durant els períodes que així s�esta-
bleixi en l�autorització corresponent, d�acord
amb el que s�estipula en la normativa d�a-
quest Pla d�establiments de pública con-
currència del districte de Gràcia.
Article. 29

Publicitat
No es permet la publicitat en terrasses i

sobre cap dels seus elements (taules, cadires,
parasols, etc.). L�únic missatge d�identificació
permès és la raó social de l�establiment, con-
cessionari o nom comercial autoritzat, en els
termes previstos per l�article 33 de l�Orde-
nança dels usos del paisatge urbà.
Article 30

Condicions generals d�ubicació
30.1. Les terrasses estaran situades davant

de la façana de l�establiment corresponent,
amb excepció d�aquells casos especialment
definits i ordenats pel Districte d�acord amb
el que es determini en la resolució de con-
cessió.

En cas d�ocupar superfície davant d�un
altre establiment, només es tractarà de l�esta-
bliment adjacent i s�haurà d�acreditar docu-
mentalment l�autorització degudament signa-

da pel titular d�aquest altre establiment.
30.2. No s�autoritzarà la instal·lació de

terrasses i vetlladors davant les escales de
veïns, així com tampoc davant les sortides
d�emergència.

30.3. La delimitació de l�espai autoritzat
que podrà ocupar la terrassa serà deguda-
ment marcat pel concessionari en el sòl de
les places, carrers i dels demés espais
públics, essent també al seu càrrec la seva
conservació, amb les facultats d�inspecció
que corresponguin als serveis tècnics del dis-
tricte.

30.4. En qualsevol cas, es respectaran els
arbres, escorsells, enjardinaments, mobiliari
urbà, els accessos i els passos de vianants.
Article 31

Superfícies susceptibles d�ocupació
En qualsevol cas, el nombre màxim de

cadires serà de quatre per cada taula autorit-
zada. La unitat formada per una taula i quatre
cadires, i en el seu cas, un para-sol, ocuparà
un espai màxim de 3m2.
Article 32

Horaris
La resolució del Regidor a què fa referèn-

cia l�article 30 fixarà:
a) Els horaris màxims d�obertura i funcio-

nament de les terrasses de totes les places,
carrers i espais públics.

b) Els horaris de recollida i neteja de l�es-
pai públic ocupat.

En tot cas, les terrasses que romanguin tan-
cades més de 36 hores, hauran d�emmagat-
zemar-se els seus elements en el local tancat
a que fa referència l�article 28.6. d�aquesta
normativa.
Article 33

Condicions per l�explotació de les terrasses
33.1. La llicència per la instal·lació de les

terrasses exigirà l�acceptació explícita per
part dels titulars dels establiments de les
següents especificacions:

- Destinar l�espai adjudicat a la finalitat
específica per la qual en fou atorgada la con-
cessió i no aplicar-la a d�altres usos, ni gra-
var-la o cedir-la a tercers en qualsevol forma
contractual.

- Complir amb totes aquelles obligacions
relatives a l�obertura i exercici de l�activitat i
horaris.

- Complir l�horari fixat a la llicència per a
la utilització de les terrasses.

- Les terrasses hauran d�ajustar-se en tot
moment als requeriments establerts en l�Or-
denança de 26 de març de 1999 (BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 19-6-1999), així
com als requeriments establerts en aquest Pla
especial i en la disposició del regidor que
reguli els emplaçaments precisos d�ubicació i
als plànols annexes.

- Els elements instal·lats a les terrasses han
de ser desmuntables i hauran de complir les
característiques definides a la present disposi-
ció i a les que es fixen en l�esmentada Orde-
nança dels usos del paisatge urbà de la ciutat
de Barcelona.
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- Els adjudicataris seran responsables de la
neteja i el bon estat de l�espai que se�ls hagi
atorgat.

- També seran responsables de la neteja i
del bon estat del mobiliari.

- Els adjudicataris de les llicències hauran
de vetllar pel control de les molèsties genera-
des per l�activitat a la terrassa, especialment
pel que fa al soroll, per mantenir les condi-
cions fixades en la llicència d�acord amb el
nivell guia establert en la zonificació acústica
aprovada per tot l�àmbit de Barcelona.

- Servir en gots i recipients de vidre, no
utilitzar envasos no retornables i recollir les
escombraries de manera selectiva.

33.2. No s�admetrà la instal·lació de cap
tipus de focus acústic (música ambiental), ni
tampoc les actuacions en viu.

33.3. Les llicències atorgades faran constar
el conjunt de condicions fixades en aquesta
disposició, i seran signades pels titulars, en el
moment de la seva recepció, en prova de
conformitat.
Article 34

Documentació i procediment per a
l�atorgament de la llicència

34.1. El sol·licitants de la llicència hauran
d�aportar, juntament amb la seva sol·licitud,
la següent documentació:

- DNI del sol·licitant de la llicència, si es
tracta d�empresari individual, o escriptura de
constitució de la societat o de l�associació,
degudament inscrites on correspongui en
cada cas, i acreditació de la representació en
què s�actuï, quan es tracti de persona jurídi-
ca.

- Poder notarial acreditatiu de la represen-
tació del sol·licitant, quan actuï en nom d�al-
tri o es tracti de persones jurídiques.

- Documentació acreditativa de la tinença
de la corresponent llicència d�activitat en
regla i actualitzada, així com de les autoritza-
cions exigides legalment per al desenvolupa-
ment de l�activitat en qüestió, d�acord amb el
que s�estableix a l�article 25 d�aquesta nor-
mativa.

- Relació i descripció detallada dels ele-
ments del mobiliari que el sol·licitant hagi
previst instal·lar a la terrassa.

- L�estudi acústic al que es refereix l�article
63.11 de l�Ordenança general del medi
ambient urbà.

- Plànol de situació amb la plaça, carrer o
espai públic, a escala suficient, on es detalli
l�espai i la superfície exactes per a l�ocupació
de la terrassa que es pretengui instal·lar en
relació amb la plaça o espai públic on es
sol·liciti la llicència.

34.2. El procediment per a l�atorgament de
la llicència es tramitarà de conformitat amb
el que preveu l�article 46 de l�Ordenança
sobre l�ús de les vies públiques i el Decret de
transferències.

34.3. No es podrà atorgar cap llicència per
instal·lació de terrasses a titulars d�establi-
ments que no estiguin al corrent del paga-
ment de tots i cada un dels impostos i taxes
municipals.

Article 35

Contingut de la llicència
En l�atorgament de la llicència es farà

constar, en tot cas:
- Indicació sobre plànol de l�espai que pot

ocupar la terrassa. Aquesta delimitació serà
també marcada pels Serveis Tècnics.

- Del Districte en el sòl de les places,
carrers o espais públics. La delimitació d�a-
quests espais sobre el sòl haurà de respectar,
en tot cas, la rodadura dels carrers perime-
trals i dels espais destinats a jocs infantils, a
més del passos de vianants, sortides d�e-
mergència, així com del mobiliari urbà,
espais enjardinats, escorsells, etc.

- Superfície en metres quadrats d�ocupació
màxima de la terrassa.

- Nombre màxim de taules, cadires i para-
sols.

- Horaris màxims de funcionament, indi-
cant específicament l�horari de tancament i
de recollida de mobiliari.

- Termini màxim de vigència de la llicèn-
cia, el qual no podrà ser en cap cas superior
a un any.

- Advertiment sobre el règim de sancions.
Article 36

Efectes i vigència de la llicència
36.1. D�acord amb l�article 50 de l�Orde-

nança sobre l�ús de les vies i espais públics,
la instal·lació de terrasses autoritzades queda
sotmesa al compliment de les condicions que
s�estableixen en la pròpia llicència, entre les
quals hi figuren l�ocupació, l�espai, nombre
de taules i cadires, horaris, etc.

36.2. La llicència quedarà sense efecte
per:

* Finalitzat el termini pel qual fou concedit
l�ús de l�espai públic.

* Incompliment reiterat de les obligacions
de l�adjudicatari.

L�Ajuntament podrà revocar la llicència
per l�ús comú especial atorgada per causes
justificades d�interès públic, de conformitat
amb l�article 55 de l�Ordenança sobre l�ús de
les vies i els espais públics de Barcelona.
Article 37

Taxes
El titular de la llicència estarà obligat a

liquidar la taxa per l�aprofitament especial
del domini públic municipal fixada per l�Or-
denança fiscal corresponent a cada exercici.
Article 38

Règim disciplinari
38.1. Els serveis del Districte inspecciona-

ran i fiscalitzaran en qualsevol moment l�ús
de l�espai autoritzat, efectuat pel titular de la
llicència.

38.2. L�incompliment de qualsevol de les
condicions previstes a la llicència compor-
tarà la imposició de la sanció corresponent
i/o la caducitat de la llicència.

El règim sancionador aplicable serà el
regulat pel Títol 4 de l�Ordenança dels usos
del paisatge urbà i pels arts. 63 a 66 de l�Or-
denança sobre l�ús de les vies i els espais

públics.
38.3. La reincidència per tercera vegada

en un any en l�incompliment de les condi-
cions d�autorització tindrà la consideració de
falta molt greu, el que comportarà la caduci-
tat de la llicència en aquell mateix any i la
incapacitat per optar a l�atorgament de la
mateixa a l�any següent.

38.4. Als efectes de la reincidència amb
faltes i sancions establert en el paràgraf ante-
rior seran extensius a aquelles infraccions i
sancions per part de l�establiment titular de la
llicència de terrassa i que es regulen en el
capítol II (article 66 i ss) de l�Ordenança
municipal reguladora de les activitat dels
establiments de pública concurrència.
Article 39

Sobre el règim de llicències
L�atorgament de les llicències d�ocupació

dels espais públics és discrecional en atenció
a l�harmonització dels usos i activitats que hi
concorren i, en qualsevol cas, supeditada als
interessos públics.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Activitats en procediment de legalització, o
amb llicència en tràmit i que resulten
disconformes segons les determinacions del
Pla especial

1.1. Les determinacions previstes en
aquest Pla no seran d�aplicació per aquelles
sol·licituds de llicència presentades amb
anterioritat a la data en que resulti eficaç la
suspensió de llicències.

1.2. Pel que fa als expedients iniciats a
partir del període de suspensió de llicències i
fins l�entrada en vigor d�aquest Pla, se�ls apli-
caran les determinacions contingudes en
aquest.
Segona

Activitats existents degudament legalitzades i
disconformes amb les determinacions,
establertes a l�article 25 d�aquest Pla

2.1. En els establiments en què s�ubiquin
aquestes activitats només es podran realitzar
obres de reforma per raons de seguretat, salu-
britat, higiene i supressió de barreres arqui-
tectòniques, de conformitat amb la normativa
vigent, excepte les que suposin ampliacions
de superfície que comporti un major grau de
disconformitat, i aquelles que pel seu contin-
gut donessin lloc a canvis de categoria de
l�establiment, que comportin un major grau
de disconformitat.

2.2. En el cas de que les reformes tinguin
per objecte una adequació a la normativa
vigent de les condicions sanitàries, de segure-
tat i/o acústiques de les instal·lacions, i la
supressió de barreres arquitectòniques
podran suposar un increment d�aforament
que no superi en un 10% l�actual sempre que
aquest creixement es faci incorporant part de
l�espai reformat. Un mateix establiment
només podrà acollir-se una vegada a aquesta
ampliació d�aforament.
Tercera



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

25 / 8 / 2005 Núm. 203 / Pàg. 29

Activitats desenvolupades en edificis en
situació de fora d�ordenació

A les activitats ja existents i degudament
legalitzades els serà d�aplicació allò previst a
la Disposició Transitòria Segona, així com el
que disposa l�article 102 de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d�urbanisme.
Quarta

Les activitats que disposin a l�aprovació
d�aquest Pla especial, de llicència de Bar
(2.3.1), Bar amb restauració menor (2.3.2) o
qualsevol de la classe 2.2 (activitats musicals)
podran substituir aquesta llicència per la de
Restaurant (2.3.3) o Restaurant-bar (2.3.4)
amb la següent condició:

* Han d�acomplir tota la normativa que els
sigui d�aplicació així com la que es desprèn
d�aquest Pla, amb excepció de les condicions
d�emplaçament.

* No s�admetrà cap canvi de classe d�esta-
bliment en el sentit invers.
Cinquena

Mentre no es desenvolupi la zonificació
acústica de la ciutat i l�assignació dels nivells
guia corresponent a cadascuna de les zones,
a la que es refereix l�article 45 de l�Orde-
nança general del Medi Ambient Urbà, i dis-
posicions complementàries, no es requerirà
l�estudi acústic que s�esmenta en l�Article
33.1 d�aquesta normativa.
Disposicions addicionals

Primera
No es permetran en l�àmbit d�aplicació

d�aquest Pla especial establiments que s�acu-
llin a un règim de funcionament d�horari pro-
longat en hores nocturnes fora dels horaris
autoritzats amb caràcter general.
Segona

Amb independència del registre d�empre-
ses i empresaris d�establiments de concurrèn-
cia pública a que es refereix l�article 6 de
l�ordenança municipal de les activitats i els
establiments de concurrència pública de Bar-
celona, el Districte de Gràcia elaborarà, i
mantindrà actualitzat, el cens públic d�esta-
bliments de pública concurrència amb indi-
cació del tipus d�establiment i adreça.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Per tal de facilitar el seguiment de la

implantació d�aquest Pla especial i d�acord
amb el que s�estableix a la l�Ordenança
municipal d�activitats i establiments de públi-
ca concurrència es crearà el registre d�esta-
bliments de pública concurrència.
Segona

En tot allò no previst expressament per
aquest Pla caldrà atenir-se al que disposa
l�Ordenança municipal d�activitats i dels
establiments de concurrència pública, o
norma que la substitueixi.
Tercera

D�acord amb allò que determina l�article
45 de l�ordenança municipal d�activitats i
establiments de concurrència pública, el regi-

dor de districte dictarà un ordre en les que es
regulin els emplaçaments, ocupacions, hora-
ris i requeriments per l�autorització de l�ús
privatiu del espais públics per la implantació
de terrasses i vetlladors, en desenvolupament
del que preveu el present Pla especial.
Quarta

En un termini d�un any a partir de l�entra-
da en vigor d�aquest Pla especial, el Consell
del Districte aprovarà un inventari d�edificis
de valor arquitectònic remarcable que acu-
llen establiments de les classes 4.1.2.1. (cine-
ma), 4.1.2.2. (teatre), 4.2.5. (activitats cultu-
rals i socials), i que disposen d�activitats com-
plementàries definides a l�article 5 d�aquesta
normativa, a fi i efecte d�acondicionar els
locals d�aquestes activitats complementàries i
dotar-los, mitjançant obres i reformes, dels
serveis normativament requerits.

La inclusió en aquest inventari serà pre-
ceptiva per a l�aplicació d�allò que es disposa
en l�article 14.4 de l�Ordenança municipal
de les activitats i els establiments de con-
currència pública de Barcelona.

Barcelona, 12 d�agost de 2005.
El Secretari general Acctal. P.D., Josep

Lluís Tobella i Roca.

022005019807
A

Barcelona
Institut Municipal de Parcs i Jardins

ANUNCI

Expedient núm.: 05/225.
Objecte: Contractació del lloguer d�un

camió pop amb tracció a les quatre rodes i
conductor per al període comprès entre el 2
de novembre del 2005 i el 31 de març del
2006.

El lliurament es farà en els termes regulats
en l�art. 3 del Plec de Clàusules Administrati-
ves.

Import: 55.083,60 EUR (IVA inclòs).
1. Financiació: amb càrrec a la previsió

pressupostària de l�exercici -2005 i 2006- per
a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Muni-
cipal.

Presentació de les Pliques: els licitadors
presentaran les proposicions en sobres tan-
cats i signats. En el dors figurarà la inscripció:

�Proposta per prendre part a la subhasta
convocada per Parcs i Jardins de Barcelona,
institut municipal per a l�adjudicació del/de
la Contractació del lloguer d�un camió pop
amb tracció a les quatre rodes i conductor
per al període comprès entre el 2 de novem-
bre del 2005 i el 31 de març del 2006.

Garantia provisional: D�acord amb els arti-
cles 35.1 i 203.2 del text refós de la LCAP, es
dispensa de l�obligació de constituir garantia
provisional.

Garantia definitiva: Consistent en el 4 per
100 de l�import de l�adjudicació, d�acord
amb la clàusula 12.1 del Plec de Clàusules

Administratives Particulars.
Procediment i forma d�adjudicació: Trami-

tació ordinària, procediment obert, forma
d�adjudicació per subhasta.

Els Plecs de condicions es poden passar a
recollir a partir del mateix dia de la publica-
ció d�aquest anunci al Departament de Con-
tractació de Parcs i Jardins (C/ Tarragona,
173, 08014 Barcelona) de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 hores (previ encàrrec al
telf.93.413.24.00). Tanmateix el plec de
clàusules administratives particulars es pot
consultar a la nostra Intranet adreça:
www.parcsijardins.net.

Model de proposta: es redactarà d�acord
amb el model que figura en el Plec de Clàu-
sules.

Presentació de les proposicions: Des de
l�endemà de la data de publicació fins el dia:
27/09/2005 ambdós inclosos.

Lloc de presentació: Departament de Con-
tractació de Parcs i Jardins (C/ Tarragona,
173, 08014 Barcelona) de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 hores.

Les proposicions redactades en: Català o
castellà

Data de celebració de la licitació: el dia
05/10/2005 9:30:00, en la seu de l�Institut
Municipal Parcs i Jardins de Barcelona -
carrer Tarragona, 173, 2ª planta, de Barcelo-
na.

El preu d�aquest anunci anirà a càrrec de
l�adjudicatari.

Barcelona, 17 d�agost de 2005.
La Secretaria delegada, J.I. Martínez Legaz.

022005019592
A

Cabrils

ANUNCI

Davant la impossibilitat de practicar la
notificació en el domicili de l�interessada per
ignorar-se el mateix, d�acord amb l�article 59
de la Llei de règim jurídic de les Administra-
cions Públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, pel present es notifica a l�interes-
sada Sra. Concepció Fillola Aventin el Decret
d�alcaldia núm. 580/2005, de 20 d�abril, del
tenor literal següent:
Transcripció de la resolució

�Us comunico que, en data 20 d�abril de
2005, i per l�Il·lm. Sr. Alcalde, es va dictà el
Decret amb el núm. 580, el text del qual és
com segueix:
Identificació de l�expedient

Exp. Iniciar el tràmit de cooperació a
l�U.A. núm. 16bis �Valldeneu�
Relació de fets

Atès, que mitjançant decret de l�alcaldia
de data 7 de desembre de 2004, es va resol-
dre aprovar definitivament el canvi de siste-
ma d�actuació de compensació a cooperació
de la Unitat d�Actuació núm. 16 bis de l�àm-




