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el termini, s�hagi anunciat la presentació de
proposicions per correu que tinguin entrada a
l�ajuntament dins els deu dies següents a l�a-
cabament del termini, es comunicarà als inte-
ressats la data d�obertura. #

e) Hora: 12 hores. #

10. Despeses d�anuncis#

A càrrec del contractista. #

L�Ametlla del Vallès, 26 de febrer de 2001. #

L�Alcalde, Albert Palay i Vallespinós.#

022001003926
A

Badia del Vallès#

EDICTE#

El Ple de l�Ajuntament en sessió celebrada
el dia 28 de febrer de 2001, acordà aprovar
inicialment la modificació del pressupost
número 01/2000 i modificació de l�annex de
les inversions a realitzar durant l�exercici
2001.#

De conformitat amb el que disposa l�arti-
cle 160.4 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
amb aquest edicte s�obre informació al
públic, durant un termini de quinze dies,
comptadors des de l�endemà de la seva
publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
als efectes del seu examen i al·legacions si
s�escauen.#

En el supòsit que no es formulin reclama-
cions en el termini d�informació pública, l�a-
cord d�aprovació inicial esdevindrà definitiu. #

Badia del Vallès, 1 de març de 2001. #

L�Alcalde£-President, José Luis Jimeno Saez.#

022001003971
A

Barcelona#

ANUNCI D�INFORMACIÓ PÚBLICA#

Exp. núm. 01PC829#

El Primer Tinent d�Alcalde, per delegació
efectuada per Decret de l�Alcalde núm.
310/1997, de 21 de febrer, el dia 2 de març
de 2001, ha resolt: #

Aprovar inicialment, de conformitat amb
l�article 68.1,a) de la Carta Municipal de Bar-
celona, el Pla especial de reforma interior del
sector Llull £-Pujades (Llevant) de la Modifica-
ció del Pla general metropolità per a la reno-
vació de les àrees industrials del Poble Nou
�Districte d�Activitats 22@bcn�, promogut
per l�Ajuntament de Barcelona i la societat
municipal 22@bcn,s.a.; exposar£-lo al públic
pel termini d�un mes; i sotmetre�l al Consell
Municipal per a la seva aprovació definitiva. #

L�expedient restarà exposat al públic en el
Departament d�Informació i Documentació
Urbanística d�aquest Ajuntament (Av. Diago-
nal, núm. 230, planta segona, de dilluns a
dijous de 9 a 14 h. i de 16 a 18h; i divendres
de 9 a 14 h.). Dins el termini esmentat, que

començarà a comptar des del dia següent a
la publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA

PROVÍNCIA de l�esmentat acord, els interessats
podran examinar £-lo i presentar les al·lega-
cions que considerin pertinents. #

Barcelona, 5 de març de 2001. #

La Secretària delegada, Natàlia Amorós i
Bosch.#

022001004151
A

Barcelona#

Districte de l�Eixample#

EDICTE#

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
l�Eixample, es segueix expedient, incoat per
Gestora d�Espectacles Nus, S.C.P., per a la
concessió de llicència ambiental per l�exerci-
ci de l�activitat de Sala polivalent d�activitats
culturals, en el local situat a C. Aragó, 140,
baixos (Exp. 02£-2001£-0143). #

D�acord amb el que estableix l�article 241
de l�Ordenança General del Medi Ambient
de Barcelona en relació amb l�article 43 del
Reglament regulador de la intervenció inte-
gral de l�Administració ambiental, se sotmet,
la sol·licitud i documentació aportada, a
informació pública per un període de vint
dies, perquè qui es consideri interessat pugui
formular les al·legacions adients. #

L�expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C. Aragó, 311. Tf. 291.62.00). #

Barcelona, 23 de febrer de 2001. #

La Cap de la Secretaria Tècnico £-Jurídica,
Empar Reventós i Bernabeu.#

022001003856
A

Barcelona#

Districte de l�Eixample#

EDICTE#

Des del Servei d�Actuació a la via pública
del Districte de l�Eixample, es segueix expe-
dient incoat a M. Luisa Sanmartino Murias,
per realitzar obres sense llicència a la terrassa
del pati interior d�illa a la finca núm. 155 del
carrer de Sepúlveda. #

De conformitat amb allò que disposa l�art.
59.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú, i després d�haver
estat impossible la notificació personal en el
domicili actual, es notifica a la Sra. M. Luisa
Samartino Murias, la imposició de multa
coercitiva de 100.000 ptes. (601,01 EUR),
regulada a l�article 81 de la Llei 22/1998, de
30 de desembre, de la Carta Municipal de
Barcelona, com a conseqüència de l�incom-
pliment, comprovat en la inspecció de 19 de
juliol de 2000, de l�ordre de legalitzar les
obres fetes a la terrassa del pati interior d�illa
o bé restituir al seu estat anterior, del passat

26 d�abril de 2000, segons resolució de la
Regidora del Districte de l�Eixample de 28 de
juliol de 2000. #

Reiterar l�ordre de 26 d�abril de 2000 per
tal que es procedeixi a legalitzar les obres
fetes a la terrassa del pati interior d�illa o bé
restituir al seu estat anterior.#

Advertir£-li que, si en el termini de quinze
dies, no compleix l�ordre anterior, se li podrà
imposar una nova multa amb un import de
fins a 100.000 ptes. (601,01 EUR), d�acord
amb l�esmentat article. #

Recursos: Contra aquesta resolució es pot
interposar recurs d�alçada davant l�Alcaldia
en el termini d�un mes, comptat des de l�en-
demà de la present notificació. #

Contra la desestimació tàcita del recurs
d�alçada, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona o del que corres-
pongui al seu domicili, en el termini de sis
mesos a comptar de la data en què es pro-
dueix l�acte pressumpte. #

També, es pot utilitzar qualsevol altre
recurs que es cregui convenient. #

Barcelona, 22 de febrer de 2001. #

La Cap de la Secretaria Tecnicojurídica,
Empar Reventós i Bernabeu.#

022001003861
A

Barcelona#

Districte de Nou Barris#

ANUNCI#

L�Alcalde de Barcelona, en data 2 £-01 £-
2001, dictà el següent decret: #

En ús de les atribucions que em confereix
l�article 13 de la Carta Municipal de Barcelo-
na i de conformitat amb l�article 42 de l�Or-
denança sobre l�Ús de les Vies i els Espais
Públics de Barcelona, disposo: �Aprovar el
Pla Regulador de les Autoritzacions de
Terrasses al Districte de Nou Barris, d�acord
amb la proposta aprovada com a tal per
Acord de la Comissió de Govern del Districte
de Nou Barris de 13 £-17£-2000 i de la que en
va restar assabentat el seu Consell Plenari en
data 5£-10£-2000, i que consta en el document
adjunt, amb efectes a partir de l�1 £-01£-2001 i
vigent mentre no sigui modificat, substituït o
suprimit per norma d�igual o superior rang.� #

El que es fa públic de conformitat amb allò
establert a l�article 52.1 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre. Barcelona, vuit de febrer
del 2001. Xavier Pagès i Calvó, secretari tec-
nicojurídic del Districte de Nou Barris. #

PLA REGULADOR DE LES AUTORITZACIONS DE

TERRASSES AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, DEL TERME

MUNICIPAL DE BARCELONA#

Aquesta regulació s�emmarca en la norma-
tiva general constituïda per les Ordenances
sobre l�ús de les vies i els espais públics i la
dels usos del paisatge urbà de la ciutat de
Barcelona. #

Primer#



¢BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

¢#Administració Local ¢

¢9 / 3 / 2001 ¢Núm. 59 / Pàg. 29¢

Objecte#

1. El Pla es redacta en desenvolupament
de la previsió continguda a l�article 42 de
l�Ordenança sobre l�ús de les Vies i els Espais
Públics de Barcelona i es refereix a les
instal·lacions de terrasses, dins l�àmbit territo-
rial del Districte de Nou Barris. Aquesta regu-
lació s�emmarca, per tant en la normativa
general constituïda per les Ordenances sobre
l�ús de les vies i els espais públics i la dels
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barce-
lona, especificant i adequant les condicions
d�instal·lació a les característiques del territo-
ri del Districte de Nou Barris. #

2. Es regulen aquestes instal·lacions en
aquells espais lliures tant en sòls d�ús públic i
titularitat municipal com en sòls de titularitat
privada tant d�ús públic om privat amb
incidència a la via pública, tals com espais
entre blocs, passatges particulars i similars. #

3. A aquests efectes es determinen les con-
dicions d�ubicació, superfícies a ocupar,
característiques tècniques i estètiques dels
elements a instal·lar i els seus horaris. #

Segon#

Definicions#

a) Temporada.#

Es el termini de vigència de l�autorització.
La durada podrà ser: per sis (6) mesos o de
temporada d�estiu, entenent com a tal la
compresa entre l�1 de maig i el 31 d�octubre;
per dotze (12) mesos o temporada anual,
compresa entre l�1 de gener i el 31 de
desembre; o anual de vigílies i festius. #

Les autoritzacions s�atorguen pel termini
definit a la llicència. Si no s�hi estableix ter-
mini es consideren concedides a precari un
cop passat el primer any o la primera tempo-
rada. #

Les llicències caduquen pel transcurs del
termini específic al que estan sotmeses o per
renúncia expressa o tàcita a l�exercici de l�o-
cupació autoritzada. #

En cap cas no es concediran autoritza-
cions per temps indefinit. #

b) Terrassa. #

Es l�espai degudament senyalitzat, ubicat
en un lloc obert i lliure d�edificació, en domi-
ni públic o terrenys privats amb incidència a
la via pública conforme l�apartat Primer, on
s�ubiquen taules, cadires, i para £-sols per a ús
públic i annexes a un establiment d� hostale-
ria o assimilats situats en planta baixa. #

c) Establiment d�hostaleria. #

Són els que es defineixen en el Capítol II.
Regulació detallada dels establiments, Secció
tercera. Dels establiments d�hostaleria (C),
articles 10 i següents de la vigent Ordenança
dels establiments de concurrència pública,
aprovada definitivament pel Consell Plenari
de l�Ajuntament el dia 15 de maig de 1987 i
vigents des del dia 2 de desembre de 1987. #

Podrà sol·licitar autorització d�ús dels
espais de titularitat pública o privada, el titu-
lar de la llicència municipal d�activitat dels
establiments d�hostaleria o persona que legal-
ment els representi. #

d) Elements a instal·lar. #

Únicament es permetrà la instal·lació de
taules, cadires i para £-sols. No s�admet la ins-
tal·lació de vetlladors, segons el concepte de
l�art. 32.2.b de l�Ordenança dels usos del
paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. Tots
aquests elements hauran d�ésser desmunta-
bles. Es permetrà, excepcionalment, la
col·locació de jardineres de forma longitudi-
nal per tal de separar o preservar als usuaris
de les terrasses, únicament, de la calçada. En
cap cas es permetrà que les jardineres tan-
quin l�espai pels laterals de la terrassa �priva-
titzant� el seu interior.#

Tercer#

Superfícies i ocupacions#

a) Espais a ocupar. #

En el cas de voreres adossades a les faça-
nes, l�autorització permetrà l�ocupació del
tram de sòl situat davant de l�establiment.
Podrà ésser ocupat el tram corresponent a
l�establiment veí o contigu, amb prèvia auto-
rització escrita del seu titular, legalment ins-
tal·lat. No es permetrà la instal·lació d�a-
quests elements adossats a la façana. #

Excepcionalment, en el cas de passeigs
centrals, l�autorització permetrà l�ocupació
del tram del sòl situat davant de l�establi-
ment, quan l�esmentada ocupació sigui com-
patible amb els usos existents. Previ estudi, es
podrien admetre ocupacions longitudinals
superiors. #

No s�autoritzarà cap ocupació davant
entrades d�immobles ni de sortides d�e-
mergència, llevat de les especificacions que
s�estableixen en l�apartat c) següent. #

En qualsevol cas es respectaran els arbres,
escossells, parterres, mobiliari urbà i els seus
accessos i els passos de vianants. #

b) Superfícies d�ocupació. #

Les superfícies d�ocupació autoritzada tin-
dran les limitacions següents: #

1. Autoritzacions d�ús de sòl en la via
pública:#

1.1 Voreres de menys de 5�00 metres
d�amplària: no s�hi autoritzarà cap tipus d�o-
cupació.#

1.2 Voreres compreses entre 5 metres i
6�70 metres d�amplària: es defineix una fran-
ja d�ocupació d�1�50 metres d�amplària sepa-
rada 0�70 metres de la línia de vorada. #

1.3 Voreres d�amplària superior a 6�70
metres es defineix una franja d�ocupació de
3�00 metres d�amplària separada 0�70 metres
de la línia de vorera. #

2. Autoritzacions d�us d�un sòl de titulari-
tat privada. #

2.1 En els carrers, passadissos entre blocs
d�edificis, etc., amb una amplària inferior a
5�00 metres, no s�hi autoritzarà cap tipus d�o-
cupació.#

2.2 En els d�amplària superior a 5�00
metres, s�hi autoritzaran ocupacions de
manera que es garanteixi una via lliure, per
al cas d�intervenció, d�almenys 3 metres. #

3. En tots els casos es respectaran els
arbres, escossells, mobiliari urbà i els seus
accessos, les sortides d�emergència i els pas-
sos de vianants. #

4. El perímetre autoritzat i la seva zona

d�influència hauran de mantenir £-se en perfec-
tes condicions d�higiene i netedat. #

5. La definició d�espais i usos estarà sot-
mesa a les variacions que comporti qualsevol
modificació de les vies i places. #

6. En cas de col·locació de jardineres,
aquestes hauran de col·locar £-se de forma lon-
gitudinal i, s�hauran de situar a 0,70 metres
de la línia de vorada. La col·locació mai
suposarà una disminució de les distàncies de
pas mínimes assenyalades als punts 1 i 2
anteriors. #

c) En els espais oberts com ara places,
carrers de vianants i altres de singulars, l�A-
juntament, prèvia sol·licitud detallada i rao-
nada, fixarà els perímetres dins els quals es
permetrà la instal·lació de terrasses i altres
instal·lacions, tenint en compte que les ocu-
pacions no dificultin l�accés dels vehicles del
cos de bombers i d�altres cossos i forces de
seguretat.#

d) Els possibles conflictes sobres ocupa-
cions, superfícies i d�altres, seran resolts per
la Gerència del Districte, amb audiència prè-
via dels interessats. #

e) No podrà ser ocupada més superfície de
l�assenyalada en l�autorització que faculta,
únicament, la instal·lació de, jardineres, tau-
les, cadires i para £-sols, que tindran caràcter
de desmuntables.#

Quart#

Ús i horaris#

a) Els usos admesos en les terrasses seran
els compresos en els establiments d�hostale-
ria definits en el Capítol II. Regulació detalla-
da dels establiments, Secció tercera. Dels
establiments d�hostaleria (C), articles 10 i
següents de la vigent Ordenança dels establi-
ments de concurrència pública, vigent des
del dia 2 de desembre de 1987. #

No s�admetrà la instal·lació de terrasses als
establiments d�ambientació musical definits
en la Secció sisena, articles 20 i següents de
la citada Ordenança dels establiments de
concurrència pública com ara: bars musicals,
cafès£-cantant i cafès £-concert, sales de festes,
discoteques, sales de ball, etc. #

En les terrasses, no s�hi admetrà la
instal·lació de cap tipus de font acústica
(musical, ambiental, etc.) ni la música en viu,
llevat de zones que per les seves especials
característiques d�emplaçament i d�entorn ho
permetin i sempre prèvia autorització. #

b) El titular de l�autorització serà responsa-
ble d�advertir el públic assistent dels possi-
bles incompliments dels seus deures cívics
com ara la producció de sorolls, l�obstrucció
de les sortides d�emergència i del trànsit de
persones i vehicles i d�altres similars, hauran
de disposar, en cas d�ésser necessari, d�una
persona encarregada de vetllar perquè no es
produeixin alteracions de l�ordre públic. #

c) L�hora límit d�utilització de les terrasses
serà les 24.00 hores. La terrassa no podrà ini-
ciar el seu servei, en cap cas, abans de les 8
hores del matí. #

1. Aquest horari serà el mateix per a tots
els dies de la setmana, i es podrà perllongar
una hora els divendres, dissabtes i vigílies de
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festius.#

2. En qualsevol cas es fixa una tolerància,
que en cap cas serà superior a mitja hora, per
a la instal·lació i recollida i neteja de la zona
ocupada per les terrasses. #

3. Podrà ésser dictada, amb petició prèvia,
una normativa específica ampliant aquests
horaris. Abans d�atorgar l�autorització seran
previs i preceptius els informes de la Guàrdia
Urbana i del Servei d�Actuació a la via públi-
ca. En tot cas, l�horari de tancament de la
terrassa no sobrepassarà l�horari màxim de
tancament de l�establiment principal establert
pel Departament de Governació de la Gene-
ralitat de Catalunya. #

d) Les taules i cadires de les terrasses sols
ocuparan la via pública durant els límits de
l�horari autoritzat. #

En cas de tenir elements fixes (para £-sols) o
pesats (jardineres) aquests hauran de quedar
nets i recollits. Les taules i cadires s�hauran
de retirar, obligatòriament, a l�interior del
local un cop transcorregut l�horari autoritzat. #

Cinquè#

Instal·lacions#

a) Mòdul tipus. #

El concepte mòdul tipus de terrassa el
constitueix el conjunt d�una taula i quatre
cadires. Als efectes de superfície i ocupació,
s�assimila al concepte fiscal d�1�50 ×
1�50=2�25 m2, per la qual cosa no es podran
autoritzar més mòduls que els que resultin de
dividir la superfície autoritzada per 2,25. #

En el cas de col·locar jardineres, i a efectes
de superfície i ocupació fiscal, el mòdul s�as-
similarà al concepte fiscal de 0,50 × 4,50 =
2,25 m2, essent l�amplada fiscal de la jardi-
nera 0,50 i la llargària fiscal mínima 4,50
metres.#

Si es volguessin instal·lar més metres de
jardinera haurà de ser per mòduls fiscals sen-
cers.#

b) Tipus de terrassa: #

En cap cas s�admetran terrasses de muntat-
ge tancat, entenent per això els tancaments
verticals, inclosos els fets amb materials
transparents. #

c) Materials i mides: #

1. La part superior de les jardineres estarà
com a màxim a 50 centímetres del paviment
de la vorera. Les jardineres se separaran entre
elles, un mínim de 30 centímetres i tindran
unes dimensions màximes de 200 centíme-
tres de llargària, 40 centímetres d�amplària i
50 centímetres d�alçada. #

2. Els para£-sols han de ser de roba de lona
o similar i de color cru (blanc, os o similar).
Es prohibeix la utilització de lona plastificada
o plàstic. #

3. L�alçada dels para£-sols estarà dins dels
marges següents:#

£- part baixa, mínim 2�10 metres i màxim
de 2�20 metres. #

£- part alta, màxim de 2�70 metres i mínim
de 2�50 metres. #

£- part volada, màxim 0�25 metres de la
línia perimetral de la superfície autoritzada. #

£- el material que forma el pla de la coberta
podrà caure en vertical un màxim de 0�30

metres.#

Els suports dels para £-sols podran ser de
dos tipus: amb contrapès sobre el paviment o
collats al paviment (encastats o sobre platina
fixada amb cargols). #

En aquest segon cas, la llicència quedarà
condicionada pel dipòsit d�un aval de reposi-
ció dels elements urbanístics afectats que es
fixarà en cada cas.#

4. Les cadires i taules hauran de ser
metàl·liques, d�alumini o acer inoxidable. #

5. Les jardineres hauran de ser
metàl·liques o de pedra artificial. Sobre les
metàl·liques s�admetrà la pintura d�oxi £-ron de
colors foscos i sobre la pedra artificial el
blanc).#

6. Sobre aquests elements de les terrasses
(para£-sols, taules i cadires) només s�admetrà
el missatge publicitari corresponent a la
denominació genèrica de l�establiment o
local de què es tracti, i no s�acceptarà cap
més tipus de publicitat. El missatge publicitari
podrà imprimir £-se directament sobre el teixit
o adherir£-s�hi mitjançant material sense gruix.
El missatge podrà imprimir £-se o adherir £-se
dues vegades per element de para £-sol i una
vegada per element de taula o cadira. La
superfície de les lletres, signes o anagrames
no podrà superar el 10% del material base. #

7. Aquesta publicitat només es permetrà
sobre terrasses en què, per la seva mida,
forma, color i disposició, s�integrin en el seu
entorn.#

8. Tots els elements que pertanyin a una
mateixa autorització i/o establiment han d�es-
tar fets amb materials del mateix color, dis-
seny i textura. #

En cap cas les terrasses no podran tenir
unes característiques de disseny, material o
cromàtiques que no s�adiguin amb la resta de
terrasses del seu entorn i amb l�entorn arqui-
tectònic.#

L�Ajuntament, podrà en passeigs i entorns
concrets, demanar uniformitat de criteris en
els materials i tipologies dels diferents ele-
ments de les terrasses (taules, cadires, para £-
sols i jardineres).#

9. La instal·lació elèctrica ha d�estar prote-
gida de conformitat amb les Normes del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió,
aprovat per Decret de 20 de setembre de
1973, i per les seves instruccions comple-
mentàries.#

Sisè#

Documentació i llicències#

1. La petició d�autorització d�ús d�un espai
de sòl en la via pública mitjançant terrasses
s�haurà de formular amb el model oficial
corresponent (Sol·licitud de llicència d�ocu-
pació de la via pública �VP�), amb la docu-
mentació adjunta següent: #

£- Nom, cognoms, adreça i dades del docu-
ment nacional d�identitat de l�interessat, quan
es tracti de persones físiques i, qual el
sol·licitant sigui una persona jurídica, dades
del nombre d�identificació fiscal. #

£- Quan el signant actuï per representació:
nom, cognoms, adreça, dades del document
nacional d�identitat i qualitat en què obra el

signant.#

£- Plànol d�emplaçament, a escala 1:500,
amb indicació de la superfície que s�ha d�o-
cupar i nombre de mòduls tipus terrassa,
constituïts per una taula i quatre cadires cada
un d�ells, que s�han d�instal·lar. En el plànol
s�haurà d�assenyalar el conjunt del mobiliari
urbà que pogués existir en el zona d�influèn-
cia de la terrassa (per duplicat). #

£- S�haurà d�aportar plànol de planta i sec-
ció, a escala 1:50 o 1:20, de la terrassa,
memòria descriptiva dels materials, textures,
colors, tipus i models que s�empraran (per
duplicat). #

£- Fixació de la durada de l�ocupació. #

£- Document de compromís de finalització
del desmuntatge de la totalitat de la
instal·lació i de reposició dels elements de
mobiliari urbà afectats, en els tres dies
següents al darrer dia del període autoritzat. #

£- Constitució d�un aval de reposició d�ele-
ments urbanístics afectats. #

2. En el cas de petició d�autorització d�ús
d�un espai de sòl de titularitat privada,
s�haurà de formular amb el model oficial
corresponent a una activitat no classificada
(Carpeta model �AI�), amb la documentació
adjunta següent: #

£- Autorització del titular o titulars de l�es-
pai físic en el qual ha de desenvolupar £-se
l�activitat.#

£- Conformitat dels ocupants dels habitatges
contigus amb el lloc on es desenvolupi l�acti-
vitat o demostració d�haver notificat de forma
fefaent l�existència del projecte a tots els ocu-
pants dels habitatges. #

£- Plànol d�emplaçament, a escala 1:500,
amb indicació de la superfície que s�ha d�o-
cupar i nombre de mòduls tipus terrassa,
constituïts per una taula i quatre cadires cada
un d�ells, que s�han d�instal·lar. En el plànol
s�haurà d�assenyalar el conjunt del mobiliari
urbà que pogués existir en la zona d�influèn-
cia de la terrassa (per duplicat). #

£- S�haurà d�aportar plànol de planta i sec-
ció, a escala 1:50 o 1:20, de la terrassa,
memòria descriptiva dels materials, textures,
colors, tipus i models que s�empraran (per
duplicat). #

£- Fixació de la durada de l�ocupació. #

£- Document de compromís de finalització
del desmuntatge de la totalitat de la
instal·lació i de reposició dels elements de
mobiliari urbà afectats, en els tres dies
següents al darrer dia del període autoritzat. #

3. Per a les ocupacions de sòl en la via
pública mitjançant terrasses que impliquin
renovacions de les ja autoritzades segons la
present regulació i que no incloguin cap
modificació, la documentació seria la
següent:#

£- Petició formulada amb el model oficial
corresponent (Sol·licitud de llicència d�ocu-
pació de la via pública �VP�) #

£- Nom, cognoms, adreça i dades del docu-
ment nacional d�identitat de l�interessat, quan
es tracti de persones físiques i, quan el
sol·licitant sigui una persona jurídica, dades
del número d�identificació fiscal. #

£- Quan el signant actuï per representació:
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nom, cognoms, adreça, dades del document
nacional d�identitat i qualitat en què obra el
signant.#

£- Document de compromís de finalització
del desmuntatge de la totalitat de la
instal·lació i de reposició dels elements de
mobiliari urbà afectats, en els tres dies
següents al darrer dia del període autoritzat. #

£- Constitució d�un aval de reposició d�ele-
ments urbanístics afectats. #

4. Les ocupacions de sòl de titularitat pri-
vada mitjançant terrasses que suposin reno-
vacions de les ja autoritzades segons la pre-
sent regulació i que no incloguin cap modifi-
cació, la documentació serà la següent: #

£- Petició formulada amb el model oficial
corresponent a una activitat no classificada
(Carpeta model AI). #

£- Renovació de l�autorització del titular o
titulars de l�espai físic en el qual s�ha de
desenvolupar l�activitat. #

£- Renovació de la conformitat dels ocu-
pants dels habitatges contigus amb el lloc on
es desenvolupi l�activitat. #

£- Document de compromís de finalització
del desmuntatge de la totalitat de la
instal·lació i de reposició dels elements de
mobiliari urbà afectats, en els tres dies
següents al darrer dia del període autoritzat. #

5. En cas de canvi de titularitat de l�establi-
ment, la documentació a aportar per a l�auto-
rització de les terrasses serà la mateixa que
per les renovacions. #

6. En el cas de renovacions de llicències
concedides amb anterioritat a l�entrada en
vigor de la present regulació, caldrà aportar
plànols i memòria descriptiva de l�ocupació
de la terrassa. #

Setè#

Condicions generals de la llicència#

1. Condicions d�atorgament. #

La llicència dona al seu titular un dret d�ús
a precari, revocable per raons d�interès
públic. Només hi haurà dret d�indemnització
en la revocació de les llicències motivades
en la modificació de criteris d�apreciació o
en motius d�interès públic, i dins els terminis
concedits en la llicència. #

Les llicències s�atorguen pels terminis defi-
nits en l�apartat Segon a) Temporada, i un
cop transcorregut el primer any s�entenen
concedides a precari. No hi dret a indemnit-
zació per la revocació o modificació de les
llicencies a precari. #

Si s�escau, la indemnització es calcularà
d�acord amb els criteris de la legislació d�ex-
propiació forçosa, tenint en compte l�amortit-
zació de les instal·lacions. A aquest efectes,
si les instal·lacions no son susceptibles de ser
amortitzades en un període inferior es
prendrà com a període d�amortització màxim
la durada de la llicència. #

Les llicències s�entenen atorgades sense
perjudici de tercers i sempre que la
instal·lació i l�ús es facin d�acord amb els cri-
teris d�actuació que s�assenyalen, així com
amb les ordenances municipals i disposicions
que siguin d�aplicació. #

2. Les autoritzacions queden resoltes i

sense efecte quan el beneficiari incompleix
les condicions imposades per causes que li
siguin imputables, amb tramitació prèvia
d�expedient amb audiència a l�interessat, de
conformitat amb l�article 88 del Reglament
d�obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret de la Generalitat
179/1995, de 13 de juny. Entre les causes
d�incompliment es tindran en especial consi-
deració a aquests efectes les següents: #

£- Manca de conservació de la senyalitza-
ció de la terrassa i mobiliari o d�higiene i
netedat en la terrassa i la seva zona d�influèn-
cia.#

£- Ús indegut de la terrassa. #

£- Modificació de les circumstàncies en raó
de les quals va ésser atorgada l�autorització. #

£- Ocupació de més espai del legalment
autoritzat. #

£- En el cas de molèsties degudament com-
provades per l�administració. #

3. Els Serveis Tècnics del Districte notifica-
ran al titular de l�autorització la necessitat de
desmuntatge de les terrasses per causa de
possibles esdeveniments degudament autorit-
zats.#

Vuitè#

El titular de l�autorització haurà d�exhibir
en lloc visible l�autorització de la terrassa i
tindrà els plànols autoritzats a disposició en
cas d�inspecció municipal. #

El titular de la llicència és responsable del
compliment de les obligacions que establei-
xen les ordenances municipals i d�altres dis-
posicions aplicables. #

Novè#

Règim transitori#

a) La present regulació serà d�aplicació a
totes les noves sol·licituds d�autorització a
partir de la seva entrada en vigor. #

b)Transcorregut el primer any d�aplicació
d�aquesta regulació i prèvia la seva revisió, si
s�escau, s�aplicarà a totes les instal·lacions
existents en el territori del Districte de Nou
Barris, salvat el que es dirà en l�apartat c) d�a-
quest règim transitori en relació a les mides
dels para£-sols.#

c) S�estableix la suspensió del previst a l�a-
partat cinquè c) 3. pel que fa a les mesures
dels para£-sols a tots aquells establiments que
hagin instal·lat les seves terrasses d�acord
amb la normativa anterior i que tinguin una
antiguitat inferior als tres anys en el moment
de la seva autorització. #

Aquesta suspensió tindrà caràcter tempo-
ral, i s�hi podran acollir els titulars dels esta-
bliments que acreditin tenir homologats d�a-
cord amb la normativa anterior de l�Ajunta-
ment de Barcelona, el mobiliari i estris de
terrassa i, en particular, els para £-sols.#

La suspensió de l�aplicació tindrà una
durada de 3 anys a partir de l�aprovació de la
present regulació, transcorreguts els quals els
establiments afectats hauran d�adequar £-se a
les normes contingudes en aquest text. #

d) Les sol·licituds que en el moment de
l�entrada en vigència d�aquesta regulació
estiguin en tràmit, s�hauran d�adaptar a

aquesta en tots els extrems, excepte al tipus i
materials dels para£-sols, taules i cadires, que
tindran un any per a la seva adequació. En
cap cas, però, aquest mobiliari podrà portar
cap tipus de missatge publicitari que no sigui
el del propi establiment. #

PROPOSTA DE PLA REGULADOR DE LES

AUTORITZACIONS DE TERRASSES AL DISTRICTE DE

NOU BARRIS #

Informe#

Modificacions introduïdes en relació a
l�Ordenança reguladora de les Autoritzacions
de Terrasses al Districte de Nou Barris apro-
vada pel Consell del Districte de 18 de març
de 1999:#

a) El text regulador que va ser sotmès al
Consell del Districte, sota la denominació
d�Ordenança reguladora de les autoritzacions
de terrasses al Districte de Nou Barris, passa
a definir£-se com a �Pla regulador de les auto-
ritzacions de terrasses al Districte del Nou
Barris� per tal d�adequar £-se al que determina
l�actual �Ordenança sobre l�ús de les vies i
els espais públics de Barcelona�, vigent des
de l�any 1999, en el seu article 42 establint
que la seva aprovació correspon a l�Alcalde,
precisant que en el procediment de la seva
aprovació s�assegurarà la informació i la par-
ticipació ciutadana. L�esmentat article preveu
la possibilitat de planificació de la ubicació,
superfície, volum i característiques estètiques
de les instal·lacions que es col·loquen en la
via pública, podent referir £-se a l�ordenació
integral d�una zona o bé a un tipus específic
d�instal·lacions. #

b) Ha estat modificada l�amplada mínima
de vorera que permeti la ubicació de terras-
ses, fixant £-se en 5 metres, en lloc de 4 m. i
acomodant les franges d�ocupació a aquesta
mida, per tal de equiparar£-la al que determi-
na l�article 32 de l�actual Ordenança dels
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barce-
lona als vetlladors. #

c) Ha estat adequada la sistemàtica de
l�Ordenança anterior a la forma de Pla a
aprovar per l�Alcalde, i s�han ordenant £-se els
seus continguts en diversos blocs d�apartats
en funció de la matèria a regular. #

1. Condicions generals #

L�espai públic d�una ciutat com Barcelona
és, a banda de les consideracions de tipus
socio£-cultural i urbanístic, un gran �conteni-
dor� d�usos i activitats diverses. #

El Districte de Nou Barris no escapa, evi-
dentment, d�aquesta consideració i fins hi tot
pot dir£-se que el nivell d�ús ciutadà del domi-
ni públic és, en certa mesura, superior a la
resta de la ciutat. #

L�Ajuntament de Barcelona regula per tota
la ciutat aquests usos i activitats per mitjà de
normes i ordenances. Aquestes poden tenir
un caràcter general o específic, en funció del
seu objecte. En qualsevol cas hi poden haver
circumstàncies de caràcter local que poden
arribar a determinar regulacions específiques.
A més d� aquest marc regulador ampli, hi han
districtes que han anat regulant de forma
específica temes lligats al territori, amb
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casuístiques locals (ordenança de domini
públic de Ciutat Vella ó ordenança de terras-
ses a Sant Andreu). #

2. Situació actual al Districte de Nou Barris #

El Districte de Nou Barris està immers, en
l�actualitat, en un procés de transformació
urbanística molt important. Aquesta transfor-
mació té un doble àmbit. #

Per una banda s�estan urbanitzant de nou
la majoria dels eixos que configuren el dis-
tricte com una xarxa de passeigs i bulevards.
Cal considerar a tall d�exemple: Valldaura,
Verdum, Pi i Molist, Ronda del Mig o Fabra i
Puig. Aquí també s�han d�incloure espais
com l�entorn del Districte o la plaça de Virrei
Amat.#

Per una altra banda, s�estan urbanitzant
altres espais, que amb independència de la
seva dimensió, ajuden a configurar el territori
a una escala més local. Cal considerar a tall
d�exemple, les operacions d�interior a Ver-
dum, Guineueta, Canyelles o Ciutat Meridia-
na. Cal incloure d�igual manera les opera-
cions de peatonalització de carrers (Joaquim
Valls o Andròmeda) i la configuració de nous
espais i places (Santa Eulàlia, Joan Riera, Les
Basses, Molí, etc.) #

El conjunt d�aquestes actuacions culmi-
narà amb un nou espai públic al Districte.
Un espai públic nou que alhora tindrà més
pes específic al Districte (més superfície i per
tant més qualitat). #

És en aquesta situació que cal emmarcar la
proposta de redacció d�una nova regulació
de les autoritzacions de terrasses d�establi-
ments de restauració al Districte de Nou
Barris. #

3. Punts bàsics de la nova regulació #

De forma genèrica aquesta proposta inten-
ta adaptar a les característiques locals (sec-
cions de carrers i espais públics) la situació
de terrasses en els sòls de titularitat pública i
privada del Districte amb una simplificació
d�opcions, unificació d�elements i materials i
una sistematització de les llicències. #

La proposta del Pla té els següents punts
bàsics:#

£- Unifica i limita a tres els elements a ins-
tal·lar: taules, cadires i para £-sols. Fixa les
dimensions, materials i colors acceptats amb
les seves variacions admissibles. #

£- Fixa tres tipus de durada de l�autorització
anual (12 mesos), temporada d�estiu (6
mesos) i vigílies i festius.#

£- Distingeix entre sòl públic i privat en
l�autorització de les terrasses regulant per
separat les dimensions (separacions) i la
documentació per la tramitació de les llicèn-
cies.#

£- Determina l�amplada de vorera mínima i
la franja d�ocupació. #

£- Fixa i limita, d�acord amb la legislació
vigent, els horaris i el seu ús.#

£- Fixa una determinada identificació de les
terrasses, per tal de facilitar la inspecció
municipal.#

£- Regula en el temps l�adequació dels esta-
bliments existents a la regulació. #

Barcelona, juny de 2000. #

L�Assessora jurídica, Isabel Casas i Alcubi-
lla. El Cap del Servei de Llicències de la
Secretaria Tècnico£-Jurídica del Districte de la
Divisió de Serveis Tècnics del Districte, Joan
Pérez Vives.#

022001003377
A

Barcelona#

Districte de Sant Martí#

EDICTE#

En compliment del que s�estableix en l�ar-
ticle 93.2 del Text Refós de la Llei de Con-
tractes de les Administracions Públiques, es
fa públic que el Consell Plenari en data 16 de
febrer de 2001, acordà d�adjudicar a l�empre-
sa que s�indica el següent contracte. #

Número d�expedient: 1098/00. #

Descripció: Gestió del Complex Esportiu
Municipal Can Felipa.#

Adjudicatari: Esportiu Poblenou Mar Bella,
S.L.#

Tramitació: Ordinària. #

Procediment: Obert.#

Forma: Concurs públic. #

Barcelona, 21 de febrer de 2001. #

El Secretari General, Francesc Lliset i
Borrell.#

022001003862
A

Barcelona#

Districte de Sant Martí#

EDICTE#

Des dels Serveis Tècnics del Districte de
Sant Martí es segueix expedient, incoat per
�Juventud con una Misión� per a la concessió
de llicència ambiental per l�exercici de l�acti-
vitat de Local social per a joves, en el local
situat a c. Municipi, 20, bj (exp. 10 £-2001 £-
0070).#

D�acord amb el que estableix l�article 241
de l�Ordenança General del Medi Ambient
de Barcelona, en relació amb l�article 43 del
Reglament regulador de la intervenció inte-
gral de l�Administració ambiental, se sotmet,
la sol·licitud i documentació aportada, a
informació pública per un període de vint
dies, perquè qui es consideri interessat pugui
formular les al·legacions adients. #

L�expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Pl. Valentí Almirall, 1. Tel.
291.60.75). #

Barcelona, 23 de febrer de 2001. #

La Cap de la Secretaria Tècnico £-Jurídica,
Laura Martínez i Miragall.#

022001003955
A

Barcelona#

Institut Municipal de Mercats#

ANUNCI#

En acompliment del que disposa la Llei
30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Proce-
diment Administratiu Comú, i en relació amb
l�expedient núm. 275/2000, sobre sinistre per
caiguda de la senyora Carmen Maestre
Pasión, en data 23 de desembre de 1999 en
el Mercat Municipal de Sants, es notifica a la
senyora esmentada, la qual es l�últim domici-
li conegut ha rebutjat les notificacions que li
han estat adreçades, el següent text: #

«En relació al vostre comunicat al Director
del Mercat de Sants el dia 3 de febrer, mani-
festant haver patit una caiguda al Mercat, el
dia 23 de desembre de 2000, d�acord amb el
que disposen els articles 70 i 71 de la Llei
30/1992 de Règim Jurídic de les Administra-
cions Públiques i del Procediment Adminis-
tratiu Comú de 26 de novembre i l�article
6.1. del Reial Decret 429/1993, de 26 de
març, la requereixo per tal que, en el termini
de deu dies, comptats a partir de l�endemà de
la recepció de la present comunicació, ens
concreti la seva reclamació. #

Se us adverteix que en cas de no aportar £-
lo, es considerarà que desistiu en la vostra
petició, no podent invocar £-se en tal cas la
indefensió de l�interessat. #

Barcelona, 21 de febrer de 2001. #

El Secretari General, Francesc Lliset i
Borrell.#

022001003943
A

Barcelona#

Institut Municipal d�Urbanisme#

ANUNCI#

El Plenari del Consell Municipal, en data
16 de febrer de 2001, aprovà, entre d�altres,
el següent acord: #

«Restar assabentat, a l�empara de l�article
113.6 de la Llei 13/1995 de Contractes de les
Administracions Públiques, en la redacció
donada per la Llei 53/1999, de 28 de desem-
bre, de l�escriptura pública d�ampliació de
capital autoritzada per la Notari del Col·legi
de Catalunya, Sra. Maria Isabel Gabarró
Miquel, el 29 de desembre de 2000, deguda-
ment inscrita en el Registre Mercantil de Bar-
celona, mitjançant la qual Promotora Cata-
lunya Mediterránea, S.A., sòcia, juntament
amb Espais Promocions Immobiliàries, Epi,
S.A., de la companyia mercantil Espais Cata-
lunya Inversions Immobiliàries, S.L., aporta a
aquesta darrera, mitjançant aportació no
dinerària, la concessió administrativa per a
l�execució, pel sistema d�expropiació, de la
unitat d�actuació 13 del Pla especial de refor-
ma interior Diagonal Poblenou que ha estat
notificada a l�Ajuntament de Barcelona, el
dia 19 de gener de 2001; en conseqüència,


