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AJUNTAMENTS#

Barcelona#

Districte de Gràcia#

ANUNCI#

En ús de les competències desconcentra-
des pel Decret d�Alcaldia de 21 de gener de
1997, i una vegada escoltat l�informe favora-
ble del Ple del Districte de 13 de febrer de
2001.#

Disposo:#

PRIMER#

DISPOSICIONS GENERALS#

1. Objecte de la regulació#

És objecte de la present regulació l�establi-
ment dels criteris ordenadors que han de
regir l�atorgament de llicències per a la ins-
tal·lació de terrasses a les places, carrers i
espais públics del Districte de Gràcia, a fi de
disminuir la seva ocupació en aquells espais
en què existeixi una concentració de terras-
ses, que impossibiliti l�ús normal de l�espai
públic per altres activitats, i reduir els impac-
tes negatius d�aquesta concentració.#

A aquests efectes, d�acord amb el que
estableix l�Ordenança dels usos del paisatge
urbà de Barcelona, de 26 de març de 1999,
s�entén per terrasses aquells espais del domi-
ni públic, degudament senyalitzats, on s�ubi-
quen taules, cadires i para£-sols per a ús
públic.#

2. Subjectes beneficiaris de la llicència#

Poden sol·licitar la instal·lació de terrasses
els titulars dels establiments d�hostaleria ubi-
cats en les places, carrers i espais públics
pels quals sol·licitin la llicència i que dispo-
sin de les llicències i autoritzacions regla-
mentàries per a exercir l�activitat correspo-
nent i s�adeqüin als requeriments que s�hi
estableixin.#

S�entenen com a establiments d�hostaleria,
als efectes d�aquesta disposició, els compre-
sos a l�article 13 del Decret 239/1999, pel
qual s�aprova el Catàleg dels espectacles, les
activitats recreatives i els establiments
públics, subjectes a les disposicions de la Llei
10/1990, de 15 de juny, de la Generalitat de
Catalunya, i específicament aquells locals
classificats pel Pla Especial d�establiments de
concurrència pública del Districte de Gràcia,
inclosos dins les categories següents:#

C1: Establiments de Bar.#

C2: Establiments de restauració mixta
menor.#

C3: Establiments de restauració mixta.#

Gelateries i orxateries.#

3. Característiques dels elements susceptibles
de ser instal·lats#

3.1. 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 aquesta disposició, hau-
ran d�harmonitzar entre sí i amb l�entorn en

el cromatisme, els materials, el disseny i la
il·luminació.#

3.2. 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.#

3.3. 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.#

3.4. 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 1,20
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.#

3.5. La totalitat d�elements i mobiliari sus-
ceptible 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.#

3.6. 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. En tot
cas la superfície d�aquests locals no serà infe-
rior als 10 m2, d�acord amb el que s�estipula
en la revisió de la normativa del Pla d�establi-
ments de pública concurrència del Districte
de Gràcia.#

4. Publicitat#

No es permet la publicitat en terrasses i
sobre cap dels seus elements (taules, cadires,
para£-sols, etc.). L�únic missatge d�identifica-
ció permès és la raó social de l�establiment,
concessionari o nom comercial autoritzat, en
els termes previstos per l�article 33 de l�Orde-
nança dels usos del paisatge urbà.#

SEGON#

CRITERIS D�ORDENACIÓ I SUPERFÍCIES D�OCUPACIÓ
A LES PLACES, CARRERS I ALTRES ESPAIS PÚBLICS#

5. Condicions generals#

5.1. 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 determina en aquesta Disposició i
en els plànols annexes.#

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.#

5.2. A les places Rius i Taulet, Virreina,
Revolució, Rovira i Sol, les terrasses estaran
situades en els espais definits a l�article 6 d�a-
questa Disposició.#

5.3. A iniciativa del propi Consell de Dis-
tricte, o a sol·licitud dels propietaris d�establi-
ments, els Serveis Tècnics del Districte proce-
diran a estudiar la conveniència d�atorga-
ment de la llicència i si s�escau la delimitació
d�espais per ser ocupats per terrasses a la
resta de places i carrers de vianants. Aquesta
delimitació tindrà en compte, en tot cas, les
molèsties que la instal·lació de terrasses
podria crear per sorolls, en funció de la con-
figuració dels espais i l�existència d�habitat-
ges; la configuració de la vialitat i el pas
hipotètic de vehicles de servei, etc.#

En tot cas, s�haurà de complir, com a límit
màxim, el criteri d�ocupació del 5 per 100 i
els paràmetres de superfície per taules i nom-
bre màxim de cadires previstos per l�article
6.3.#

5.4. No s�autoritzarà la instal·lació de
terrasses i vetlladors davant les escales de
veïns, així com tampoc davant les sortides
d�emergència.#

5.5. La delimitació de l�espai autoritzat
que podrà ocupar la terrassa serà deguda-
ment marcat pel Districte en el sòl de les pla-
ces, carrers i dels demés espais públics,
essent a càrrec del titular de la llicència la
seva conservació.#

5.6. En qualsevol cas, es respectaran els
arbres, escorsells, ajardinaments, mobiliari
urbà, els accessos i els passos de vianants.#

6. Ordenació en les places i superfícies
susceptibles d�ocupació #

6.1. Atesa la diferent configuració de les
places i les seves característiques, es determi-
na específicament per a cadascuna de les
places esmentades a l�article 5.2 el nombre
màxim de terrasses, així com el de taules i
cadires que s�hi poden instal·lar.#

Es determina l�ordenació concreta de cada
plaça delimitant exactament tant la situació
com la superfície a ocupar per les terrasses,
així com el nombre màxim de taules i cadires
a ubicar£-hi en els quadres i plànols annexes a
aquesta disposició.#

6.2. Pel que fa a l�ordenació d�altres pla-
ces, caldrà atenir£-se al que preveu l�article
5.3, 5.4, 5.5 i 5.6 d�aquesta Disposició.#

6.3. En qualsevol cas, el nombre màxim
de cadires serà de quatre per cada taula auto-
ritzada. La unitat formada per una taula i
quatre cadires, i en el seu cas, un para£-sol,
ocuparà un espai màxim de 3 m2.#

QUADRE ANNEX A L�ARTICLE 6.1.#

Plaça§
Número 
autoritzacions§

Superfície 
ocupable#

Sol§ 9§ 162#
R. Taulet§ 5§ 150#
Virreina§ 3§ 108#
Revolució§ 5§ 105#
Rovira§ 2§ 72#
Total§ 24§ 597#
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a) Atesa la diferent configuració de les pla-
ces, i les superfícies màximes d�ocupació,
establertes a la Taula anterior, el nombre
màxim de taules per a cada autorització, en
cadascuna de les places indicades, serà el
següent:#

Sol, 6 taules.#

R. Taulet, 10 taules.#

Virreina, 12 taules.#

Revolució, 7 taules.#

Rovira, 12 taules.#

Aquestes xifres suposen una ocupació de 3
m2. per taula, si bé aquesta podria augmen-
tar en cas que s�instal·lin un nombre inferior
de taules en cada autorització.#

7. Ordenació en els carrers de vianants#

7.1. Només podrà autoritzar £-se la
instal·lació de terrasses en carrers per a via-
nants quan aquests tinguin una amplada físi-
ca actual de 7 metres o més. L�ocupació
màxima serà del 5 per 100 de l�espai, comp-
tabilitzat entre façanes i en un tram de carrer.
En aquestes ordenacions caldrà atenir£-se al
que disposa en els articles 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 i
6.3 d�aquesta disposició.#

En qualsevol cas, el districte delimitarà els
espais susceptibles de ser ocupats per terras-
ses en aquests carrers, atenent les molèsties
que la seva instal·lació pugui generar, en fun-
ció de la configuració dels espais i l�existèn-
cia d�habitatges; la configuració de la vialitat
i la compatibilitat amb el pas de vehicles de
serveis.#

7.2. Cas d�autoritzar £-se terrasses en
aquests espais, aquestes hauran de situar£-se
en una mateixa banda del carrer, i els seus
elements £-taules, cadires i para£-sols£- seran
d�iguals característiques en cada tram, amb
l�única diferència del color dels elements tèx-
tils de les cadires.#

8. Ordenació en els carrers de circulació#

8.1. L�ocupació de l�espai públic per a la
instal·lació de terrasses en carrers de circula-
ció es farà d�acord amb allò que disposa
l�Ordenança sobre l�ús de la via pública. En
tot cas es vetllarà per garantir el pas i la cir-
culació de vianants.#

8.2. En els casos de voreres amples, com a
conseqüència de l�eixamplament de carrers
per retranquejament de l�edificació, només es
podrà autoritzar la instal·lació de terrasses
quan la vorera eixamplada ocupi un frontal
mínim de 20 metres, per tal d�evitar l�efecte
de molèsties acústiques.#

8.3. La franja màxima d�ocupació de les
terrasses serà de 2 m. d�amplada, amb una
separació mínima de la calçada de 0,60 m., i
amb igual separació dels elements de mobi-
liari urbà i escorsells.#

La llicència mínima autoritzable serà per a
2 unitats, composades per una taula amb un
màxim de 4 cadires i, en el seu cas, un para£-
sol, situats en una única filera.#

Haurà de respectar£-se sempre un espai
lliure mínim de 1,40 m. Entre terrasses d�esta-
bliments contigus.#

8.4. No s�autoritzarà la instal·lació de
terrasses i vetlladors a les andanes centrals
del Passeig de Sant Joan, Passeig de Gràcia i

l�illa central de Gala Placidia.#

TERCER#

HORARIS I ALTRES CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA#

9. Horaris#

9.1. Els horaris màxims d�obertura i fun-
cionament de les terrasses de totes les places,
carrers i espais públics seran els següents:#

£- De diumenges a dijous, tancament a les
00.00 hores durant la temporada d�hivern i a
les 01.00 hores a l�estiu.#

£- Divendres, dissabtes i vigílies de festius,
tancament a les 00.30 hores durant la tempo-
rada d�hivern i a les 01.30 hores a l�estiu.#

9.2. La recollida dels elements i neteja de
l�espai públic ocupat haurà de completar£-se
en un màxim de 20 minuts des del tancament
i no serà compatible amb cap tipus d�ocupa-
ció o servei.#

9.3. Cas que les terrasses 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 3.6 d�aquesta dis-
posició.#

10. Condicions per l�explotació de les
terrasses #

10.1. La llicència exigirà l�acceptació
explícita per part dels titulars dels establi-
ments 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
gravar£-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£-3£-1999 (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de 19£-6£-1999), així com als reque-
riments establerts a la present disposició 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.#

£- 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.#

10.2. No s�admetrà la instal·lació de cap
tipus de focus acústic (música ambiental), ni

tampoc les actuacions en viu.#

10.3. 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.#

QUART#

LLICÈNCIES#

11. Documentació i procediment per a
l�atorgament de la llicència#

11.1. Els 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�apartat 2 d�aquesta dispo-
sició.#

£- 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.#

11.2. 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.#

12. 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 Dis-
tricte en el sòl de les places, carrers o espais
públics. La delimitació d�aquests espais sobre
el sòl haurà de respectar, en tot cas, la roda-
dura dels carrers perimetrals i dels espais des-
tinats a jocs infantils, a més dels passos de
vianants, sortides d�emergència, així com del
mobiliari urbà, espais ajardinats, 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
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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.#

13. Efectes i vigència de la llicència#

13.1. 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.#

13.2. 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.#

14. 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.#

CINQUÈ#

RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR#

15. Règim disciplinari#

15.1. Els serveis dels Districte inspecciona-
ran i fiscalitzaran en qualsevol moment l�ús
de l�espai autoritzat, efectuat pel titular de la
llicència.#

15.2. 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 articles 63 a 66 de
l�Ordenança sobre l�ús de les vies i els espais
públics.#

15.3. 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.#

Disposicions addicionals #

Primera. £- Qualsevol sol·licitud d�atorga-
ment de llicència per a la instal·lació de
terrasses a les places i carrers de vianants
seran presentades al Districte entre els dies 1
de gener i 28 de febrer de cada any.#

Segona. £- No s�autoritzarà la instal·lació de
cossos adossats a les façanes. Els actualment
existents hauran de ser desmantellats en el
termini màxim d�un any des de l�entrada en
vigor d�aquests criteris. Tampoc s�autoritzarà
la instal·lació de vetlladors.#

Tercera. £- La delimitació i ordenació dels
espais susceptibles de ser utilitzats per terras-

ses estarà sotmesa a les variacions que com-
porti qualsevol modificació de les vies i pla-
ces. En aquest cas el projecte urbanístic que
s�elabori per a la urbanització d�aquests
espais delimitarà i definirà l�ordenació de les
terrasses.#

Quarta. £- L�atorgament de les llicències
d�ocupació dels espais públics és discrecio-
nal en atenció a l�harmonització dels usos i
activitats que hi concorren i, en qualsevol
cas, supeditada als interessos públics.#

Disposicions transitòries#

Primera. £- Totes les llicències atorgades
per a la instal·lació de terrasses a les places,
carrers i espais públics, d�acord amb la Reso-
lució del Regidor del Districte de 28 d�abril
de 2000 finalitzen la seva vigència el 31 de
gener de 2001. En aquest sentit, i de forma
extraordinària, la sol·licitud de llicències per
l�any 2001 es podran presentar, excepcional-
ment, entre els dies 1 de febrer i 31 de març.#

Segona. £- Els titulars d�aquells establiments
susceptibles de ser beneficiaris de llicència
per a la utilització de terrasses de conformitat
amb aquesta Disposició, ubicats a la plaça
del Sol o a la plaça de la Revolució, que esti-
guin interessats en compartir l�explotació de
les terrasses bé alternant la seva utilització
per mesos o temporades, bé compaginant
l�horari establert, podran sol·licitar la llicèn-
cia conjuntament.#

En aquest cas, la sol·licitud de la llicència
haurà de formular£-se conjuntament, aportant
cadascun dels sol·licitants a més de tota la
documentació establerta a l�apartat 11 d�a-
questa Disposició, una declaració per part
d�ambdós sol·licitants en la que s�exposi
exactament quins mesos o temporades i/o
quin horari explotarà cada terrassa cadascun
d�ells, quina superfície, i nombre de taules i
cadires respectivament, fent£-se responsables
solidàriament del bon funcionament i del
compliment de totes les obligacions deriva-
des de l�explotació compartida de la terrassa.#

En aquest cas la taxa per utilització privati-
va del domini públic es girarà de conformitat
amb l�Ordenança Fiscal corresponent, tenint
en compte a més de la superfície a ocupar, el
període d�utilització i el nombre de sol·lici-
tants.#

El nombre màxim en explotació comparti-
da no excedirà les 10 taules i 40 cadires.#

Tercera. £- El nombre d�autoritzacions de
terrasses i/o unitats de taules i cadires a la
plaça del Sol aprovades per aquesta Disposi-
ció, es reduirà progressivament, a fi i efecte
de què la superfície ocupada assoleixi la pro-
porció equivalent a la de la resta de places
amb terrasses autoritzades.#

Quarta. £- Aquells bars musicals que, amb
llicència anterior al 1987, varen adequar les
seves instal·lacions a la Llei 10/1990, sobre
policia d�espectacles, amb anterioritat al 6
d�abril de 1994, podran acollir£-se a l�article 2
d�aquesta disposició.#

No podran acollir£-se a l�esmentat article
aquells establiments que tinguin atorgada
llicència d�activitat com �establiment comer-
cial alimentari amb degustació�, ni els que

tenint aquesta llicència siguin assimilats per
disposició superior a les classes C1, C2 i C3
de l�Ordenança d�Establiments de concurrèn-
cia pública.#

Cinquena. £- L�harmonització dels diferents
elements de mobiliari que s�estableix en els
apartats 3.2.j., 3.3. i 3.4 d�aquesta disposició,
s�aplicarà en la seva totalitat a partir de l�any
2002. Malgrat això, els serveis del Districte
establiran els criteris, a que fa referència l�a-
partat 3.2. a partir de la publicació d�aquesta
disposició, a fi i efecte de que l�adequació
del mobiliari pugui fer£-se de forma progressi-
va.#

Sisena. £- Mentre no es desenvolupi la
zonificació acústica de la ciutat i l�assignació
dels nivells guia corresponents a cadascuna
de les zones, a la que es refereix l�article 45
de l�Ordenança General del medi ambient
urbà, i disposicions complementàries, no es
requerirà l�estudi acústic que s�esmenta en
l�article 11 de la present disposició.#

Donar compte d�aquesta resolució a la
Comissió de Govern de l�Ajuntament de Bar-
celona, pel seu coneixement.#

Publicar les anteriors resolucions a la
Gaseta Municipal i al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.#

Disposició final#

Aquesta disposició entrarà en vigor a partir
de l�endemà de la seva publicació.#

Barcelona, 13 de febrer de 2001.#

El Regidor, Ferran Mascarell i Canalda.#

022001005511
A

Berga#

EDICTE#

La Comissió de Govern Municipal, en ses-
sió celebrada el dia 25 de gener de 2001, ha
aprovat definitivament el projecte d�urbanit-
zació de la zona NE de l�ampliació de la
Serra de Casampons, promogut pel Sr. Fran-
cesc Santasusagna Costa, amb un pressupost
total de 13.730.134 pessetes. La qual cosa es
fa pública en compliment i als efectes previs-
tos a l�article 89 del D.L. 1/90, de 12 de
juliol, pel qual s�aprova la refosa dels textos
legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística.#

Berga, 26 de gener de 2001.#

L�Alcalde, Josep Maria Badia i Pons.#

022001002446
A

Berga#

ANUNCI#

El Ple de la Corporació, en sessió extraor-
dinària celebrada en data 22 de febrer de
2001, va acordar aprovar inicialment la
modificació del Pla general d�Ordenació
Urbanística dels Quaranta Pilans, 2a. Fase,


