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Dijous, 26 de febrer de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Hàbitat Urbà

ANUNCI d'aprovació definitiva

Exp. núm. 14PL16239

El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada en data 30 de gener de 2015, adoptà el següent acord:

APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del  
Pla especial d'establiments de concurrència pública del Districte de Les Corts i regulació d'altres activitats, d'iniciativa 
municipal, amb les modificacions a que fàn referència els informes de la Direcció de Serveis de Planejament de dates  
14 de gener de 2015 i 23 de gener de 2015 i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública 
de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de l'esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, 
tots tres, que consten a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a aquest acord.

Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la  
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar 
des  del  dia  següent  a  aquesta  publicació.  No obstant,  se'n  pot  interposar  qualsevol  altre  recurs  que es  consideri 
convenient.

L'esmentat document podrà consultar-se en el Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d'Hàbitat Urbà 
(Av. Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores). Horari 
d'atenció al públic: consultar-lo en el lloc web:www.bcn.cat/urbanisme, clicant "cita prèvia").

Als efectes de l'art. 17.3 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i als efectes de garantir l'accés per mitjans telemàtics, la  
documentació  també  podrà  consultar-se  en  l'esmentat  lloc  web,  clickant:  "Informació  Urbanística;  Recerca  de 
Planejament; Qualificacions i Convenis: cercador de Planejament".

NORMATIVA  DE  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PLA  ESPECIAL  D'ESTABLIMENTS  DE  CONCURRÈNCIA 
PÚBLICA DEL DISTRICTE DE LES CORTS I REGULACIÓ D'ALTRES ACTIVITATS.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article1.Àmbit d'aplicació.

L'àmbit físic d'aplicació del Pla Especial és el del districte de les Corts, de Barcelona.

Article 2. Determinacions del Pla Especial

1. El Pla Especial regula:

a)  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 PGM, a l'Ordenança Municipal d'Establiments de 
Concurrència Pública que sigui vigent, i de conformitat amb el que determina l'article 4 de la Llei 11/2009 de 6 de juliol 
de  Regulació  administrativa  dels  espectacles  públics  i  les  activitats  recreatives,  a  l'article  2  i  l'Annex  I  del  Decret 
112/2010 de 31 d'agost del Reglament del espectacles públics i les activitats recreatives.

b) Els usos derivats d'alguna de les activitats del comerç alimentari definides a l'Ordenança Municipal d'Establiments i 
Centres de Comerç Alimentari de l'Ajuntament de Barcelona i del Pla Especial d'Equipament Comercial Alimentari de 
Barcelona (PECAB).

c) Els usos derivats dels clubs socials privats o similars,  dels clubs socials privats de fumadors de tabac i  d'altres 
establiments amb espais destinats a relacions sexuals. C
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2. Regula de forma específica la relació entre les diverses categories d'establiments i  les condicions urbanístiques 
d'emplaçament.

3. S'estableixen els següents paràmetres reguladors:

a) La delimitació de diferents zones.

b) La definició de les condicions d'emplaçament concret de les activitats en cascuna de les zones delimitades.

c) Distàncies entre algunes classes d'aquests  establiments amb els recintes i  edificis destinats a determinats  usos 
d'especial protecció que es refereixen a certs tipus d'equipaments.

Article 3. Normativa de referència

Atès que l'objecte del Pla Especial és regular la relació entre l'establiment i el seu emplaçament des de la perspectiva 
urbanística mitjançant els paràmetres definits a l'article anterior, les determinacions d'aquest s'han de referir en la seva 
aplicació i interpretació a la normativa aplicable a les activitats contemplades, tant les de rang estatal, autonòmic, com 
local,  segons les matèries de competència.  En especial,  a nivell  municipal  seran d'aplicació  les determinacions de 
l'Ordenança Reguladora dels Establiments de Concurrència Pública vigents en cada moment.

CAPÍTOL II

Classes d'establiments objecte de regulació

SECCIÓ I: Classes d'establiments de concurrència pública

Article 4. Classificació dels establiments de concurrència pública

Els establiments objecte de regulació d'aquest Pla Especial són els següents:

Els definits a l'Annex I (Classificació d'establiments en funció de l'objecte de llur activitat) de l'Ordenança Municipal de 
les Activitats i dels Establiments de Concurrència Pública de Barcelona (BOP 16 de març de 2003.

1. Espectacles. Activitats d'exhibició i espectacle.

1.1 Establiments destinats a exhibicions o espectacles realitzats en recintes descoberts i tots els subgrups.

1.2 Establiments destinats a exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts i tots els subgrups.

2. Activitats recreatives.

2.1 Establiments destinats a activitats esportives i tots els subgrups.

2.2 Establiments destinats a activitats musicals.

2.2.1 Bar musical: disposa de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, però no pot disposar de 
pista de ball o d'espai assimilable, ni oferir representacions, projeccions, espectacles, ni actuacions.

2.2.1bis  Bar  musical  amb  música  en  directe:  disposa  de  servei  de  bar,  amb  ambientació  musical  en  directe  o 
reproduïda, però no pot disposar de pista de ball o espai assimilable.

2.2.2 Discoteca.

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

2.2.2.2 Discoteca de joventut: activitat de discoteca destinada a un públic comprès entre els 14 i els 17 anys, amb horari 
especial.  Aquesta  activitat  està  condicionada  a  la  prohibició  expressa  de  venda,  consum i  exposició  de  begudes 
alcohòliques i tabac, i resta prohibida l'entrada als majors de 18 anys durant el seu desenvolupament.

2.2.3  Sala  de  ball:  té  per  objecte  oferir  al  públic  un  espai  idoni  per  ballar  amb música  interpretada  en  directe  i, 
complementàriament,  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 servei de bar. C
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2.2.4 Sala de festes amb espectacle.

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

2.2.4.2 Sala de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut:  consisteix en l'activitat de sala de festes amb 
espectacle o de sala de concerts destinades al públic menor d'edat, el qual fins als 14 anys ha d'anar acompanyat d'una 
persona major d'edat. Aquestes activitats estan condicionades a la prohibició expressa de venda, consum i exposició de 
begudes alcohòliques i tabac als menors.

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  establiments  han  de  disposar  de  servei  de  bar,  d'escenari,  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'exhibició 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 de 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,  seients  i  taules  per  al  públic  espectador,  i  que  disposa  de  reservats  annexos  on  es  presten  serveis  de 
naturalesa sexual.

2.2.8 Restaurants musicals:  activitat que es realitza en un local  que ofereix servei  de restaurant,  amb ambientació 
musical, reproduïda o produïda en directe, amb els límits que determini la normativa específica sobre contaminació 
acústica.

2.2.9 Establiments de règim especial ("afters"): són aquells establiments d'activitats musicals que estan subjectes a un 
horari especial, que es caracteritzen pel fet de poder romandre oberts al llarg del dia, tenint en compte les dues hores de 
tancament obligatori de 24 hores, previstes en aquest Reglament, per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació.

2.3 Establiments destinats a activitats de restauració i tots els subgrups.

2.4 Establiments destinats a activitats de joc i atraccions i tots els subgrups.

2.5 Establiments destinats a activitats culturals i socials i tots els subgrups.

2.6 Establiments destinats a activitats audiovisuals i tots els subgrups.

2.7 Establiments destinats a activitats zoològiques i els seus subgrups.

SECCIÓ II.- Altres tipus d'activitat

Article 5. Comerç alimentari amb degustació (EC.3.3.3)

Establiments especialistes de l'Annex I de l'Ordenança d'Establiments i centres de Comerç Alimentari de Barcelona que 
tinguin degustació.

A les activitats que incorporin una zona de degustació, aquesta zona es regularà com a activitat de restauració pel que 
fa al seu horari d'obertura i tancament.

Als  establiments  del  tipus  mencionat  al  paràgraf  anterior  que  així  mateix  estiguin  ubicats  a  les  zones  d'especial  
restricció, l'activitat de degustació desenvolupada en els mateixos s'assimilarà, pel que fa al compliment  del règim de 
distàncies establert a la zona de restricció on es trobi ubicat el local, a l'activitat de restauració (epígraf 2.3. de l'annex I 
de l'Ordenança d'Establiments de Concurrència Pública).

Article 6. Clubs socials privats o similars (EA.1)

Als efectes del present Pla especial es regulen els clubs socials privats o similars quan es realitzin habitualment o de  
manera  complementària  o simultània activitats  que per  la  seva naturalesa jurídica no puguin  ser  considerades de 
concurrència pública, però que l'activitat a desenvolupar estigui reflectida en el conjunt d'activitats compreses al Pla.
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Article 7. Clubs socials privats de fumadors de tabac (EA.2)

Els establiments que es destinin a clubs privats de fumadors de tabac.

Article 8. Altres establiments amb espais destinats a relacions sexuals (EA.3)

Els establiments que tinguin espais destinats a relacions sexuals, i que no estiguin inclosos al llistat de l'article 4 del  
present text legal.

Article 9. Activitats complementàries

1. Als efectes d'aquest Pla especial s'entén com activitats complementàries les de restauració o ambientació musical 
que s'ubiquin dins de l'àmbit dels equipaments previstos a l'article 212 de les NN.UU. del Pla general metropolita, dins 
dels  establiments  culturals,  docents,  esportius  i  d'exhibició  dels  epígrafs  1.1  i  1.2  de  l'Annex  I  de  l'Ordenança 
d'Establiments de Pública Concurrència, encara que no estiguin qualificats urbanísticament com a equipaments, i dins 
els recintes hotelers.

2. Per a què les activitats complementàries quedin exemptes de compliment de les determinacions sobre condicions 
d'emplaçament que estableix aquest Pla especial no hauran de tenir accés directe i independent des de la via pública 
com a entrada normal del públic (s'exceptuen les sortides d'emergència i les de servei).

CAPÍTOL III

Divisió en zones d'aplicació del Pla Especial

Article 10. Delimitació de la Zona general de tot el Districte

Es defineix la zona general d'aplicació d'aquest Pla tot l'àmbit del Districte de Les Corts.

El plànol de regulació d'usos que s'incorpora a aquesta normativa, delimita aquesta àrea.

Article 11. Delimitació de Zona d'especial restricció

Es defineix com una àrea on, en raó a l'elevada densitat actual d'uns determinats establiments es fa necessari que el pla 
limiti  la  possibilitat  d'augment  d'aquestes  classes  d'establiments  que  per  la  seva  numèricament  desproporcionada 
implantació generen conflicte, establint unes restriccions específiques per a noves implantacions.

El  plànol  de  regulació  d'usos  que  s'incorporen  a  aquesta  normativa,  delimita  aquesta  Zona  d'especial  restricció, 
l'esmentat àmbit està delimitat per l'avinguda de l'Exercit i els carrers Trias Giró, Joan Obiols i Jordi Girona.

Article 12. Regulació de les distàncies del Pla

Les distàncies establertes en aquest Pla es calcularan tal com s'estableix a l'article 25.2 i l'Annex III de l'Ordenança 
d'Establiments de Pública Concurrència, mesurant la línia recta imaginària que va des del punt mig de les portes d'accés 
principal d'un i altre establiment, sense tenir en compte l'alçada de les edificacions. S'entendrà per punt mig de les 
portes d'accés el situat en la intersecció entre el pla de façana de l'edifici o recinte i la projecció ortogonal des d'aquest  
al centre de la porta d'accés.

CAPÍTOL IV

Regulació de les condicions d'implantació i emplaçament del Pla especial

Article 13. Condició 1. Condició de distància àmbit Districte

Es defineix com la separació mínima entre establiments, d'acord amb les condicions de l'article 18 mesurada segons es 
determina  en  el  gràfic  que  figura  en  l'annex  III  de  l'Ordenança  Municipal  de  les  Activitats  i  els  Establiments  de 
Concurrència Pública amb les prescripcions de l'article 12.

Establiments de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2 definits a l'Ordenança d'establiments de 
concurrència pública. S'ubicaran a una distància mínima de 100 metres d'altres establiments existents de les classes 
2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2).
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Article 14. Condició 2. Condició de distància en zona d'especial restricció

Es defineix com la separació mínima entre establiments, d'acord amb les condicions de l'article 19 mesurada segons es 
determina  en  el  gràfic  que  figura  en  l'annex  III  de  l'Ordenança  Municipal  de  les  Activitats  i  els  Establiments  de 
Concurrència Pública amb les prescripcions de l'article 12.

Establiments de les classes 2.2.8, 2.3 i EC.3.3.3 definits a l'Ordenança d'establiments de concurrència pública i l'article 5 
d'aquesta normativa. S'ubicaran a una distància mínima de 50 metres de les mateixes classes i Tipologies (2.3, 2.2.8 i 
EC.3.3.3).

Article 15. Condició 3. Condició de distància a usos protegits

1. En compliment a allò disposat a l'article 26 de l'Ordenança d'Establiments de Pública Concurrència s'estableix un 
règim de distàncies, de 200 metres, que han de respectar determinades activitats regulades en aquest Pla Especial en 
relació a usos protegits.

2. Els usos protegits són els definits al paràgraf 2 de l'article 26 de l'esmentada Ordenança.

3. A les activitats regulades al present pla que així mateix siguin objecte de regulació a l'Ordenança d'Establiments de 
Pública Concurrència els hi és aplicable el règim de distàncies establert a aquesta.

Article 16. Condició 4. Altres condicions de regulació

4(HO).  A les activitats  que incorporin  una zona de degustació,  especialistes amb zones de degustació  (EC.3.3.3), 
aquesta zona es regularà com a activitat de restauració pel que fa al seu horari d'obertura i tancament. Aquest horari és 
específic per a la zona de degustació, i l'activitat principal es regirà per l'horari que li correspongui al tipus d'activitat que 
s'hi desenvolupi.

4(TA).  Quan es realitzin habitualment o de manera complementària o simultània activitats que per la seva naturalesa 
jurídica no puguin ser considerades de concurrència pública, però que l'activitat a desenvolupar estigui reflectida en el 
conjunt  d'activitats  compreses  al  Pla,  aquestes  estaran  sotmeses  a  la  regulació  d'aquest  pla  que  correspongui  a 
l'activitat que es desenvolupi.

Article 17. Condició 5. Altres paràmetres

Situació en relació a l'ús d'habitatge.

1. Als efectes de la situació de les activitats objecte de regulació del present Pla Especial en relació a l'ús d'habitatge, 
aquestes es regiran per allò establert a l'Ordenança d'Establiments de Pública Concurrència.

2. Quan per les condicions urbanístiques de la zona pugui existir colindància lateral entre qualsevol de les activitats 
objecte del present pla i  un habitatge, l'activitat de nova implementació haurà d'aportar un estudi tècnic relatiu a la 
suficiència  del  seu  aïllament  acústic  respecte  a  habitatges,  per  tal  d'obtenir  la  preceptiva  llicència  ambiental  o  el 
corresponent títol habilitant que a tal efecte li sigui exigible.

3.  Cap  de  les  activitats  incloses  a  l'àmbit  d'aquest  Pla  Especial,  que  s'instal·lin  de  nou,  no  podrà  tenir  accés  de 
comunicació amb espais comuns o privatius vinculats a l'ús d'habitatges.

CAPÍTOL V

Condicions de regulació a les activitats

Article 18. Condicions de regulació dels establiments de concurrència pública a tot el Districte

1. Espectacles. Activitats d'exhibició i espectacle.

1.1 Establiments destinats a exhibicions o espectacles realitzats en recintes descoberts i tots els subgrups.

Admesos amb condició 5 (art. 17).

1.2 Establiments destinats a exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts i tots els subgrups.

Admesos amb condició 5 (art. 17).
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2. Activitats recreatives.

2.1 Establiments destinats a activitats esportives i tots els subgrups.

Admesos amb condició 5 (art. 17).

2.2 Establiments destinats a activitats musicals.

2.2.1 Bar musical.

Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2,  2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2 definits a 
l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública.  S'ubicaran  a  una  distància  mínima  de  100  metres  d'altres 
establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13) i condició 5 (art. 17).

2.2.1bis Bar musical amb música en directe.

Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2,  2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2 definit a 
l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública.  S'ubicaran  a  una  distància  mínima  de  100  metres  d'altres 
establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13) i condició5(art.17).

2.2.2 Discoteca.

2.2.2.1 Discoteca.

Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2,  2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2 definits a 
l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública.  S'ubicaran  a  una  distància  mínima  de  100  metres  d'altres 
establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13) i condició 5 (art. 17).

2.2.2.2 Discoteca de joventut.

Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2  definits a 
l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública.  S'ubicaran  a  una  distància  mínima  de  100  metres  d'altres 
establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13) i condició 5 (art. 17).

2.2.3 Sala de ball.

Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2,  2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2 definits a 
l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública.  S'ubicaran  a  una  distància  mínima  de  100  metres  d'altres 
establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13) i condició 5 (art. 17).

2.2.4 Sala de festes amb espectacle.

2.2.4.1 Sala de festes amb espectacle.

Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2,  2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2 definits a 
l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública.  S'ubicaran  a  una  distància  mínima  de  100  metres  d'altres 
establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13) i condició 5 (art. 17).

2.2.4.2 Sala de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut.

Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2,  2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2 definits a 
l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública.  S'ubicaran  a  una  distància  mínima  de  100  metres  d'altres 
establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13) i condició 5 (art. 17).

2.2.5 Cafè teatre i cafè concert. Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la 
classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2 definits a l'Ordenança d'establiments de concurrència pública. S'ubicaran a una distància mínima 
de 100 metres d'altres establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13)  
i condició 5 (art. 17).

2.2.6 Sales d'exhibició sexual.

Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2,  2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2 definits a 
l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública.  S'ubicaran  a  una  distància  mínima  de  100  metres  d'altres 
establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13) i condició 5 (art. 17).
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2.2.7 Locals on s'exerceix la prostitució

2.2.7.1  Locals amb de 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.

Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2,  2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2 definits a 
l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública.  S'ubicaran  a  una  distància  mínima  de  100  metres  d'altres 
establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13) i condició 5 (art. 17).

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

Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classes 2.6, 2.6.1 i 2.6.2 definits a 
l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública.  S'ubicaran  a  una  distància  mínima  de  100  metres  d'altres 
establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13) i condició 5 (art. 17).

2.2.8 Restaurants musicals.

Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2,  2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2definits a 
l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública.  S'ubicaran  a  una  distància  mínima  de  100  metres  d'altres 
establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13).

Admesos amb condició 2 (establiments de les classes 2.2,  2.3 i  EC.3.3.3 definits a  l'Ordenança  d'establiments de 
concurrència pública i l'article 5 d'aquesta normativa. S'ubicaran a una distància mínima de 50 metres de les mateixes 
classes i Tipologies (2.3, 2.2.8 i EC.3.3.3)(art. 14) i condició 5 (art. 17).

2.2.9 Establiments de règim especial ("afters").

Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2   definits a 
l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública.  S'ubicaran  a  una  distància  mínima  de  100  metres  d'altres 
establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13) i condició 5 (art. 17).

2.3 Establiments destinats a activitats de restauració i tots els subgrups.

Admesos amb condició 2 (establiments de les classes 2.2.8, 2.3 i EC.3.3.3 definits a l'Ordenança  d'establiments de 
concurrència pública i l'article 5 d'aquesta normativa. S'ubicaran a una distància mínima de 50 metres de les mateixes 
classes i Tipologies (2.3, 2.2.8 i EC.3.3.3)(art. 14) i condició 5 (art. 17).

2.4 Establiments destinats a activitats de joc i atraccions i tots els subgrups

Admesos amb condició 1 (establiments de les classes 2.2,  2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2 definits a 
l'Ordenança  d'establiments  de  concurrència  pública.  S'ubicaran  a  una  distància  mínima  de  100  metres  d'altres 
establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13) i condició 5 (art. 17).

2.5 Establiments destinats a activitats culturals i socials i tots els subgrups.

Admesos amb condició 5 (art. 17).

2.6 Establiments destinats a activitats audiovisuals i tots els subgrups.

Admesos els epígrafs 2.6.1 i 2.6.2 amb condició 1 (establiments de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 
2.6.1 i 2.6.2 definits a l'Ordenança d'establiments de concurrència pública. S'ubicaran a una distància mínima de 100 
metres d'altres establiments existents de les classes 2.2, 2.4 i els subgrups de la classe 2.6, 2.6.1 i 2.6.2)(art. 13) i 
condició 5 (art. 17).Admès l'epígraf 2.6.3 (establiments de telecomunicacions "Locutoris") amb la condició 5 (art. 17).

2.7 Establiments destinats a activitats zoològiques i els seus subgrups.

Admesos amb condició 5 (art. 17). C
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Article 19.- Condicions de regulació dels altres tipus d'activitats a tot el Districte

EC.3.3.3. Establiments destinats a comerç alimentari amb degustació (art. 5).

Admesos amb condició 2 (establiments de les classes 2.2.8, 2.3 i EC.3.3.3 definits a l'Ordenança  d'establiments de 
concurrència pública i l'article 5 d'aquesta normativa. S'ubicaran a una distància mínima de 50 metres de les mateixes 
classes  i  Tipologies  (2.2.8,  2.3  i  EC.3.3.3)(art.  14),  condició  4  (HO)(a  les  activitats  que  incorporin  una  zona  de 
degustació, aquesta zona es regularà com a activitat de restauració pel que fa al seu horari d'obertura i tancament.

Aquest horari és específic per a la zona de degustació, i l'activitat principal es regirà per l'horari que li correspongui al 
tipus d'activitat que s'hi desenvolupi)(art. 16) i condició 5 (art. 17).

EA.1 Establiments destinats a clubs socials privats o similars (art. 6)

Admesos amb condició 4 (TA) (quan es realitzin habitualment o de manera complementària o simultània activitats que 
per la seva naturalesa jurídica no puguin ser considerades de concurrència pública, però que l'activitat a desenvolupar 
estigui reflectida en el conjunt d'activitats compreses al Pla, aquestes estaran sotmeses a la regulació d'aquest pla que 
correspongui a l'activitat que es desenvolupi)(art.16) i condició 5 (art. 17).

EA.2 Establiments destinats a Clubs socials privats de fumadors de tabac (art. 7).

Admesos amb condició 3 (Les activitats contemplades a l'article 7 del present pla s'ubicaran a una distància mínima  de 
200 metres d'edificis o recintes destinats a usos protegits)(art. 15) i condició 5 (art. 17).

EA.3 Establiments destinats a altres establiments amb espais destinats a relacions sexuals (art. 8).

Admesos amb condició 3 (Les activitats contemplades a l'article 7 del present pla s'ubicaran a una distància mínima de 
200 metres d'edificis o recintes destinats a usos protegits)(art. 15) i condició 5 (art. 17).

Article 20. Usos disconformes

Són usos disconformes amb les determinacions d'ubicació del Pla Especial, aquells que no acompleixen

amb algun dels següents paràmetres reguladors establerts pel Pla Especial:

• Distància amb edificis i recintes d'usos protegits.
• Distància entre altres establiments existents degudament legalitzats.
• Ubicació en soterrani o planta pis quan només sigui permesa la seva ubicació en planta baixa.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Les activitats existents degudament legalitzades i disconformes amb les determinacions d'aquest  pla, podran realitzar 
qualsevol tipus d'obres de reforma i modernització en general de l'establiment existent, de conformitat amb la normativa 
vigent,  excepte les ampliacions de superfície,  incloses les que es puguin generar  a  l'exterior  del  local  amb noves 
terrasses o ampliació del nombre de taules i aforament de les existents i aquelles que pel seu contingut donessin lloc a 
canvis de categoria de l'establiment que impliquessin un major grau de disconformitat en relació amb les determinacions 
d'aquest Pla Especial.

Segona

Les referides activitats disconformes podran ser objecte de revocació de la seva llicència quan hagi cessat l'esmentada 
activitat per un període superior a un any.

Tot això sense perjudici de la possibilitat de revocació general de conformitat amb el que determina l'article 88 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny del Reglament de les Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

DISPOSICIÓ FINAL

En el termini de dos anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta modificació del Pla especial es valorarà la necessitat de 
la seva revisió, valorant els seus efectes durant aquest període, introduint, en funció d'això, les modificacions que siguin 
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pertinents.  En particular  es revisarà l'abast  de les "zones d'especial  restricció",  per  tal  de veure l'aplicació  del  Pla 
especial permetent la modificació progressiva d'aquestes àrees.

La revisió espacial de les "zones d'especial restricció" serà per iniciativa del districte, com a modificació parcial del Pla 
especial.

Barcelona, 16 de febrer de 2015
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

50
04

65
5

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002


		2015-02-25T13:25:32+0100
	


25/02/2015
13:25:32




