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d'Urbanisme i Activitats, per delepció 
de l' Alcalde segons Decret de data 25 de 
juliol de 1991, va aprovar amb caiicter 
inicial el Projecte Municipal de Rehabili
tació del Mercat Torner d'aquestaciutat, 
redactat pels Arquitectes Emili Garcfa i 
Xavier Vitoria, i amb un pressupost de 
contractació de 31.244.957 pessetes. 

L'esmentat projecte municipal, tal 
com dísposa l'article 219 de la Llei Muni
cipal i de Regím Local de Catalunya, po
dra ésser examinat al Departament de 
Construccions de l'Área d'Urbanisme i 
Activitats pel termini de trenta diés, du
rant el qual es podran presentar reclama
cions i aHegacions. 

Badalona, 21 de febrer de 1994. - El 
Secretari General de l'Ajuntament de 
Badalona, J oan Vila i Can u t. 

A-9417834-3 m 

BARCELONA 
ANUNCI 

Realitzat el subministrament d'un tú
nel de foc sobre remole destínat al Servei 
d'Extinció d'Incendis i Salvaments, ad
judicat a l'empresa T.P.S. Equipements, 
relatiu a J'expedient número 36/90, es fa 
públic, aJs efectes de cancel·lació de la ga
rantia definitiva i en compliment del que 
disposa l'article 88 del Reglament de 
Contractació de les Corporacions Locals, 
per tal que en el tennini de quínze dies 
puguin presentar reclamacions els que 
creguin tenir dret exigible a l'esmentada 
empresa per raó del contra~.e garantit. 

Barcelona, 14 de febrer de 1994.- El 
Secretari general, Jordi Baulies i Corta!. 
P. 3-3-94 A-94/7149-25 f 

BARCELONA 
ANUNCI 

La Comissió J'Urbanisme de Barce
lona, en sessió de data 19 de maig de 
1993, va acordar <!J:lrovar defuútivament 
el Pla especial deis establiments de con
currencia pública del districte de les 
Corts. 

u s acor a es pu 1ca1 a 1arz 
Oficial de la Genera/itat de Cata/unya 
número 1780, ~~'dada 6 d'agost de 1993. 

A continuació es publica la normativa 
íntegra del Pla especial. 

CAPÍTOLI 
Disposicions generals 

Article lr. Ambit d'ap/icació. -
L'ambit fisic d'aplicació del Pla especial 
és el del districte de les Corts, de Bar
celona. 

Art. 2n. Determinacions del Pla espe
cial. - l. El Pla especial regula els usos del 
sól derivats de les activitats deis establi
ments de concurrencia pública, i hostele
ria en desenvolupament de la regulació 
del regim d'usos establert a les Normes 
Urbanístiques del P.G.M., i de les cate
gories establertes en l'Ordenanca d'Esta
bJiments de Concurrencia Pública, i de 
conformitat amb el que determina l'arti
cle 2n. de la Llei I0/90,de 15dejuny, so
bre policia de l'espectacle, les activitats 
recreatives i els establiments públics. 

2. Reeultlde fQrma especfñcaJa re~
ció entre les divctt$e$ ca.tejo~ d~~tabli
ments i les condicions ~quea 
d'emp~eot. 

). s•esa.})leixed els segiients pan\me
tres repladors: 

La definició de zones en ~ a }Jespai 
públic al que donen front els establi
ments, que es refereixen basicament als 
amples de vial i places. 

La delimitació de zones de conflicte. 
Distancies entre diferents categories 

d'establiments de concurrencia pública. 
Distancies entre algunes classes d'a

quests establiments amb els recintes i 
edificis destinats a determinat:; usos d'es
pecial protecció que es refereixen a certs 
tipus d'equipaments. 

Regulació especial d'ubicació del local 
en l'edüici, que es refereix a determinats 
casos de prohibició en al tres plantes que 
no siguin la planta baixa i en contigüitat 
amb habitatges tant en el propi edifici 
com amb els colindants. 

Art. 3r. Normativa de referencia. -
Ates que l'objecte del Pla especial es li
mita a regular la relació entre l'establi
ment i el seu emplacament des de la pers
pectiva urbanística mitjancant els panl
metres definitis 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 con
templades, tant les de rang estatal, auto
nOmic, com local, segons les materies de 
competencia. 

En especial, a nivell municipal seran 
d'aplicació les determinacions de l'Orde
nanca reguladora dels Establiments de 
Concurr~ncia Pública vigents en cada 
momeo t. 

CAPlTOLII 
C/asses d'estah/iments de concurrencia 

pública objeote de regulació 
Art. 4t. Els establiments objecte de 

regulació d'aquest Pla especial són els se
güents: 

Classe A: Establiments culturals. 
Oasse Bl: Establiments de maquines 

rec:-c.::tives: Són aquells ambits destinats 
al funciou¡¡ment de més de tres mAqui
nes recreatives sense expectativa de be
nefici econOmicpeljugador (del tipus bi
llar, ping-pong. «futbolin», jocs electrO
nics de simulació i similars), il o menys 
de tres maquiues d'atzar (escurabutxa
ques o similars). 

Classe B2: Establiments de jocs d'at
zar: Són aquells Ambits destinats a activi
tats de jocs amb expectativa de benefici 
econOmic pels jugadors, tals como casi
nos, bingos, i en general qualsevol esta~ 
bliment que tingui instal-lades més de 
tres mAquines d'atzar (escurabutxaques 
o similars). 

Classe Cl: Establiments de resta'lta
ció-begudes. 

Classe C2: Establiments de restauració 
mixta menor. 

Classe Cl: Establiments de restauració 
mixta. 

CJasse CE: Establiments de restaura
ció en general amb horari especiaJ. 
Aquesta categoría corteipon als establi
ments de classes e que tanquin per per-
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mís ~ l'autoritat. ~po~nt a un ho
rari posterior a l'auwritat de t()rma ¡ene
rica pels estal?litn~llts d'aquesta ctas.e. 

Classe DI: Establiments esportius en 
espajs descc:lbert$ dcstinatB exclussíva
ment a la practica de t•esport. 

Classe Dl: Establiments esportius en 
espais cobens destinats exclussivament 

· a la prictica. de l'esport. 
aasse 03: Establiments esportius en 

espais descQbeJtS que compa~ibilitzen la 
pdctica de l'esport amb la seva exhi
bició. 

Classe 04: Establiments esportius en 
espa.is coberts ·que compatibilitzen la 
practica deis esports amb la seva exhí
bició. 

Classe E 1: Establimenls d'exhibició en 
espais descoberts. 

Classe E2: Establiments d'exhibíció en 
espais coberts. 

Classe E3: Establiments, en espais co
berts, d'exhibició indivídualitzada o 
col·lectiva de material audio-visual eró
tiOO-pomogrific o d'actuacions en directe 
dé can\cter pomogrific que no tenen la 
consideració de cinemes {sales X) o sales 
de festa i que poden estar complementats 
amb secció de venda de productes de 
caire erotic, de tipus sex shops, peep 
sbows i similars. 

Oasse F: Establiments d'ambientació 
musical i/o espectacle. 

Les classes que han estat citades respo
nen a les definicions generals de l'Orde
nanca d'Establiments de Concurrencia 
Pública, llevat deis CE i E3 que es defi
neixen expressament en aquest Pla, i els 
Bl i B2 que divideixen en dos classes la 
classe B de l'Ordenanca. 

Art. 5e. Activitats comp/ementaries. 
- No seran d'aplicació les determína
cions que sobre condicions d'emplaca
ment esa.bleix aquest Pla especial per 
aquelles activitats de restauració en ge
neral o d'ambientació musical en el seu 
cas, que tinguin caritcter complementari 
i s'ubiquin dios l'ambit dels equipa
ments en general; d'establiments cultu
ral&, esportius, d'exhíbició classes El i 
E2, encara que no estinguin qualificats 
urbanísticament com equipaments, i 
dios els recintes hotelers. En el cas que 
l'establiment tingui accés directe a la vía 
pública, com entrada normal del públic 
(ésa dir, s'exceptuen les sortides d'emer
(."encia i les de serveis), no sera d'aplica
'.;Íó aquesta excepció i, en conseqüencia, 
seran d'aplicació les determinacions del 
Pla especial. 

CAPITOLIII 
Di-viszó en zones d'flp/icació 

del Pla especial i definició deis altres 
parametres recúladors 

Secció la.: Divisió en zon ..... 
Art. 6~. Divisió en zones en relació a 

l'espai públic al que dóna front la finca 
on s'ubica l'establiment. 

l. Als efectes de regulació de 1.a loca
lització deis establiments contemplats en 
aquest Pla especial i com a marc fisic de 
refer6ncia pera la aplieacíó deis altres pa
~etres d•ordenació propos ·lt, es defi
neJXen les se¡üents zones en relació a 



~DMJNISTRACIÓN LOCAL 

~~pai públic al que dóna front la finca 
_, ~ferencia. 

Zona de tolen\ncia primera: Davant 
~·un espai públie (carrero placa, pares í 
J~ns) d'amplada igual o superior a 
vmt (20) mctres, al qual s'hi pot arribar 
alm.enys per un accés rodat d'amplada 
sempre superior a set (7) me tres, des d'un 
carrer més gran. 

Zona de· tolerancia segona: Oavant 
d'un espai públic ( carrer o pldca, pares i 
jardins)d'amplada igual o superior a deu 
(10) metres i menor de vint (20) metres, 
al qual s'hi pot arribar almenys per un ac
cés rodat d'amplada sempre superior a 
set (7) metres, des d'un carrer més gran. 

Zona de tolerancia tercera: ·Davant 
d'un espaí públic (carrero pla~. pares i 
jardins) d'amplada inferior a deu ( 10) 
metres, al qual s'hi pot arribar almenys 
per un accés rodat d'amplada sempre su
perior a set (7) metres, des d'un carrer 
més gran. 

2. A1s efectes del present Pla especial 
s'entendra que una vía urbana garantitza 
l'accés rodat fins a una finca determi
nada quan en tota la seva iODgi~ud, des 
del carrer d'ordre immediatament supe
rior tingui una amplada igual o superior 
.als set (7) metres i no tingui obstables fi
sics que impedeixin la circulació de ve
hieles. 

En conseqüencia, la zona vindra deter
minada no sols per l'ample de vial, sinó 
per 1' espai urba que determina el seu grau 
d'accessibilitat. 

3. L'amplada de l'es~2J públíc es de
terminarA segons la dist •cia fisica real 
en el moment de sol·lic~ la llicencia. 

Art. 7e. Delimitació de zones d'espe
cial restricció. - l. Es defineixen com 
aquelles Arees on en raó a 1' elevada densi
tat actual d'uns determinats est.abli
ments es fa necessari que el Pla limiti la 
possíbilitat d'augment d'aquestes classes 
d'establiments que perla seva numerica
ment desproporcionada implantaeió ge
neren conflíete, establint unes restric
cions especifiques per noves implanta
cíons. Els pb\nols de regulació d'usos que 
a escala l/2000 s'incorporen a aquesta 
normativa, delimiten aquestes arees i as
senyalen la classe o classes d'establi
ments quina autorització es restringeix. 

2. Aquesta restricció afecta exclusi
vament als establiments de restauració 
en general (tots els de les classes C), en el 
sentit que els nous establiments de clas
ses C, s'ubicaran a una distancia mínima 
de 50 metres a altees establiments exis
tents de les classes B l, B2, C 1, C2, CJ, 
CE, E3 i F, i viceversa. 

Secció 2a. Definició d'altres pan\
metres. 

Art. 8e. Situació en relació a l'edifici. 
-En el capitel IV, secció se¡ona, es deter
minen {':ls casos en que només es permet 
la ubicaeió d'establiments en planta 
baíxa. 

En els casos en que -per exclusió de 
!'anterior phJhibió- es permeti la ubica
ció en sott-rrani o plantes pis, hauran d'a
complir-se les condicior.s generals d'ubi
cació establertes a J'Ordenanca d'Establi
ments de Concurrencia Pública corres
ponents a cada establiment. 

Art. 96. Situació en relació a l'ús 
d'babi;atJe. 

l. Exiateix cont}Jüitat entl."e l'establi
ment i l'habitatge 41.\&11 rembliment li
mita en qualsevol de le$Jeves de))!'n~· 
cíes perles parets laterals, pel sostre o pel 
paviment amb l'babitatge. Bs prohíbeix 
la in:aplantació en conti¡üitat amb J'habi
tatge deis seaüents establiments: 

a) Els que estableix la Ordenanca 
d'Bstabliments de ConClll'rencia Pública. 

b) Els de elasses CE. 
e) E1s de classes Cl, C2 i CJ, si bé en 

aquestes tres últimes categories es consi
dera que hi ha contigúitat amb l'habi
tatge quan limitin perles parets laterals o 
pel paviment. 

2. De conformítat amb el que esta
bleix l'Ordenan~ d'Establiments de 
Concurrencia Pública, cap de les activí
tats incloses a 1'1\mbit d'aquest Pla espe
cial, que s'instal·lin de nou, no podra te
ni.r accés des d'espais comuns o privatius 
vinculats a l'ús d'habitatges. 

CAPiTOLIV 
Regulacio de les condicions 

d'emp/a~ament 

Secció la. Regulació de les condi
cions d'emp~ent en relació a deter
minats usos protegits. 

Art. JO. l. S'estableix un r~gim de 
distAncies que han de respectar determí
nades activitats regularles en aquest Pla 
especial en relació a usos protegits. 

2. Els usos protegits seran els se
güents: Recintes o edificis destinats a ús 
sanitari-assistencial religiós, docent i ins
titucional en el sentit de centres o edificis 
de Serveis de l'Administració Pública. 

3. Les distancies seran ies següents: 
Establiments classes Bl. B2, CE, E3 i F: 
S'ubicaran a una distancia mínima de 
100 metres d'edificis o recintes destinats 
a usos institucionals, docents. religiosos i 
sanitari-assistencial. 

4. La distancia es calculari. tal com 
s'estableix a l'artiele 12. 

S. Els recintes i edificís existents ac
tualment que es protegeixen es conside
raran, estigui o no el SOl que ocupen qua
lificat urbanísticament, com a equi
pament. 

6. El SOl que estigui prevíst pe! Pla ge
neral per ser destínat a equipaments, que 
actualment no estigui prevista la seva 
execució, es considerara com protegit i 
s'estableix coma distancia preventiva un 
radi de protecció preventiu de 100 
me tres. 

7. En el casque el planejament urba
nístic determini de forma concreta l'ads
cripció del siJI a un deis determinats usos 
que es proteaeixen, i aquest no s'hagi en
cara executat materialment, es rcgu.lati 
ja directament pel regim de distancies 
que es detalla al par.\graf 3. 

8. Així mateix als efectes d'interpre
tació quan existeixen diversos usos en 
el mateix recinte o editici. aguest es consi
deratá objecte de proteCCió sempre i 
quan l'lls o usos que es protegeixen sisui 
el mateix en l'edifici i recinte; s'entendra 
com a prcdominant quan la superficie 
ocupada pels usos protegits sigui supe
rior al 80 pcr 100 de la superftcie total 
cont.rtruida o recinte, descomptant d'a-
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qucst e1s metrea deltiaata aaplis Piures 
i apareamcntsi totsaqucU.quc nocomp
tabilitzin a efccta d'aproñtament. 

Sefdó 2a. ~ó de les condi: 
ciooo d'emplacáment SCJODS les zones 1 
els altres parlmetres aplicables. 

Art. 11. Als etectes de IqpJ1ar les con
diciona d'emp~ent es parteix de les 
zones que han estat deñnides al capí
tol m, i sobre aquestes s'apliquen els pa
nbnetres següents: 

DistAncies entre diférents cate~ories 
d'establiments de concurrtncia pública. 

Regulació especial d'ubícació del local 
en l'edífici que es refereixen a de~rmi
nats casos de prohibici.ó d'ubicació en al
tres plantes que no siguin la planta baixa. 

Art. 12. Pera mesurar les distancies 
mínimes regulades en aquest Pla espe
cial, es calculan\ la distancia entre els 
punts més próxims des del local que es 
pretengui instal·lar, fins al local o locals 
existents en relació als que ha de guardar 
distAncia, sobre la projecció horitzontal, 
de l'itinerari utilitzable pel públic amb 
independencia deis obstacles urbans í de 
regulació del trafic que s'interposin. 

A aquests efectes es tindran en consi
deració i computaran els establiments i 
els usos protegíts que s'ubiquen fora del 
districte. 

Art. 13. Zona de tolerancia primera. 
Establiments de la classe A: Permesos. 
Establiments de les classes B l i B2: 

Permesos. 
Establimentsde les classes C 1, C2 i C3: 

Permesos. 
Establiments de· la classe CE: S'ubica

ran a una distancia mínima de SO metres 
amb altres establiments existents de les 
classes Bl, B2, CE, E3 i F. 

Establiments de les classes O 1, 02, 03 
i 04: Permesos. 

Establiments de les classes El i E2: 
Permesos. 

Establiments de la classe E3: Per
mesos. 

Establiments de la classe F: S'ubicaran 
a una distAncia mínima de 50 metres 
amb altres establiments existents de les 
classes Bl, B2, CE, E3 i F. 

Art. 14. Zona de tolerancia segona. 
Establiments de la classe A: Permesos. 
Establiments de les classes B 1 i 82: 

Només en les plantes baixes. S'ubicaran 
a una distancia mínima de SO metres 
amb altres establiments existents de les 
classes Bl, B2, CE, E3 i F. 

Establiments de les classes C 1, C2 i C3: 
Permesos. 

Establiments de la classe CE: S'adme
ten ambles següents condicions: Només 
en les plantes baixes. S'ubicaran a una 
distancia mínima de lOO mettes a altres 
establiments existents de les elasses 8 1, 
82, CE, E3 í F. 

Establiments de les classes 01, 02, 03 
i 04: Permesos.. 

Establiments de les classes: El i E2: 
Permesos. 

Establiments de la classe E3: S'admc
ten ambles se¡tlents condicions: Nomé$ 
a les plantes baixes. S' ubicaran a una dis
tAncia m.inima de 100 metres a altres es
tablimcnts existents de tes classes 81, B2, 
CE, E3 i F. 
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Estabüments de la classe F: S'admeten 
amb les segOents coodicions: Nom& a 
les plantes baixcs. S'ubicaran a una dis
tancia JllÚÚJlUl de 100 metres a altres cs
tablimentsexistents de les classes Bl, B2, 
CE, E3 i F. 

Art. 15. Zona de to/erdncia tercera. 
Establiments dassc A: Permcsos. 
Establimcnts de les classes B 1 i B2: 

S'admeten ambles seplents condicions: 
Només en les plantes baixes. S'ubicaran 
a una distAncia mínima de 100 metres a 
altres establiments existents de: les clas
ses Bl, B2, CE, E3 i F. 

Establiments de les classes C 1, C2 i C3: 
S'admeten ambla condició que només es 
podran ubicar en les plantes baixes. 

Establiments de la classe CE: S'adme
ten amb les següents condicions: Només 
en les plantes baixes. S'ubicaran a una 
distancia mínima de ISO metres a altres 
estabtiments existents de les classes Bl, 
B2, CE. E3 i F. 

Establiments de les classes DI, D2, D3 
i 04: S'admeten ambla condició que no
més es podran ubicar en les plantes 
baixes. 

Establiments de les classes El i El: 
S'admeten ambla condició que només es 
podran ubicar en les plantes baixes. 

Establiments de la classe E3: S'adme
ten amb les següents oondicions: Només 
a les plantes baixes. S'ubicaran a una dis
tAncia mínima de l SO metres a altres cs
tabliments cxistents de les classcs B l, B2, 
CE, E3 i F. 

Establiments de la classe F: S'admeten 
amb les següents condicions: Només a 
les plantes baixes. S'ubicaran a una dis
tancia mínima de 1 50 metres a altres es
tabliments existents de les classes B 1, B2, 
CE, E3 i F. 

CAPITOL V 
Usos discoriformes 

Art. 16. Usos disC<Jriformes. - Són 
usos disconformes amb les determina
cions d'ubicació del Pla especial, aquells 
que no acomplcixen amb algun deis se
güents parimetres reguladors establerts 
pel Pla especial: 

l. Distancia amb edificis i recintes 
d'usos protegits. 

2. DistAncia entre altres establi
ments existents degudament legalitzats. 

3. Ubicació en soterrani o planta bis 
quan només sigui permesa la seva ubica
ció en planta baixa. 

4. Contigüitat amb l'habitat¡e en els 
casos regulats. 

Disposicions transitoríes 
1 a. Activitats en procediment de le

galització, o amb llictncia en tlimit i que 
resulten disconformes segons les deter
minacions del Pla especial. 

La normativa d'aquest Pla especial en
tran\ en vigor, a tots els efectes, al dia se
güent a la seva publicació al BUTUErf 
OFICIAL de la provfncia, afectant plena
meut als expedienta que s'iniciin a partir 
d'aquest moment. 

No sera d'aplicació per aquelles sol·li
cituds de llictncia efectuades dos mesos 
abans d'aquesta data. encara que cstisui 
pendent la concessió de la llicéncia. 

Pel-que ta als expedienta iniciats dins 
d períodc de dos mesosanterion a lapu
blicació del Pla, que no bagin obtin¡ut 
encara la llic6ncia provisional, se'ls hi 
apJicanm les dctermiDacions contin¡u-
des en el Pla. · 
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2a. Activitata existents dqudament BARCELONA 
lep.lit:zades i disconformes amb les de- ANUNa 
tetminacionr d'aquest Pla: De conformitat amb el que disposa 

Podran realitzar qualsevol tipus d'o- l'article 121 del Reglament de Serveis de 
bres de reforma i modemització en gene- les Corporacions Locals, s'exposen aJ pú-
ral de l'establiment existent, de confor- blic a1 Negociat de Transports i Circula-
mitat amb la normativa vi¡ent, exccpte ció d'aquest Ajuntament (p~ Pi i Su-
les ampliacions de superficie, i aquelles nyer, números 8 i 10, 2n.), durant trenta 
que pel seu contingut donessin lloc a can- dies, el plec de condicions aprovat pel 
vis de cate¡oria de l'establiment que im- Consell plenari en scssió de 28 de gener 
pliquessin un m;üor grau de disconfor- de 1994, relatiu aJ concurs pera l'adjudi-
mitat en relació a les determinacions d'a- cació de la construcció i subsegüent ex-
quest Pla especial. --plotació en rqpm. de concessió admin.is-

3a. Aquélles activitats que sesons el trativadelserveipúblicd'unaparcament 
Pla especial resultin com usos disconfor- subterrani per a vehicles situat al carrer 
mes podran serobjecte de revocació de la Mandri (entre carrer Maó i passeig Bona-
seva llicéncia quan bagi cessat l'esmen- nova), amb transmissió de l'ús de les pla-
tada activitat per un període superior a ces d'aparcaments a residents. 
un any; seos perjudici de la possibilitat Dins del tennini esmentat i a partir del 
de revocació general pel canvi de criteris dia bAbil següent al de la inserció d'a-
que resulten del present Pla. de confor- quest anunci en l'últim Butlletí Oficial 
mitat amb el que determina l'article 16 en qu! es publiqui, podran formular-se 
del Reglament de Serveis de les Corpora- reclamacions contra el plec, les quals 
cions Locals. hauran de ser resaltes per aquesta Corpo

Disposicions addiciona/s 
la. Quan les disposicions emanades 

de la Generalitat en relació a horaris, o 
les dictades per l' Ajuntament en virtut 
de les anteriors, estableixin un regim di
ferencial entre establiments de funciona
ment diüm i noctum i els esmentats esta
bliments s'acolleixin a l'esmentat horari 
nocturn, aquests darrers, de les classes 
Cl, C2 i CJ, tindran la mateixa regulació, 
pel que fa al regim d'emp~ent, que 
les previstes pels de la classe CE i F. Als 
efectes de la seva distinció, els establi
ments de les classes nocturnes es deno-· 
minaran ClN, C2N i C3N, i els de horari 
diüm CID, C2D i C3D. 

2a. Seran d'aplicació preferent les 
determinacions establertes en el planeja
ment de protecció i millora de tea tres i ci
nemes en relació a aquests tipus d'esta
bliments. 

Disposicions fina/s 
la. En el termini de dos anys a partir 

de rentrada en vigor d'aquest Pla espe
cial caldrt procedir a la seva primera re
visió, valorant els seus efectes durant 
aquest període introduint, en fundó 
d'aixo,les modificacions que siguin per
tinents. En particular revisara l'abast de 
les denominades czones d'especial res
tricci6», per tal de veure l'aplicació del 
Pla especial pennetent la modificació 
progressiva d'aquestes irees. 

La rcvisió espacial de les «ZZnes d'es
pcciall'e$tricclll» serA pci' iniciativa del 
districte. com modifi.cació parcial del Pla 
especial. 

2a. El diatricte de les Corts haun\ de 
mantenir un fitxer informatiaat, acwa
litzat i exhaust en el qual hi fisurin totes 
les dades refcrcnts a l'activitat, els permi
sos d'obres il o activitat, de la titularitat, 
la situacil 5sica, així com les actuacions 
disciplinArles ·de qu! hagi pogut estar ob
jecte. 

ració. 
A la vegada, es convoca concurs pera 

l'adjudicació de la concessió administra
tiva esmentada; no obstant, de presen
tar-se reclamacions se suspendn\ !'ober
tura de pliques que s'assenyala. 

La concessió s'atorpd per un termini 
mlxim de cinquanta anys, a comptar des 
de l'acabament de les obres. 

El termini mAxim d'execució de les 
obres de l'aparcament es fixa en divuit 
mesos a comptar des de l'atorgament de 
la corresponent llictncia municipal. 

Pera prendre parten el concurs els lici
tadors hauran de constituir previament 
la garantia provisional d' 1.000.000 de 
pessetes (un milió de-pessetes) a la Caixa 
municipal, així com i.ngressar la quanti
tat de 200.000 pessetes en concepte de 
despeses municipals ocasionades per l'e
laboració de la documentació teenica fa
cilitada als interessats. 

Les proposicions es redactaran de con
formitat amb el model anne:~t a aquest 
anunci. Aquestes proposicions. signades 
pellicitador o persona que el representi, 
juntament amb la documentació reque
rida al plec de condicions, es presentaran 
en un sobre tancat en el que hi figurara la 
següent inscripció: 4CProposició per a 
prendre part en el concurs de concessió 
per a la construcció i explotacíó de l'a
parcament situat al carrer Mandri (entre! 
carrer Maó i passeig Bonanova)», al Ne
gociat de Transports i Circulació d'a
quest Ajuntament, en hores d'oficina (de 
9 a 13 hores) a partir del dia hAbü següent 
al de la inserció d'aquest anuncia l'últim 
Butlleti Oficial en el que es publiqui, fms 
a les 13 hores del dia en qtre finalitzi el 
termini per a la presentació de pliques. 

L'obertura de les pliqucs es verificarA 
el scgüent dia babil a aquel! en que fina. 
litzi el termini de presentació de pliques i 
tindit lloc a partir de les 1 O hores a les de
pend~ncies abans esmentades, actuant 
com a President de la mesa del concurs 


