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Ambit d'aplicació 

Art. 1. 1. Aquesta Ordenanqa regula totes les instal- 
lacions de carhcter particular que se situyn a les vora- 
vies del passeig de GrBcia, la qual cosa inclou els xarn- 
frans formats amb els carrers que el creuen, des de 
*l'avinguda del Generalisimo Franco fins a la plaqa de 
Catalunya. 

2. Les disposicions d'aquesta Ordenanqa seran d'apli- 
caci6 preferent respecte de les normes generals de les 
Ordenances municipals; en els aspectes no previstos per 
aquesta Ordenanqa s'aplicarh all6 que estableixin 170r- 
denanqa de policia de la via pública i I'Ordenanqa sobre 
la utilització dels bens d'ús públic municipal. 

Usos autoritzats 

Art. 2. En I ' h b i t  definit en l'article anterior sola- 
ment es permetrh la instal.laci6 dels elements següents: 

1. Grups de vetlladors o taules amb les seves cadires o 
cadires de braqos corresponents. 

2. Caps de lona que limitin lateralment aquests grups. 

3. Terrasses. 

4. Paravents. 

5. Quioscs per a la venda, exclusivament, de llibres, 
diaris i revistes. 

* Ara avinguda Diagonal. 



Límits d'ocupació 

Art. 3. 1. Les instal.lacions autoritzades en els nií- 
meros 1, 2, 3 i 4 de I'art. anterior vodran col-locar-se 

1 j l.laugc;s u ulla aluplaua UG J , J U  111 quc; U I ~ L ~ I I  u 111 uc; 

I'alineació oficial de les fa~anes que donen al passeig 
de GrBcia, i de la longitud mhxima que es determina en 

7 q. , . A l  

versals, sense ulrrapassar les prolongacions ae les an- 
neacions d'aquests carrers, segons consta griificament 
en el plhnol. 

2. En les franges definides en el número I), es podran 
col.locar vetlladors, taules, caps de lona, i terrasses. A 
les del número 2), es podran col.locar vetlladors, tau- 
les, caps de lona i parave 

Art. 4. Les instal.lacic 
ticle anterior hauran de cvrrlpur les C V I I U ~ C I U I I ~  SC- 

güents: 

1) Els vetlladors tindran un mhxim de 60 cm de diime- 
tre i les taules no excediran de 80 cm de llarg per 60 cm 
d'ample. En els vetlladors i les taules, es podran col- 
locar para-sols centrals. 

2) Els grups de vetlladors o taules podran estar limitats 
lateralment per caps de lona formats per elements ve- 

getals naturals, col-locats en jardineres de material no- 
ble, que no ultrapassin els 80 cm d'alqkria, en total. 
Aquests caps de lona no podran depassar les zones que 
es determinen en l'article anterior. 

3)  Les terrasses hauran de complir les condicions se- 
güents: 

a) Tindran una longitud mhxima de 15 m i una amplada 
mhxima de 3,50 m. 

b) La separació entre dues instal.lacions contigües no 
podrii ser inferior a 10 m. 

c) Es respectaran els escossells dels arbres i els ele- 
ments de jardineria existents, com també els fanals 
d'enllumenat públic, boques d'incendis, registres de 
serveis públics, etc. 

d) L'alq2ria m2xima de les terrasses ser2 de 2,80 m. 
L'alqiiria lliure interior ser2 de 2,20 m, com a mínim, i 
la diferhcia es destinar2 a la coberta, que podrh tenir 
un voladís de 20 cm en tot el seu perímetre, i un gruix 
m2xim de 12 cm. 

e) No tindr2 cap tipus de tancament a la part que dóna a 
les fa~anes dels edificis; pels altres costats podr2 estar 
tancada amb elements totalment transparents. 

f) Les instal.lacions s'efectuaran amb materials lleu- 
gers i desmuntables i les cobertes podran ser de lona. 
Els materials que es facin servir en la construcció, com 
també els dissenys de les terrasses i la seva decoració, 
hauran d'estar sempre en concordanqa amb l'ambient 
general del passeig de Gracia. 



Art. 7. 1. Les Ilicbncies per a les instal.lacions a les 
quals es refereix I'article 2n, números 1, 2 i 3, s'ator- 
garan exclusivament als titulars dels bars situats a la 
planta baixa, amb l'entrada pel passeig de Gracia o 
pels xamfrans adjacents i a l'illa mateixa, que ho sol- 
licitin. 

2. Les Ilicbncies per a l'instal~lació de paravents s'ator- 
garan exclusivament als titulars dels bars situats a la 
planta baixa de l'edifici davant del qual s'hagin d'ins- 
tal.lar, que ho sol.licitin. 

3. La superfície disponible per a la instal.laciÓ dels ele- 
ments esmentats es repartir2 a parts iguals entre els 
peticionaris, els quals, no obstant aixb, podran sollicitar 
un espai menor del que els correspondria per aplicació 
d'aquesta norma. 

4. Les llicbncies per a vetlladors o taules i caps de lona 
podran tenir una vigbncia anual o per temporada des 
del l r  de maig al 31 d'octubre. 

5. Les llicbncies de terrasses i paravents tindran una 
durada semestral, prorrogable thcitament per períodes 
successius de la mateixa durada, que s'iniciaran el 15 
de maig i el 15 de novembre de cada any. Al final de 
cada període podran sol.licitar Ilickncia tots aquells que 
estiguin en les condicions que assenyala el parhgraf 2 
d'aquest art. L'Ajuntament, per motius d'interbs ciuta- 
dh, podrh deixar-la sense efecte al final del període 
inicial o de qualsevol prbrroga; pedra també reduir les 
dimensions de les superfícies ocupades pels paravents 
o terrasses quan la presentació d'altres sol~licituds ho 
faci necessari. 

6. Totes les llicbncies estaran subjectes a consentir les 
restriccions temporals o espacials que siguin conse- 
qiigncia de l'execució d'obres a la via pública, com ara 
la reparació de paviments o d'instal.lacions i canalitza- 
cions de serveis públics, etc. 

7. Les sol.licituds de Ilicbncia s'hauran de presentar els 
mesos de mar$ i setembre de cada any. 

Disposició addicional 

En tot l'hmbit definit en I'art. 1.1 d'aquesta Ordenanqa 
es prohibeix I'estacionament de bicicletes, ciclomotors 
i motocicletes a les voravies. 



i NOTA 

ORDENANCA SOBRE OCUPACIO DE LES I VORAVIES DEL PASSEIG DE GRACIA PER 
INSTAL-LACIONS PARTICULARS 

1 A I'art. 6.2 
, La referkncia al Servei d7Edificis artístics, arqueo- 

lbgics i d'ornament s'ha d'entendre feta al Servei 
de Protecció del Patrimoni monumental i histbric. 




