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Dijous, 17 de setembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI d'informació pública

Exp. núm. 14PL16240.

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia, 16 de setembre de 2015, adoptà el següent acord:

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1, a) de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació puntual 
del Pla Especial d'establiments de concurrència pública i dels comerços alimentaris amb degustació del Districte de Sant 
Martí, d'iniciativa municipal; EXPOSAR-LO, al públic per termini d'un mes; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la 
seva  aprovació  definitiva;  PRORROGAR,  en  l'àmbit  assenyalat  com  a  "S1  Entorns  Rambla  del  Poble  Nou",  de 
conformitat amb l'article 73.2 del vigent Text Refós de la Llei d'Urbanisme, LA SUSPENSIÓ acordada per la Comissió de 
Govern de 25 de setembre de 2014,  de l'atorgament  de llicències i/o comunicats i  altres autoritzacions municipals 
connexes  establerts  per  la  legislació  sectorial,  per  a  la  instal·lació  o l'ampliació  de  les activitats  regulades  en  els  
següents epígrafs de l'Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP): 1. 
Espectacles, activitats d'exhibició i espectacle; 2.2. Activitats musicals; 2.3. Activitats de restauració; 2.4. Activitats de 
jocs i atraccions (excepte ludoteques, epígraf 2.4.5.); 2.6.3. Locutoris; SUSPENDRE, també, l'atorgament de llicències 
d'obres  i  comunicacions  prèvies  vinculades a  la  instal·lació  d'aquestes  activitats,  d'ampliació  i  reforma de  local,  si 
suposen augment d'aforament; AMPLIAR LA SUSPENSIÓ en aquest mateix àmbit "S1 Entorns Rambla del Poble Nou" 
per l'atorgament  de llicències i/o comunicats i  altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació 
sectorial, per a la instal·lació o l'ampliació de les activitats regulades en els següents epígrafs de l'Ordenança municipal 
de les activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP): 2.1 Activitats esportives; 2.6.1 Activitats amb 
aparells electrònics o audiovisuals ("Karaoke"); 2.6.2 Exhibició de material pornogràfic; i EC3.3.3. Comerç alimentari 
amb degustació;  SUSPENDRE,  també,  l'atorgament  de  llicències  d'obres  i  comunicacions  prèvies  vinculades  a  la 
instal·lació  d'aquestes activitats,  d'ampliació  i  reforma de local,  si  suposen augment  d'aforament;  SUSPENDRE en 
l'àmbit  assenyalat  com  a  "S2  Nova  ATE-A  menys  l'àmbit  S1"  l'atorgament  de  llicències  i/o  comunicats  i  altres 
autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l'ampliació de les activitats 
regulades  en els  següents epígrafs  de l'Ordenança municipal  de les activitats  i  dels  establiments de concurrència 
pública (OMAECP): 1. Espectacles, activitats d'exhibició i espectacle; 2.1 Activitats esportives; 2.2. Activitats musicals; 
2.3. Activitats de restauració; 2.4. Activitats de jocs i atraccions; 2.6 Activitats audiovisuals; i EC3.3.3 Comerç alimentari 
amb degustació.  SUSPENDRE,  també,  l'atorgament  de  llicències  d'obres  i  comunicacions  prèvies  vinculades  a  la 
instal·lació  d'aquestes activitats,  d'ampliació  i  reforma de local,  si  suposen augment  d'aforament;  SUSPENDRE en 
l'àmbit assenyalat com a "S3 Carrers inclosos en la ZT4", l'atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions 
municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l'ampliació de les activitats regulades en 
els següents epígrafs de l'Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP): 
2.3.2.2.  Bar  amb  menjar  ràpid;  2.3.3  Restaurant;  2.3.4  Restaurant  bar;  2.3.5.  Saló  de  banquets,  2.6  Activitats 
audiovisuals i EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació; SUSPENDRE, també, l'atorgament de llicències d'obres i 
comunicacions  prèvies  vinculades  a  la  instal·lació  d'aquestes  activitats,  d'ampliació  i  reforma  de  local,  si  suposen 
augment d'aforament; SUSPENDRE en l'àmbit assenyalat com a "S4 Àmbit totalitat Pla Especial (districte menys Port  
Olímpic)",  de  conformitat  amb  l'article  73.2  del  Text  Refós  de  la  Llei  d'Urbanisme,  l'atorgament  de  llicències  i/o 
comunicats  i  altres  autoritzacions  municipals  connexes  establerts  per  la  legislació  sectorial,  per  a  la  instal·lació  o 
l'ampliació  de  les  activitats  regulades  en  els  següents  epígrafs  de  l'Ordenança  municipal  de  les  activitats  i  dels 
establiments  de  concurrència  pública  (OMAECP):  2.6.2.  Exhibició  de  material  pornogràfic;  SUSPENDRE,  també, 
l'atorgament de llicències d'obres i comunicacions prèvies vinculades a la instal·lació d'aquestes activitats, d'ampliació i 
reforma de local,  si  suposen augment  d'aforament;  EXCLOURE de la  suspensió en tots  els àmbits les sol·licituds 
d'atorgament de llicències o comunicació prèvia a l'exercici de aquestes activitats presentades abans de l'executivitat de 
l'acord de suspensió, així com les sol·licituds d'atorgament de llicències o comunicació prèvia a l'exercici de les activitats 
sotmeses al règim de comunicació amb certificació d'Entitat Ambiental de Control (EAC), si la sol·licitud de certificació 
s'ha realitzat abans de la data esmentada; tot això de conformitat amb les determinacions de l'informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament, que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. DETERMINAR, 
que els àmbits de suspensió són els delimitats i grafiats en el plànol que figura a l'expedient, elaborats de conformitat 
amb el punt 3 de l'article 73 del Text refós de la Llei d'Urbanisme; DETERMINAR, també, a l'empara de l'article 74.1 de  
l'esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà: a) com a màxim, de dos anys, a comptar des de l'endemà de la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l'acord de suspensió potestativa prèvia (Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona de 26 de setembre de 2014) per a la suspensió que ara es prorroga; i b) com a màxim de dos C
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Dijous, 17 de setembre de 2015

anys, des de l'endemà de la publicació al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d'aquest acord, per a la nova 
suspensió i PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La documentació restarà exposada al públic pel termini d'un mes, als efectes de l'article 23.2 del Reglament de la Llei  
d'Urbanisme, en el Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, (Av. 
Diagonal,  núm.  230,  planta  segona.  Horari  d'atenció  al  públic:  consultar-lo  en  el  lloc  web: 
http://ajuntament.Barcelona.cat/ecologiaurbana, a l'apartar d'Informació Urbanística, clicant "Cita prèvia per a informació 
presencial").

Per tal de donar compliment al punt 2 del citat article 23, i als efectes de garantir l'accés per mitjans telemàtics, també 
podrà  consultar-se  en  l'esmentat  lloc  web  dins  de  l'apartat  d'Informació  Urbanística,  accedint  al  Cercador  de 
Planejament, Qualificacions i Convenis.

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l'última de les dues publicacions obligatòries (en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de més divulgació), podeu examinar-lo i presentar les 
al·legacions que considereu pertinents.

Contra l'acord de suspensió, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de l'esmentada publicació al  Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona.

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

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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S1 ÀMBIT DE SUSPENSIÓ 

"ENTORNS RAMBLA DEL POBLE NOU"

EPÍGRAFS AFECTATS:

PRORROGAR
1 Espectacles, activitats d’exhibició i espectacle

2.2 Activitats musicals

2.3 Activitats de restauració

2.4
Activitats de jocs i atraccions (excepte 
ludoteques, epígraf 2.4.5)

2.6.3 Locutoris

AMPLIAR

2.1 Activitats esportives

2.6.1 Activitats amb aparells electrònics
 o audiovisuals (“Karaoke”)

2.6.2 Exhibició de material pornogràfic

CE3.3.3 Comerç alimentari amb degustació

S2 ÀMBIT DE SUSPENSIÓ 

"NOVA ATE-A MENYS L'ÀMBIT S1"

EPÍGRAFS AFECTATS:

NOVA SUSPENSIÓ
1 Espectacles, activitats d’exhibició i espectacle

2.1 Activitats esportives

2.2 Activitats musicals
2.3 Activitats de restauració

2.4 Activitats de jocs i atraccions
2.6 Activitats audiovisuals

CE3.3.3 Comerç alimentari amb degustació

S3 ÀMBIT DE SUSPENSIÓ 

"CARRERS INCLOSOS EN LA ZT.4"

EPÍGRAFS AFECTATS:

NOVA SUSPENSIÓ

2.3.2.2 Bar amb menjar ràpid
2.3.3 Restaurant

2.3.4 Restaurant - Bar

2.3.5 Saló de banquets
2.6 Activitats audiovisuals

CE3.3.3 Comerç alimentari amb degustació

S4 ÀMBIT DE SUSPENSIÓ 

"TOTALITAT PLA ESPECIAL"

(DISTRICTE MENYS PORT OLÍMPIC)

EPÍGRAFS AFECTATS:

NOVA SUSPENSIÓ
2.6.2 Exhibició de material pornogràfic




