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Dilluns, 22 de juny de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de l'Eixample

ANUNCI

La Comissió de Govern, d'acord amb les facultats reconegudes a l'article 79 de l'Ordenança de Terrasses, aprovada pel 
Consell Municipal en sessió 20 de desembre de 2013, reunida en sessió de data 20 de maig de 2015 ha adoptat el 
següent acord:

"RESOLDRE les al·legacions interposades en el tràmit d'informació pública de l'Ordenació Singular de Terrasses de 
l'Avinguda Gaudi,  al  Districte de l'Eixample de Barcelona, amb iniciativa del  Districte,  en el  sentit  que, justificada i 
raonadament, figura als informes tècnic i jurídic que consten a l'expedient i que es donen per reproduïts. APROVAR 
DEFINITIVAMENT,  a  l'empara  de  l'article  79  de  l'Ordenança  de  Terrasses,  l'Ordenació  Singular  de  Terrasses  de 
l'Avinguda Gaudi, segons el text que consta com a annex a la present proposta. NOTIFICAR el present acord a les 
persones que han comparegut durant el tràmit d'informació publica. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de 
l'Ordenació Singular de Terrasses de l'Avinguda Gaudi per a la seva eficàcia,  al  Butlletí  Oficial  de la Província de  
Barcelona, i a la pagina web del Districte de l'Eixample, en compliment de l'article 80 de l'Ordenança de Terrasses. 
DONAR COMPTE d'aquest acord al Consell Municipal".

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan 
que l'ha adoptat, en el  termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació,  o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
comptats des de l'endemà de la present notificació.

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte 
exprés. Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut 
un mes comptat des de l'endemà a la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït la desestimació 
tàcita. També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

ORDENACIÓ SINGULAR DE LES TERRASSES DE L'AVINGUDA GAUDÍ.

1. MEMÒRIA.

1.1. Justificació de la distribució.
1.2. Delimitació de l'àmbit.
1.3. Relació de disposicions i ordenacions singulars afectades.
1.4. Incidència pressupostària econòmica i social de l‘ordenació.
1.5.  Estudi  paisatgístic  de  l'espai.  Criteris  paisatgístics.  Mesures  per  garantir  el  gaudi  del  paisatge  per  part  de  la  
ciutadania.
1.6. Descripció de la proposta resultant.

2. PROPOSTA DE NORMATIVA.

2.1. Ocupació màxima permesa dins l'àmbit de la ordenació.
2.2. Sistema d'assignació d'espais.
2.3. Mòduls permesos per local. Condicions específiques de les terrasses.
2.4. Distàncies màximes (Local-terrassa).
2.5. Definició i característiques del mobiliari admès.
2.6. Proposta de transitorietat.

3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

3.1. Plànol general de l'àmbit afectat. E 1:2000.
3.2.1. Plànol estat actual (tram entre C. Provença i Rosselló) E 1:400.
3.2.2. Plànol estat actual (tram entre el C. Rosselló i Còrsega) E 1:400.
3.2.3. Plànol estat actual (tram entre C. Còrsega i Industria) E 1:400.
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3.2.4. Plànol estat actual (tram entre el C. Industria i Sant Antoni Maria Claret) E 1:400.
3.3. Plànol proposta de distribució general. E 1:2000.
3.4.1. Plànol proposta de distribució (tram entre Provença - Rosselló) E 1:400.
3.4.2. Plànol proposta de distribució (tram entre Rosselló - Còrsega) E 1:400.
3.4.3. Plànol proposta de distribució (tram entre Còrsega - Industria) E 1:400.
3.4.4. Plànol proposta de distribució (tram entre Industria - Sant Antoni Maria Claret) E 1:400.

1.1. Justificació de la distribució:

L'Avinguda Gaudí es una de les poques vies que trenquen la quadrícula del districte de l'Eixample. Te el seu origen a la  
Basílica de la Sagrada Família i transcorre en diagonal fins al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau partint quatre 
illes de cases per la meitat i quedant dividida per tant en quatre trams.

Es una avinguda viva en la que destaca la presencia d'uns fanals modernistes obra de Pere Falqués que li donen una 
elegància i estil particulars i que antigament havien estat donant servei a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb l'Avinguda 
Diagonal.

Des de la remodelació que es va dur a terme l'any 1985, és una via semi-peatonal amb una andana central de nou 
metres d'amplada que queda delimitada a ambdues bandes per un carril de circulació lenta amb voreres laterals de cinc 
metres d'amplada. Aquesta configuració actual, que es va inaugurar durant les festes de la Mercè de l'any 1985, ha fet 
que l'Avinguda Gaudí hagi esdevingut una via on l'oferta comercial i de restauració s'hagi convertit en peça clau de 
l'activitat socioeconòmica pròpia de la zona. Si afegim el fet que la pressió turística i per tant el trànsit de vianants no 
para de créixer any darrera any, no podem ignorar la necessitat de promoure una ordenació singular en aquesta via.

L'Avinguda Gaudí és un passeig que comunica dues de les icones del modernisme més visitades de la ciutat, com són 
la Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau. Es situa al cor de la dreta de l'Eixample i per tant està entre les vies més  
transitades de la ciutat, no només pel turisme sinó pels propis ciutadans de Barcelona que duen a terme la seva vida 
quotidiana en aquest entorn.

En aquest context urbà, els establiments de restauració de l'Avinguda Gaudí han anat establint terrasses de forma 
progressiva en els darrers trenta anys. Això ha anat incrementant l'ús de l'andana central fins arribar al punt de fer 
incompatible l'augment d'aquest ús amb el dret dels ciutadans de gaudir de l'espai públic i harmonitzar el paisatge urbà 
de la zona. Aquesta impossibilitat de creixement de les zones destinades a terrasses no va de la mà amb l'augment de  
les demandes d'accés a aquests espais, que van creixent sense parar any darrera any.

Fins a l'entrada en vigor de l'actual Ordenança Municipal de Terrasses, hi havia vigent la Normativa que regulava les 
condicions per  a les llicències de vetlladors a l'Av.  Gaudí.  Aquesta norma definia  que les terrasses havien d'anar 
situades a la banda mar de l'andana central, dins dels espais previstos a tal efecte. De la mateixa manera establia les  
condicions tècniques que havien de complir per poder-s'hi ubicar. No obstant això, la norma no establia un sistema 
d'assignació d'espais en cas que hi hagués més demanda que espai disponible.

Es  per  això  que prenent  com a  base  la  norma citada,  cal  sens  dubte  mantenir  la  distribució  d'espais  existents  i 
actualitzar les condicions que han de complir les terrasses, així com definir les condicions d'accés als espais.

La  voluntat  d'aquesta  ordenació  és  la  de  continuar  fent  compatible  una  demanda  d'espai  creixent  per  part  dels 
restauradors amb el dret dels ciutadans de gaudir de l'espai públic, tot fent possible l'accés en igualtat de condicions a 
tots els operadors del passeig als espais destinats a les terrasses. Es a dir, aconseguir una distribució d'espais que 
garanteixi de manera justa i equilibrada l'accés i el gaudi de l'Avinguda a tots els seus usuaris (vianants i operadors 
comercials).

1.2. Delimitació de l'àmbit.

L'àmbit afectat per aquesta ordenació inclou totes les finques confrontants a l'Avinguda Gaudí, així com aquells locals 
que tinguin accés a aquestes finques des dels xamfrans. Concretament l'àmbit inclou les finques compreses entre el 
núm. 1 i el núm. 87 de l'Avinguda Gaudí. (Veure Documentació Gràfica).

1.3. Relació de disposicions i ordenacions singulars afectades.

Normativa que regula les condicions per a les llicències d'ocupació de via pública de l'Avinguda. Gaudí (Vetlladors), 
aprovada per decret de 29 de juny de 2005 (BOP de 9 de juliol de 2005). C
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Pla regulador de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i  mobiliari  auxiliar al Districte de l'Eixample,  aprovat per 
decret de 26 d'abril de 2007 (BOP de 1 de maig de 2007).

Totes dues derogades amb l'entrada en vigor de l'actual ordenança de terrasses.

1.4. Incidència pressupostària econòmica i social de l'ordenació.

La incidència pressupostària econòmica i social d'aquesta ordenació serà mínima per la ciutat i l'entorn concret afectat.  
Això es degut a què en gran part, es mantenen la majoria de prescripcions i normes tècniques que ja es venien aplicant  
a dia d'avui (des de que es va aprovar la normativa especifica de l'Avinguda l'any 2004). En quant als restauradors de la 
zona, al haver-hi exactament el mateix espai disponible a la seva disposició per posar els vetlladors que la demanda 
existent, no serà possible l'aparició de noves terrasses a pesar de la probable l'obertura de nous locals de pública 
concurrència en els propers anys i això pugui augmentar en més o menys mesura la dinamització econòmica i social de 
la zona.

Socialment- L'establiment de zones clarament diferenciades entre la ocupació destinada a terrasses i la resta d'usos és 
sense cap mena de dubte un factor harmonitzador entre la globalitat d'usuaris i les seves necessitats. En aquest sentit  
aquesta Ordenació Singular suposarà un pas endavant i permetrà una convivència més senzilla pels usuaris d'aquesta 
via. Tot plegat s'aconsegueix adaptant.

Econòmic-  Sorgeix  la  necessitat  d'adaptar  els  plans  de  negoci  dels  operadors  existents  i  dels  que puguin  exercir 
l'activitat en un futur a les conseqüències de l'aplicació de procediments de concurrència en l'adjudicació dels espais 
habilitats per ubicar-hi terrasses. Aquesta Ordenació posa a l'abast de tots els operadors potencials de l'avinguda un 
sistema de concurrència per a posar terrassa. Aquest fet facilita la igualtat d'oportunitat entre operadors i el repartiment 
de l'activitat econòmica d'una manera més igualitària.

1.5. Estudi paisatgístic de l'espai. Criteris. Mesures per garantir el gaudi del paisatge.

Els criteris tinguts en compte per a l'ordenació de l'espai són els següents:

Garantir el gaudi de les visuals en perspectiva de l'Avinguda.
Garantir les visuals sobre les façanes laterals, pel que fa a les plantes baixes comercials i accessos de veïns.
Garantir el flux de vianants.
Vetllar per la seguretat de vianants en general i la dels cambrers en el transit transversal.
Procurar una tranquil·litat visual i un endreçament global.

Per donar resposta a aquests punts, es proposa,

A una escala global:

Alliberar  de terrasses els  extrems dels  trams fins al  pas de vianants  inclòs.  Aquests  són els espais  que més ens 
permeten  gaudir  de  la  visió  de  perspectiva del  passeig  així  com respectar  la  configuració  de xamfrans pròpia  de 
l'ordenació  d'Eixample.  A  més,  en  aquests  àmbits  és  on  s'acumula  la  major  part  del  flux  de  vianants,  arribant  a 
necessitar tot l'àmbit complet en els moments de major afluència. A més, en alguns dels casos existeixen accessos al  
metro i aparcaments, que fan encara més necessari l'alliberament de l'espai. Aquesta proposta permet, a més, millorar 
les condicions de visibilitat per a la seguretat vial.

Respectar escrupolosament tot el mobiliari urbà existent a l'andana central de l'Avinguda Gaudí. L'experiència demostra 
que l'equilibri entre el gaudí del vianant que passeja i el visitant que gaudeix de la degustació local, es troba en una línia  
molt fina que cal preservar. Això vol dir que tots els espais de descans i gaudi pel passejant han de quedar alliberats de 
terrasses.

Ocupació d'un únic costat del passeig central, per tradició, el costat Besòs. Això incrementa la sensació d'ordre i permet, 
com a mínim, la visió d'un dels laterals al complert. L'elecció del costat Mar es produeix per la "tradició" implantada en  
els darrers 30 anys.
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Ocupació màxima fins al 50% de l'amplada del passeig central. Amb l'objectiu de donar prioritat al qui passeja i afavorir 
l'amplitud visual.

A una escala concreta:

Limitar l'alçada dels mobles, limitar l'ús de barreres visuals com mampares, jardineres o d'altres mobles. En aquest 
sentit,  no s'admetran les jardineres i  la resta d'elements permesos hauran de tenir  una alçada que no tapi la visió 
transversal i evitar l'efecte tanca. Cal sempre permetre la visió de les plantes baixes del costat Llobregat, cosa que, a 
més, afavoreix la visibilitat del comerç que hi opera. Per seguir amb aquest principi,  es proposa evitar o minimitzar 
qualsevol altre tipus de moble.

Regir-se per l'ordre existent establert  pel mobiliari  viari,  que aporta una tranquil·litat visual  a l'hora que proporciona 
esponjaments. En aquest sentit, es proposa que cada una de les terrasses s'implanti ocupant l'espai disponible entre els 
elements del mobiliari urbà. Les pèrgoles i marquesines del passeig han de quedar lliures de terrasses.

Unificar alçades, materials i colors de les terrasses –tot i proporcionar possibilitat d'identificació de l'operador-, per tal de 
millorar la imatge d'endreçament i elegància del passeig. Així, els para sols tindran tots una mateixa alçada i estaran 
alineats, al igual que la resta d'elements permesos.

Utilització del mobiliari propi d'una terrassa evitant aquells que no siguin imprescindibles o que siguin més propis de 
l'equipament del restaurant. Així, es proposa l'ús de taules cadires i para sols i mobiliari auxiliar segons la proposta de 
normativa.

1.6. Descripció de la Proposta resultant.

Un cop preservats els criteris descrits anteriorment, en resulta l'ordenació detallada en la documentació gràfica adjunta.

Pel que fa a l'ocupació en planta, un cop alliberats els espais necessaris, la distribució permet una implantació màxima 
de 16 espais per terrasses repartits entre els quatre trams del passeig central (numerats de l'1 al 16). Aquesta distribució 
no absorbeix la demanda màxima actual però es la configuració que aconsegueix el màxim espai per les terrasses 
preservant els criteris paisatgístics de l'apartat anterior.

Aquests 16 espais on han d'anar ubicades les terrasses no tenen la mateixa superfície ni estan distribuïts en cada tram 
de la mateixa manera. Els espais han sigut adaptats a la configuració específica de cada tram, mantenint una situació 
respecte a l'eix central i amplada idèntics en tots els trams, però variant la seva longitud en funció del mobiliari urbà  
(veure documentació gràfica).

Cada espai serà ocupat per una o varies terrasses (en cas que hi hagi concurrència de sol·licituds) i el numero màxim 
de mòduls que cada local podrà posar, vindrà definit per les condicions explicitades en la Proposta de Normativa i de la 
pròpia capacitat  de l'espai,  essent sempre un múltiple de 4.  De la mateixa manera les condicions tècniques de la 
terrassa i del seu mobiliari es defineixen en els punts 3, 4 i 5 del l'esmentada proposta.

Es marcaran les cantonades de l'espai autoritzat de cada terrassa i quan la distància entre senyals sigui superior a 4 
metres es farà marques entre ells per definir l'alineació. L'àmbit global dels espais definits en la proposta es marcarà en 
les seves cantonades amb una xinxeta al terra.

Cadascun d'aquests espais podrà ser utilitzat pels locals més propers a ell que compleixin les condicions establertes 
segons el quadre d'assignació d'espais. Tant l'assignació d'aquests espais als locals habilitats per posar-hi la terrassa, 
així com el sistema d'accés a ells, ve definit en el sistema d'assignació d'espais de la Proposta de Normativa. En cap  
cas un local podrà utilitzar un espai que no tingui assignat segons aquesta Ordenació Singular.

PROPOSTA DE NORMATIVA.

2.1. Ocupació màxima permesa dins l'àmbit de l'ordenació.

La  ocupació  no  podrà  sobrepassar  els  espais  delimitats  per  aquest  àmbit  i  les  superfícies  que s'expliciten  en  la 
Documentació Gràfica adjunta. La superfície destinada a terrasses representa un màxim del 14% sobre el total  de 
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l'àmbit d'aquesta regulació (Passeig Central) que es una xifra que garanteix la compatibilitat d'usos socials i econòmics 
a la zona afectada per aquesta ordenació singular.

Es defineixen les àrees delimitades en els plànols d'ordenació així com la superfície màxima i el número de mòduls  
màxims de cadascuna d'elles.

Tal com s'ha explicat en la descripció de la proposta en la memòria, es delimiten un total de 16 espais  distribuïts al llarg 
dels 4 trams del Passeig Central de l'Avinguda Gaudí de Sant Joan que es referencien en la documentació gràfica i en 
el quadres 1 i 2.

Tots els locals tenen assignat un únic espai que podran ocupar amb un numero de mòduls sempre múltiple de 4.

Quadre1: Quadre resum relació superfície d'espais destinats a terrasses (espais assignats)/(superfície total).

Superfícies de terrassa disponibles.

Tram Superfície total del tram m2 Espais terrasses Superfície espais terrasses m2
1.- Provença-Rosselló
2.- Rosselló-Còrsega
3.- Còrsega-Indústria
4.- Indústria-Sant Antoni Maria Claret

1393,16
1393,71
1365,66
1406,79

1-3
4-8
9-13
14-16

188,40
176,40
176,40
201,00

TOTAL 5559,32 16 742,20

Amb el quadre anterior queda definida per trams la ocupació màxima permesa dins l'àmbit de la ordenació. Aquesta 
reserva representa un 14% sobre la superfície total de l'àmbit de l'ordenació de l'Avinguda Gaudí (Passeig Central).

2.2. Sistema d'assignació d'espais.

Per garantir un accés ordenat i equilibrat als espais destinats a ubicar les terrasses de l'Avinguda Gaudí, cal en primer  
lloc vincular a cada local existent o de futura implantació, els espais concrets on podrà posar la seva terrassa. Així  
mateix caldrà definir com serà l'accés a aquests espais pel cas que hi hagi concurrència de sol·licituds en un mateix  
espai/s assignats.

Assignació d'espais als locals:

A continuació es mostra el quadre que defineix els espais assignats a cada local, en funció de la seva ubicació a 
l'Avinguda Gaudí (numeració postal).

Aquesta assignació d'espais està basada en la situació actual de les terrasses de l'Avinguda Gaudí, on el que es pretén 
es mantenir les condicions d'ordenació que s'havien aconseguit els últims anys en quant a utilització d'espais i distància 
d'aquests envers als locals susceptibles de disposar de terrassa.

A cada espai, el repartiment i distribució del número de mòduls per local, vidrà determinat pel sistema de concurrència 
definit en el punt següent d'aquesta proposta de normativa. En tots els casos, caldrà respectar la configuració física i  
distribució de mòduls definida en la documentació gràfica d'aquesta ordenació singular.

Es per  tot  l'exposat,  que l'assignació d'espais  que correspon a cada grup de parcel·les,  i  per  tant  als  seus locals 
comercials, queden definits de la següent manera:
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Quadre2: Quadre superfície d'espais destinats a terrasses per trams.

Sistema de concurrència als espais.

L'Ordenança  de  terrasses  defineix  en la  secció  2  del  capítol  6  el  Procediment  d'assignació  dels  espais  lliures  de 
titularitat pública per a la instal·lació de terrasses.

Per altra banda el Manual Operatiu de l'Ordenança de terrasses en la seva versió definitiva estableix els dos tipus  
d'assignació que es poden aplicar en aquestes situacions.

1. Distribució igualitària entre concurrents.
2. Distribució proporcional a la capacitat del local.

La configuració urbanística de l'Avinguda Gaudí es manté mes o menys uniforme al llarg dels anys. Actualment la gran 
majoria de locals son de mig o petit format es per això que al no haver-hi grans diferències entre la majoria de locals i el 
reduït espai disponible, considerem que cal optar per la primera opció.

En el cas que per un mateix espai hi concorrin sol·licituds de més d'un local que compleixi les condicions generals de  
l'Ordenança de Terrasses i d'aquesta Ordenació Singular, es distribuirà de manera igualitària el número de mòduls entre 
ells (sempre múltiple de 4), amb un mínim de quatre mòduls per local. Si després d'haver fet la distribució de manera 
equitativa resten mòduls disponibles per assignar, aquests s'adjudicaran per sorteig a un dels locals, entre totes les 
sol·licituds que hi estiguin interessades, passant a incrementar així la distribució inicial assignada.

Per al cas que en un mateix espai no sigui possible assignar de manera igualitària mòduls a totes les sol·licituds que hi  
concorrin perquè la demanda supera a l'espai disponible, aquesta superfície es dividirà en grups de quatre mòduls, que 
seran adjudicats per sorteig directe entre totes les sol·licituds. Els locals que no hagin sigut adjudicataris de cap mòdul 
després del sorteig podran concórrer en les següents convocatòries de concurs als espais.

L'aplicació  i  desenvolupament  d'aquest  procediment  serà el  que  es  preveu en els  articles  82  al  87  de la  present 
Ordenança de Terrasses en tot el que no quedi explicitat en aquesta ordenació singular. C
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2.3. Mòduls permesos per local. Condicions de les terrasses.

La terrassa no podrà superar l'aforament de l'interior del local, i la suma dels aforaments interiors i exteriors es tindrà en 
compte  alhora  d'aplicar  les  normatives  d'accessibilitat  i  l'Ordenança  Municipal  de  les  Activitats  i  establiments  de 
concurrència pública. En qualsevol cas el màxim numero de mòduls per espai, queda limitat al que es descriu al punt 1 
de la proposta de normativa.

Condicions generals de les terrasses

- Mòduls de 2,00 x 1,50 m. Cada quatre mòduls base queden coberts per un para-sol.

- El nombre de mòduls autoritzables per local serà de 4, 8, o 12.

- El vetllador s'haurà de situar en l'espai predeterminat per a la seva ubicació que li estigui assignat segons el que s'ha  
definit en el quadre 2 de la Proposta de Normativa i la Documentació Gràfica adjunta.

- No podrà ubicar-se vetlladors en la franja lateral de cinc metres propera a la façana, ni en general fora dels espais 
definits en aquesta ordenació singular.

- L'ocupació de la terrassa ve delimitada per l'espai autoritzat i s'ha de marcar al paviment amb una pintura deleble de  
color blanc o d'un color prèviament autoritzat que s'integri millor en el paisatge, d'un màxim de 5cm d'ample.

- Es marcaran les cantonades de l'espai autoritzat i quan la distància entre senyals sigui superior a 4 metres, es farà una 
marca entre elles per definir l'alineació.

- L'àmbit global dels espais definits en la proposta es marcarà en les seves cantonades amb una xinxeta al terra.

- Mantenir els espais mínims de separació amb els escocells dels arbres així com amb el mobiliari urbà.

- No es permeten elements de separació entre les terrasses de diferents locals. Caldrà mantenir una franja d'1,5 m de 
separació entre ambdues terrasses.

Per  la  resta de condicions que no vinguin definides aquí  o en els punts  4 i  5 de la  proposta de Normativa,  serà 
d'aplicació el que estableix l'Ordenança Municipal de Terrasses.

2.4. Distàncies màximes (local Terrassa).

La distància màxima de la terrassa al seu local, vindrà establerta per la situació d'aquesta segons l'espai que te assignat 
(veure punt 3). L'assignació d'aquests espais han seguit  criteris de proximitat  compartida i  per tant  no es fixa una 
distància màxima concreta mes enllà de la que resulti d'utilitzar l'espai assignat.

2.5. Definició i característiques del mobiliari admès.

Per tal de facilitar l'ús de les terrasses per part dels operadors, però sempre sense perdre els criteris descrits en el punt 
anterior de garantir l'ús de l'espai públic per part dels vianants – garantia de visuals, el flux de vianants, la seguretat i  
l'endreçament  de  l'espai-,  es  proposa  considerar  el  mobiliari  annex  següent,  col·locat  dins  l'àmbit  d'ocupació  que 
s'estableix:

Característiques del mobiliari admès:

Cadires - Cal que siguin unitàries per a cada terrassa. Podran fer de suport de fundes i coixins amb la identificació de 
l'establiment.

Taules - Per qüestions d'espai, potenciar que les taules siguin menors de 80 x 80 cm. Cal que siguin unitàries per a  
cada terrassa.
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Para sols - Podran estar ancorats a terra i disposar d'il·luminació amb escomesa elèctrica soterrada. La instal·lació i  
reposició de l'andana al seu estat original anirà a càrrec del titular de la llicència. Cal que els para-sols es puguin plegar 
a la nit, que estiguin alineats entre sí i tinguin un color uniforme, com a mínim, per cada un dels trams. Per a la resta de  
qüestions, respectaran el que indica l'Ordenança de Terrasses.

Jardineres - No s'admeten jardineres laterals.

Altre mobiliari auxiliar i les seves característiques:

Moble auxiliar - Respectaran el que indica l'Ordenança de terrasses per a les Ordenacions Singulars.

Pissarra - Respectaran el que indica l'Ordenança de terrasses.

Mampara - No s'admeten.

Separació entre terrasses - Caldrà deixar una separació mínima de 1,5m entre terrasses que comparteixin el mateix 
espai.

Estufes - Es permeten a raó d'una cada quatre mòduls de terrassa. Caldrà que siguin elements homologats i compleixin 
tota la normativa vigent que els hi sigui d'aplicació.

2.6. Proposta de transitorietat.

De cara a facilitar la implantació d'aquesta Ordenació Singular de terrasses a l'Avinguda Gaudí, es proposa un període 
transitori  de  2  anys  per  tal  d'adaptar-se  a  l'ordenació  definitiva.  L'Avinguda  Gaudí  té  ja  consolidades  de  fa  anys 
l'ocupació del passeig central per part de terrasses. La implantació d'aquesta ordenació implica canvis importants per als 
operadors que ara l'ocupen, en quant al seu dret d'accés a l'espai i en les noves condicions de les terrasses en general. 
Es creu convenient doncs, que l'adaptació es pugui fer de manera gradual en un període de dos anys.

1.- Proposta de calendari.

Anys a comptar des de l'aprovació de l'Ordenació singular:

1r any:

- Les terrasses i els mobles que les integren, quedaran totalment ubicades a la situació final prevista en l'Ordenació 
Singular.

- Cal retirar tots els elements no admesos per l'ordenació. És a dir, els que no siguin taules, cadires, para sols, o d'altres 
mobles  expressament  autoritzats.  Nomes  és  podrà  disposar  d'un  moble  auxiliar  i  d'una  pissarra  per  terrassa.  El 
mobiliari, se situarà dins del perímetre de terrassa autoritzat.

2r any:

Acompliment de les condicions del local pel que fa a sanitaris i accessibilitat d'acord amb l'art. 29 de l'OT.

2.- Condicions.

Aquest calendari només s'aplica per a aquelles terrasses existents anteriorment a l'aprovació de l'Ordenació Singular. 
Qualsevol concessió nova, haurà d'adaptar-se des del primer moment en que s'autoritzi.

En qualsevol  cas, totes aquelles terrasses que vulguin adaptar-se a l'Ordenació singular des de la seva aprovació 
podran fer-ho.
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3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.
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Barcelona, 10 de juny de 2015
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Ana Garcia Cachafeiro
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