
 

Disposició addicional única 
Manual Operatiu 
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, l’alcaldia ha 
d’aprovar, previ informe de la Comissió Tècnica de Terrasses, un manual operatiu per 
fixar els criteris de tramitació de les llicències i els protocols operatius de la inspecció i la 
disciplina. 
 

Disposició addicional única 
Manual Operatiu 
1. En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, l’alcaldia ha 
d’aprovar, previ informe de la Comissió Tècnica de Terrasses, un manual operatiu per 
fixar els criteris de tramitació de les llicències i els protocols operatius de la inspecció i la 
disciplina. 
2. En el termini de 24 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, el Consell 
Municipal aprovarà la creació d’un catàleg de terrasses emblemàtiques de la ciutat i 
establirà els nivells de protecció i les mesures que s’escaiguin per tal de garantir la seva 
continuïtat. 
3. Les terrasses del Port Olímpic de Barcelona es regeixen pel pla d’usos corresponent i 
per la pròpia concessió administrativa. Cas que l’Ajuntament assumís la gestió directa, 
la Comissió de Govern n’aprovarà la normativa específica. 

 

Disposició transitòria primera. Procediments iniciats abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta Ordenança  
Els procediments per a l’atorgament de llicencies de terrasses iniciats abans de l’entrada 
en vigor d’aquesta Ordenança es regeixen per la normativa vigent en el moment de la 
presentació de la sol·licitud. 

 

Disposició transitòria primera. Procediments iniciats abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta Ordenança  
Els procediments per a l’atorgament de llicencies de terrasses iniciats abans de l’entrada 
en vigor d’aquesta Ordenança es regeixen per la normativa vigent en el moment de la 
presentació de la sol·licitud. 
 

Disposició transitòria segona. Llicències vigents a l'entrada en vigor d'aquesta 
Ordenança 
Les llicències que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança siguin 
susceptibles de renovació s’han d’adaptar a les condicions d’aquesta ordenança en els 
terminis màxims següents: 
a) A partir de l’1 de gener de 2015 les condicions de distàncies previstes als articles 10 i 
11. 
b) A partir de l’1 de gener de 2018 les condicions d’ubicació previstes a l’article 9. 
c) A partir de l’1 de gener de 2018 el nombre de sanitaris i condicions d’accessibilitat de 
l’establiment d’acord amb l’article 29. 
d) A partir de l’1 de gener de 2021 en el cas de les terrasses situades en el Port de 
Barcelona. i en el Port Olímpic, o en el moment que entri en vigor el decret d’ordenació 
singular de l’espai corresponent. 
 

Disposició transitòria segona. Llicències atorgades amb anterioritat a l’1 de gener de 
2014 i vigents a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança 
Les llicències atorgades amb anterioritat a l’1 de gener de 2014 i susceptibles de 
renovació s’han d’adaptar a les condicions d’aquesta Ordenança en els terminis 
màxims següents: 
a) Quan duguin a terme canvis substancials a l’interior del local, el nombre de sanitaris 
i condicions d’accessibilitat de l’establiment d’acord amb l’article 29.1 i 29.3 
Als efectes d’aquest article s’entén per canvis substancials quan es duguin a terme 
obres majors, o la modificació de l'activitat autoritzada que tingui repercussions 
perjudicials o importants en la seguretat, la salut pública o el medi ambient, i/o que  
impliqui un canvi del codi en el que hagi estat classificada l'activitat seguint l’establert 
a l’Ordenança Municipal d’Activitats i d’intervenció integral de l’Administració.  
Aquesta excepció s’ha d’entendre sense perjudici de les obligacions establertes per la 
normativa de rang superior. 
b) A partir de l’1 de gener de 2021 en el cas de les terrasses situades en el Port de 
Barcelona.  

 

Disposició transitòria tercera. Règim transitori de les disposicions especials sobre 
terrasses 
Mentre no s’aprovin els decrets de distribució prèvia o ordenació singular, previstos en 
el capítol  6, continuen vigents les disposicions especials sobre terrasses (d’àmbit de 
districte o inferior), en tot allò en què no s’oposin o contradiguin la present Ordenança. 
 

Disposició transitòria tercera. Règim transitori de les disposicions especials sobre 
terrasses 
Mentre no s’aprovin els decrets de distribució prèvia o ordenació singular, previstos en el 
capítol  6, continuen vigents les disposicions especials sobre terrasses (d’àmbit de 
districte o inferior), en tot allò en què no s’oposin o contradiguin la present Ordenança. 
 

 Disposició transitòria quarta 
1. A partir de l’entrada en vigor de la norma, l’Ajuntament, en el marc del procediment 
de renovació automàtic anual, ha d’atorgar les noves llicències en les mateixes 
condicions que les anteriors, sempre que aquestes respectin l’Ordenança de Terrasses. 
Tanmateix, els titulars poden sol·licitar l’aplicació de les noves condicions aprovades  a 
través d’una  sol·licitud  de modificació de llicència. 
2. En el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor de la norma, l’Ajuntament ha 
de comunicar als titulars de llicències que hagin patit una reducció del nombre de 
taules i cadires per l’entrada en vigor de l’Ordenança de Terrasses aprovada per acord 
del Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2013, la possibilitat 
d’incrementar les taules i cadires de la terrassa, cas que els titulars no hagin sol·licitat 
l’ampliació a l’empara d’allò previst a l’apartat 1r. 
 

 Disposició transitòria cinquena. Vigència dels Decrets de Distribucions Prèvies o 
Ordenacions Singulars. 
1. Els Decrets d’aprovació de Distribucions Prèvies i Ordenacions Singulars aprovats a 
l’empara de l’Ordenança de Terrasses per acord del Plenari del Consell Municipal de 20 
de desembre de 2013 són vigents fins transcorregut el termini de dos anys a partir de 
l’entrada en vigor de la norma, llevat que tinguin prevista una vigència inferior. 
2. Mentre siguin vigents els decrets de Distribucions Prèvies i Ordenacions Singulars, les 
referències que efectuïn a l’Ordenança de Terrasses cal entendre-les efectuades a 
l’Ordenança de Terrasses esmentada a l’apartat anterior. 
3. Durant la vigència dels Decrets de Distribució Prèvia i d’Ordenació Singular, 
l'Ajuntament pot modificar-los, d’acord amb el procediment previst per l’Ordenança de 
Terrasses aprovada pel Plenari del Consell Municipal de 20 de desembre de 2013. 
 

 Disposició transitòria setena 
Els establiments inclosos dins el Catàleg del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i 
paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona que disposin de 
terrassa queden exceptuats del compliment de l’article 29.1 i 29.3 d’aquesta 
Ordenança mentre no realitzin canvis substancials a l’interior de l’establiment.  
Als efectes d’aquest article s’entén per canvis substancials quan es duguin a terme 



 

obres majors, o la modificació de l'activitat autoritzada que tingui repercussions 
perjudicials o importants en la seguretat, la salut pública o el medi ambient, i/o que  
impliqui un canvi del codi en el que hagi estat classificada l'activitat seguint l’establert 
a l’Ordenança Municipal d’Activitats i d’intervenció integral de l’Administració. 
Aquesta excepció s’ha d’entendre sense perjudici de les obligacions establertes per la 
normativa de rang superior. 
 

Disposició derogatòria 
1. Es deroguen totes les disposicions d’igual rang o inferior que s’oposin aquesta 
Ordenança o la contradiguin, i, en particular, les següents: 
a) L’article 33 de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona, 
aprovada el 27 de novembre de 1998. 
b) L’article 32 de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, 
aprovada el 26 de març de 1999. 
c) Els articles 39.7 i 45.1.k) de l'Ordenança municipal de les activitats i dels establiments 
de concurrència pública de Barcelona, aprovada l'11 d'abril de 2003. 
d) L’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses al Districte de Sant Andreu, 
del terme municipal de Barcelona, aprovada el 25 d’abril de 1997. 
2. En el moment que entrin en vigor els decrets de distribució prèvia o d’ordenació 
singular corresponents, previstos en el capítol 6 i en la disposició transitòria tercera, 
quedaran derogades en tot allò que s’hi oposin les disposicions següents: 
 
a) Criteris ordenadors que han de regir l’atorgament de llicències o per a la instal·lació de 
terrasses a les places, carrers i espais públics del Districte de Gràcia, aprovada el 13 de 
febrer de 2001 (BOP de 4 d’abril de 2001). 
b) Normativa del Pla de vetlladors eix de vianants dels carrers Rogent, Sèquia Comtal, 
Plaça Font i Sagués i Rambla del Poble Nou, i zones d’anàlogues característiques, 
aprovada per decret de 3 de desembre de 2001 (BOP de 29 de març de 2002). 
c) Normativa que regula les condicions per a les llicències d’ocupació de via pública de 
l’Avda. Gaudí (vetlladors), aprovada per decret de 29 de juny de 2005 (BOP de 9 de juliol 
de 2005). 
d) Criteris d’ordenació i superfícies d’ocupació a les places, carrers i espais públics del 
Districte de Gràcia, aprovats per resolució de 13 de gener de 2006 (BOP de 2 de febrer 
de 2006). 
e) 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 d’1 de maig de 
2007). 
f) Modificació del Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Nou 
Barris i annex gràfic, aprovada per decret de 21 de febrer de 2011 (BOP de 15 de març de 
2011). 
g) Criteris especials per a les llicències de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar al 
Passeig de Sant Joan entre l’Arc de Triomf i l’Av. Diagonal, aprovats per decret de 22 de 
març de 2011 (BOP de 4 d’abril de 2011). 
h) Pla regulador de les autoritzacions de terrasses a l’Avda. Paral·lel i les places 
confrontants, aprovat per decret de 17 de juny de 2011. 
i) Pla regulador de terrasses del Districte de Les Corts i el seu annex gràfic, aprovat per 
decret de 5 d’octubre de 2010 (BOP d’11 de novembre de 2010). 
j) Modificació del Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, aprovada per decret de 12 de gener de 2012 (BOP de 30 de gener de 2012). 
 

Disposició derogatòria 
1. Es deroguen totes les disposicions d’igual rang o inferior que s’oposin aquesta 
Ordenança o la contradiguin, i, en particular, les següents: 
a) L’article 33 de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona, 
aprovada el 27 de novembre de 1998. 
b) L’article 32 de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, 
aprovada el 26 de març de 1999. 
c) Els articles 39.7 i 45.1.k) de l'Ordenança municipal de les activitats i dels establiments 
de concurrència pública de Barcelona, aprovada l'11 d'abril de 2003. 
d) L’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses al Districte de Sant Andreu, 
del terme municipal de Barcelona, aprovada el 25 d’abril de 1997. 
2. Amb l’excepció que preveu la disposició transitòria cinquena, es deroguen totes les 
ordenances, decrets, resolucions o altres disposicions, d’àmbit de districte o inferior, 
l’objecte dels quals sigui l’ordenació o la regulació de les autoritzacions de terrassa, i en 
particular les següents:  
a) Criteris ordenadors que han de regir l’atorgament de llicències o per a la instal·lació de 
terrasses a les places, carrers i espais públics del Districte de Gràcia, aprovada el 13 de 
febrer de 2001 (BOP de 4 d’abril de 2001). 
b) Normativa del Pla de vetlladors eix de vianants dels carrers Rogent, Sèquia Comtal, 
Plaça Font i Sagués i Rambla del Poble Nou, i zones d’anàlogues característiques, 
aprovada per decret de 3 de desembre de 2001 (BOP de 29 de març de 2002). 
c) Normativa que regula les condicions per a les llicències d’ocupació de via pública de 
l’Avda. Gaudí (vetlladors), aprovada per decret de 29 de juny de 2005 (BOP de 9 de juliol 
de 2005). 
d) Criteris d’ordenació i superfícies d’ocupació a les places, carrers i espais públics del 
Districte de Gràcia, aprovats per resolució de 13 de gener de 2006 (BOP de 2 de febrer de 
2006). 
e) 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 d’1 de maig de 
2007). 
f) Modificació del Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Nou 
Barris i annex gràfic, aprovada per decret de 21 de febrer de 2011 (BOP de 15 de març de 
2011). 
g) Criteris especials per a les llicències de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar al 
Passeig de Sant Joan entre l’Arc de Triomf i l’Av. Diagonal, aprovats per decret de 22 de 
març de 2011 (BOP de 4 d’abril de 2011). 
h) Pla regulador de les autoritzacions de terrasses a l’Avda. Paral·lel i les places 
confrontants, aprovat per decret de 17 de juny de 2011. 
i) Pla regulador de terrasses del Districte de Les Corts i el seu annex gràfic, aprovat per 
decret de 5 d’octubre de 2010 (BOP d’11 de novembre de 2010). 
j) Modificació del Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, aprovada per decret de 12 de gener de 2012 (BOP de 30 de gener de 2012). 
3. Sens perjudici d’allò previst per la DT 5a, queden derogats els decrets de 
distribucions prèvies i ordenacions singulars inclosos a l’Annex II. 
 

Disposició final primera. Condicions i característiques dels elements de les terrasses 
La Comissió de Govern, mitjançant decret, pot modificar les distàncies contingudes en 
els articles 7 i 9.2, així com les dimensions indicades dels elements de les terrasses que 
contenen els articles 10, 20, 22, 23, 24, 26 i 27. 
 

Disposició final primera.  
La Comissió de Govern, mitjançant decret, pot modificar les distàncies orientatives que 
conté l’Annex 1. 
 

Disposició final segona. Decrets de la Comissió de Govern 
Els decrets de la Comissió de Govern referits en aquesta Ordenança han de ser sotmesos, 
abans de la seva aprovació a informació pública per un termini no inferior a trenta dies. 
S’ha de donar compte al Plenari municipal de l’aprovació i s’han de publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
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S’ha de donar compte al Plenari municipal de l’aprovació i s’han de publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 

Disposició final tercera. Modificació de l’Ordenança sobre ús de les vies i els espais 
públics de Barcelona 
1. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 1 de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais 
públics de Barcelona, aprovada el 27 de gener de 1998, amb la redacció següent: 
<<4. Les terrasses dels establiments de restauració o assimilats ubicades en les vies i els 
espais lliures d'ús públic, de titularitat pública o privada, es regeixen per l’Ordenança de 
terrasses.>> 
2. S’afegeix un nou apartat 5bis a l’article 43 de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els 
espais públics de Barcelona, aprovada el 27 de gener de 1998, amb la redacció següent: 
<<5. bis. L’existència de deutes de naturalesa tributària local de la persona en nom de la 
qual se sol·licita llicència o concessió comporta la seva denegació. >> 
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Disposició final quarta. Modificació de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà de la Disposició final quarta. Modificació de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà de la 



 

ciutat de Barcelona 
1. Es modifica l’article 33 de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de 
Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999, amb la redacció següent: 
<<Article 33. Zonificació per a les activitats d’identificació en terrasses 
L’activitat d’identificació en les terrasses s’admet en les condicions següents: 
a) Zona general i zones especials de transició: es permet únicament la identificació sobre 
els para-sols i els respatllers de les cadires. 
b) Zona especial de restricció: només s’accepta la identificació als respatllers de les 
cadires. Aquesta identificació es pot realitzar mitjançant folres de materials tèxtils i en 
qualsevol cas ha de ser unitària per a tota la instal•lació. 
c) Zona de prohibició: no s’accepta la identificació en cap element de la terrassa.>> 
2. Es modifica l'article 34 de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de 
Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999, amb la redacció següent: 
<<Article 34. Activitats de publicitat en terrasses 
1. L’activitat de publicitat en les terrasses és un ús excepcional del Paisatge Urbà, i 
només s’admet en les cadires i en les taules. 
2. L’activitat està subjecta a autorització municipal, que es considera implícita en el 
conveni a què es refereix l’article 13.5.>> 
3. Es dóna una nova redacció de l’apartat 5 de l’article 13, i l’actual apartat 5 passa a ser 
l’apartat 6: 
<<5. L’activitat de publicitat sobre els elements de les terrasses pot ser objecte de 
sol•licitud d’autorització paisatgística per part del seu promotor, amb la conformitat de 
les persones titulars dels establiments de restauració o assimilats. El procediment també 
pot tenir un acabament convencional d’acord amb l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. >> 
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Disposició final cinquena. Modificació de l’Ordenança d’establiments i centres de 
comerç alimentari de Barcelona 
1. Es modifica l’apartat 5 de l’article 39 de l’Ordenança d’establiments i centres de 
comerç alimentari de Barcelona, aprovada el 29 d’abril de 2011, amb la redacció 
següent: 
<<5. Els establiments especialistes de l’annex 1, amb les degudes garanties de 
compliment de la reglamentació tecnicosanitària i mediambiental, poden disposar 
d’espais de degustació de les seves especialitats. En aquests supòsits, a la superfície de 
venda cal afegir-hi una superfície màxima de 20 m2 a l’interior de l’establiment.>> 
2. Es modifica l’apartat 6 de l’article 39 de l’Ordenança d’establiments i centres de 
comerç alimentari de Barcelona, aprovada el 29 d’abril de 2011, amb la redacció 
següent: 
<<6. L’activitat de degustació consisteix en el consum, a l’interior del l’establiment i 
també a l’exterior en les terrasses degudament autoritzades, dels productes de 
l’especialitat que estan a la venda. La manipulació autoritzada per a la degustació dels 
productes consisteix en una presentació del producte a temperatura ambient o en fred, 
tallat o trossejat mitjançant elaboració pròpia a les mateixes instal·lacions de 
l’establiment, amb possibilitat d’escalfar-lo en un petit forn microones o un altre sistema 
d’escalfament adequat. També s’hi pot tenir una màquina de preparar sucs i cafetera, ja 
que la degustació pot anar acompanyada de begudes refrescants i solubles. En cap cas es 
poden servir o anunciar dinars, sopars, menús ni qualsevol altra forma de presentació 
que estigui regulada per als establiments de concurrència pública.>> 
3. Es modifica l’apartat 7 de l’article 39 de l’Ordenança d’establiments i centres de 
comerç alimentari de Barcelona, aprovada el 29 d’abril de 2011, amb la redacció 
següent: 
<<7. Amb caràcter exclusiu i complementari, els establiments de comerç alimentari 
especialista amb degustació, poden disposar de terrasses amb vetlladors regulats a 
l’Ordenança de Terrasses o bé en espais de titularitat privada . Els serveis sanitaris i la 
gestió de residus han de ser els que corresponguin a l’aforament de la zona de 
degustació més el de la terrassa.>> 
4. S’addiciona un nou apartat, el 8 a l’article 39 de l’Ordenança d’establiments i centres 
de comerç alimentari de Barcelona, aprovada el 29 d’abril de 2011, amb la redacció 
següent: 
<<8. Els establiments especialistes amb zona de degustació han de tenir serveis sanitaris 
per a ús dels seus clients. Cal seguir la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i les mesures de seguretat adients a la superfície i aforament comptant 
amb la zona de degustació i la terrassa i que el dimensionat es faci d’acord amb l’Annex 
V de la Ordenança d’activitats i d’establiments de pública concurrència.>> 
 

Disposició final cinquena. Modificació de l’Ordenança d’establiments i centres de 
comerç alimentari de Barcelona 
1. Es modifica l’apartat 5 de l’article 39 de l’Ordenança d’establiments i centres de 
comerç alimentari de Barcelona, aprovada el 29 d’abril de 2011, amb la redacció següent: 
 
<<5. Els establiments especialistes de l’annex 1, amb les degudes garanties de 
compliment de la reglamentació tecnicosanitària i mediambiental, poden disposar 
d’espais de degustació de les seves especialitats. En aquests supòsits, a la superfície de 
venda cal afegir-hi una superfície màxima de 20 m2 a l’interior de l’establiment.>> 
2. Es modifica l’apartat 6 de l’article 39 de l’Ordenança d’establiments i centres de 
comerç alimentari de Barcelona, aprovada el 29 d’abril de 2011, amb la redacció següent: 
 
<<6. L’activitat de degustació consisteix en el consum, a l’interior del l’establiment i 
també a l’exterior en les terrasses degudament autoritzades, dels productes de 
l’especialitat que estan a la venda. La manipulació autoritzada per a la degustació dels 
productes consisteix en una presentació del producte a temperatura ambient o en fred, 
tallat o trossejat mitjançant elaboració pròpia a les mateixes instal·lacions de 
l’establiment, amb possibilitat d’escalfar-lo en un petit forn microones o un altre sistema 
d’escalfament adequat. També s’hi pot tenir una màquina de preparar sucs i cafetera, ja 
que la degustació pot anar acompanyada de begudes refrescants i solubles. En cap cas es 
poden servir o anunciar dinars, sopars, menús ni qualsevol altra forma de presentació 
que estigui regulada per als establiments de concurrència pública.>> 
3. Es modifica l’apartat 7 de l’article 39 de l’Ordenança d’establiments i centres de 
comerç alimentari de Barcelona, aprovada el 29 d’abril de 2011, amb la redacció següent: 
 
<<7. Amb caràcter exclusiu i complementari, els establiments de comerç alimentari 
especialista amb degustació, poden disposar de terrasses amb vetlladors regulats a 
l’Ordenança de Terrasses o bé en espais de titularitat privada . Els serveis sanitaris i la 
gestió de residus han de ser els que corresponguin a l’aforament de la zona de 
degustació més el de la terrassa.>> 
4. S’addiciona un nou apartat, el 8 a l’article 39 de l’Ordenança d’establiments i centres 
de comerç alimentari de Barcelona, aprovada el 29 d’abril de 2011, amb la redacció 
següent: 
<<8. Els establiments especialistes amb zona de degustació han de tenir serveis sanitaris 
per a ús dels seus clients. Cal seguir la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i les mesures de seguretat adients a la superfície i aforament comptant 
amb la zona de degustació i la terrassa i que el dimensionat es faci d’acord amb l’Annex V 
de la Ordenança d’activitats i d’establiments de pública concurrència.>> 
 

Disposició final sisena. Adaptació de la normativa municipal vigent 
En el termini de sis mesos es procedirà a l’adaptació de la normativa municipal vigent a 
les disposicions d’aquest text normatiu. 
 

Disposició final sisena. Adaptació de la normativa municipal vigent 
En el termini de sis mesos es procedirà a l’adaptació de la normativa municipal vigent a 
les disposicions d’aquest text normatiu. 
 

Disposició final setena. Entrada en vigor 
La present Ordenança entra en vigor l’1 de gener de 2014 
 

Disposició final única: entrada en vigor. 
Aquesta modificació entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.   
 

ANNEX I: Esquemes gràfics de les condicions generals i específiques de la 
localització de les terrasses 
 

Es modifica l’Annex I 
 



 

 

ANNEX II: Relació d’espais susceptibles d’ordenació singular 
 

Se suprimeix l’Annex II  (Relació d’espais susceptibles d’ordenació singular) 
 


