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ces del Pla general metropolità de Barcelona.
Barcelona, 29 de novembre de 2004.
El Secretari General, p.d., Jordi Cases i

Pallarès.

022004025487
A

Barcelona

ANUNCI D�APROVACIÓ DEFINITIVA

Exp. núm. 04PC1079.
El Plenari del Consell Municipal, en sessió

celebrada el 24 de novembre de 2004,
adoptà el següent acord:

Aprovar definitivament, de conformitat
amb l�article 68 de la Carta Municipal de
Barcelona, la Modificació de l�article 15
(Usos) del Text refós de l�Ordenança de
Rehabilitació i Millora de l�Eixample, d�ini-
ciativa municipal, per tal de poder adapta�l a
la nova ordenança municipal d�activitats i
establiments de concurrència pública; i resol-
dre les al·legacions presentades en el tràmit
d�informació pública de l�aprovació inicial
per l�Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, en la
seva qualitat de regidor del Grup Municipal
de Convergència i Unió, de conformitat amb
l�informe de la Direcció Tècnica d�Urbanis-
me, de valoració de les al·legacions, que
consta a l�expedient i, a efectes de motivació,
s�incorpora al present acord.

Contra aquest acord que és definitiu en via
administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala del Con-
tenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a aques-
ta publicació. No obstant, se�n pot interposar
qualsevol altre recurs que es consideri conve-
nient.

L�expedient restarà exposat, per a la con-
sulta i la informació que preveu l�article 101
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d�urbanis-
me, a l�arxiu de planejament de la Direcció
Tècnica d�Urbanisme (Sector d�Urbanisme.
Av. Diagonal, núm. 240, planta quarta,
08018 Barcelona).

MODIFICACIÓ DE L�ARTICLE 15 (USOS) DEL TEXT
REFÓS DE L�ORDENANÇA DE REHABILITACIÓ I
MILLORA DE L�EIXAMPLE

Usos
1. Els establiments de restauració (2.3) de

les classes 2.3.1 bar, 2.3.2 bar amb restaura-
ció menor, 2.3.4 restaurant-bar (2.3.4.1 res-
taurant-bar 2.3.4.2 restaurant bar amb cate-
ring i 2.3.4.3 gelateries i orxateries) definits a
l�Ordenança municipal de les activitats i dels
establiments de concurrència pública de Bar-
celona, s�admeten amb una densitat de 5 uni-
tats per �àmbit de densitat limitada�.

Estaran inclosos en aquesta limitació els
establiments de comerç alimentari tipus pas-
tisseries, xarcuteries, cellers, forns i establi-
ments similars amb activitats complementà-
ries de degustació definits com a tals per
l�Ordenança Municipal d�Establiments i Cen-

tre de Comerç Alimentari i assimilables a
Restaurant-bar (2.3.4) i no ho estaran els esta-
bliments assimilables a Restaurant (2.3.3)

2. Hauran de situar-se a una distància
mínima de 400 metres entre sí els següents
establiments destinats a activitats de joc i
atraccions (2.4):

2.4.1 Jocs d�atzar (2.4.1.1 saló de joc;
2.4.1.2 bingo; 2.4.1.3 casinos de joc) i 2.4.2
jocs recreatius.

3. Els següents establiments només podran
instal·lar-se en carrers de més de 25 metres
d�amplada i a una distància mínima de 400
metres entre sí.

Els destinats a activitats musicals 2.2 de les
classes 2.2.1 bar musical, 2.2.2 discoteca,
2.2.3 sala de ball, 2.24 sala de festes amb
espectacle, 2.2.5 cafè teatre i cafè concert,
2.2.6 sales d�exhibició sexual i 2.2.7 locals
on s�exerceix la prostitució.

Els destinats a activitats audiovisuals (2.6)
de les classes 2.6.2 activitats d�exhibició indi-
vidualitzada o col·lectiva de material audio-
visual pornogràfic, sempre que no tinguin la
consideració de cinema (sales X) o de sala de
festes amb espectacle, i que es poden com-
plementar amb la venda de productes de
caire eròtic; tenen aquesta consideració,
entre d�altres, els anomenats sex-shops que
disposen de monitors de reproducció video-
magnètica en cabines individuals o col·lecti-
ves.

Els criteris per a la definició de l�ample del
vial són els assenyalats en l�Annex Gràfic
explicatiu (1).

4. La distància de 400 metres entre els
establiments relacionats en els apartats 2 i 3
anteriors és entre els locals pels quals se
sol·licita llicència i qualsevol altre que exer-
cici les activitats relacionades en els dos
apartats.

5. Es defineix com �àmbit de densitat limi-
tada�, aquella zona resultant de considerar el
punt mitjà de la part davantera del local de
nova activitat, com el centre geomètric d�un
cercle de 100 metres de diàmetre, on es
comptabilitzaran tots els locals existents de
les classes esmentades (incloent-hi els de
nova creació), degudament legalitzats i que
tinguin l�accés totalment o parcialment dins
d�aquest perímetre. A aquests efectes es tin-
dran en consideració i es computaran els
establiments i els usos fora del Districte.

Per a l�amidament de distàncies s�estarà al
gràfic de l�annex III de l�Ordenança Munici-
pal de les activitats i dels establiments de
concurrència pública de Barcelona. Aquesta
distància es fixarà mesurant la línia recta
imaginària que va des de les portes d�accés
principal d�un i altre establiment, sense tenir
en compte l�alçada de les edificacions.

6. Aquestes determinacions s�aplicaran
exclusivament dins l�àmbit territorial corres-
ponent al Districte de l�Eixample, si bé a
efectes de còmput de distàncies es tindran en
consideració i computaran els establiments i
els usos protegits (definits a l�article 26 de
l�Ordenança Municipal de les Activitats i els
establiments de concurrència pública) situats
als altres districtes contigus a l�Eixample.

Barcelona, 29 de novembre de 2004.
El Secretari General, p.d., Jordi Cases i

Pallarès.

022004025489
A

Barcelona

ANUNCI D�APROVACIÓ DEFINITIVA

Exp. núm. 04PC1083.
El Plenari del Consell Municipal, en sessió

celebrada el 24 de novembre de 2004,
adoptà el següent acord:

aprovar definitivament, de conformitat
amb l�article 68 de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la
concreció de l�ús i les condicions d�edifica-
ció dels terrenys d�equipament al passeig
d�Urrútia, núm. 1-11, d�iniciativa municipal
(Patronat Municipal de l�Habitatge de Barce-
lona), amb les modificacions a què fa
referència l�informe del Departament de Pla-
nejament de Planejament; i resoldre les al.
legacions presentades en el tràmit d�informa-
ció pública de l�aprovació inicial per l�Im. Sr.
Jordi Cornet i Serra, en la seva qualitat de
portaveu del Grup Municipal del Partit Popu-
lar, de conformitat amb l�informe de l�esmen-
tat Departament, de valoració de les al. lega-
cions esmentades; tots dos informes consten
a l�expedient i, a efectes de motivació, s�in-
corporen al present acord.

Contra aquest acord que és definitiu en via
administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala del Con-
tenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a aques-
ta publicació. No obstant, se�n pot interposar
qualsevol altre recurs que es consideri conve-
nient.

L�expedient restarà exposat, per a la con-
sulta i la informació que preveu l�article 101
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d�urbanis-
me, a l�arxiu de planejament de la Direcció
Tècnica d�Urbanisme (Sector d�Urbanisme.
Av. Diagonal, núm. 240, planta quarta,
08018 Barcelona).

NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA
CONCRECIÓ DE L�ÚS I LES CONDICIONS
D�EDIFICACIÓ DELS TERRENYS D�EQUIPAMENT AL
PASSEIG D�URRÚTIA, NÚM. 1-11

Regulació del sistema d�equipaments, clau
7b

Art. 1

Tipus d�equipament
El tipus d�equipament assignat a aquest

emplaçament és l�assistencial i residencial
per a l�atenció de la gent gran ajustat a les
tipologies del Decret 284/96, de 23 de juliol,
de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials (centre residencial o habitatges tute-
lats per a gent gran), de titularitat pública.

S�admeten aquestos usos no principals:
cultural, docent i tècnic-administratiu.




