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Dilluns, 10 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte d'Horta-Guinardó

EDICTE

Des del Departament de Llicències i Inspecció del Districte d'Horta-Guinardó es segueix l'expedient núm. 07-DP4101 
referent a la distribució prèvia de les terrasses de la plaça Joan Cornudella.

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió del dia 15-09-2016, adoptà el següent acord:

"RESOLDRE les al·legacions formulades en el tràmit d'informació pública de la Distribució Prèvia de Terrasses a la 
Plaça Joan Cornudella, al Districte d'Horta-Guinardó, d'iniciativa municipal, en el sentit que, justificadament i raonada, 
figura a l'informe tècnic de 26 de juliol de 2016 que consta a l'expedient i que es dona per reproduït.

APROVAR definitivament, a l'empara de l'article 79 de l'Ordenança de Terrasses, la Distribució Prèvia de Terrasses a la 
Plaça Joan Cornudella 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 pública.

PUBLICAR el present acord i el text íntegre de la Distribució Prèvia de Terrasses a la Plaça Joan Cornudella en el  
Butlletí  Oficial  de la Província de Barcelona i  a la web de l'Institut  Municipal  del  Paisatge Urbà i  Qualitat  de Vida 
(IMPUiQV), en compliment de l'article 80 de l'ordenança de Terrasses. DONAR COMPTE d'aquest acord al Plenari del 
Consell Municipal".

En compliment d'allò disposat en el propi acord i als efectes d'allò establert a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Regim Local, es publica a continuació el text integre de la Distribució Prèvia de Terrasses a 
la Plaça Joan Cornudella.

DISTRIBUCIÓ PRÈVIA PLAÇA JOAN CORNUDELLA.

Índex de continguts.

Memòria.

1. Justificació de la distribució.

2. Delimitació de l'àmbit.

3. Relació de disposicions i ordenacions singulars afectades.

4. Incidència pressupostària econòmica i social de l‘ordenació.

5. Estudi paisatgístic de l'espai.

6. Descripció de la proposta resultant a la Plaça Joan Cornudella.

7. Quadres de superfícies.

Normativa a la Plaça Joan Cornudella.

1. Distàncies mínimes als elements urbans i edificis.

2. Condicions de localització.

3. Condicions de localització amb excepcionalitat.

4. Proposta d'ocupació de mòduls i definició del nombre de mòduls per local. C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

60
17

11
8



2

Dilluns, 10 d'octubre de 2016

5. Criteris de distribució entre operadors.

6. Elements admesos.

7. Característiques del mobiliari admès.

8. Altre mobiliari auxiliar i les seves característiques.

Transitorietat a la Plaça Joan Cornudella.

Documentació gràfica.

1.01. Reportatge fotogràfic.

1.02. Delimitació de l'àmbit.

1.03. Estat actual.

1.04. Plànol d'ordenació.

1.05. Verificació de la demanda actual.

1.06. Plànol de detall.

Memòria.

1. Justificació de la distribució.

Degut a l'esdeveniment de les Olimpíades del 1992, es va crear l'àrea Olímpica de Vall d'Hebron. Dintre d'aquesta àrea 
Olímpica, es van construir edificacions esportives i residencials, entre les quals figura l'edifici d'ordenació volumètrica 
que delimita la Pl. Joan Cornudella. A l'epígraf de bens immobles de l'inventari municipal figura amb el núm. de bé 
601.730, com a bé de domini públic afecte a l'ús general.

L'edificació que envolta la plaça està delimitat per els carrers Berruguete, Carrer d'Arquitecte Moragas i Avinguda de 
Can Marcet. La plaça disposa d'un accés peatonal principal al carrer Berruguete de 19 metres d'amplada. Aquest accés 
determina la cota del nivell superior de la plaça. La plaça disposa d'un altre nivell, amb una cota inferior. Tant pel nivell  
superior o inferior de la plaça, es realitzen els accessos als diferents habitatges i locals comercials dels edificis que 
envolten la plaça.

Des de la seva construcció, no va ser fins a l'any 1995 que no es va ubicar el primer establiment de restauració a la  
plaça (local 01 del plànol 1.03), amb llicència núm. 07-95-0174 i adreça Carrer Berruguete núm. 102. A l'any 1998 es va 
produir  una modificació per redistribució interior  de la llicència indicada segons expedient 07-1998-0084 i no es va 
establir la terrassa fins a l'any 2005 segons llicència 07-05-00259-VET. Aquesta llicència de terrassa es va autoritzar en 
l'espai públic just davant de l'edificació. Cal indicar que no hi ha hagut constància a la Direcció de Llicències i Espai 
Públic del districte de molèsties produïdes per la terrassa indicada i l'horari propi de l'establiment es fins a les 21:00 
hores tots els dies de l'any, en el moment de redacció d'aquest document.

Fins a l'any 2014, no es va establir un altre establiment de restauració. Es va instal·lar un restaurant-bar amb llicència 
núm. 07-2014-0083 i adreça Plaça Joan Cornudella núm. 19. El mateix any es va autoritzar terrassa segons llicència 07-
14-00097-VET a l'establiment indicat en un espai públic aplicant el mateix criteri d'ubicació que la única llicència de 
terrassa aprovada a la  plaça,  que es la de situar  la  terrassa davant de l'edificació.  L'horari  de la  terrassa que es 
desenvolupava era el permès per l'Ordenança de Terrasses, que era de diumenge a dijous de 08:00 a 24 hores i 
divendres i vigílies de festius de 08:00 a 01:00 hores.

Aquest últim establiment va provocar queixes dels veïns de l'entorn pel soroll de la terrassa i el públic de la mateixa. Per 
tot això, es va sol·licitar al Departament de Medi Ambient estudi de l'impacte acústic provocat per les terrasses a la 
Plaça  de  Joan  Cornudella  (veure  annexes,  informe  de  8  de  juny  emès  per  el  Departament  de  Reducció  de  la 
Contaminació acústica i Estudi de l'impacte acústic provocat per les terrasses a la Plaça Joan Cornudella emès per 
Àurea Acustica SL el 25 d'octubre de 2015).
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Es va detectar que el problema estava en que el nivell de soroll de fons de la plaça era un nivell sonor molt reduït (no hi 
ha trànsit de vehicles i el soroll de vehicles dels carrers pròxims es troba esmorteït per els edificis de gran alçada que 
envolten la plaça). L'estudi va concloure els següents aspectes:

- En cap cas es poden compatibilitzar les terrasses en l'horari nocturn.

- En l'horari diürn i vespertí cap de les terrasses avaluades son compatibles en el seu emplaçament actual.

- Agrupant totes les terrasses en el fossat (nivell inferior) es poden tenir fins a 20 taules de 4 persones (80 persones) si  
es posen tendals.

- Agrupant totes les terrasses al centre de la plaça (nivell superior) es poden tenir fins a 24 taules de 4 persones (96  
persones) amb o sense tendal.

Segons les diferents opcions plantejades a les conclusions de l'estudi  acústic, s'ha optat en el present projecte de 
distribució prèvia per agrupar totes les terrasses al centre de la plaça, amb un màxim de 24 taules i 96 persones.

En el moment de la redacció d'aquest document comptem amb 2 locals destinats a restauració, dels quals 1 té llicencia 
de terrassa (local 01 del plànol 1.03) i l'altre establiment no disposa de llicència de terrassa, degut a que es va dictar en  
data 16 de febrer de 2015 resolució de denegació de renovació automàtica,  per molèsties comprovades d'olors de 
l'activitat segons expedient de inspecció AUT-07-2014-00669. Actualment, l'expedient de inspecció indicat per molèsties 
d'olors està resolt i arxivat per compliment d'ordre, i el titular està en tràmits per sol·licitar nova llicència.

Així doncs, i en resum, la voluntat d'aquest projecte de distribució prèvia és la de fer compatible una demanda d'espai 
per  part  dels  restauradors  amb  el  dret  dels  ciutadans  de  gaudir  de  l'espai  públic  i  permetent  una  millora  en  les 
condicions  d'habitabilitat  dels  veïns  en  equilibri  amb  l'exercici  responsable  de  les  activitats,  atenent  a  la  especial 
configuració de l'espai a distribuir.

2. Delimitació de l'àmbit.

L'àmbit afectat per aquesta distribució inclou la Plaça Joan Cornudella i tots els locals que disposen accés al nivell 
superior de la mateixa (delimitat al plànol 1.02).

L'espai físic que s'ordena és l'espai d'ús públic interior del conjunt de l'edificació.

3. Relació de disposicions i ordenacions singulars afectades.

No existeixen.

4. Incidència pressupostària econòmica i social de l‘ordenació.

En el moment de la redacció d'aquest document comptem amb 2 locals destinats a restauració, dels quals 1 té llicencia 
de terrassa (local 01 del plànol 1.03) i l'altre establiment no disposa de llicència de terrassa, degut a que es va dictar en  
data 16 de febrer de 2015 resolució de denegació de renovació automàtica,  per molèsties comprovades d'olors de 
l'activitat segons expedient de inspecció AUT-07-2014-00669.

Pel que fa al cost de les terrasses i, en concret al les taxes municipals pel dret d'ús de la via pública amb aquesta  
finalitat, el preu de les terrasses a la Pl. Joan Cornudella és de 34,68 EUR/m2any, la qual cosa implica que una terrassa 
màxima de 30,72 m2 (12 mòduls) té un cost anual d'aproximadament 1.120,66 EUR, cosa que implica 3,07 EUR/dia, el 
cost per a cada taula és de 0,25 EUR/dia.

5. Estudi paisatgístic de l'espai i d'altres criteris.

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

- Garantir el gaudi de l'espai públic.

- Garantir la visió d'edificis així com la seva evacuació suficient.

- Procurar un endreçament global. C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

60
17

11
8



4

Dilluns, 10 d'octubre de 2016

- Acomplir els criteris i normes definides a l'ordenança de terrasses.

- Acomplir amb els criteris d'ubicació de les terrasses de l'estudi de l'impacte acústic provocat per les terrasses a la  
Plaça de Joan Cornudella.

Per donar resposta a aquests punts, es proposa:

- Ocupació de totes les terrasses al centre de la plaça. Això incrementa la sensació d'endreçament global i permet 
acomplir els criteris de l'estudi de l'impacte acústic provocat per les terrasses a la Plaça de Joan Cornudella. També 
garanteix el gaudiment de l'espai públic del nivell superior i  inferior de la plaça i la visió d'edificis així com la seva 
evacuació suficient. Excepcionalment, els mòduls autoritzats actualment podran mantenir la seva ubicació mentre no es 
modifiquin les condicions de l'activitat.

- Ocupació màxima fins al 2,49 % de la plaça. Això ens permet acomplir els criteris i normes definides a l'art. 13 de 
l'Ordenança de Terrasses, que es troba en una ocupació màxima del 50% de la plaça.

- 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.

6. Descripció de la proposta resultant a la Plaça Joan Cornudella.

Un cop preservats els criteris descrits anteriorment, en resulta l'ordenació detallada en la documentació gràfica adjunta 
(veure plànol 1.04).

Pel  que fa a l'ocupació en planta,  un cop alliberats  els espais necessaris,  la  distribució permetria una implantació 
màxima de 6 terrasses de 4 taules cada una. El sistema d'assignació dels espais serà per distribució igualitària entre 
concurrents.

Cada una de les terrasses es concreta en:

- Mòduls de 1,60 x 1,60 m.

- Amplada de 1,00 metres de diferenciació entre mòduls.

- Mobiliari: Taules, cadires, para sols, i pissarres, faristols o elements de funcionalitat equivalent, situats dins l'àmbit de 
la terrassa. Possibilitat d'utilitzar les cadires com a suport de fundes i coixins amb la identificació de l'establiment.

7. Quadres de superfícies.

Pl. Joan Cornudella
Superfície total 9.320,15 m²
Superfície lliure d'espai d'ús públic 2.971,55 m²
Ocupació de terrasses 74,24 m²
Ocupació espai públic 2,49 %
Nº de mòduls actuals *26
Nº de mòduls proposta 24

*Incloent els mòduls que van disposar llicència a l'exercici 2014 i que actualment no disposen de llicència per denegació 
de la renovació automàtica de la terrassa.

Normativa a la Plaça Joan Cornudella.

1. Distàncies mínimes als elements urbans i edificis:

Es respectaran les àrees delimitades en els plànols d'ordenació (plànol 1.04).

En general,  es proposa que les distàncies als  elements  urbans  siguin les  mateixes  que estableix  l'Ordenança de 
Terrasses.
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2. Condicions de localització:

La localització de les terrasses respectarà el límit assenyalat als plànols d'ordenació (1.04).

‐ Per a poder disposar de terrassa, és imprescindible que el local disposi d'accés al nivell superior de la plaça (veure 
locals susceptibles de tenir terrassa als plànols) i l'acompliment de les condicions del local establertes a l'art. 29 de l'OT. 
Així mateix, l'aforament de la terrassa no pot superar l'aforament interior del local.

La distància màxima de recorregut entre el local i la terrassa no ha de superar els 90 m, comptats com a recorregut de 
vianants a mesurar des de l'accés al local fins al punt més proper de la terrassa.

Per la resta de criteris, es regirà pel que estableix l'Ordenança de terrasses.

3. Condicions de localització amb excepcionalitat:

Atesa la  dificultat  de visió  des del  local  amb terrassa existent  sobre el  nou emplaçament  proposat  per  la  present 
Distribució, i atesos els antecedents exposats, es permet el manteniment de la localització actual d'aquesta terrassa 
sempre que es mantinguin les condicions actuals de l'activitat.

La terrassa del local del carrer Berruguete 102 s'ubicarà a l'espai identificat amb la lletra EX per ocupació de terrasses 
en el plànol 1.04, amb el nombre de mòduls que se li assignin a la llicència, una vegada aprovada l'assignació anual 
d'espais i mòduls.

Aquests mòduls es tindran en compte en el nombre màxim total previst de 24 taules. En cas de noves sol·licituds, també 
entraran en concurrència.

4. Proposta d'ocupació de mòduls i definició del nombre de mòduls per local:

Mida dels mòduls.

S'estableix una mida de mòdul de 1,60 x 1,60 m.

Agrupacions.

L'agrupació mínima serà de 4 mòduls per local i la màxima de 12 mòduls per local. D'aquesta manera, podran existir 
llicències de terrasses de 4, 6, 8 o 12 mòduls depenent del nombre de sol·licitants i les característiques concretes de 
disponibilitat d'espais. Per separar agrupacions de titulars diferents, caldrà garantir una distància de 1,00 metre.

Limitació del nombre de mòduls per local.

El nombre màxim de mòduls per local serà de 12.

5. Criteris de distribució entre operadors:

‐ Caldrà complir amb les distàncies establertes al punt 2 d'aquestes normes.

- El sistema d'assignació dels espais serà per distribució igualitària entre sol·licitants. El nombre màxim de llicències de 
terrasses serà de 6. Només en el cas de 5 sol·licitants, que dona un nombre no exacte en el repartiment, s'assignaran 4 
taules per local i es realitzarà sorteig l'assignació, només a 2 operadors, de 2 taules. A partir de 6 sol·licitants, si hi ha 
més concurrents, es farà concurs anual i s'actuarà segons lo indicat al Procediment d'assignació dels espais lliures de 
titularitat pública per a la instal·lació de terrasses, secció 2 del capítol 6 (articles 82 a 87) de l'Ordenança de Terrasses.

6. Elements admesos:

S'admet, a més dels elements bàsics –taules i cadires- els para-sols, i les pissarres, faristols o elements de funcionalitat 
equivalent i amb les mides establertes per l'ordenança. No s'admet cap element no descrit en document.
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7. Característiques del mobiliari admès:

Taules i cadires.

Per qüestions d'espai, potenciar taules menors de 80 m x 80 m. Cal que siguin unitàries per a cada terrassa. Podran fer 
de suport  de fundes  i  coixins amb la  identificació  de l'establiment.  Les cadires hauran de disposar  d'elements  de 
protecció per minimitzar el soroll tant en l'ús com en la col·locació i retirada. En aquest sentit, hauran de disposar de tacs 
de goma en tots els peus i, en cas que es puguin apilar, en tots els punts de contacte.

Para sols.

Cal que els para‐sols es puguin plegar a la nit, que estiguin alineats entre sí, no tinguin faldó i tinguin un color uniforme,  
com a mínim, per a cada tram. Pel que fa a la mida, tindran un amplada màxima de dos mòduls i una llargada màxima 
d'1, 1,5 mòduls o 2, depenent del nombre total de mòduls de l'agrupació. Es permet l'ancoratge dels para-sols, sempre i 
quan es retirin diàriament a partir de l'hora de tancament de l'activitat de la terrassa, en el termini màxim establert a la 
llicència.

Per a la resta de qüestions, respectaran el que indica l'Ordenança de Terrasses.

Pissarres, faristols o elements de funcionalitat equivalent.

Respectaran el que indica l'Ordenança de Terrasses.

8. Altre mobiliari auxiliar i les seves característiques:

No s'admet cap altre tipus de mobiliari auxiliar.

Transitorietat a la Plaça Joan Cornudella.

Les llicències vigents a l'entrada en vigor de l'Ordenança de Terrasses, disposaran del mateix termini d'adaptació que 
s'indica a la Disposició transitòria segona de l'Ordenança de Terrasses.

Continua en la pàgina següent
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Documentació gràfica. 1.01. Reportatge fotogràfic.

Documentació gràfica. 1.02. Delimitació de l'àmbit.
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Documentació gràfica. 1.03. Estat actual.

Documentació gràfica. 1.04. Plànol d'ordenació.
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Documentació gràfica. 1.05. Verificació de la demanda actual.

Documentació gràfica. 1.06. Plànol de detall.
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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.

Barcelona, 29 de setembre de 2016
El secretari general, p. d. de data 11 de maig de 2010, la cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Núria 
Munell Casadesús
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