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MEMÒRIA DE LA MODIFICACIÓ 

 

ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ 

 

Amb la entrada en vigor de la Ordenació Singular de Terrasses de la Rambla del Poblenou, aprovada definitivament en data 24 de novembre de 

2016, s’ha aconseguit els efectes desitjats, millorant la coexistència a l’espai públic de les terrasses, amb l’ús cívic de la Rambla. 

 

Aquests efectes positius han quedat afectats per alguns ajustos menors, que no es van tenir en compte a la redacció de l’OS, per aquest motiu, 

plantegem una modificació que permeti realitzar aquests ajustos, a fi de millorar dues situacions concretes, sense perjudicar l’esperit de la 

Ordenació. 

 

Les ordenacions singulars poden modificar-se i revisar-se, d’acord amb l’article 81 de l’Ordenança de terrasses, seguint el mateix procediment 

que l’establert per a la seva elaboració. Així, l’article 75 de l’Ordenança de terrasses fixa que els decrets d’aprovació han de fixar els criteris 

d’ocupació de la zona i la memòria del projecte ha de contenir la justificació de la necessitat i del contingut de l’ordenació. 

 

Les modificacions proposades no impliquen un increment en el nombre de terrasses, sinó una redistribució d’aquestes en l’espai. Per tant, no 

suposa un ús més intensiu del domini públic, ni una major ocupació, atès que no es modifica el  màxim de 42 taules per tram de 100 metres 

regulat a l’article  6.2 de l’Ordenació de  constant referència. L’objectiu és reduir els inconvenients que la nova distribució ha comportat per 

aquests establiments, en especial l’excessiva distància dels locals a les seves terrasses, sense que s’alterin de forma substancial vulnera els 

principis que informen l’ordenació suposa una alteració 

 

 

1. Situació dels establiments amb façana al passeig central i xamfrà 

 

L’Ordenació singular permet la instal·lació de terrasses tant al passeig central de la rambla de Poblenou com als xamfrans. La disposició 

addicional primera de la Ordenació singular de terrasses a la rambla de Poblenou regula que els establiments amb projecció de la façana del 

local a la Rambla podran disposar de terrassa al passeig central. En cas de disposar de façana a Rambla i/o xamfrà només podran disposar de 

una terrassa, podent escollir si la volen a la Rambla o al xamfrà, en el moment de la primera renovació de les terrasses, un cop aprovada 

l’Ordenació. 

 

Amb anterioritat a l’aprovació de l’Ordenació singular hi havia cinc establiments que tenien la terrassa instal·lada a xamfrans. Aquesta ubicació 

era, en aquells moments, la més adequada per la seva proximitat als locals de restauració. 

 

Atès que la terrassa autoritzada als xamfrans s’ha de disposar en una filera, sense superar la projecció de la façana del local en el xamfrà, en 

mòduls d'una taula i un màxim de 4 cadires. Això ha comportat que l’espai susceptible de ser ocupat per les terrasses sigui reduït i que els 

titulars dels establiments hagin sol·licitat instal·lar les terrasses al passeig central que permet una més gran ocupació. 

 

Així, es proposa modificar la disposició addicional primera de l’Ordenació singular en el sentit de permetre als titulars dels establiments quen 

tinguin façana a Rambla i/o xamfrà, escollir cada any en el moment de sol·licitar la renovació de la llicència de terrassa la ubicació d’aquesta, en 

lloc de poder fer-ho només un cop aprovada l’ordenació singular.  

 

 

 

 

 

 

 

Situació de l’establiment “El Tio Che” 

 

Aquest establiment és el referent de la restauració de la Rambla, amb una història que supera els 100 anys, tractant-se d’un establiment recollit 

dins del catàleg d’establiments emblemàtics. 

 

Amb la Ordenació Singular, aquest establiment ha perdut la seva històrica terrassa al xamfrà del carrer Joncar/Ramon Turró, amb el que la 

imatge centenària de les taules al xamfrà s’ha perdut. 

 

El motiu d’aquesta pèrdua de terrassa al xamfrà, es la configuració del propi xamfrà, que només permet la col·locació de 4 taules, motiu pel 

qual l’establiment va optar per la llicència al passeig central, que li permetia disposar de 12 taules. 

 

Per tal de recuperar aquesta terrassa, i amb ella la fisonomia de la Rambla en aquest indret, es  proposa modificar les disposicions 

transitòries a fi de que aquest establiment pugui disposar de terrassa tant al passeig central, com al xamfrà, conservant el topall de 12 taules per 

establiment, es a dir repartint aquestes 12 taules entre passeig central i xamfrà. 

 

La justificació d’aquest tractament diferenciat seria doble, per una part es podria incloure dins de les mesures per protegir el comerç 

emblemàtic, i per altra per protegir la imatge del xamfrà del “Tio Che” amb les taules, imatge que ja s’ha convertit en una fita dins de la 

Rambla del Poblenou. 

 

 

2. Situació d’establiments amb distància excessiva entre la terrassa i  el local. 

 

En aquesta situació es troben dos establiments,  un situat a la cantonada del carrer Sancho de Avila amb la Rambla del Poblenou, i l’altra 

situat al tram Llull/Ramon Turró.  

 

Les previsions de l’Ordenació Singular han comportat que els esmentats establiments tinguin les terrasses a una distància superior a 30 metres 

de l’entrada al seu local. Aquest circumstància provoca una sèrie de problemes als establiments, com són la manca de visibilitat des de 

l’establiment, els inconvenients causats per la distància en el moment de servir les consumicions i el risc que els clients marxin sense abonar-les.   

 

L’establiment ubicat a la cantonada del carrer Sancho de Àvila amb la rambla de Poblenou té dos accessos que donen a questes dues vies. La 

terrassa d’aquest local estava situada abans de l’aprovació de l’Ordenació Singular al davant del número 130 de la rambla de Poblenou, tal i com 

es pot veure al plànol de l’estat actual número I.4. Aquest emplaçament es va varia a la proposta de distribució 1.4, atesa l’existència d’un 

equipament en la vorera contrària, fet que va marcar l’espai davant del local com a protegit, no permetent-se la col·locació de terrasses. Per 

tant, les taules estan situades actualment al davant del número 132 de la rambla de Poblenou.  

 

Aquest equipament és l’aparcament municipal Rambla del Poblenou, que té l’entrada de vehicles al costat del passatge Borrell. En aquest sentit, 

l’article 10 de l’Ordenança de terrasses regula les distàncies mínimes de les terrasses als elements urbans i als edificis, preveient que les 

distàncies mínimes als guals d’accés de vehicles a les finques en voreres sense aparcament permès seran de dos metres en el costat que  no 

s’impedeix la visibilitat per a la incorporació dels vehicles a la circulació i cinc metres a l’altre costat.  L’esmentada regulació s’aplicaria a les 

terrasses instal·lades a la mateixa vorera de l’aparcament i té com objecte preservar la seguretat de vianants, treballadors i clients davant de les 

maniobres dels vehicles, així com la dels conductors que podrien veure afectada la seva visibilitat.   
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Com a regla general, l’article 9.1 de l’Ordenança de terrasses preveu que les terrasses s’han d’instal·lar, llevat que les disposicions especials 

contingudes a les distribucions prèvies o ordenacions singulars ho disposin altrament, davant de  l’establiment  de  què  depenen. 

 

En aquest sentit, es pot llegir en l’estudi paisatgístic de l’Ordenació singular que els criteris a tenir en compte per a l'ordenació de l'espai són, 

entre d’altres, garantir la visió d'edificis i espais d'ús públic (escola, casal de barri, parcs, jardins) així com la seva evacuació suficient. Així, per a 

donar resposta a aquests punts, proposa l’alliberament dels espais frontals d'edificis o espais d'ús públic o d'especial interès. Aquest 

alliberament permetrà la seva visió així com garantirà l'evacuació dels seus usuaris per qüestions de seguretat. 

 

En el present supòsit, es proposa modificar els plànols 1.4 per tal de situar la terrassa en un espai més propera al local i que es troba al passeig 

central. Aquesta ubicació permet la visió de l’edifici, així com garanteix la evacuació dels usuaris de l’aparcament.   

 

En el mateix sentit, la ubicació del casal de barri del Poblenou a la rambla de Poblenou número 49 va comportar que al plànol 1.9 de la proposta 

d’ordenació de l’Ordenació singular figurés l’espai del passeig central de la rambla ubicat davant de l’equipament com espai no ocupable per les 

terrasses.  

 

D’acord amb l’article 10 de l’Ordenança de terrasses, les distàncies mínimes de les terrasses respecte als accessos a les escales d’edificis seran 

frontalment tot l’ample de la vorera fins a un mínim lliure de 5 metres, així com lateralment, l’ample total del portal d’accés a l’edifici en línia de 

façana, amb un mínim de 2 metres amb centre a l‘eix d’aquest accés. Novament, aquesta regulació fa referència a la vorera davant de l’edifici 

en qüestió.  

 

El casal de barri està situat als baixos d’una escala de veïns, i la part que es proposar alliberar es la corresponent a la l’accés a l’escala de l’edifici, 

permetent l’ocupació amb terrasses de la part central de la rambla davant de l’entrada del casal de barri. així es proposa modificar el plànol 1.9 

de la proposta d’ordenació de l’ordenació singular per tal de poder autoritzar la instal·lació de terrasses a l’esmentat emplaçament. 

 

 

2. PROPOSTA DE MODIFICACIO DE NORMATIVA 

 

1. DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

 

Els establiments amb projecció de la façana del local a la Rambla podran disposar de terrassa al passeig central. 

 

En cas de disposar de façana a Rambla i/o xamfrà només podran disposar d’una terrassa, podent escollir si la volen a la Rambla o al xamfrà a 

cada renovació de les terrasses. 

 

Pel seu caràcter d’establiment emblemàtic, i a fi de preservar la fisonomia del xamfrà de la Rambla amb el carrer Ramon Turró, excepcionalment 

es permetrà a l’establiment “El Tio Che” disposar de les 12 taules que li corresponen en aplicació de l’article 8.1 repartides entre el passeig 

central i el xamfrà de Rambla Poblenou amb Ramon Turró. 

 

2. Modificació del plànol de distribució 1.4. 

3. Modificació del plànol de distribució 1.9. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present modificació de l’Ordenació Singular entrarà en vigor amb caràcter definitiu a l’endemà de la seva publicació. 

 

 






