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OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA
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Ordenació Singular
Fitxa Ordenació Singular

BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL

Justificació de la necessitat de l’ordenació
BAR
singular DEL
POLIESPORTIU
MUNICIPAL

La necessitat d’aquesta ordenació singular es deu a l’article
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La ubicació ve determinada per la sortida d’emergència del
poliesportiu i, per tant, no es pot ocupar aquesta zona de
protecció per fer l’evacuació en cas de necesitat de les
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Les terrasses es situaran en la plaça, davant la sortida del bar,
segons el plànol adjunt.
La ubicació ve determinada per la sortida d’emergència
del poliesportiu i, per tant, no es pot ocupar aquesta zona
de protecció per fer l’evacuació en cas de necesitat de les
persones que estiguin fent ús de les pistes esportives.
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El colorparticulars
dels para-sols seran de lliure elecció per part de la
Normes
concessionària del local.

El color dels para-sols seran de lliure elecció per part de la
concessionària del local.

