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Justificació de la necessitat de l’ordenació 
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La necessitat d’aquesta ordenació singular es deu a l’article 
7 de l’Ordenança reguladora de les terrasses d’establiments 
de restauració i assimilats, on s’estableix que la implantació 
de terrasses en espais de morfologia irregular o d’estructura 
espaial peculiar es determinaran mitjançant una ordenació 
singular. 
 
Les especials circumstàncies d’aquest emplaçament 
requereixen d’una regulació específica per tal d’harmonitzar 
els usos públics amb els privatius. En concret es pretén 
garantir: 
 
· Els recorreguts de vianants i veïns. 
· Els diversos usos i activitats que li són propis. 
· Una tranquil·litat visual i un endreçament global. 

Contingut de l’ordenació 
 
Les terrasses se situaran en una franja al costat Mataró de 
la plaça. 
 
L’espai interior de la plaça es deixarà lliure per a l’ús públic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normes particulars 
 

- · Els para-sols seran de color RAL-3004: 
 
 
 

 

 

La necessitat d’aquesta ordenació singular es deu a l’article
7 de l’Ordenança reguladora de les terrasses d’establiments
de restauració i assimilats, on s’estableix que la implantació
de terrasses en carrers de plataforma única es determinaran
mitjançant una ordenació singular.
Les especials circumstàncies d’aquest emplaçament 
requereixen
d’una regulació específi ca per tal d’harmonitzar els
usos públics amb els privatius. En concret es pretén garantir:
 • Els recorreguts de vianants i veïns.
 • Els diversos usos i activitats que li són propis.
 • Una tranquil·litat visual i un endreçament global.

Les terrasses se situaran en una franja al costat Mataró de
la plaça.
L’espai interior de la plaça es deixarà lliure per a l’ús públic.

• Els para-sols seran de color RAL-3004:

OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
DESTINADES A TERRASSES 
Fitxa Ordenació Singular

Justificació de la necessitat de l’ordenació singular

Contingut de l’ordenació

Normes particulars

ÀREA DE TERRITORI / Regidoria de Mobilitat i Via Pública

PLAÇA 
MARCEL·LINA 
MONTEYS

Fitxa Ordenació Singular PLAÇA MARCEL·LINA MONTEYS 

 

 
 

Justificació de la necessitat de l’ordenació 
singular 

 

 

 

 

 

 
La necessitat d’aquesta ordenació singular es deu a l’article 
7 de l’Ordenança reguladora de les terrasses d’establiments 
de restauració i assimilats, on s’estableix que la implantació 
de terrasses en espais de morfologia irregular o d’estructura 
espaial peculiar es determinaran mitjançant una ordenació 
singular. 
 
Les especials circumstàncies d’aquest emplaçament 
requereixen d’una regulació específica per tal d’harmonitzar 
els usos públics amb els privatius. En concret es pretén 
garantir: 
 
· Els recorreguts de vianants i veïns. 
· Els diversos usos i activitats que li són propis. 
· Una tranquil·litat visual i un endreçament global. 

Contingut de l’ordenació 
 
Les terrasses se situaran en una franja al costat Mataró de 
la plaça. 
 
L’espai interior de la plaça es deixarà lliure per a l’ús públic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normes particulars 
 

- · Els para-sols seran de color RAL-3004: 
 
 
 

 

 




