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Justificació de la necessitat de l’ordenació
singular
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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.
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Justificació de la necessitat de l’ordenació singular
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· Els para-sols seran de color RAL-3004:

Normes particulars
rmes particulars

s para-sols seran de color RAL-3004:

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

