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A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Tinenta d’Alcalde d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat: Janet Sanz Cid 

 

XXXX XXXX XXXX, major d’edat, veí/ma de Barcelona i proveït/da de DNI XX.XXX.XXX-X, 

---- 

 

 

 

en el seu propi nom i en representació de les entitats sota signants, davant d’aquest Ajuntament 

compareixen i, 

 

 

MANIFESTEN: 

 

DEMANEM UNA REGULACIÓ DE TERRASSES QUE PRESERVI L’ESPAI PÚBLIC COM A DRET COL·LECTIU 
 

 
Preàmbul  
 
L’Ordenança de Terrasses preveu com un dels seus objectius afavorir l’equilibri entre els usos de les 
terrasses i els usos col·lectius de l’espai públic, garantint per una part la qualitat dels espais per la 
ciutadania i el veïnat i la convivència ciutadana i, per l’altra, el suport i promoció de l’activitat econòmica 
dels sectors de restauració i assimilats. 
 

 
Aquest és el preàmbul de la modificació actual de l'Ordenança de terrasses, preàmbul que compartim. 

Per aquesta raó i en defensa d’aquest equilibri pensem que cal introduir un conjunt de ajustos al nou 

articulat evitant una proliferació de terrasses als espais actualment ocupats per aparcament. Aquest 

increment trencaria els acords i la tendència fins el 2019 de limitació de l’increment de taules. Quan es va 

aprovar el Decret d’Alcaldia extraordinari, a part de la temporalitat evident, es parlava que això serviria 

per alliberar espai de les voreres ocupant el que actualment està destinat als vehicles. Aquesta opció, que 

sembla raonable, es trenca quan en realitat aquest espai recuperat no es destina als veïns i veïnes sinó 

que serveix per ampliar el negoci privat de la restauració, oferint uns espais fins ara no disponibles i que 

no reverteixen en benefici pels vianants. 

L’espai públic de les ciutats és un indicador que defineix la seva qualitat. El dret a l’espai públic és, en 

última instància, el dret a exercir-lo com a ciutadà. Els usos privatius que s’hi autoritzin poden esdevenir 

un factor de desequilibri i de manca de garantia dels drets de les residents i les altres usuàries de l’espai 

públic si els usos no estan degudament regulats. El mateix Ajuntament de Barcelona ha aprovat Plans 

d’Usos –cas de Ciutat Vella- en els quals s’afirma que “es requereix una regulació clara que permeti reduir 

i reconduir els conflictes que es produeixen entre les activitats i el teixit residencial que els dona acollida”. 

És del tot incomprensible, per tant, que el que és d’aplicació als usos de pública concurrència a l’interior 

dels edificis no sigui considerat per als usos que es fan a l’espai públic. El soroll de les terrasses i els seus 

horaris d’obertura i tancament afecten tant o més la convivència amb els residents i la seva salut com els 

usos de pública concurrència, i la seva manca de regulació efectiva altera greument els drets d’altres 

usuàries de l’espai públic i en especial dels col·lectius amb mobilitat reduïda i discapacitats visuals, els 

quals requereixen d’un règim de distàncies i  de normes d’ordenació de les terrasses que el text proposat 

no garanteix, en greu perjudici dels seus drets com a ciutadanes. Per tant, tant veïnes com altres usuàries 
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veuen greument afectats els seus drets; la permissivitat i facilitat d’apropiació de l’espai públic per part 

de restauradors i assimilats que autoritza el text ara presentat no s’ajusta ni als drets del veïnat, ni a la 

regulació present d’accessibilitat, ni a la regulació dels usos de pública concurrència. 

Una ordenança de terrasses ha de regular doncs l’equilibri de l’ús de l’espai públic, garantint en primer 

lloc el dret dels ciutadans a gaudir d’uns espais de qualitat. En segon lloc, i supeditats als anteriors, també 

els interessos privats dels restauradors que ocupen una part quantitativa i qualitativa de l’esmentat espai 

públic, perquè les terrasses són també espais de relació quotidiana que, ben dimensionades, ajuden a 

dignificar-lo. 

El volum de taules en terrasses a la ciutat de Barcelona, segons les dades que presenta l’Ajuntament a 

l’espai de dades obertes,  és d'aproximadament 25.000 taules amb llicència ordinària i altres 10.000 taules 

amb extraordinària. S’ha argumentat que es volia consolidar sols una part d’aquestes 10.000 taules 

extraordinàries, però la realitat és que la nova regulació, si no es modifica, obre la porta a incrementar de 

forma notable el nombre de taules a la ciutat, en especial en zones on fins ara, per les seves 

característiques urbanes -  com carrers de mida mitjana amb voreres inferiors als 5 metres i un carril de 

circulació i un d’aparcament - les terrasses estaven molt limitades. Alhora, pot permetre que les actuals 

terrasses dupliquin el nombre de taules en molt llocs, afegint a les actuals les dels mòduls en calçada.  

Barcelona té actualment una de les tasses de taules per habitant més altes de l’Estat, pràcticament el 

triple que Madrid, p.e., i el que cal és ajustar a la baixa aquest nombre, la qual cosa va en sentit totalment 

contrari al redactat de les modificacions que es plantegen. Per altra banda, cal assegurar uns mínims de 

mobilitat pels vehicles, i en aquest sentit cal evitar que els xamfrans i altres vies ja congestionades es 

converteixin en terrasses, facilitant la càrrega i descàrrega comercial, les parades dels taxis, i l’ús pels 

propis veïns i veïnes per parar i fer operacions de càrrega i descàrrega, donat que no ho podran fer en el 

tram del carrer. Entenem a més, que en general, en el xamfrans ja es disposa d’espai per ubicar taules. 

Cal evitar alhora una concentració de terrasses en calçada per la repercussió veïnal i comercial de la 

pèrdua d'espai d’aparcament eventual, però sobretot per l’increment de les molèsties i el soroll que 

aquesta ubicació, més apartada de la façana i per tant amb major ressonància, acabaria provocant, 

afectant a la salut dels veïns i veïnes. 

L’ordenança ha d’oferir l’oportunitat d’implementar mesures tant per evitar l’augment indiscriminat de 

noves terrasses com per preservar i recuperar espais sobreocupats i així minimitzar el seus impactes sobre 

l’ús del espai públic, amb l’objectiu d’establir criteris de regulació des d’una perspectiva territorial. 

 

La regulació i el control sobre l’espai públic, com a potestat municipal, pertany a l’Ajuntament, qui ha de 

vetllar per un ús racional d’aquest, preservar-ne la seva condició d’espai públic a disposició de la 

ciutadania i evitar-ne un ús excessiu i excloent a favor d’activitats de discutible interès general, quan no 

directament contràries al bé comú. 

 

 

Per l’anteriorment exposat, les presents AL·LEGACIONS tenen  com a objectiu: 

 

a) Regular així com ordenar i delimitar la demanda amb criteris de sostenibilitat, de millora de l’espai 

públic per a la convivència de la ciutadania  i per la preservació de la qualitat del paisatge urbà de 

la ciutat, la seguretat i la integritat dels bens públics afectats.  

b) L’encaix de la regulació de les terrasses en calçada dins d’un projecte de ciutat inclusiva, 

accessible, habitable i sostenible.  
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c) Impedir la sobreocupació de l’espai públic amb terrasses.  

d) Garantir la mobilitat, l’accessibilitat i la seguretat a l’espai públic, especialment per les persones 

amb diversitat funcional.  

e) Garantir el descans nocturn del veïnat.  

f) Minimitzar les molèsties per soroll.  

g) Preveure mecanismes d’adaptació de la norma a les condicions de l’emplaçament incorporant la 

visió territorial.  

h) Minimitzar l’impacte visual i d’ocupació a l’espai públic.  

i) Establir un règim de distàncies clar per a evitar arbitrarietats i discrecionalitats; cal garantir que 

les responsables tècniques de concedir o denegar les llicències disposin d’un text clar i, en cas de 

considerar que han de denegar les llicències, no hagin de sotmetre’s al judici de la Comissió 

Tècnica de Terrasses per respecte al principi de subsidiarietat i d’autonomia dels territoris amb 

millor coneixement dels necessaris equilibris a l’espai públic. 

 

 

Finalment, pensem que no s’han modificat tots els articles que un canvi d’aquestes característiques 

requeriria i per això presentem un conjunt d’altres al·legacions de modificació de l’articulat, com el tema 

d'horaris, que es fa imprescindible amb les noves ubicacions de les terrasses. 
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SOL·LICITEM la modificació dels Articles següents : 
 
Nota : En groc els articles que han modificat però dels quals pensen que no cal presentem al·legacions. 
Quan es presentin les al·legacions, aquests articles no modificats s’eliminaríen !!! 

 
 
U. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 6 queda redactat de la forma següent:  
 
3. L’ocupació de les terrasses a la calçada ve determinada per un mòdul rectangular amb una superfície 
equivalent a la del mòdul bàsic.  
 

 
Dos. L’article 7 queda redactat de la forma següent:  
 
Redactat actual : 
1. L’ocupació de la terrassa en vorera ve delimitada per l’espai autoritzat i s’ha de marcar al paviment 
amb una ratlla de pintura deleble, discontínua, de color blanc o d’un altre color prèviament autoritzat que 
s’integri millor en el paisatge, d’un màxim de 5 cm d’ample.  
2. En les terrasses en vorera s’han de senyalitzar les cantonades, els canvis de direcció i les 
delimitacions rectes amb trams de 20 cm de llarg, repartides proporcionalment i separades un mínim de 
3,00 metres i un màxim de 4,50 metres.  
3. En el supòsit de les terrasses ubicades a la calçada la ocupació de la terrassa ve delimitada per l'espai 
interior dels elements perimetrals de la plataforma.  
4. En el supòsit de combinació de terrassa en vorera i calçada, el tram de vorera s’ha de senyalitzar 
segons l’apartat 2, amb excepció de tot el tram contigu a la plataforma.  
 
Redactat proposat: 
1. L’ocupació de la terrassa en vorera ve delimitada per l’espai autoritzat i s’ha de marcar al paviment 
amb una ratlla de pintura deleble, discontínua, de color blanc o d’un altre color prèviament autoritzat que 
s’integri millor en el paisatge, d’un màxim de 5 cm d’ample.  
2. En les terrasses en vorera s’han de senyalitzar les cantonades, els canvis de direcció i les 
delimitacions rectes amb trams de 20 cm de llarg, repartides proporcionalment i separades un mínim de 
3,00 metres i un màxim de 4,50 metres.  
3. En el supòsit de les terrasses ubicades a la calçada l'ocupació de la terrassa ve delimitada per l'espai 
interior dels elements perimetrals de la plataforma.  
4. En termes general no es podran combinar terrasses en vorera i calçada, prioritzant l’ocupació de la 
calçada. Si fora el cas, el tram de vorera s’ha de senyalitzar segons l’apartat 2, amb excepció de tot el 
tram contigu a la plataforma.  
 
 

Tres. Els apartats 3, 4 i 5 de l’article 9 queden redactats de la forma següent: 
 
Redactat actual : 
3. Les terrasses s’ubiquen a la vorera, a la calçada o en ambdós espais de forma combinada i simultània. 
Les terrasses s’han d’unificar en un sol àmbit compacte, evitant la dispersió.  
4. Les terrasses a la calçada s’ubiquen als espais de calçada confrontants a la vorera, com cordons 
d'aparcament o carrils de circulació, sempre que es compleixin les següents condicions:  
1a. Que no afecti a un carril bici o un carril de transport públic.  
2a. Que no impedeixi:  
a) l'accés a pàrquings i equipaments que tinguin accés per a vehicles.  
b) l'accés i el pas dels serveis públics de mobilitat, neteja, seguretat i emergències.  
3a. Que no dificulti la utilització dels serveis públics, l’ús i el manteniment del mobiliari  
urbà, la visualització dels senyals de trànsit, ni afecti d’altres elements necessaris per al correcte ús de la 
via pública.  
5.Excepcionalment es poden admetre altres ubicacions en atenció a la seva situació singular.  
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Redactat proposat: 
3. Les terrasses s’ubiquen a la vorera o  a la calçada, evitant  l’ús d’ambdós espais de forma combinada i 
simultània.  
4. Les terrasses a la calçada s’ubiquen als espais de calçada confrontants a la vorera, com cordons 
d'aparcament o carrils de circulació, sempre que es compleixin les següents condicions:  
1a. Que no afecti a un carril bici o un carril de transport públic.  
2a. Que no impedeixi:  
a) l'accés a pàrquings i equipaments que tinguin accés per a vehicles.  
b) l'accés i el pas dels serveis públics de mobilitat, neteja, seguretat i emergències.  
3a. Que no dificulti la utilització dels serveis públics, l’ús i el manteniment del mobiliari  
urbà, la visualització dels senyals de trànsit, ni afecti d’altres elements necessaris per al correcte ús de la 
via pública. 
4a El nombre total de terrasses a calçada no podrà superar en cap cas el 20% de les places 
d’aparcament en superfície de la zona (tram de carrer o similar) existents abans de la publicació del 
Decret de maig de 2020.  
4bis Les terrasses a la calçada no es podran ubicar en xamfrans, passejos, rambles, places i tampoc en 
carrers ja saturats de terrasses. 
5.Excepcionalment es poden admetre altres ubicacions en atenció a la seva situació singular.  
 

 

Quatre. L’apartat 3 de l’article 10 queda redactat de la forma següent:  

3. En compliment de l’apartat anterior, la ubicació de les terrasses, incloses les que compten amb una plataforma, 

ha de tenir una distància adequada per garantir l’accessibilitat i la seguretat , tenint en compte les particularitats 

de cada cas, en especial, als següents elements:  

 
Cinc. L’apartat 1 de l’article 17 queda redactat de la forma següent:  
1 Son elements bàsics de les terrasses, les cadires i les taules i, així mateix, la plataforma sobre la que 
s’ubiquen les taules i cadires de les terrasses en calçada.  
 
Sis. S’afegeix un nou apartat a l’article 20, el 7, d’acord amb el següent redactat:  
7. En el cas de col·locar para-sols sobre plataformes en calçada:  

- No pot haver–hi cap punt del para-sol a menys de 20 cm del límit exterior de la plataforma. El límit per 

la banda de la vorera ha de coincidir amb el límit de superfície concedida per llicència. - No es poden 
col·locar para-sols quan les condicions de seguretat viària així ho aconsellin.  

 
Set. S’afegeix un nou apartat a l’article 21, el 7, d’acord amb el següent redactat:  
7. En el cas de plataformes en calçada, no es poden col·locar paravents.  
 
 
Vuit. L’apartat 1 i 4 b) de l’article 23 queden redactats de la forma següent:  
1. Les jardineres i els testos poden constituir la separació física de la terrassa respecte de la calçada, en 
carrers de voreres diferenciades de la calçada.  
En terrasses en calçada no es podran col·locar jardineres entre la plataforma i la vorera.  
b) Les dimensions han de ser d’un màxim de 0,50 metres d’amplada i de 0,80 metres d’alçada, poden 
arribar a 0,90 metres en el cas de jardineres longitudinals sobre plataformes en calçada.  
 
 
Nou. L’article 28 bis queda redactat de la forma següent:  
Article 28.bis. Condicions d’instal·lació i ubicació de les plataformes  
1. La instal·lació de plataformes és obligatòria quan la terrassa s’ubica, totalment o parcialment, a la 
calçada i ha d’estar prevista expressament a la llicència.  
2. Les plataformes juntament amb els seus elements de separació i/o jardineres han d’estar homologats i 
formar part del Recull d’elements urbans de l’Ajuntament de Barcelona. A petició de la persona 
interessada, la Taula Tècnica d’Elements Urbans, segons el procediment corresponent, pot validar altres 
models de plataforma.  
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3. Les plataformes no s’han de retirar diàriament de l’espai públic4. Les plataformes han de complir les següents 

condicions:  

a) La rampa d’accés des de la vorera no ha de superar el pendent màxim del 10%. En sentit longitudinal, el pendent 

de la plataforma no ha de superar el pendent del carrer.  

b) No es poden col·locar plataformes sobre cap tapa de registre de serveis a excepció dels embornals en 
la línia de rigola susceptibles d’enregistrament des de la plataforma. 
  
Redactat actual: 
c) Ha de ser unitària en materials, accessoris instal·lats i colors per a cada unitat. En cas de terrasses 
contigües, sigui en cordó o en xamfrà, cal utilitzar un model únic de plataforma inclosos els casos amb 
més d’un operador.  
Redactat proposat: 
c) Ha de ser unitària en materials, accessoris instal·lats i colors per a cada unitat. En cas de terrasses 
contigües, cal utilitzar un model únic de plataforma inclosos els casos amb més d’un operador.  
 
 
 
5. Les plataformes s’han de col·locar a una distància respecte del carril de circulació de 20 centímetres 
del límit del cordó de serveis o del carril on s’instal·lin. En el cas en què aquest límit no estigui pintat, 
s’entén com a límit una distància de 2m respecte de la vorera.  
6. Les plataformes han de deixar una distància mínima de 30 cm respecte a la vorera per a la lliure 
circulació de l’aigua i només es poden cobrir per la peça de transició susceptible d’enregistrament 
d’acord amb el model de plataforma homologada. En el cas que existeixi un embornal en el tram concedit 
per a la col·locació de la plataforma, aquesta distància ha de ser de 40 cm.  
 
 
Deu. L’article 28 ter queda redactat de la forma següent:  
Article 28 ter. Condicions d’instal·lació segons la seva ubicació  
1. Les plataformes han de disposar d’una barana i/o jardinera com a element separador quan limitin amb 
un carril de circulació i han de complir les següents condicions:  
a) En cap cas es poden instal·lar jardineres ni cap altre tipus d’element separador en el límit interior o 
zona de transició entre vorera i plataforma.  
b) La distància mínima de qualsevol element de mobiliari sobreposat a la plataforma respecte del límit de 
la plataforma ha de ser de 20 cm.  
2. Les plataformes sobre carril de servei han de complir els següents requisits:  
a) Les jardineres altes només es poden instal·lar en el límit de la plataforma que doni a un carril bus o un 
carril de circulació, i han d’estar correctament ancorades a la plataforma per fer la funció de barana.  
b) Per evitar generar barreres visuals excessives, es limita l’ús de jardineres altes al 50% de la llargada 
d’un front de plataforma. Les jardineres altes s’han de combinar amb trams de jardinera baixa i/o barana.  
c) En vies amb limitació de velocitat a 30 km/h i amb només un carril de circulació, no es poden instal·lar 
jardineres altes o més en la separació amb el carril de circulació. S’ha d’utilitzar, si s’escau, la barana i 
les jardineres baixes.  
d) En els límits laterals de plataformes (perpendicular a la vorera) situades enmig d’un cordó 
d’estacionament de cotxes, o càrrega i descàrrega, cal instal·lar un element limitador, i cal separar-la 
dels cotxes aparcats. Opcionalment, aquest limitador pot substituir-se per jardinera baixa. Caldrà donar 
continuïtat a la barana.  

e) Per tal de permetre l’accés als vehicles, no es poden instal·lar jardineres longitudinalment en plataformes que 

limitin amb un cordó d’estacionament o càrrega i descàrrega. 

Redactat actual: 
3. En el límit amb carril de circulació dels xamfrans es poden instal·lar jardineres baixes en combinació 
amb barana, i cal evitar la instal·lació de jardineres altes. 
Redactat proposat: 
Supressió  
 
Onze. L’apartat 1 i 3 de l’article 45 queden redactats de la forma següent:  
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1. El procediment per atorgar una llicència d’instal·lació de terrassa s’inicia amb la presentació de la 
sol·licitud, que ha de reunir les condicions establertes a l’article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud ha de concretar:  
a) L’objecte de la petició.  
b) L’establiment de restauració o assimilat a què s’ha de vincular la terrassa.  
c) El nombre de cadires i taules que es pretén instal·lar.  
d) L’augment de l’aforament previst respecte de l’establiment principal.  
e) La disponibilitat d’espais per l’emmagatzematge dels elements bàsics de la terrassa.  
f) Els elements que d’acord amb aquesta ordenança, requereixen d’autorització expressa que es volen 
instal·lar a la terrassa i les seves característiques.  

3. Les sol·licituds de llicència de terrassa en calçada han d’especificar com a mínim el model de 
plataforma a instal·lar, les mides i la ubicació exacta proposada.  
A més, les persones interessades han de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració 
responsable en què assumeixen el correcte muntatge i la integritat de la plataforma, acompanyada d’un 
document tècnic emès per un tècnic o tècnica competent. Així mateix, a la finalització de la instal·lació, 
un tècnic o tècnica competent ha d’emetre un certificat final del muntatge, que s’ha d’acompanyar amb 
una comunicació de la persona sol·licitant de la llicència en els 15 dies posteriors a aquella finalització.  
 
Dotze. L’article 48 apartats a) i) i k) queden redactats de la forma següent:  
Les persones titulars de la llicència municipal de terrassa, durant la seva vigència, estan obligades a:  
a) Retirar diàriament de l’espai d’ús públic els elements bàsics i els elements accessoris quan 
l’establiment de restauració o assimilat estigui tancat, i situar aquests elements en les condicions que 
estableix la llicència, excepte que aquesta, els criteris territorials o les zones d’excel·lència així ho 
estableixin. Aquesta obligació de retirar els elements bàsics diàriament no afecta a la plataforma de les 
terrasses ubicades en calçada.”  
i) Deixar sempre lliure d’obstacles l’itinerari de vianants, no ocupant la vorera o la calçada amb cap tipus 
d’objecte fora dels límits assenyalats per el perímetre de la terrassa o la plataforma.  
k) Mantenir el correcte estat de la plataforma segons les indicacions de cada fabricant. 

Tretze. L’article 51 apartat 2 queda redactat de la forma següent:  
2. Els titulars de les llicències municipals de terrassa tenen l’obligació de retirar els elements de la 
terrassa en els supòsits esmentats a l’apartat 1, a partir de la notificació de la resolució municipal 
corresponent i en el termini que aquesta estableixi. Aquesta obligació no afecta a la plataforma de la 
terrassa llevat que la resolució municipal faci menció expressa de la seva retirada.  
 
Catorze. L’article 64 apartat s), t) i u) queden redactats de la forma següent:  
Tenen el caràcter d’infracció greu:  
s) Instal·lar una plataforma no homologada per l'Ajuntament, o no mantenir la mateixa en les condicions 
originàries homologades.  

t) No mantenir el correcte estat de la plataforma segons les indicacions de cada fabricant.  
u) No complir amb les condicions d’ubicació i d’instal•lació de les plataformes recollides als apartats 28 
bis i 28 ter.  
 
 
Quinze. Es modifica l’Annex I. Es modifica l’Annex I per addició en la part final, amb la finalitat 
d’incorporar la documentació gràfica relativa a les mesures de les terrasses en calçada.  
 

Disposició transitòria única  
 
Redactat actual : 
1. A partir de l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança de terrasses que habilita la 
instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, s’estableix un termini de dos mesos 
perquè els i les restauradors/es que han gaudit de llicència de terrassa extraordinària atorgada en 
virtut del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020 puguin presentar una sol·licitud de llicència.  
2. Fins que no consti resolució municipal expressa sobre les sol·licituds de llicències de terrassa 
a què es refereix l’apartat anterior , s’entén prorrogada automàticament la durada de les llicències 
extraordinàries atorgades en virtut del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020, sempre i quan 
s’hagi efectuat el pagament de la taxa corresponent. En cas que el restaurador no hagi sol·licitat la 
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nova llicència en el termini esmentat a l’anterior apartat, no es produeix la pròrroga automàtica i el 
restaurador ha de deixar lliure l’espai ocupat per la terrassa.  
3. L’Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix l’apartat 1 en cas de 
reincidència en la comissió d’infraccions a aquesta Ordenança de caràcter molt greu en el termini 
de 6 mesos anteriors al 31 de desembre de 2021.  
 
Redactat proposat: 
1. A partir de l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança de terrasses que habilita la 
instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, s’estableix un termini de dos mesos 
improrrogables perquè els i les restauradors/es que han gaudit de llicència de terrassa 
extraordinària atorgada en virtut del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020 puguin presentar una 
sol·licitud de llicència.  
2. Fins que no consti resolució municipal expressa sobre les sol·licituds de llicències de terrassa 
a què es refereix l’apartat anterior , s’entén prorrogada automàticament la durada de les llicències 
extraordinàries atorgades en virtut del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020, sempre i quan 
s’hagi efectuat el pagament de la taxa corresponent. En cas que el restaurador no hagi sol·licitat la 
nova llicència en el termini esmentat a l’anterior apartat, no es produeix la pròrroga automàtica i el 
restaurador ha de deixar lliure l’espai ocupat per la terrassa.  
3. L’Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix l’apartat 1 en cas de 
reincidència en la comissió d’infraccions a aquesta Ordenança de caràcter greu o molt greu en el 
termini de 6 mesos anteriors al 31 de desembre de 2021.  
 
 
Disposició final única. Entrada en vigor  

Aquesta modificació entra en vigor l’1 de gener de 2022 un cop efectuada la seva publicació en el Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona, o bé a l’endemà de la publicació si aquesta es produeix amb posterioritat a la data 

indicada. 
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Annex : altres al·legacions necessàries a la Modificació de l’Ordenança. 
 

Amb els canvis de l’Ordenança que permeten ubicar terrasses a la calçada cal realitzar altres Modificacions 

de l'Ordenança en vigor.  Les terrasses en calçada, per la separació amb les façanes, faran un efecte 

pantalla repetidor del soroll, per la qual cosa, resulta encara més imperatiu ajustar els horaris de les 

mateixes. Per tal de no crear un galimaties jurídic, proposem que el canvi afecti  a totes, per això, 

demanem que es modifiqui aquest article 30 entre d’altres que detallem a continuació: 

1) Incorporar a l’article 2 “Finalitats i principis generals” que l’ordenança té per finalitat “reduir i 

reconduir els conflictes que es produeixen entre les activitats i el teixit residencial que els dona acollida”, 

“incorporar els requeriments del Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova la Llei 

General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, així com de la Llei 13/2014 

d’accessibilitat de Catalunya” i “protegir la inviolabilitat de la persona i del domicili (art. 18.2 CE), incloent-

hi la protecció front a les immissions acústiques” en aplicació de la jurisprudència abans citada. 

 

2) Recuperar a l’article 5 “Definicions” el punt i) “Espai amb ordenació singular” i suprimir la nova 

versió proposada “Zones d’excel·lència”, atès que amb la regulació  aprovada es prefigura una major 

privatització  dels espais públics, un major menysteniment als drets de la resta de les usuàries de l’espai 

públic i fins i tot dels drets dels restauradors i/o assimilats que no en vulguin formar part, i es redueix el 

marge de decisió del territori en greu menysteniment del principi de subsidiaritetat i d’autonomia dels 

Districtes; així com per la eliminació dels drets de participació ciutadania que es garanteixen amb 

l'Ordenació Singular. 

 

3) Suprimir a l’article 5 el punt p) “Llibre d’estil” doncs habilita a una sobreocupació de l’espai públic 

amb elements que en reforcen la privatització, dificulten la mobilitat, visibilitat, accessibilitat i seguretat 

de les altres usuàries de l’espai públic i obliga als restauradors que no estiguin interessats a formar part 

d’una zona d’excel·lència a unes despeses innecessàries per al seu negoci, sense ni tan sols poder-se 

defensar d’una minoria dels restauradors (el 20%) que se la poden imposar.  

 

4) Incorporar a l’article 8 “Instal·lacions elèctriques” un nou apartat per a garantir que en cap cas 

es permeten instal·lacions aèries pel subministrament elèctric de les terrasses, doncs: Les instal·lacions 

elèctriques aèries no es poden acceptar pel subministrament elèctric a les terrasses en general, però ara 

menys encara per les ubicades en calçada,  a força més distancia de l‘establiment, per ser menys segures, 

més invasives de l’espai públic i  poc estètiques. 

 

5) Suprimir a l’article 9.2 “llevat que la llicència contingui disposicions diferents” atès que sense 

una especificació efectiva  de les disposicions no es garanteix seguretat jurídica ni per al veïnat ni per al 

restaurador. Cal en el conjunt de l’ordenança acotar els casos en els quals es pugui eximir del compliment 

de certes condicions de forma excepcional i sempre d’acord amb la resta dels drets i necessitats 

concurrents. 

 

6) Recuperar íntegramentl’article 10 de la versió anterior de l'Ordenança i suprimir el nou 

redactat. Les distàncies no poden ser “orientatives” sinó d’obligat compliment, excepte en aquells casos 

que de forma excepcional així s’acordi de forma participada entre veïnat i restauradors, i en cap cas allà 

on siguin presents més de dues terrasses de forma contínua per tal de garantir els drets de veïnat i 
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col·lectius amb necessitats especials de mobilitat. Cal que tant tècniques municipals com veïnes i 

restauradors tinguin un règim clar de distàncies i que no es puguin produir arbitrarietats, discriminacions 

i/o pressions sobre cap de les parts. 

 

7) Recuperar a l’article 13 “Places” el punt 2, o obligar en el seu defecte a estar sotmeses a la figura 

del Pla Director de l’Espai Públic per a aquells casos en els quals es vulgui regular un continu d’espais 

públics en un sol procés participatiu. 

 

D’addició, es proposa canviar el redactat en els termes següents: 

 

1. Les terrasses que es poden autoritzar en les places no poden ocupar més del 33% de l’espai útil de la 

plaça destinat als diferents usos per part del veïnat. 

En aquelles places que formen part de l’entramat viari el màxim d’ocupació no superarà el 25% del total 

de l’espai útil de la plaça destinat als diferents usos per part del veïnat. 
Per determinar el percentatge d’ocupació de les terrasses de l’espai públic de les places es tindrà en compte la singularitat de la trama 

urbanística, el seu encaix en l’entramat viari i la densitat total d’ocupació. 

 

8) Modificar l’article 17 “Elements de les terrasses” en el següent sentit, en especial cal considerar 

que les terrasses en calçada no poden estar farcides d’altres elements:  

 

De modificació. número 3, quedarà redactat en els termes següents:.  

S’afegeix la lletra 3.f) 

3. No s’admet a les terrasses:  

a) La instal·lació de qualsevol mena d’element acústic extern o de megafonia.  

b) La instal·lació de neveres i elements de cocció.  

c) La il·luminació amb efectes de color o intermitències.  

d) Les actuacions en viu.  

e) Els aparells i sistemes d’emissió i reproducció audiovisuals.  

f) Les estufes, paravents, mampares,  testos i mobiliari auxiliar.  

 

 

9) Modificar l’article 25 “Il·luminació” obligant a que tota instal·lació elèctrica funcioni amb bateries 

autònomes, en coherència amb el punt 8 de les presents al·legacions. 

 

10) Modificar l’article 26 “Estufes” prohibint-les, tant les de gas com les elèctriques, atesa la seva 

contribució al canvi climàtic i a la contaminació ambiental com ja es fa en multitud de ciutats 

compromeses com Barcelona en la lluita contra el canvi climàtic, i específicament a les terrasses en 

calçada pel propi disseny de les mateixes i la perillositat inherent. 

 

11) Modificar l’Article 30 “Règim d’horaris de les terrasses” en el següent sentit, de modificació dels 

números 1 i 2: 

 

1. Amb caràcter general, els horaris d’obertura i tancament de les terrasses són els següents:  

De diumenge a dijous, de 8:00 a 22:00 hores.  

Divendres i vigílies de festius, de 8:00 a 23:00 hores.  
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2. Mitjançant decret de l’Alcaldia, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

els horaris es poden modificar en els supòsits següents: 

En dates concretes d’interès de ciutat. 

En dates concretes d’interès de districte. 

En emplaçaments situats en zones turístiques, sempre i quan no es trobin en zones urbanes   

En temporada d’estiu, sempre i quan no es trobin en zones urbanes  

Quan en un determinat espai se superin els nivells màxims establerts a la normativa sobre contaminació 

acústica i aquesta contaminació sigui imputable a les terrasses, es podrà reduir l’horari d’aquestes. La 

reducció pot ser tant per locals com per àmbits, si la terrassa es troba en zona urbana habitada. En aquest 

supòsit, l’horari podrà reduir-se com a mínim en 1 hora. 

En els  supòsits a,b,c,d: no es podrà  superar en cap cas les 02:00h.  

 

12) Modificar l’article 49 “Renovació” per prohibir la transmissió de llicència de terrassa. En el seu 

cas, s’iniciarà un nou tràmit. 

 

13) Recuperar els articles 75 a 81 referents a “Distribució prèvia i ordenació singular per a la 

implantació de terrasses” i suprimir la  versió aprovada referent a les “Zones d’excel·lència” 

 

Les distribucions prèvies i ordenacions singulars han demostrat ser una eina efectiva en l'ordenació i 

regulació de terrasses en  passats anys, en tant i en quant tenen en consideració totes les necessitats 

presents a l’espai públic, han estat delimitades d’acord amb les característiques físiques dels espais 

corresponents i a més han estat fetes de forma participada pel veïnat dels entorns amb major densitat de 

terrasses.  

 

Per contra,  l'Ordenança actual significa un retrocés brutal en els drets del veïnat i de la resta de les 

usuàries de l’espai públic, amb un model destinat de forma exclusiva i excloent a contentar una part dels 

restauradors i assimilats que defensa un espai públic encara més privatitzat i tematitzat, en clar conflicte 

amb una concepció de l’espai públic basat en els drets de les seves usuàries i veïnat i, en particular, dels 

col·lectius amb majors necessitats específiques. 

 

14) Modificar l’article 90.2  “Creació i naturalesa” per garantir la participació de les entitats veïnals i 

de discapacitats en paritat amb els representants dels sectors de les terrasses 

 

2. La Comissió Tècnica de Terrasses s’integra com a mínim per membres de les Gerències d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat i d’Ocupació, Empresa i Turisme. Incorporarà també representants d’entitats 

veïnals i representants de persones amb discapacitat i representants del sector de la restauració de forma 

paritària. 

 

Per tot l’anteriorment exposat, 

 
SOL·LICITEN:  

 

Que admeteu aquest escrit, tingueu per fetes aquestes al·legacions i, estimant-les, incorporeu-les a 

l’aprovació definitiva del “TEXT CONSOLIDAT  de l’Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de Terrasses”. 

 

Barcelona, a 3 de Novembre del 2021 
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Signatures 

 

 


