
ANUNCI 
 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
DISTRICTE DE SANTS MONTJUIC 
 
La Comissió de Govern, reunida en sessió de 28 de gener de 2016, d’acord amb les facultats reconegudes a l’article 79 de l’Ordenança de 
Terrasses, aprovada pel Consell Municipal en sessió 20 de desembre de 2013, ,ha adoptat el següent acord: 
 
 

“RESOLDRE les al·legacions interposades en el tràmit d’informació pública de l’Ordenació Singular de Terrasses del carrer Blai i carrer Blesa, 
al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, a iniciativa del Districte, en el sentit que, justificada i raonadament, figura a l’informe que consta a 
l’expedient i que es dóna per reproduït. APROVAR DEFINITIVAMENT , a l’empara de l’article 79 de l’Ordenança de Terrasses , l’Ordenació 
Singular de Terrasses del carrer Blai i carrer Blesa, segons el text que consta com annex a la present proposta; NOTIFICAR el present acord a 
les persones que han comparegut durant el tràmit d’informació pública; PUBLICAR el present acord i el text íntegre de l’Ordenació Singular de 
Terrasses del carrer Blai i carrer Blesa, per a la seva eficàcia, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web del Districte de 
Sants-Montjuïc, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de Terrasses. DONAR COMPTE d’aquest acord al Consell Municipal”.  
 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini 
d’un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
del contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la present notificació. 
 
El recurs potestatiu de reposició s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu 
serà de  dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l’acte exprés. Contra la desestimació tàcita del recurs 
potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que s’hagi 
resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi 
produït la desestimació tàcita. També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 
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MEMÒRIA 
 

 
 

1.- Introducció. 
 
La redacció de l’ Ordenació singular del carrer Blai i del carrer  Blesa amb el límit establert pels carrers Nou de la Rambla i Av. Paral·lel, 

que es computa com un únic supòsit per ser un espai continuo,  es justifica per tractar-se d’un espai susceptible d’ordenació tal com es recull a 
l’annex II de l’Ordenança de Terrasses de Barcelona, aprovada definitivament el 20 de desembre de 2013 pel Consell Plenari i amb data 
d’entrada en vigor  l’1 de gener de 2014. 

 
2.- Relació de disposicions afectades. 

 
Aquest espai ja va ser objecte d’una regulació específica a l’any 2008  per la situació de sobre ocupació de l’espai públic que s’havia 

generat per la instal·lació de terrasses i vetlladors annexes als establiments d’Hosteleria, restauració i assimilats i per disminuir aquest excés 
que impossibilitava i dificultava  l’ús normal de l’espai públic per altres activitats, la deambulació dels vianants i per tal d’aconseguir un equilibri 
entre els diversos usos, objectes i elements que intervenen a l’ocupació dels carrers, es va acordar establir unes condicions i uns criteris nous 
per fixar l’atorgament de noves llicències d’ocupació de la via pública i la revisió de les ja atorgades en el moment de la seva renovació, que va 
comportar la reducció de mòduls a un màxim de sis per local. 

 
Des de la vessant normativa, aquests criteris s’emmarquen en l’Ordenança de Terrasses, l’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de 

la Ciutat de Barcelona i l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona i resten reflectits a l’annex gràfic que forma part de 
la present regulació. 

 
3.- Justificació de l’horari. 

 
Vist que és possible aprovar una excepcionalitat a la regla general d’horaris de les terrasses per part de l’Administració, vist que estem 

davant d’un espai que forma part d’un nucli antic del barri de Poble Sec, objecte d’especial protecció i atès l’existència de queixes promogudes 
pels veïns que denuncien molèsties arran de l’alta concentració d’establiments de pública concurrència, tal com s’ha recollit en diversos 
informes i dictàmens de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, tot ponderant els interessos en conflicte, tal com descriu l’exposició de motius 



de l’Ordenança de Terrasses, per afavorir l’equilibri del usos col·lectius a l’espai públic, es determina un horari específic de funcionament de les 
terrasses en aquesta ordenació, amb caràcter d’excepcionalitat. 
 
4.- Justificació de la distribució. 

 
Aquesta nova regulació, determinarà els criteris ordenadors de l’espai que han de regir per la concessió  de llicències per a la 

instal·lació de terrasses dintre de l’àmbit territorial descrit, per tal de trobar un equilibri entre l’ús privatiu de la via pública per l’activitat comercial 
amb el gaudi per part dels ciutadans de l’espai públic. 

 
5.- Estudi paisatgístic. 
 
Els criteris tinguts en compte per l’ordenació de l’espai són els següents:  

 Garantir el flux de vianants. 

 Garantir el pas de vehicles d’emergència. 

 Garantir  la visió d’edificis de concurrència pública així como la seva evacuació suficient. 

 Garantir les altres activitats que es duen a terme al carrer. 

 Procurar una tranquil·litat visual i un endreçament global.  

  
 

Per donar resposta a aquests punts es proposa: 
 

 Alliberament dels espais frontals d’accessos a edificis.  

 Ocupació màxima controlada. 

 Evitar barreres visuals de mampares, jardineres o altres mobles auxiliars. Per tant no es permetrà la seva instal·lació. 

 L’obligatorietat en la instal·lació de para-sols als efectes de reduir el soroll que genera l’activitat. 

 Regir-se per l’ordre existent establert per l’arbrat i l’alineació paral·lela a les façanes. 
 

Un cop preservats els criteris descrits, en resulta l’ordenació detallada en la documentació gràfica adjunta. 
 

 
 
 



 
 
 
6.- Incidència pressupostaria econòmica i social de l’ordenació. 
 
 El carrer Blai i Blesa és un dels centres comercials i turístics de primer ordre en el Districte de Sants-Montjuïc .Es combina la gran 
afluència de vianants amb l’activitat comercial. Cal destacar també, l’ús de restauració, tot i que no és majoritari al llarg de tot l’espai. En el 
moment de la redacció d’aquest document comptem amb 42 locals destinats a restauració, dels quals 25 tenen llicència de terrassa. Per tant 
aquesta proliferació de terrasses que ha sofert  el carrer Blai i Blesa en els darrers anys podria anar en augment. Cal doncs, que l’ocupació de 
la via pública per part de la restauració sigui compatible tant amb el vianant com amb la resta dels usos que s’hi donen. 
 
 Pel que fa al cost de les terrasses i en concret a les taxes municipals que el dret d’ús de la via pública amb aquesta finalitat , el preu de 
les terrasses del carrer Blai-Blesa  és de 48,5 € m2 any, la qual cosa implica que una terrassa màxima de 9m2 (4 mòduls) té un cost anual 
aproximadament de 437 €, cosa que implica 1,21€/dia. 
 
 
PROPOSTA DE NORMATIVA. 
 
 
CAPÍTOL PRIMER 
 
Característiques dels elements susceptibles de ser instal·lats. 
 
Article 1. Determinació dels elements de les terrasses i característiques. 
 

 Cadires i taules. Seran preferentment d’alumini o acer inoxidable, sempre del material menys sorollós possible, incorporant tacs de 
goma a les potes. Podran anar revestides de fundes de material tèxtil, sobre les que es podrà estampar la identificació del establiment.  

 Para-sols. La instal·lació dels para-sols formarà part de manera obligatòria de totes les terrasses, als efectes de reduir l’impacte del 
soroll de l’activitat.  Els suports dels para-sols poden ser amb contrapès o ancorats al paviment amb un adaptador de tancament 
automàtic. La projecció en planta del para-sol no pot superar els límits de delimitació de la terrassa, i serà d’1 per cada 4 taules o 
fracció. 
En el cas de para-sols ancorats caldrà la declaració responsable signada per un tècnic competent i el titular de la terrassa. 

 Paravents. No són permesos. 



 Jardineres i testos. No són permesos. 

 Mobiliari auxiliar. No és permès. 

 Il·luminació. S’admeten elements d’il·luminació solidaris o ancorats als para-sols. 

 Estufes. Es podran instal·lar però limitades a la potència total instal·lada: a) Estufes de gas fins a un màxim de 700 W tèrmics per metre 
quadrat de superfície de terrassa. Hauran de ser models homologats de conformitat amb la normativa vigent de la Unió Europea i han 
de complir la reglamentació tècnica corresponent. Es situaran dintre del perímetre autoritzat de la terrassa. 

 Pissarres, faristols o elements equivalents. S’admet un únic element amb unes dimensions màximes de 0,60 x 0,60 x 1,50 metres 
d’amplada, profunditat i alçada i es situaran dintre del perímetre autoritzat de la terrassa. 

 Bujols de recollida selectiva de residus. No són permesos 
 
Article 2. Homogeneïtzació d’elements  
 

Les taules, les cadires i els para-sols hauran de ser d’iguals característiques a tots els trams del carrer. 
 
El material dels para-sols ha de ser tèxtil, llis i de color cru i el material de les fundes i/o coixins de les cadires ha de ser tèxtil i llis. 

 
Article 3. Retirada dels elements 
 

No es poden deixar a la via pública ni les taules, ni cadires, ni para-sols, ni cap element auxiliar un cop finalitzat l’horari de funcionament 
de l’activitat principal. 
 

El local disposarà d’un espai en el seu interior amb capacitat suficient per guardar tots els elements retirats o d’un espai annex tipus 
magatzem.  
 
Article 4. Publicitat 
 

D’acord amb l’establert a l’article 33 de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà, l’únic missatge a les cadires, les taules i els para-sols 
de la  terrassa permès, és la raó social de l’establiment concessionari o nom comercial autoritzat.  
 
 
 
 
 



 
 
CAPITOL SEGON 
 
Superfícies i ocupacions 
 
Article 5. Condicions generals 
 

 Dins de la distribució aprovada en aquesta ordenació, la ubicació concreta de les terrasses s’assignarà des del Districte respectant 
distàncies i proximitat dels locals i del mobiliari urbà, arbrat i d’altres elements urbans. 

 El perímetre autoritzat per l’ocupació i la seva zona d’influència haurà de mantenir-se en perfectes condicions d’higiene. 

 Caldrà deixar lliure d’obstacles l’itinerari de vianants i permetre un espai mínim de pas per a vehicles d’emergència i les condicions 
d’accessibilitat a façanes,   no ocupant l’espai amb cap tipus d’objecte fora dels límits assenyalats per el perímetre de la terrassa. 

 Serà obligatòria la senyalització del perímetre de la terrassa en els termes establerts a la llicència, cantonera i part central, amb una 
línia de pintura blanca discontinua i deleble de cinc centímetres d’amplada.  
 

Article 6. Superfícies d’ocupació 
 

És objectiu d’aquesta ordenació que l’ocupació de la via pública per a la instal·lació de terrasses màxima serà aproximadament del 5%  
de la superfície a comptabilitzar, aquesta superfície es determinarà per les àrees compreses entre els eixos de carrers i es definiran de la 
següent manera: 
 
Tram 1. Carrer Blai números 67 a 63  
Tram 2. Carrer Blai números 61 a 49 i 70 a 50 
Tram 3. Carrer Blai números 47 a 41 i 48 a 38 
Tram 4. Carrer Blai números 39 a 29 i 36 a 28 
Tram 5. Carrer Blai números 23 a 19 i 26 a 18 
Tram 6. Carrer Blai números 17 a 13 i 16 a 12 
Tram 7. Carrer Blai números 7 a 5 i 10 a 6 
Tram 8. Carrer Blai números 1 i 4 a 2 
Tram 9. Carrer Blesa números 47 a 39 i 38 a 30  
 



La instal·lació de les terrasses de cada local s’ajustarà a la distribució dels mòduls, d’acord amb l’annex gràfic que forma part de 
l’Ordenació Singular. 
 
Article 7. Mòduls 
 

La llicència autoritzada serà per a quatre mòduls, composades per una taula i un màxim de 4 cadires cadascuna i un únic para-sol per 
cada local (superfície del mòdul 1,5x 1,5 m). 

La distribució dels mòduls serà igualitària entre tots els concurrents, d’acord amb l’annex gràfic que forma part de l’Ordenació singular. 
 
Article 8. Distància entre el local i la terrassa 
 

Les terrasses s’instal·laran en la zona central del carrer i s’ubicaran  d’acord amb l’annex gràfic. 
Un cop rebudes les peticions s’estudiarà la seva ubicació i s’instal·laran preferentment de manera uniform en cada tram. 

 
CAPITOL TERCER 
 
Llicències  
 
Article 9. Documentació per l’atorgament de la llicència. 
 

 Nom del titular i nom de l’establiment. 

 Aforament interior permès i augment d’aforament previst. 

 Disponibilitat d’espai per l’emmagatzematge dels elements de la terrassa (local annex o el mateix local que té associada la terrassa). 

 Llistat dels elements propis que tindran. 

 Plànol d’emplaçament a escala 1/200, indicant la longitud de façana del local i distància existent entre la façana i la terrassa. 

 Proposta d’ubicació de la terrassa a l’espai públic. 

 Justificació del compliment del codi d’accessibilitat i senyalització del nombre i tipus de sanitaris. 

 Declaració responsable signada pel tècnic competent i pel titular de l’establiment, en la que s’assumeixi la correcta estabilitat del para-
sol, a més del suport i l’ancoratge. 

 Assegurança  per responsabilitzar-se  de la reposició de la via pública quan ja no es disposi de llicència de terrassa i que estengui la 
seva cobertura als riscos que es poden derivar del funcionament de la terrassa. 

 
 



 
 
 
Article 10.  Condicions prèvies per l’atorgament de la llicència 
 
10.1  L’existència de deutes de naturalesa tributària local de la persona titular de l’establiment de restauració o assimilat a què es vincula la 
terrassa comporta la denegació de la llicència municipal de terrassa. 
 
10.2   La persona interessada a obtenir la llicència de terrassa ha de ser titular de la llicència de restauració o assimilat de l’establiment a què 
es vincula la terrassa. 
 
10.3  L’existència de procediments de disciplina que es trobin en tramitació en relació al local principal pot motivar la denegació de la llicència 
de terrassa. 
 
Article 11. Vigència de la llicència. 
 
 El termini per a la presentació de noves sol·licituds i les peticions de les renovacions de les ja existents, s’hauran de formular abans del 
15 de setembre de cada any. Excepcionalment per aquest primer període s’informarà de la data límit de presentació. 
 

La durada de l’autorització de terrassa serà per dotze mesos o temporada anual, entenent com a tal el període comprès entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre. 

 
Article 12. Horaris. 
 
 Els horaris màxims d’obertura i funcionament de totes les terrasses seran els següents:  
 

- De diumenges a dijous, l’horari de funcionament de les 8.00 a les 23.00 hores. 
- Divendres i vigílies de festius, l’horari de funcionament de les 8.00 a les 24.00 hores. 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 
 
 És objectiu d’aquesta ordenació que les terrasses degudament legalitzades, restaran vigents fins que no es sobrepassi el número de 
llicències autoritzades que, d’acord amb les dades que formen part de l’annex gràfic, són un màxim de 40 autoritzacions per tot l’espai públic 



objecte de regulació i amb un repartiment de les autoritzacions per  trams en paràmetres de màxims que no es podran superar, amb la 
següents distribució: 
 
Tram 1, 3 llicències ; Tram 2, 6 llicències ; Tram 3, 4 llicències; Tram 4, 4 llicències; Tram 5, 4 llicències; Tram 6, 4 llicències; Tram 7, 4 
llicències; Tram 8, 3 llicències; Tram 9, 5 llicències. 
 

Es respectaran els espais de via pública destinats  a la instal·lació de terrasses existents en el moment de l’assignació del 2015 que 
superin  els paràmetres de màxims establerts,  fins el moment que s’amortitzin  aquelles activitats existents per sobre del número establert per 
cada tram.  
 
 En el cas de que es superin les llicències de terrasses atorgades en algun dels trams en el moment de l’assignació al 2015, d’acord 
amb la proposta d’aquesta disposició, el número màxim d’autoritzacions per a tot l’espai objecte de regulació, no podrà superar en cap cas el 
nombre de 37.  
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
 

Els locals que l’1 de gener de 2014 disposin d’autorització per exercir la seva activitat o que hagi sigut modificada pel seu titular amb 
posterioritat, podran disposar de llicència de terrassa a partir de l’1 de gener de 2015.  
 

Serà del tot necessari la presentació de les peticions segons s’indica a l’article 11 d’aquesta ordenació. Tanmateix, si no presenten cap 
sol·licitud o aquesta és  denegada, en el supòsit de fer noves peticions per períodes posteriors se’ls aplicarà el règim general d’aquesta 
Ordenació Singular. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
 

Una vegada autoritzades les llicències de terrasses d’acord amb la disposició transitòria primera, únicament s’autoritzaran noves 
terrasses quan no sobrepassin el número de llicències màxim permeses per la totalitat del  sector ni el número màxim de les llicències 
permeses per cada tram. 

 
L’adjudicació de noves llicències, en cas de concurrència de peticions, es farà mitjançant  sorteig públic a celebrar per cadascú dels 

trams. 
 
 



 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA 
 
D’acord amb el que disposa l’Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del Consell Municipal de 20 de desembres de 2.013, en la seva 
disposició transitòria segona les llicències que siguin susceptibles de renovació s’hauran d’adaptar a les condicions d’aquesta ordenança en els 
termini màxim següent : 
 
c) A partir de l’1 de gener del 2.017 el nombre de sanitaris i condicions d’accessibilitat de l’establiment d’acord amb l’article 29. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 

Es deroguen totes les disposicions d’igual rang o inferior que s’oposin a aquesta Ordenació Singular o la contradigui, en particular 
l’Acord per establir criteris d’ordenació de l’espai públic al carrer Blai (Poble Sec) de 21 de novembre de 2008.   
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 

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

 
 

 
 
  



 



 



 



 
 
 



 



 



 



 
  



 

 



 
 

Barcelona, 5 de febrer de 2016 
El Cap Departament Serveis Jurídics-Secretaria 
Juan Carlos Parejo Perogil 


