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TEXT CONSOLIDAT de I'Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses

CAPíTOL l: Disposicions Generals

Article I Objecte

L'objecte d'aquesta Ordenança és establir el règim jurídic aplicable a la instal'lació i el

funcionament de les terrasses en els espais lliures d'ús públic de la ciutat de
Barcelona, i regular la intervenció administrativa en aquest àmbit.

Article 2 Finalitats i principis generals:

Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta Ordenança, i que

n'han de regir el desenvolupament i I'aplicació, són la millora de l'espai públic per a la
convivència de la ciutadania, el foment, suport i impuls de I'activitat econòmica,
l'objectiu de fer una ciutat accessible i inctusiva per tothom, la preservació de la

qualitat del paisatge urbà de la ciutat, la seguretat, la integritat dels béns i drets públics

i privats afectats i la qualitat i la sostenibilitat ambiental de les terrasses.

Article 3 Àmbit d'aplicació:

1. Aquesta Ordenança es d'aplicació als espais o sols:

a) De titularitat municipal destinats a l'ús públic general, com ara els carrers, les
places, les avingudes, els passeigs, els passatges iels altres espais exteriors.

b) De titularitat privada de persones físiques o jurídiques, ubicats en el terme
municipal, els quals son espais lliures sense restriccions a l'ús públic en virtut de

disposicions urbanístiques, de convenis o de qualsevol altre títol o concepte.

2. Les condicions i característiques dels elements de les terrasses previstes en la
secció 4 del capítol 2 també són d'aplicació a les instal'lacions de terrasses:

a) Que siguin complementaries de les activitats principals desenvolupades a I'empara

d'una concessió administrativa municipal.
b) Que s'autoritzin en els parcs ijardins municipals
c) Que s'autoritzin a les platges.

d) Que siguin co¡plementaries de les activitats principals desenvolupades a I'empara
d'una concessió administrativa que autoritzi altres administracions publiques.

Els incompliments de les condicions i característiques dels elements de les terrasses
han de ser sancionats d'acord amb el regim sancionador del capítol 5.
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3. Les terrasses instal'lades a I'empara d'una concessió administrativa municipal es

regeixen per aquesta Ordenança tret d'aquells aspectes regulats per la concessió.

4. El que estableix aquesta Ordenança s'entén sens perjudici del que disposen les

normatives sectorials, incloent-hi les ordenances municipals, com ara la normativa
sobre espectacles públics i activitats recreatives, la de prevenció i control del medi
ambient i la patrimonial.

Les determinacions d'aquestes normatives son plenament exigibles encara que no s'hi
faci una referencia expressa en aquesta Ordenança.

5. En cas de conflicte entre aquesta Ordenança i les altres ordenances municipals
sectorials, prevalen les sectorials

Article 4 supòsits exclosos.

Aquesta Ordenança no es d'aplicació a:

a) Les terrasses situades en espais de titularitat i ús privat, les quals es regeixen per

les condicions que eltítol habilitant de I'activitat hagi establert.

b) Les instal'lacions complementàries de les activitats principals muntades amb motiu
de celebracions ocasionals i d'actes festius populars, les quals es regeixen pels

requisits establerts en I'autorització municipal corresponent.

Article 5 Definicions:

Als efectes d'aquesta Ordenança s'entén per:

a) Terrassa: l'espai lliure degudament autoritzat i delimitat on s'ubiquen alguns
elements bàsics i altres d' accessoris vinculat i complementari a un establiment de
restauració o assimilat situat en planta baixa o en altres situacions amb accés directe i

exclusiu des de I'espai d'ús públic i on es duen a terme les mateixes activitats i

s'ofereixen els mateixos productes que a I'establiment del qual depenen.

b) Espai lliure d'ús públic: l'espai obert, de titularitat pública o privada, que d'acord amb
les determinacions del planejament urbanístic o altres instruments jurídics no té
restriccions a l'ús públic. Els poxos queden inclosos expressament en aquest
concepte.

c) Establiment de restauració: I'establiment obert al públic dedicat a I'activitat de bar,
restaurant, restaurant bar, saló de banquets o celebracions, gelateria, granja o

orxateria.
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d) Establiment assimilat al de restauració: I'establiment que té la restauració o la
degustació com a activitat complementària d'una altra activitat principal.

e) Titulars: les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que tenen, ja sigui

en qualitat de propietaris, d'arrendataris o de qualsevol altre títol jurídic, la titularitat
dels establiments de restauració o assimilats.

f) Temporada d'hivern: el període de temps comprès entre l'1 de novembre i el 30

d'abril ambdós inclusivament.

g) Temporada d'estiu: el període de temps comprès èntre l'1 de maig i el 31 d'octubre,

ambdós inclusivament,

h) Zones de criteris territorials: espais amb característiques especials o amb alta

concentració d'usos, en els quals I'Ajuntament, de manera excepcional i per garantir

un bon funcionament d'aquests espais, pot determinar, si escau, I'aplicació de

l'ordenança a les singularitats i usos de I'espai públic. Són en especial, places,

rambles, passeigs, avingudes i altres espais

i) Zones d'excel'lència: espais que per les qualitats especials de I'espai que s'hi

comprèn, que l'erigeixin com una zona singular de la ciutat, ja sigui per les

característiques delvial o vials afectats, I'entorn arquitectònic, la concentració turística

o la intensitat de I'oferta comercial. \

Són en especial, places, rambles, passeigs, avingudes i altres vials destacats de la
ciutat on les terrasses.dels establiments de restauració han de complir amb uns

estàndards superiors de qualitat pel que fa al cromatisme, materials i disseny, d'acord

amb les regles específiques que conté el llibre d'estil corresponent

j) Canêr amb voreres diferenciades de la calçada: el carrer en què la vorera i la

calçada es troben a diferent nivell.

k) Carrer de plataforma única: el carrer en què no hi ha desnivell entre la vorera i la
calçada.

l) Mobiliari auxiliar: l'armari amb alçada de mostrador per a guardar la vaixella, la

cristalleria, la coberteria, les estovalles, els tovallons, les setrilleres i les cartes de

menú.

m) ldentificació: el concepte d'identificació és el definit a I'article 6 de I'Ordenança dels

usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona.

n) Publicitat: el concepte de publicitat és el definit a I'article 7 de I'Ordenança dels usos

del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona.
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o) Elements urbans: són els objectes ô les instal'lacions no soterrades que ocupen
l'espai públic urbà ique tenen com a finalitat atendre una necessitat social o prestar un

servei determinat a la ciutadania, o constitueixen un element integrant de la

urbanització. Aquests elements estan classificats d'acord amb la lnstrucció relativa als
elements urbans de la ciutat de Barcelona, aprovada per decret de I'Alcaldia de 17 de
març de 2011 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de13 d'abril de 2011).

p) Llibre d'estil: als efectes d'aquesta ordenança, és la disposició de caràcter general
que ha d'acompanyar la declaració de zona d'excel'lència i que conté les previsions
que han de respectar les terrasses que s'hi inclouen en matèria de cromatisme,
materials idisseny

Capítol ll: Règim de la instal.lació i elfuncionament de les terrasses

Secció l: Condicions generals d'instal.lació

Art. 6 Requisits d'ocupació

1. L'ocupació de les terrasses ve determinada per un mòdul bàsic, que està format per

una taula i quatre cadires, amb un mínim d'ocupació d'1,50 x 1,50 metres.

2. Excepcionalment, per qüestions de manca d'espai, es pot autoritzar un mòdul reduit
format per una taula i dos cadires, amb una ocupació almenys de 0,80 x 1,50 metres.

Att T Delimitació de la terrassa

1. L'ocupació de la terrassa 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. 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.

Art 8 lnstal.lacions elèctriques

1. El subministrament elèctric que doni servei a una terrassa se sotmet a les
reglamentacions vigents per a les instal'lacions de baíxa tensió i a les instal'lacions en
espaid'ús públic.

2. La instal'lació que dóna suport a l'enllumenat s'ha de realitzar de manera que quan

es tanqui I'establiment permeti deixar totalment aïllada l'alimentació elèctrica, la qual

s'ha de desconnectar des del quadre general de I'establiment de restauració o

assimilat de forma independent a la resta d'instal'lacions.
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Secció 2: Condicions generals de localització de les terrasses

Art 9. Condicions bàsiques de localització

1. Les terrasses s'ubiquen preferentment davant l'establiment de què depenen; allà on

no sigui possible, es pot admetre el. seu desplaçament, especialment a places,

rambles, passeigs i avingudes.

A petició del sol.licitant, l'òrgan competent, previ informe potestatiu de la Ponència

Tècnica de Terrasses, pot determinar que la terrassa sobrepassi la longitud del local.

En el cas d'una segona sol.licitud de llicència de terrasses sobre el mateix espai,

comportarà la no renovació automàtica de la primera i I'aplicació del procediment

previst a la Secció 2 delCapítolVl d'aquesta Ordenariça.

2. Si hi ha diferents establiments confrontants, i la longitud d'ambdós espais ocupats

de forma continua per les terrasses mesurada en paral'lel a la façana supera els 10,00

metres, les terrasses hauran de mantenir entre elles una separació útil mínima d'1,80

metres, llevat que la llicència contingui disposicions diferents

Art l0 Distàncies mínimes als elements urbans i edificis

1. L'espai ocupat amb terrasses haurà de respectar I'espai lliure necessari per tal de
garantir I'accessibilitat universal i la seguretat, segons la normativa sectorial

corresponent.

2. Les terrasses no poden impedir o dificultar la utilització dels serveis públics, l'ús i el

manteniment del mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit i l'accés a
establiments i edificis privats, atenent a les mesures orientatives que figuren a I'Annex l.

3. En compliment de I'apartat anterior, la ubicació de les terrasses ha de mantenir una

distància adequada per garantir I'accessibilitat i la seguretat, tenint en compte les

particularitats de cada cas, en especial, als següents elements:

a) Els accessos a les estacions de metro i es parades d'autobús itramvia.

b) Els elements urbans singulars, amb protecció historicoartística, les escultures, els

elements vegetals, les fonts o mobiliaris d'utilització publica.

c) Els carrils iestacionaments bici.

d) Les sortides d'emergència.
e) Els guals.

A aquests efectes i als de l'article 10.2, l'Annex 1 conté les distàncies orientatives. El

servei tècnic competent podrà ajustar-les justificadament, tenint en compte les

particularitats de la ubicació sol'licitada en cada cas concret.
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4. Correspondrà a la Ponència Tècnica de Terrasses l'aprovació dels criteris
interpretatius, les circulars o les instruccions que resultin pertinents i coordinar
I'actuació dels districtes amb la voluntat de garantir el compliment de les condicions
d'accessibilitat universal i de seguretat.

5. En el procediment d'atorgament d'una llicència, l'òrgan competent pot determinar
que els elements del mobiliari urbà es desplacin si amb aquesta mesura s'aconsegueix
facilitar-ne la utilització i el manteniment. Els costos derivats del desplaçament dèl

mobiliari urbà i, si s'escau, de la reposició al seu estat anterior són a càrrec del titular
de la llicència.

6. Quan llespai de la terrassa contingui un o més escocells, aquests han de disposar
d'un element de protecció de I'arbrat, d'acord amb el model normalitzat que aprova
I'Alcaldia, previ l'informe de la Comissió Tècnica de Terrasses.

Secció 3: Condicions específiques de localització de les terrasses

Article ll. ltinerari de vianants accesèible

1. La ubicació de les terrasses ha de respeitar l'itinerari de vianants accessible, en els
termes establerts en la normativa vigent aplicable d'accessibilitat.

2. En carrers de vorera diferenciada, s'ha de mantenir un espai lliure de pas,

preferentment entre la façana i la terrassa, que de forma orientativa es del 50% de
l'amplada total de la vorera. Justificadament es pot adoptar una altra distribució de
l'espai lliure, mantenint lliure entre el 40 i el 60%. Per modificar els percentatges

esmentats, caldrà informe favorable de la Ponència Tècnica de Terrasses.

3. Excepcionalment, les terrasses es poden situar adossades a la façana quan raons
tècniques determinin la impossibilitat de situar-les a la zona exterior de la vorera i

també en aquells casos en què les característiques del vial ho imposin, quan en resulti
una distància més àmplia per al pas dels vianants o quan d'aquesta manera la

terrassa s'integri millor en l'entorn. La disposició de terrasses adossades a la façana,
la qual ha d'estar fonamentada, requereix, en tot cas, d'un informe favorable de la
Ponència Tècnica de Terrasses i d'un informe favorable de I'lnstitut Municipal de
Persones amb Discapacitat i que s'adoptin les mesures oportunes per garantir
I'itinerari de vianants accessible, les quals srhan de fixar a la llicència corresponent, i el

seu cost I'ha d'assumir el titular de la llicència.

Article 12. Garrers de plataforma única

En carrers de plataforma única s'ha de respectar I'itinerari de vianants accessible així
com el pas de vehicleS d'emergències. En els casos on la configuració de la
urbanització condicioni els passos, es poden adoptar solucions alternativés, previ

informe favorable de la Ponència Tècnica de Terrasses.
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Article 13. Places

Les terrasses que es poden autoritzar en les places no poden ocupar mes del 50 per

cent de la superfície lliure destinada als vianants de l'espai d'ús públic de la plaça.

Article 14. Porxos

1. En els porxos nomes es poden situar taules, cadires, faristols i estufes.

2. La situació de l'espai de la terrassa a l'interior del porxo ha de deixar una amplada
mínima de pas lliure d'acord amb les normes vigents de promoció de I'accessibilitat i

de supressió de barreres arquitectòniques, i de conformitat amb I'Annex B de la
lnstrucció relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona.

Article 15. Rambles i passeigs

1. Les terrasses que es poden autoritzar a les rambles i els passeigs no poden ocupar
mes del 50 per cent de I'ample del passeig central o rambla.

2. Quan nomes sigui possible situar les terrasses en un sol costat, s'ha de mantenir
aquesta distribució al llarg de tota la rambla o passeig.

Article 16. Front de mar, ports, platges, parcs ijardins

El nombre i la ubicació de les terrasses que es poden autoritzar en el front de mar, els
ports, les platges i els parcs ijardins venen regulades per les condicions especifiques
de les concessions administratives que regulen aquests espais.

Secció 4: Condicions i característiques dels elements de les terrasses

Article 17. Elements de les terrasses

1. Són elements bàsics de les terrasses les cadires i les taules.

2. Són elements accessoris de les terrasses els para-sols i els altres elements mòbils i

desmuntables, com ara paravents, jardineres, testos, mobiliari auxiliar, il'luminació,
estufes, elements publicitaris, mampares, pissarres, faristols o altres elements

d'informació dels productes de l'establiment.

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.
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d) Les actuacions en viu

e) Els aparells i sistemes diemissió i reproducció audiovisuals

4. Els elements de la terrassa no es poden recolzat, lligar o ancorar a I'arbrat o als
altres elements urbans.

Article 18. Característiques generals dels elements de les ferrasses

1. Els elements instal'lats en una terrassa han de ser preferentment del mateix model i

tipus.

2. Els elements de mobiliari instal.lats en una terrassa han de poder ser retirats
fàcilment de I'espai lliure.

Article 19. Gadires itaules

1. Les taules i cadires han de ser preferentment d'alumini, d'acer inoxidable, de fusta o
de material tèltil, i han de disposar d'elements de protecció (especialment tacs de
goma'en tots els peus i, en cas que es puguin apilar, eh tots els punts de contacte) per

minimitzar el sorolltant en l'ús com en la col'locació i retirada.

2. A partir de I'hora de tancament de la terrassa, i mentre I'establiment de restauració o

assimilat romangui obert, es permet I'apilament temporal de taules i cadires a I'espai
dlús públic de la terrassa, sense obstaculitzar en cap cas I'espai de pas dels vianants.
Si durant aquest temps es lliguen les taules i cadires, les cadenes o els altres sistemes
de subjecció han d'anar protegits amb goma o plàstic per minimitzar el soroll en la

col' locació o retirada.

3. Les taules i cadires s'han de retirar diàriament de I'espai d'ús públic a partir de I'hora
de tancament de I'establiment de restauració o assimilat, en eltermini màxim establert
a la llicència, excepte que aquesta, els criteris territorials o zones d'excel'lència
permetin deixar-les a l'espai públic en les condicions que assenyali.

Article 20. Para-sols

1. Els para-sols han de ser fàcilment desmuntables. S'han de retirar diàriament a partir

de l'hora de tancament de I'activifat de la terrassa, en el termini màxim establert a la
llicència, llevat que aquesta, els criteris territorials o zones d'excel'lència permetin

deixar-los a I'espai d'ús públic en les condicions que assenyali.

2. La llicència municipal de terrassa ha d'establir les condicions en què es permet

I'ancoratge dels para-sols al paviment i les dels elements de protecció dels buits de
I'espai públic quan es retiren els para-sols. A aquests efectes les sol'licituds de
llicència que continguin para-sols s'han d'acompanyar amb declaració responsable,
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signada per un tècnic o una tècnica competent i pel la persona titular de l'establiment,

on s'assumeix la correcta estabilitat del para-sol, el suport i I'ancoratge.

3. Els elements del para-sol han de deixar una alçada mínima lliure de 2,20 metres i

no sobrepassar els seus elements els 3,50 metres d'alçada màxima.

4. Les cobertes han de ser de materials tèxtils o similars, suportats per elements

lleugers.

5. En cas que hi hagi estufes o elements d'il'luminació, el material tèxtil no ha de ser
propagador de la flama.

6. La projecció en planta del para-sol no pot superar els límits de delimitació de la
terrassa, incloent-hi les distàncies assenyalades per a protegir l'arbrat.

Article 21. Paravents

1. Només es poden autoritzar els paravents laterals en temporada d'hivern, en un

màxim de dos costats.

2. Els paravents han de ser enrotllables, solidaris als para-sols, sense cap estructura
addicional i de material no rígid itransparent.

3. Els paravents no poden superar els límits de delimitació de la terrassp.

4. En cas d'existir estufes, el material tèxtil ha de ser no propagador de la flama

5. Aquests paravents s'han de retirár a partir de I'hora de tancament de I'activitat de la

terrassa i en el termini màxim establert a !a llicència, excepte que aquesta, els criteris

territorials o zones d'excei.lència permetin deixar-los a I'espai d'ús públic en les

condicions que assenyali.

6. La llicència municipal de terrassa ha d'establir les condicions en què es permet

l'ancoratge dels paravents al paviment.

Article 22. Mampares .

1. Només es poden. instal.lar mampares rígides en els laterals si estan previstes

expressament a la llicència, als criteris territorialq o a les zones d'excel'lència.

2. En tot cas, les mampares han de ser del mateix tipus i han de reunir almenys els

requisits següents:

a) Alçada màxima des del paviment: 1,40 metres.
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b) En cas de combinar-se amb jardineres, han de ser solidàries amb aquestes, han de
formar part del mateix disseny integrat i han de tenir el mateix color a I'estructura de
suport.

c) Han de ser de vidre transparent, sense estructura a la part superior. El vidre ha de
ser de seguretat, de doble capa.

d) Les seves parts opaques, en cas d'existir, no han de superar els 0,80 metres
d'alçada des delsò|.

Article 23. Jardineres itestos

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.

2. Només es poden instal'lar jardineres itestos en places icarrers de plataforma única
sense trànsit de vêhicles si estan previstos expressament a la llícència, als criteris
territorials o a les zones d'excel.lència.

3. Està prohibida la col'locació de jardineres i testos com a delimitador lateral
permanent quan no es trobi previst expressament a la llicència, als criteris territorials o
a les zones d'excel.lència

4. Les jardineres i els testos estan sotmesos a les condicions següents

a) El material ha de ser unitari per a cada terrassa.

b) Les dimensions han de ser d'un màxim de 0,50'metres d'amplada i de 0,80 meires
d'alçada.

c) Han de contenir plantes i aquestes han de ser naturals, vives i d'una alçada màxima
respecte del paviment d'1,40 metres.

d) Les plantes han d'estar sempre en bon estat de conservació, amb les puntes

tallades i el contorn de manera adequada per impedir que sobrepassin les mesures
màximes establertes

5. Es prohibeixen les imitacions artificials de les plantes de qualsevol material, excepte
que aixís'autoritzi previ informe favorable de la Comissió Tècnica de Terrasses.

Article 24. tUlobiliari auxiliar per als serveis de la terrassa

1. Només es poden instal'lar mobles auxiliars si estan previstos expressament a la
llicència, als criteris territorials o a les zones d'excel'lènda.

2. En aquests supòsits, els mobles auxiliars han de complir els requisits següents
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a) Han de tenir unes dimensions màximes d'alçada, amplada i longitud de 0,90 x 0,60
x 1,00 metres respectivament.

b) Han d'estar harmonitzats amb la resta d'elements de la terrassa, i han de disposar
de rodes per a la seva retirada a partir de I'hora de tancament de I'activitat de la
terrassa, en el termini màxim establert a la llicència, excepte que aquesta o els criteris
territorials permetin deixar-los a I'espai d'ús públic en les condicions que assenyali.

3. Aquest mobiliari s'ha de col'locar dins de I'espai delimitat de la terrassa i computa a

efectes d'ocupació amb un mínim de superfície d'1,00 x 1,20 metres.

4. Aquest mobiliari no es pot utilitzar com a barra de servei, ni per a desenvolupar
funcions d'elaboració o manipulació d'aliments, ni dedicar-se a cap altre us que

desvirtuï el seu caràcter estrictament auxiliar. Nomes el pot fer servir el personal de

servei a la terrassa i tampoc no es permet atendre des d'aquest mobiliari al públic en
general.

Article 25. ll.luminació

S'admet la il'luminació de les terrasses subjecta a les condicions següents:

a) Nomes s'admeten elements d'il'luminació solidaris o ancorats sota els para-sols.

b) Els elements d'il'luminació no han d'impedir que els para-sols es pleguin.

c) Preferentment els elements d'il'luminació han de funcionar amb bateries
autònomes
d) Els elements d'il'luminació i les bateries han d'estar homologats.

Article 26. Estufes

1. Les estufes o calefactors són considerats elements climatitzadors no fixos. Per tant,
han de ser retirats i emmagatzemats a l'interior del local fora de l'horari de I'activitat de
la terrassa.

2. El nombre màxim d'estufes autoritzables per a una terrassa està limitat per la

potència total instal'lada, segons:

a) En cas d'instal'lar estufes de gas, la relació potència tèrmica instal'lada/àrea
calefactada no pot ser superior a 500WVm2.

b) En cas d'instal'lar estufes elèctriques, el nombre màxim permès serà la relació
potència elèctrica instal'lada/àrea calefactada no pot ser superior a 150WUm2.

3. Les estufes han d'estar homologades de conformitat amb la normativa vigent de la
Unió Europea i han de complir la reglamentació tècnica corresponent.

4. No s'admetran en cap cas models d'estufes de tipus domèstic o decoratiu.
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5. Les estufes s'han de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa.

6. Les estufes només poden restar enceses mentre la terrassa estigui ocupada.

7. En períodes d'alta contaminació no es podran encendre les estufes de gas

8. El període permès d'utilització d'aquests aparells és la temporada d'hivern

Article 27. Pissarres, faristols o elements de funcionalitat equivalent

1.'S'admet la col'locació d'un únic element per anunciar els productes que se
serveixen a les terrasses amb unes dimensions màximes de 0,60 x 0,60 x 1,50 metres
d'amplada, profunditat i alçada.

2. L'element en qüestió s'ha de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa

3. Les pissarres, els faristols o els altres elements de funcionalitat equivalent s'han de
retirar a partir de I'hora de tancament de I'activitat de la terrassa, en el termini màxim
establert a la llicència, excepte que la llicència, els criteris territorials o les zones
d'excel'lència permetin deixar-los a I'espai d'ús públic en les condicions que assenyali.

Article 28 Bujols de recollida.selectiva de residus

Els bujols corresponents a la terrassa només s'admeten si es guarden dins del

mobiliari auxiliar i de forma que no siguin visibles des de I'exterior.

Secció 5: Condicions dels establiments de restauració o assimilats

Article 29 Condicions dels establiments als quals es vincula la terrassa

1. Els establiments de restauració o assimilats han de complir les condicions
d'accessibilitat corresponents i han de disposar dels serveis sanitaris en la proporció i

les condicions mínimes establertes a l'Annex V de I'Ordenança municipal de les

activitats i establiments de concurrència pública de Barcelona aprovada pel Plenari del

Consell municipal en sessió d'11 d'abril de 2003.

2. Les activitats complementàries d'activitats principals només poden disposar de
terrassa en l'espai fora del recinte d'aquestes, sempre que I'activitat complementària
tingui accés directe des de I'espai públic.

3. Els serveis sanitaris i de gestió de residus han de ser els que corresponguin a

I'aforament de I'establiment més el de la terrassa.

Article 30. Règim d'horaris de les terrasses

1. Amb caràcter general, els horaris d'obertura i tancament de les terrasses són els
següents:
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a) De diumenge a dijous, de 8:00 a24:00 hores.

b) Divendres i vigílies de festius, de 8:00 a 01:00 hores.

2. Mitjançant decret de I'Alcaldia, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, els horaris es poden modificar en els supòsits següents:

a) En dates concretes d'interès de ciutat.

b) En dates concretes d'interès de districte.

c) En emplaçaments situats en zones turístiques.

d) En temporada d'estiu.

Article 31. Limitació d'emissions

El funcionament de les instal'ladons autoritzades no pot emetre al medi ambient

sorolls, llum, olors ni altres emissions que suposin una molèstia per al ve'Ínatge i els

vianants.

Article 3l bis. Atenció a les terrasses

Els clients de les terrasses han de ser atesos directament a ta terrassà pel titular de la
llicència o pels treballadors i treballadores de I'establiment de què depèn la terrassa.

En cap cas s'accepta que els propis clients hagin d'anar a recollir les consumicions a
I'interior de I'establiment.

L'Ajuntament vetllarà per que les condicions salarials s'ajustin al que determina el

conveni col'lectiu de treball apÍicable.

Article 32. ldentificació de I'establiment en la terrassa

1. Els para-sols i els respatllers de les cadires poden constituir un suport per a la
identificació de I'establiment de restauràció o assimilat en les condicions següents:

a) L'únic missatge permès és la raó social o el nom comercial de I'establiment o

concessionari.

b) No s'admet la incorporació de marques ni codis de productes.

c) La identificació ha de ser impresa, esgrafiada o pintada directament sobre el

material corresponent.

2. La identificació es permet exclusivament en les zones de la ciutat definides a

I'Ordenança dels usos del paisatge urbà segons la tipologia de zonificació.
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Article 33 Publicitat en les terrasses

Les cadires i les taules de la terrassa poden constituir un suport per a la publicitat

d'acord amb elque estableix I'Ordenança dels usos del paisatge urbà.

Gapítol lll De les llicències municipals de terrassa

Secció l: Disposicions generals

Article 34. Subiecció a llicència municipal de terrassa

1. La instal'lació iel funcionament de les terrasses en els espais lliures públics o
privats d'ús públic requereix la prèvia obtenció d'una llicència municipal.

2. La instal'lació de la terrassa en espai lliure públic de titularitat municipal és un

supòsit d'ús comú especial i es subjecta a una llicència per a l'aprofitament especial
del sòl de domini públic municipal en què s'ubica.

3. La llicència per a la instal'lació de la terrassa en espais lliures privats d'ús públic

autoritza I'aprofitament especial de l'ús públic a què es troben afectes, i se sotmet a

les condicions establertes en aquesta Ordenança.

Article 35 Concurrència de llicències

1. La llicència de terrassa és independent de les altres llicències o actes de control
preventiu que conóorrin sobre I'activitat, i sempre que sigui possible s'han de sol'licitar
itramitar de forma simultània.

2. L'activitat d'identificació de I'establiment de restauració o assimilat que afecta la

terrassa s'autoritza de forma integrada amb la llicència d'aquesta.

3. L'activitat de publicitat que afecta la terrassa s'autoritza d'acord amb I'article 34 de
I'Ordenança dels usos del paisatge urbà.

Article 36 lnexistència de dret preexistent

1. La mera concurrència dels requisits necessaris perquè I'ocupació per a l'ús de
terrassa pugui ser autoritzada no atorga cap dret a I'obtenció de la llicència municipal

de terrassa.

2. L'Ajuntament, considerant totes les circumstàncies reals o previsibles, té plena

llibertat per atorgar o denegar, i també revocar, la llicència, i hi ha de prevaler I'interès
general sobre el particular.

Pàgina 14 de 4



@ârËå?i:îft"

lnstitut del Paisatge Urbà i la Oualltat de Vlda

Av. Drassanes, 6-8 p1.21

08001 Barcelona
Tel. 93 256 25 07
Fax. 93 3'|7 51 82
u so sd e I pa i s atg e @b c n. c at
www. bcn.cavpaisatgeurba

Article 37 Abast de la llicència

1. L'atorgament de la llicència municipal de terrassa habilita per exercir de forma

annexa o accessòria I'activitat de restauració en els mateixos termes que permet el

tÍtol habilitant de I'activitat de I'establiment de restauració o assimilat, amb les
limitacions establertes en aquesta Ordenança i les que en matèria de consum,
prevenció de.l'alcoholisme, emissió de sorolls o qualssevol altres estableixen les

ordenances municipals i la legislació sectorial aplicable.

2. La llicència municipal de terrassa s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici

del de terceres persones.

Article 38. Contingut de la llicència

1. La llicència atorgada per l'òrgan municipal competent inclou almenys la delimitació i

les dimensions de I'espai sobre el qual s'autoritza, la situació, l'horari, les limitacions

d'índole ambiental a què resta condicionada, els elements que s'han d'instal.lar a la
terrassa, amb especificació dels mòduls i característiques, i també el .període de
vigència i els períodes de suspensió derivats d'esdeveniments tradicionals que puguin

dificultar I'ocupació de I'espai.

2. La llicència ha d'indicar si disposa d'autorització de I'activitat de publicitat, atorgada
d'acord amb I'article 34 de I'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de
Barcelona.

3. La llicència ha de concretar si amb les condicions assenyalades en el projecte

tècnic presentat en la sol'licitud, es permet I'ancoratge o no de certs elements al

paviment i, en cas d'existir instal'lació elèctrica, si es permet o no el soterrament de la
línia elèctrica de servei per ta terrassa. Ambdós condicions favorables han de permetre

I'obtenció de la llicència d'obres a la via pública.

Article 39. Eficàcia

1. La llicència municipal de terrassa en els espais lliures de domini públic municipal
resta condicionada al pagament de la taxa prevista a I'Ordenança fiscal núm. 3.10, de
les taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres
serveis.

2. La llicència municipal Çe terrassa en els espais lliures privats que autoritza

I'aprofitament especial de lfús públic resta condicionada al pagament de la taxa
prevista a I'Ordenança fiscal núm. 3.1, de les taxes per serveis generals.
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Article 40. Gèdula de la terrassa

1. L'Ajuntament ha de proporcionar a la persona titular de la llicència de terrassa una

cèdula acreditativa del seu atorgament i de les seves característiques un cop que

s'han pagat les taxes a què es refereix I'article 39.'

2. La persona titular de la llicència té l'obligació de situar la cèdula de la terrassa
autoritzada a I'entrada del local principal, de forma que sigui visible des de la via
pública i a una alçada entre 1,00 i 1,60 metres d'alçada.

3. L'Ajuntament ha de lliurar anualment la cèdula amb la renovació de la llicència.

Article 41. Vigència i classes

1. Les llicències municipals de terrassa poden ser anuals, per temporada o per a
esdeveniments extraordinaris, com ara festes populars, revetlles i actes similars.

2. La llicència anual s'atorga per a un període que finalitza el 31 de desembre,
inclusivament, de I'any en curs.

3. La llicència per temporada abasta des de l'1 .de maig fins al 31 d'octubre, ambdós
dies inclusivament.

4. La llicència per a esdeveniments extraordinaris s'atorga exclusivament pel temps
que es determini en funció de les seves característiques.

Article 42. Requisits generals per a la sot'ticitud de la llicència

1.La sol'licitud de llicència de terrassa anual, pertemporada, o per a esdeveniments
extraordinaris, es pot presentar en qualsevol moment, sens perjudici del que s'indica a
I'article 83.

2. La persona interessada a obtenir la llicència de terrassa ha de ser titular de la
llicència de restauració o assimilat de I'establiment a què es vincula la terrassa.

3. L'establiment de restauració o assimilat ha d'estar degudament legalitzat amb la

llicència d'establiment obert al públic o amb la comunicació prèvia d'activitat.

4. En el cas que estigui sotmès a llicència, el titular de l'establiment de restauració o
assimilat ha d'haver comunicat a l'Ajuntament la posada en funcionament de I'activitat
i, si escau, ha d'estar en possessió de I'acta de verifiaació.

5. El titular de I'establiment de restauració o assimilat ha de disposar d'una pòlissa

d'assegurança que estengui la seva cobertura als riscos, d'igual naturalesa, que es
poden derivar del funcionament de ta terrassa.
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per atorgar o denegar la tlicència

1. Per a la concessió o denegació de la llicència de terrassa, l'òrgan municipal

competent ha de tenir en compte, almenys, les circumstàncies següents:

a) Elvalor turístic o patrimonial de la zona.

b) La concurrència d'instal'lacions de terrasses.

c) La incidència en la mobilitat i accessibilitat de la zona.

d) La particular disposició de l'espai públic de la zona.

2. L'existència de proeediments de disciplina que es trobin en tramitació amb relació al

local principal pot motivar la denegació de la llicència de terrassa.

3. L'existència de deutes de naturalesa tributària local de la persona titular de

I'establiment de restauració o assimilat a què es vincula la terrassa comporta la

denegació de la llicència municipal de terrassa.

Secció 2: Procediment general d'atorgament o denegació de les llicències de

terrasses

Article 44. Obiecte

1. Aquesta secció té com a objecte regular el procediment general per a resoldre les

sol.licituds de llicències de terrasses que s'aplica en els casos en què no s'han
presentat diverses sol' licituds relatives a I'emplaçament sol' licitat.

2. Ên el supòsit que eg formulin diverses sol'licituds per al mateix emplaçament
s'aplicarà el procediment d'assignació d'espais regulat al capítol 6 d'aquesta

Ordenança.

Article 45. Sol.licitud

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 I'article 70

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

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 itaules que es pretén instal'lar,
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d) L'augment de I'aforament previst respecte de l'establiment principal.

e) La disponibilitat d'espais per l'emmagatzematge dels elements bàsics de la

terrassa.

2. La sol'licitud corresponent s'ha d'acompanyar almenys amb la documentació
següent:

a) Plànol de l'emplaçament de I'establiment ðe restauració o assimilat.

b) Croquis de la superfície de la terrassa sobre la qual sol'licita la llicència.

c) lndicació o senyalització dels elements urbans existents sobre ó a prop de la
terrassa que se sol'licita.

3. Mitjançant Decret de la Comissió de Govern, s'ha de concretar la documentació a
què es refereix I'apartat 2 i el seu abast.

4. La sol'licitud es cónsidera completa quan s'hagi presentat tota la documentació
exigida.

Article 46. Procediment

1. Un cop que s'ha rebut la sol'licitud ila documentació, et servei tècnic competent
verifica el compliment dels requisits generals i la documentació presentada.

2. Per a la tramitació de la sol'licitud, el servei tècnic ha de demanar, de forma
motivada, un informe a la Comissió Tècnica de Terrasses en els supòsits següents:

a) Quan existeixin dubtes en la interpretació dels aspectes tècnics continguts en
aquesta Ordenança o en els seus annexos.

b) Quan els materials proposats o el seu color no respongui a les característiques
generals contingudes en aquesta Ordenança.

c) Quan calgui precisar les distàncies o situacions específiques respecte a monuments
o edificis protegits.

d) Quan l'informe del servei tècnic competent sigui desfavorable a la concessió, abans
d'emetre la resolució de la llicència, s'elevarà a la Comissió Tècnica de Terrasses pel

seu dictamen.

3. La Comissió Tècnica de Terrasses ha d'emetre l'informe en eltermini màxim de deu
dies des de la seva sol'licitud, i si transcorre aquest termini i no s'ha emès l'informe,
les actuacions del procediment poden prosseguir, sens perjudici que l'òrgan competent
per a la resolució pugui interrompre eltermini dels tråmits posteriors.
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competent pot denegar la llicència

5. Cas que la Comissió Tècnica de Terrasses no corrobori l'informe per la denegació

de la llicència, s'haurà d'incloure a I'informe anual de la Comissió.

Article 47. Termini de resolució

1. El termini per a resoldre les sol'licituds de llicència municipal de terrassa és de
quinze díes, llevat que sigui necessari l'informe de la Comissió Tècnica de Terrasses;

en aquests cas, el termini és de trenta dies, sens perjudici de la facultat de suspensió
prevista en I'article 46.3.

2. La manca de resolució i de notificació en els terminis de l'apartat 1 faculta la
persona interessada per entendre denegada la sol'licitud.

Article 48. Obligacions dels titulars

Els titulars de la llicència municipal de terrassa, durant la seva vigència, estan obligats

ai

a) Retirar diàriament de I'espai d'ús públic els elements bàsics i els elements

accessoris quan I'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.

b) Garantir que la terrassa manté les condicions sense les quals no li hauria estat

atorgada la llicència.

c) Adaptar les instal'lacions a les noves condicions que estableixin les disposicions
normatives posteriors a l'atorgament de la llicència.

d) Complir les condicions de la llicència atorgada.

e) Mantenir vigent la pòlissa d'assegurances corresponent a I'establiment i la têrrassa,
que ha de cobrir almenys els riscos de funcionament de la terrassa, de la instal'lació i

de la reposició dels elements de l'espai d'ús públic

f) lnformar a l'òrgan municipal competent de qualsevol canvi relatiu a les condicions

autoritzades o a les característiques o el funcionament de la terrassa, demanar-ne la

revisió quan correspongui en atenció als terminis establerts i sol'licitar l'ampliació o la
modificació de la llicència si els canvis previstos ho justifiquen.

g) Reparar els danys que es produeixin sobre I'espai d'ús públic en què s'ubica la

terrassa, derivats de la seva utilització.
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h) Manienir les instal.lacions i els elements que componen la terrassa i el seu entorn
en les degudes condicions de neteja i seguretat, tant durant l'activitat com
immediatament després de tancar-la al públic.

i) Deixar sempre lliure d'obstacles l'itinerari de vianants, no ocupant la vorera amb cap
tipus d'objecte fora dels límits assenyalats.per el perímetre de la terrassa.

j) Retirar totes les instal'lacions i elements que composen la terrassa en el moment de
cessament de I'activitat per un període superior a dos mesos.

Secció 3: Efectes

Article 49. Renovació

1. Les llicencies anuals i de temporada es renoven automàticament, amb efectes 1 de
gener les anuals i 1 de maig les de temporada, pel mateix termini i condicions, una
vegada que s'ha efectuat el pagament de la taxa corresponent, llevat que el titular
formuli de forma expressa, en el termini de quinze dies abans de l'inici del nou període

de vigència de la llicencia, la seva voluntat contraria a disposar de la llicencia
renovada.

En'el cas d'una segona sol'licitud de llicència de terrasses sobre un mateix espai,
comportarà la no renovació de la primera i l'aplicació del procediment previst a la

Secció 2 del Capítol Vl,d'aquesta Orden ança 2. L'Ajuntament pot denegar la renovació
automàtica de les llicències en els supòsits següents:

a) Si s'han iniciat procediments per molèsties de soroll o d'altres derivats de I'activitat.

b) Si s'observa un incompliment reiterat de les condicions de la llicència principal o
accessòria

c) Si s'ha iniciat un.procediment sancionador per I'incompliment de les condicions de la
llicència principal o de la terrassa per falta greu o molt greu.

d) Si no s'ha efectuat la comunicació de la transmissió de la llicència de I'establiment
de restauració o assimilat.

e) Si s'han modificat les circumstàncies existents en el moment.de l'atorgament de la
llicència objecte de la renovació.

3. Les llicències per a esdeveniments extraordinaris no són renovables.
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Article 50. Transmissió

1. La llicència municipal de terrassa és transmissible només juntament amb la
transmissió del títol habilitant de I'establiment de restauració o assimilat a què està

vinculada.

2. Per ser efectiva la transmissió cal que es comuniqui per escrit a l'òrgan competent
per a I'atorgament de la llicència de terrassa, amb aplicació de la normativa reguladora

dels espectacles públics i activitats recreatives.

3. No es poden transmetre les llicències que, en relació amb la terrassa:

a) Són objecte d'un procediment d'inspecció, d'un expedient sancionador o de
qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentrej no

s'hagi complert la sanció imposada o s'hagi resolt l'arxiu de I'expedient per manca de

responsabilitats.

b) Són objecte d'un procediment de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una

resolució ferma que confirmi la llicència.

Article 51. Suspensió temporal

1. Si h¡ concorren circumstàncies sobrevingudes d'interès públic que impedeixen

l'efectiva utilització dels espais per a la finalitat autoritzada de terrassa, com ara

esdeveniments públics, situacions d'emergència o altres de naturalesa anàloga, la

llicència municipal de terrassa resta sense efecte de forma temporal fins que

desapareguin les circumstàncies, sense generar dret a indemnització. Amb aquesta

finalitat, la resolució que s'adopti ha d'indicar el termini de la suspensió.

2. Els titulars de les llicències municipals de terrassa tenen I'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 eltermini que aquesta estableixi.

3. En cas de realització d'obres promogudes per les administracions públiques que

afecten la utilització dels espais compresos a la llicència de terrassa, s'ha de declarar
mitjançant resolució la suspensió temporal de la llicència. Si la suspensió supera els

30 dies naturals s'ha de procedir d'ofici al retorn de la quantia de la taxa corresponent

al període efectiu de la suspensió.

Article 52.'Extinció

1. La llicència municipal de terrassa s'extingeix pels motius següents:

a) Peltranscurs del termini de vigència atorgat

b) Per renúncia de la persona titular
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c) Per cessament en I'activitat de I'establiment de restauració o assimilat.

d) Per revocació

e) Per caducitat

f) Per manca de pagament de la taxa corresponent dins del període de pagament

voluntari.

g) Pels mateixos motius que es pot denegar la renovació automàtica.

2. Uncop que !a llicència municipal de terrassa s'ha extingit, qui n'ha estat el titular
està obligat a retornar els espais ocupats a l'estat originari i, si la llicència ho estableix
expressament, a millorar les condicions en què estaven abans {e la instal'lació. En tot
cas, l'incompliment d'aquesta obligació habilita I'Ajuntament per a la seva execució a

càrrec d'el titular de la llicència.

Article 53. Gaducitat

1. L'Ajuntament pot declarar la caducitat de la llicència anual o de temporada en el cas
que, en qualsevol moment de la seva vigència, I'activitat s'aturi sense justificació

durant més de trenta dies.

2. La declaració de caducitat no genera dret a rebre indemnització.

3. El procediment per declarar la caducitat s'inicia d'ofici, s'ha de donar un tràmit
d'audiència.a les persones interessades i s'ha de resoldre i notificar dins del termini de
trenta dies des de la notificació d'inici del procediment.

Article 54. Revocació

1. La llicència municipal de terrassa pot ser revocada per motius d'interès públic en els
supòsits següents:

a) Si resultá incompatible amb les condicions generals aprovades amb posterioritat.

b) Si el titular incompleix els requisits o les condicions en virtut dels quals li va ser
atorgada.

c) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van determinar I'atorgament de la
llicència, o si en sobrevenen d'altres de noves que, en el cas d'haver existit, n'haurien
comportat la denegació. La llicència també es pot revocar quan s'adoptin nous criteris
d'apreciació.

d) Si la terrassa no s'ha adaptat a les noves normes que I'afectin, dins el termini que

s'hagi establert amb aquesta finalitat.
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e) Si la revocació és imposada com a sanció.

f) Si es produeixen danys en el domini públic, se n'impedeix la utilització per activitats

de major interès públic o es menyscaba l'ús general.

2. La revocació no genera dret a indemnització, llevat que es produeixi per canvi dels

criteris d'apreciació.

3. El procediment per revocar la llicència s'inicia d'ofici, s'ha de donar un tràmit

d'audiència a les persones interessades.

La resolució de la revocació i la notificació d'aquesta s'han de produir dins el termini de

tres mesos del moment en què es notifica I'obertura de I'expedient.

ArticleSS. Protecció de la legalitat

1. Les accions o omissions que presumptament comportin una vulneració de les

determinacions contingudes en aquesta Ordenança, subjectes a sanció, han de donar
lloc a les actuacions administratives necessàries per aclarir els fets i per incoar un

procediment o més d'un que tinguin per objecte, conjuntament o separadament,

l'adopció de les mesures següents:

a) La restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat.

b) La imposició de sancions.

c) La determinació dels danys i els perjudicis causats.

2. Enqualsevol dels procediments a què fa referència I'apartat 1 es poden acordar les

mesures provisionals prèvies previstes als articlè 59 i 60 o les mesures provisionals de

I'article 74 que siguin necessàries per evitar el manteniment dels efectes de la infracció

i la comissió de noves infraccions, i també per assegurar l'eficàcia de la resolució final.

Article 56. lnspecció icontrol

1. Els titulars de les llicències municipals de terrassa han de permetre i facilitar I'acció

inspectora de I'Ajuntament; la qual es pot dur a terme en qualsevol moment, sens

perjudici de les accions específiques de control de funcionament de la terrassa i els

seus elements i de revisió de les llicències municipals

2. L'acci6 inspectora municipal la duen a terme les persones al servei de I'Ajuntament
que exerceixen I'acció d'inspectora i que tenen la consideració d'agents de I'autoritat

per i pels membres de la Guàrdia Urbana. També poden col'laborar en la inspecció
persones o empreses amb l'especialització tècnica que determini un decret de la

Comissió de Govern.
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3. Com a resultat de la inspecció, els agents actuants han d'estendre un acta, en la
qual les persones interessades poden fer constar la seva disconformitat i les seves
observacions. L'acta s'ha de notificar a les persones interessades i a l'òrgan municipal
competent.

Article 57. Actuacions administratives

Si el resultat de la inspecció constata irregularitats, l'òrgan competent, després de
valorar la incidència que tenen en la seguretat de les persones o els béns o en la

convivència entre els ciutadans, pot optar entre:

a) Requerir les modificacions o millores necessàries per reparar les irregularitats, fixar
un termini per efectuar-les i obrir un procediment sancionador si no són fetes dins el

termini establert.

b) Acordar directament llobertura del procediment sancionador, amb I'adopció de les
mebures provisionals que siguin necessàries, sens perjudici de les mesures prèvies a
la incoació del procediment sancionador exposades a la lletra següent.

c) Ordenar el tancament o la suspensió de la llicència de terrassa i la retirada dels
seus elements.

Article 58. Terrasses sense llicència en espais d'ús públic de titularitat municipal

1. Les instal'lacions de terrasses subjectes a aquesta Ordenança iels seus elements
integrants, que es trobin sobre espais d'ús públic de la titularitat municipal sense la
preceptiva llicència o que excedeixin la superfície autoritzada poden ser retirats
mitjançant una ordre de l'òrgan competent, en l'exercici de la potestat de recuperació
d'ofici de l'Ajuntament.

2. Els serveis municipals poden executar l'ordre sense més avís que la notificació a la
persona interessada de I'ordre a què fa referència I'apartat 1. Aquesta notificació es
pot dur a terme en el mateix moment de la retirada o de I'acte de I'execució material.

3. L'ordre de retirada empara totes les execucions materials que calgui fer mentre
persisteixin les circumstàncies que la van motivar. En el cas de resistència al

desallotjament, s'han d'adoptar les mesures necessàries per a la recuperació de la
possessió del domini públic.

Article 59. Terrasses sense llicència en espais d'ús públic de titularitat privada

1. Les instal'lacions de terrasses subjectes a aquesta Ordenança que es trobin sobre
espais privats d'ús públic sense llicèncía poden ser objecte de les mesures
provisionals prèvies de suspensió. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament pot procedir,
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prwia Í'audiència a la persona interessada, a ordenar motivadament la suspensió de

la terrassa i la retirada dels seus elements.

2. La mesura provisional prèvia ha de ser confirmada, modificada o revocada en

l'acord d'iniciació del procediment sancionador corresponent, que s'ha d'efectuar en el

termini màxim de quinze dies des de I'adopció de la mesura. La mesura provisional

resta sense efecte si no s'obre I'expedient sancionador dins del dit termini o si l'acord

d'iniciació no conté cap pronunciament exprés.

Article 60. Retirada diària dels elements de la terrassa

1. L'incompliment reiterat de I'obligació de retirar diàriament de I'espai públic els

elements bàsics de la terrassa, establerta a l'article 48, lletra a) faculta I'Ajuntament,

amb aplicació de criteris de congruència i proporcionalitat, per procedir a la retirada

dels elements de la terrassa de l'espai públic.

2. L'Ajuntament ha de notificar a la persona titular de la llicència de terrassa aquesta

actuació de retirada, d'acord amb el que srestableix a l'article 56, ha d'indicar el lloc on

aquests elements han estat dipositats i ha de practicar la liquidació de la taxa

corresponent.

3. La notificació a què es refereix I'apartat 2 ha d'advertir del termini màxim dintre del
qual la persona interessada pot recollir al seu càrrec els elements retirats, i si no atén

aquesta obligació I'Ajuntament pot considerar aquests elements com a abandonats i

procedir, si escau, a la seva destrucció o alienació

Article 61. Despeses derivades de la retirada

Les despeses que s'originin per les actuacions referides en els articles 58, 59 i 60,

juntament amb I'import dels danys i perjudicis causats, són a càrrec de la persona

responsable de la instal.lació, que està obligada al seu ingrés, prèvia la corresponent
liquidació.

Capítol V Règim sancionador

Article 62. lnfraccions

1. Les infraccions tipificades per la legislació d'espectacles públics i activitats

recreatives, de medi ambient i d'urbanisme són sancionades d'acord amb la regulació

respectiva.

2. A més, constitueixen infraccions administratives a aquesta Ordenança les accions i

les omissions que contravenen les obligacions, els deures, les càrregues i les

prohibicions que s'hi estableixen.
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3. Les infraccions que tipifica aquesta Ordenança es classifiquen en infraccions molt
greus, greus i lleus.

Article 63. lnfraccions molt greus

Tenen el caràcter d'infracció molt greu:

a) lnstal'lar una terrassa a l'espai d'ús públic sense llicència o fora del període

autoritzat.
b) lncomplir I'horari de tancament en més de quaranta-cinc minuts.
c) lncomplir dos o més vegades els requeriments específics formulats per

l'Administració municipal, quan aquests tenen la consideració d'infracció greu, i

serà d'aplicació el disposat a I'article 66.
d) Excedir I'ocupació de la terrassa en més de 6 mòduls dels autoritzats o del 50 per

cent dels mòduls o de la superfície autoritzats
e) Reduir amb l'excés d'ocupació autoritzada I'ample llíure de la vorera de forma que

pertorbi greument o impedeixi el pas dels vianants o dificulti el pas a persones de
mobilitat reduÏda.

f) Produir molèsties greus al veTnat derivades del funcionament de la terrassa amb
incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança

g) Promoure la celebració d'actuacions en viu no autoritzades.
h) Ocupar els escocells dels arbres amb algun element u objecte de la terrassa o de

I'establiment principal
i) lnstal'lar equips musicals i altres elements de megafonia

Article 64. lnfraccions greus

Tenen el caràcter d'infracció greu:

a) lncomplir I'horari d'inici o tancament de la terrassa en més de trenta minuts i en

menys de quaranta-cinc minuts.
b) lncomplir dos o més vegades els requeriments específics formulats per

l'Administració Municipal, quan aquests tenen la consideració d'infraccions lleus.

c) Excedir l'ocupació de la terrassa en més de 4 mòduls dels autoritzats o del 20 per

cent ifins al 50 per cent dels mòduls o de la superfície autoritzats.
d) Reduir amb I'excés d'ocupació autoritzada, I'ample lliure de la vorera de forma que

pertorbi el pas dels vianants.
e) lnstal'lar a les terrasses elements no autoritzats.

Ð Produir molèsties al veinat derivades del funcionament de la terrassa amb
incompliments de les condicions establertes en aquesta ordenança.

g) lncomplir I'obligació de retirar i/o recollir els elements de les terrasses en finalitzar
el seu horari de funcionament.

h) Tancar els límits de la terrassa amb materials no autoritzats, siguin o no

transparents.
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i) Exhibir qualsevol mena de publicitat no autoritzada als elements de la terrassa.
j) Servir a la terrassa productes alimentaris no autoritzats a I'establiment de

restauració o assimilat al que està vinculada.
k) Presentar en els procediments relatius a les terrasses documents o dades que no

s'ajustin a la realitat
l) No disposar de la pòlissa d'assegurança en vigor.
m) Cedir [explotació de la terrassa a una persona que no sigui el titular de la llicència.

n) No efectuar la comunicació de la transmissió de llicència de terrassa
o) Tolerar la celebració d'actuacions en viu no autoritzades.
p) lmpedir o obstaculitzar la funció inspectora.
q) Modificar el perímetre de delimitació de la terrassa marcat al paviment.

Incomplir les obligacions de neteja en les zones d'excel'lència de terrasses i del seu

entorn, tant durant I'activitat com immediatament després de tancar-la al públic

Article 65. lnfraccions lleus

Tenen el caràcter d'infracció lleu

a) No exhibir en lloc visible la cèdula de la terrassa, de manera que no sigui possible

llegir-ne el contingut des de l'exterior del local.

b) Excedir I'ocupació de la terrassa fins a 2 mòduls no autoritzats o al 20 per cent dels

mòduls o de la superfície autoritzats.
c) Incomplir l'horari d'inici o de tancament de la terrassa en trenta minuts o menys.

d) Mancar al decòrum en I'acurat manteniment de les plantes o els seus suports
(ardineres).

e) lncomplir les obligacions de neteja en la terrassa i el seu entorn, tant durant

I'activitat com immediatament després de tancar-la al públic.

f) Qualsevol incompliment de les obligacions d'aquesta ordenança que no sigui

constitutiu d'infracció greu o molt greu.
g) No atendre degudament les terrasses. S'entén que les terrasses no estan

degudament ateses quan no es manté el seu ordre i neteja, i no s'atén at client

directament a la terrassa.

Article 66. Sancions per la comissió d'infraccions molt greus

Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a molt greus poden ser

sancionades amb:

a) Una multa de fins a 3.000 euros.

b) La revocació de la llicència de terrassa en I'activitat en què s'ha comès la infracció i

la inhabilitació per ser titular d'aquesta llicència per un període d'un any en cas de

reincidència en la comissió d'infraccions molt greus en l'activitat esmentada.
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Article 67. Sancions per la comissió d'infraccions greus

Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a greus poden ser sancionades

amb:

a) Una multa de fins a 1.500 euros.
b) L'avançament de I'hora de tancament fins a seixanta minuts per un període de fins

a tres mesos, mesura que ha de ser aplicable, si escau, a la llicència objêcte de

renovació.

La suspensió de l'eficàcia de la llicència de terrassa en l'activitat en què s'ha comès la
infracció per un període de fins a dos mesos eñ cas de reincidència en la comissió

d'infraccions greus en l'activitat esmentada.

Article 68. Sancions per la comissió d'infraccions lleus

Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a lleus poden ser sancionades

amb una multa de fins a75O euros.

Article 69. Graduació de tes sancions

1. La sanció imposada ha de ser sempre proporcionada a la gravetat dels fets i a les

circumstàncies concretes de cada cas. Amb aquesta finalitat, l'òrgan sancionador ha

de graduar l'aplicació de les sancions establertes per aquesta Ordenança, motivant-la

expressament d'acord amb un o més d'un dels criteris següents:

a) La gravetat i la transcendència social de la infracció.

b) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat de les persones.

c) Els perjudicis, qualitatius i quantitatius, que s'hagin ocasionat a les persones i als

béns.

d) La reincidència, en el termini d'un any, en la comissió d'infraccions tipificades per

aquesta Ordenança sancionades mitjançant una resolució ferma.

e) La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció

f) La bona disposició manifestada per complir les disposicions d'aquesta Ordenança,

acreditâda amb I'adopció de mesures de reparació abans de finalitzar l'expedient

sancionador.

2. Els criteris establerts a I'apartat 1 no es poden utilitzar per graduar la sanció

imposada si s'integren en la descripció de la conducta tipificada com a infracció.
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Article 70. Persones responsables

1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança les persones

físiques o jurídiques titulars de la llicència de terrassa. En el cas que no es determini el

grau de participació de les diferents persones que han intervingut en la comissió de la
infracció, la responsabilitat serà solidària.

2. En el cas que la infracció sigui imputada a una persona jurídica, en són

responsables solidàries les persones físiques que n'ocupen càrrecs d'administració o

direcció que hagin comès la infracció o que hi hagin col'laborat activament, que no

acreditin haver fet tot el possible, en el marc de les seves competències, per evitar-la,
que l'hagin consentit o que hagin adoptat acords que la possibilitin, tant si han cessat

en la seva activitat com si no.

Article 71. Prescripció de les infraccions i sancions

1. Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança prescriuen en els terminis
següents:

a) En el cas de les infraccions molt greus, als tres anys.

b) En el cas de les infraccions greus, als dos anys.

c) En el cas de les infraccions lleus, als sis mesos.

2. Les sancions imposades per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta

Ordenançà prescriuen en els terminis següents:

a) En els cas de les sancions per infraccions molt greus, als tres anys.

b) En el cas de les sancions per infraccions greus, als dos anys.

c) En el cas de les sancions per infraccions lleus, a I'any.

Article 7 2. P ¡ocediment sancionador

El procediment per sancionar les infraccions tipificades en aquesta Ordenança és

l'establert a I'Ordenança reguladora del procediment sancionador, aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 26 de març de 2010.

Article 73. Caducitat

El procediment sancionador s'ha d'haver resolt i se n'ha d'haver notificat la resolució

en el termini màxim de sis mesos des que es va obrir, llevat que es doni alguna de les

circumstàncies establertes per la legislació de règim jurídic de les administracions
públiques ide procediment administratiu comú que comporti la interrupció del còmput.
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Un cop vençut aquest termini, es produeix la caducitat,de les actuacions, d'acord amb
el que estableix la dita legislació.

Article 74. Mesures provisionals

1. Un cop obert un expedient sancionador per la presumpta comissió d'infraccions molt
greus, greus o lleus, l'òrgan competent pot acordar, per mitjà d'una resolució motivada,
les mesures provisionals pertinents en cada cas per evitar el manteniment dels efectes
de la infracció i la comissió de noves infraccions, i també per assegurar que el
procediment es desenvolupi correctament i que la resolució final sigui eficaç.

2. Les mesures provisionals poden consistir a adoptar o, si escau, confirmar qualsevol

de les mesures prèvies a I'obertura del procediment previstes als articles 59 i 60.

3. En el cas d'expedients sancionadors per la presumpta comissió de faltes molt greus

o greus que puguin comportar la imposÍció de sancions no pecuniàries, amb la finalitat
de garantir I'eficàcia de la resolució final, l'òrgan sancionador ha d'adoptar la mesura
provisional de prohibir la transmissió de la llicència, en els termes que estableix l'article
50.

4. Les mesures provisionals poden ser revocades o modificades, d'ofici o a instància
de part, durant el procediment sancionador, i s'extingeixen en el moment, que se
n'adopta la resolució final, llevat que siguin imposades en qualitat de sañció. En

aquest cas, la durada de la mesura provisional computa, si escau, a I'efecte del
compliment de la sanció.

Gapítol 6. Zones d'excel.lència de terrasses i procediment d'assignació d'espais
per a la instal.lació de terrasses

Secció l. Zones d'excel.lència de terrasses

Article 75. Declaració de zones d'excel.lència de terrasses

1. La Comissió de Govern, mitjançant un decret, pot declararzones d'excel'lència de
terrasses aquells espais -en especial, places, rambles, passeigs, avingudes i altres
vials destacats de la ciutat- on les terrasses dels establiments de restauració han de
complir amb uns estàndards superiors de qualitat pel que fa al disseny, la integració
amb l'entorn i les condicions de manteniment, d'acord amb les regles específiques que

conté el llibre d'estil corresponent.

2. La declaració de zona d'excel'lència'ha d'estar justificada en les qualitats especials
de I'espai que s'hi comprèn, que I'erigeixin com una zona singular de la ciutat, ja sigui
per les característiques del vial o vials afectats, l'entorn arquitectònic, la concentració
turística o la intensitat de I'oferta comercial, entre d'altres.
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3. La declaració de zona d'excel.lència comporta, entre d'altres conseqüències
' previstes en aquest capítol, I'obligació de mantenir el bon estat dels elements del

mobiliari de la terrassa, segons el llibre d'estil que s'aprovi, i la neteja de les terrasses,

sense perjudici de la possibilitat d'organitzar-se per prestar-lo de forma col'lectiva.

Article 76. lniciativa

1. L'ihici del procediment I'ha d'acordar el regidor o regidora competent a instància del

sector d'urbanisme o l'àrea de promoció econòmica o bé a instància dels titulars
d'establiments de restauració amb llicència de terrassa que representin, com a mínim,

el 20 per cent dels establi,ments de restauració amb llicència de terrassa existents a

l'espai que es pretén que eb declari com azona d'excel'lència.

Quan el procediment s'inicii a instància dels titulars d'establiments de restauració,

aquests han d'especificar a la seva sol.licitud la delimitació,de la zona d'excel'lència
que es proposa i les circumstàncies que justifiquen aquesta declaració. No existeix cap

dret a declarar un espai com a zona d'excel'lència, si bé la denegació d'inici del
procediment s'ha de motivar degudament.

2. Correspon a l'Alcaldia determinar els òrgans competents per incoar i tramitar els
procediments administratius a la declaració de les zones d'excel'lència.

Article 77. Proiectes de decret

1. El projecte de Decret de delimitació de lazona d'excel'lència s'ha d'acompanyar
d'una memòria on s'ha de justificar la delimitació proposada, la concurrència dels

requisits perquè I'espaisiguideclaratzona d'excel'lència i la incidència pressupostària,

econòmica isocial de la declaració.

2- El projecte de Decret i la Memòria amb què s'acompanyi s'han de sotmetre a la
Comissió Tècnica de Terrasses, que ha d'emetre el seu informe en el termini màxim

d'un mes des de la seva sol.licitud. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s'ha

emès l'informe, les actuacions del procediment poden prosseguir.

3. L'expedient relatiu al projecte de declaració, amb el vistiplau de l'òrgan que ha

adoptat la iniciativa, s'ha de sotmetre a informació pública per un període no inferior a

un mes. Així mateix, s'ha de dur a terme, en el mateix termini, un tràmit d'audiència
amb els titulars dels establiments del districte o districtes afectats per la declaració de

la zona d'excel' lència.

Article 78. Aprovació

Correspon a la Comissió de Govern, a proposta de l'òrgan que ha adoptat la iniciativa,

aprovar el Decret que declari un espai com a zona d'excel'lència. El Decret ha de tenir

el contingut següent:
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a) Delimitació de I'espaique constitueix la zona d'excel'lència

b) Llibre d'estil

Article 79. Publicació

Un cop aprovats, el decrets de declaració de zones d'excel'lència han d'ésser
publicats íntegrament, per a la seva eficàcia, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i la Gaseta Municipal, i s'ha de permetre I'accés a través de la seu
electrònica municipal.

Article 80. Llibre d'estil

1. Per a cada espai declarat com a zona d'excel'lència, s'ha d'elaborar un llibre d'estil
que fixi els criteris que han de respectar les terrasses que s'hi inclouen pel que fa al

cromatisme, els materials i êl disseny, que podrà preveure solucions estètiques i

tècniques de cromatisme, materials i disseny específiques, sempre que es respectin
les condicions d'accessibilitat.

2. El llibre o llibres d'estil s'aprovarà per Decret de la Comissió de Govern, previ

informe favorable de la Comissió Tècnica de Terrasses.

3. Als efectes d'aquesta, el llibre d'estil és la disposició de caràcter general que ha

d'acompanyar la declaració de zona d'excel'lència i que conté les previsions que han

de respectar les terrasses que s'hi inclouen en matèria de cromatisme, materials i

disseny.

Article 81. Drets i obligacions dels titulars de llicències de terrasses en zones
d'excel'lència

1. Els titulars de llicències de terrasses en zones d'excel'lència tenen dret a

a) Disposar d'aquells elements del mobiliari de la terrassa als quals es refereixi el

llibre d'estil.

b) Disposar d'un servei comú de neteja i manteniment de les terrasses.

2. Els titulars de llicències de terrasses en zones d'excel'lència tenen t'obligació de:

a) Respectar el llibre d'estil pel que fa a les característiques dels elements de la
terrassa.

b) Mantenir el bon estat dels elements del mobiliari de la terrassa als quals es
refereixi el llibre d'estil i la neteja de les terrasses, sense perjudici de la possibilitat

d'organitzar-se per prestar el servei de neteja de forma col'lectiva.
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Article 8l bis. Criteris territorials

1. Mitjançant decret de la Comissió de Govern, es podran aprovar, de forma
excepcional per garantir el bon funcionament de I'espai públic, criteris territorials, amb

la finalitat d'adequar, si escau, I'aplicació de I'ordenança a les singularitats i usos de

I'espai públic. Són en especial, places, rambles, passeigs, avingudes i altres espais.

2. En cap cas s'admetran criteris territorials d'àmbit de barri o districte, En qualsevol

cas, els criteris territorials hauran de tractar causes diferenciades de les que permeten

la declaració de zones d'excel'lència de terrasses.

3. Correspon âl regidor o regidora de districte iniciar la tramitació. El projecte de decret

s'ha de sotmetre a la Comissió Tècnica de Terrasses, que haurà d'emetre el seu

informe en el termini màxim d'un mes des de la seva sol'licitud; transcorregut aquedt

termini sense que s'hagi emès I'informe, les actuacions poden prosseguir. A més,

s'haurà de donar un tràmit d'audiència als titulars de les llicències de terrasses
afectades.

4. Els decrets d'aprovació de criteris territorials poden contenir exclusivament els punts

següents:

a) L'àmbit territorial afectat.
b) El percentatge d'ocupació mitjançant terrasses de la zona, el qual ha de respectar

el que preveuen els apartats 2 i 3 de I'article 11 de I'Ordenança.
c) El percentatge d'ocupació mitjançant terrasses de lazona definit als articles 13.1 ¡

15.1 de I'Ordenança.
d) Els criteris d'instal.lació i manteniment a I'espai públic dels elements a què fan

referència els articles 19.3, 20.1, 21 .5, 22.1, 23.2, 23.3, 24.1, 24.2 a 27 .3 d'aquesta
Ordenança.

Secció 2 Procediment d'assignació dels espais lliures de titularitat pública per a
la instal.lació de terrasses

Article 82. Objecte i principis

1. El procediment regulat en aquest capítol estableix les condicions per a I'assignació

equitativa d'espais lliures de titularitat pública disponibles per instal'lar terrasses en

aquells emplaçaments on hi ha concurrència de sol'licituds.

2. El procediment d'assignació regulat en aquest capítol se sotmet als principis

d'objectivitat, publicitat i concurrència.

3. El procediment s'inicia d'ofici quan es formulen diverses sol'licituds per a un mateix

espai.
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Article 83. Termini i lloc per a la presentació de sol'licituds

1. El termini per a la presentació de sol'licituds o de modificació de les llicencies
atorgades per la seva concessió en el proper període anual o semestral finalitza el dia

15 de setembre de cada any. En cas de ser festiu, el termini es prorroga fins al

següent dia hàbil.

2. La presentació s'ha de fer en el Registre municipal de l'Ajuntament de Barcelona, de
forma presencial o telemàtica

Article 84. Sol.licitud

La sol'licitud corresponent a noves llicències o modificacions de les existents s'ha
d'acompanyar amb la documentació indicada a t'article 45, llevat de l'estabtert a les

lletres b i c de l'aparlat 2.

Article 85. Comprovació

1. El districte competent sobre I'espai rep les sol'licituds i ha de fer les comprovacions
del compliment dels requisits de totes les sol'licituds entrades dins de termini, a fi
d'incorporar-les al procés d'assignació d'espais per atorgar les noves llicències.

2. Les sol'licituds presentades fora de .termini han de ser retirades del procés

d'assignació, circumstància que s'ha de notificar a la persona sol'licitant.

3. En el cas que les sol'licituds de llicència de terrassa no reuneixin les condicions de
documentació necessàries, o les establertes en aquesta Ordenança o en I'ordenació
singular de I'espai, s'ha de comunicar a la persona interessada les deficiències
detectades i aquesta disposa de deu dies per aportar documentació o fer-hi
al'legacions.

Article 86 Determinació de les sol.licituds admeses

1. Transcorregut el termini de presentació de sol'licituds establert a l'article 83, s'ha de
procedir a la confirmació de la llista de sol'licituds admeses, que constitueix la base

sobre la qual s'estableix el procés de distribució d'espais per a I'anualitat següent.

2. La llista de sol'licituds admeses s'ha de notificar a les persones interessades.

Article 87 Griteris per a I'assignació dels espais i mòduls

1. Si el nombre de sol'licitants acceptats és coincident amb el nombre de llicències de
l'assignació existent, i no hi ha peticions que representin variacions respecte a I'actual,

no s'ha de fer cap modificació en l'assignació de les llicències de I'exercici vinent.
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2. El nombre mínim de mòduls resultant de I'assignació no pot ser inferior a quatre per

establiment.

3. Els mòduls d'un establiment han d'estar agrupats en una mateixa delimitació de
I'espai de terrassa o en delimitacions contigties entre elles.

4. Les regles per a I'assignació dels espais es concretaran per decret de la Comissió
de Govern.

CapítolVll Règimfiscal

Article 88. Llicències de terrasses en espais lliures de titularitat municipal

Les llicències per a la instal'lació de terrasses en espai lliure de titularitat municipal es
troben òubjectes al règim fiscal que regula I'Ordenança fiscal núm. 3.10, de les taxes
per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis.

Article 89. Llicènc¡es de terrasses en espais lliures privats d'ús públic

Les llicències per a la instal'lació de terrasses en espai lliure de titularitat privada es
troben subjectes al règim fiscal que regula I'Ordenança fiscal núm. 3.1, de les taxes
per serveis generals.

CAPíTOL Vlll Comissió Tècnica de Terrasses

Article 90 Greació i naturalesa

1. Es crea la Comissió Tècnica de Terrasses com a òrgan col'legiat de caire consultiu
ide proposta que depèn de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

2. La Comissió Tècnica de Terrasses s'íntegra com a mínim per membres de les
Gerències d'd'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i d'Ocupació, Empresa i Ïurisme. Pot
incorporar a representants d'institucions vinculades al món del disseny, representants
d'entitats veïnals i representants del sector.

3. La composició concreta i el règim de funcionament, així com el desplegament de les
funcions establertes en aquesta Ordenança, s'han d'establir mitjançant un decret de
l'Alcaldia, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Article 9l Funcions

Són funcions pròpies de la Comissió Tècnica de Terrasses:

a) Emetre un informe en els supòsits previstos en aquesta Ordenança.

b) Emetre un informe sobre aspectes tècnics en el cas en què, potestativament, el

consideri necessari l'òrgan que instrueix el procediment per a resoldre un recurs
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d'alçada interposat contra la resolució de la sol'licitud de llicència municipal de
terrassa.

c) Elaborar propostes de circulars o instruccions necessàries per interpretar i aclarir les
qüestions que es plantegin en I'aplicació d'aquesta Ordenança.

d) Elaborar propostes de modificació de les condicions i les característiques dels
elements de les terrasses a què es refereix la disposició final primera.

e) Elaborar un informe anual amb la memòria detallada de l'activitat de la Comissió,
que inclourà el que estableix I'article 46.5, i un apartat de I'anàlisi dels terminis de
resolució i atorgament de llÍcències, i que es presentarà en la Comissió del Consell
Municipal corresponent.

Gapítol 9. Ponència Tècnica de Terrasses.

Article 92. Greació i naturalesa de la Ponència Tècnica de Terrasses

1. Es crea la Ponència Tècnica de Terrasses, com a òrgan col'legiat amb caràcter
consultiu de caràcter tècnic que depèn de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i

Mobilitat.

2. La concreció de la seva composició, funcions i règim de funcionament, correspon a
la Comissió de Govern, mitjançant decret que se sotmetrà a informació pública.

Article 93. Funcions de la Ponència Tècnica de Terrasses

Són funcions pròpies de la Ponència Tècnica de Terrasses:

a) Vetllar pel compliment de les condicions d'accessibilitat universal i de seguretat en
les terrasses previstes a I'article 10, 11.1 d'aquesta ordenança.

b) Emetre informe en el supòsits previstos en aquesta Ordenança.

De forma excepcional, emetre un informe a petició dels districtes sobre les propostes

de llicència presentades, i els criteris territorials.

Disposició addicional única.

1. En el termini de sis mesos ðes de I'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, I'Alcaldia
ha d'aprovar, previ informe de la Comissió Tècnica de Terrasses, un manual operatiu
per fixar els criteris de tramitació de les llicencies i els protocols operatius de la

inspecció i la disciplina.
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2. Els éstabliments inclosos dins el Catàleg del patrimoni arquitectònic, historicoartístic
i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona que disposin de
terrassa queden excèptuats del compliment de I'article 29.1 ¡ 29.3 d'aquesta
Ordenança mentre no realitzin canvis substancials a I'interior de l'establiment.

Als efectes d'aquest article s'entén per canvis substancials quan es duguin a terme
obres majors, o la modificació de I'activitat autoritzada que tingui repercussions
perjudicials o importants en la seguretat, la salut pública o el medi ambient, i/o que

impliqui un canvi del codi en elque hagi estat classificada I'activitat seguint I'establert a

I'Ordenança Municipald'Activitats id'intervenció integralde I'Administració.

Aquesta excepció s'ha d'entendre sense perjudici de les obligacions establertes per la
normativa de rang superior.

3. En el termini de 24 mesos des de I'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, el

Consell Municipal aprovarà la creació d'un catàleg de terrasses emblemàtiques de la
ciutat i establirà els nivells de protecció i les mesures que s'escaiguin per tal de
garantir la seva continuitat.

Disposició transitòria primera. Procediments iniciats abans de I'entrada en vigor
d'aquesta Ordenança

Els procediments per â l'atorgament de llicencies de terrasses iniciats abans de
I'entrada en vigor d'aquesta Ordenança es regeixen per la normativa vigent en el

moment de la presentació de la sol'licitud.

Disposició transitòria segona. Llicències vigents a I'entrada en vigor d'aquesta
Ordenança

Les llicències atorgades amb anterioritat a l'1 de gener de 2014 i susceptibles de
renovació s'han d'adaptar a les condicions d'aquesta Ordenança en els terminis
màxims següents:

a) Quan duguin a terme canvis substancials a I'interior del local, el nombre de sanitaris
i condicions d'accessibilitat de I'establiment d'acord amb I'article 29.1i29.3.

Als efectes d'aquest article s'entén per canvis substancials qùan es duguin a terme
obres majors, o la modificació de I'activitat autoritzada que tingui repercussions
perjudicials o importants en la seguretat, la salut pública o el medi ambient, i/o que

impliqui un canvi del codi en el que hagi estat classificada I'activitat seguint I'establert a

I'Ordenança Municipal d'Activitats id'intervenció integralde I'Administració.

Aquesta excepció s'ha d'entendre sense perjudici de les obligacions establertes per la
normativa de rang superior.
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b) A partir de l'1 de gener de 2021en el cas de les terrasses situades en el Port de
Barcelona

Disposició transitòria tercera Règim transitori de les disposicions especials
sobre terrasses

Mentre no s'aprovin els decrets de distribució prèvia o ordenació singular, previstos en
el capítol 6, continuen vigents les disposicions especials sobre terrasses (d'àmbit de
districte o inferior), en tot allò en què no s'oposin o contradiguin la present Ordenança.

Disposició transitòria quarta

1. A partir de l'entrada en vígor de la norma, I'Ajuntament, en el marc del procediment

de renovació automàtic anual, ha d'atorgar les noves llicències en les mateixes
condicions que les anteriors, sempre que aquestes respectin I'Ordenança de
Terrasses. Tanmateix, els titulars poden sol'licitar la modificació de la llicència amb
les noves condicions aprovades.

2. En el termini de dos anys a partir de l'entrada en vigor de la norma, I'Ajuntament ha

de comunicar als titulars de llicències que hagin patit una reducció del nombre de
taules i cadires per l'entrada en vigor de I'Ordenança de Terrasses aprovada per acord
del Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de.2013, la possibilitat

d'incrementar les taules i cadires de la terrassa, cas que els titulars no hagin sol'licitat
l'ampliació a I'empara d'allò previst a l'apartat 1r.

Disposició transitòria cinquena. Vigència dels Decrets de Distribucions Prèvies o
Ordenacions Singulars.

1. Els Decrets d'aprovació de Distribucions Prèvies i Ordenacions Singulars aprovats a
llempara de I'Ordenança de Terrasses per acord del Plenari del Consell Municipal de
20 de desembre de 2013 són vigents fins transcorregut el termini de dos anys a partir
de I'entrada en vigor de la norma, llevat que tinguin prevista una vigència inferior.

2. Mentre siguin vigents els decrets de Distribucions Prèvies i Ordenacions Singulars,
les referències que efectuÏn a l'Ordenança de Terrasses cal entendre-les efectuades a
I'Ordenança de Terrasses esmentada a I'apartat anterior.

3. Durant la vigència dels Decrets de Distribució Prèvia i d'Ordenació Singular,
I'Ajuntament pot modificar-los, d'acord amb el procediment previst per l'Ordenança de
Terrasses aprovada pel Plenari del Consell Municipal de 20 de desembre de 2013.
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Disposició transitòria sisena

Les terrasses del Port Olímpic de Barcelona es regeixen pel pla d'usos corresponent i

per la pròpia concessió administrativa. Cas que l'Ajuntament assumís la gestió directa,
la Comissió de Govern n'aprovarà la normativa específica.

Disposició transitòria setena

Les estufes de combustió, permeses a l'apartat 2 de I'article 26, queden prohibides a
partir de l'1 de gener de 2025

Disposició derogatòria

1. Es deroguen totes les disposicions d'igual rang o inferior que s'oposin aquesta
Ordenança o la contradiguin, i, en particular, les segúients:

a) L'article 33 de I'Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona,
aprovada el27 de novembre de 1998.

b) L'article 32 de I'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona,
aprovada el 26 de març de 1999.

c) Els articles 39.7 i 45.1.k) de I'Ordenança municipal de les activitats i dels
establiments de concurrència pública de Barcelona, aprovada l'11 d'abril de 2003.

d) L'Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses al Districte de Sant
Andreu, delterme municipalde Barcelona, aprovada el25 d'abrilde 1997.

2. Amb I'excepció del que preveu la disposició transitòria cinquena, es deroguen totes
les ordenances, decrets, resolucions o altres disposicions, d'àmbit de districte o
inferior, I'objecte dels quals sigui l'ordenació o la regulació de les autoritzacions de
terrassa i, en particular, les següents:

a) Criteris ordenadors que han de regir I'atorgament de llicències o per a la instal'lació
de terrasses a les places, carrers i espais públics del Districte de Gràcia, aprovada el
13 de febrer de 2001 (BOP de 4 d'abril de 2001).

b) Normativa del Pla de vetlladors eix de vianants dels carrers Rogent, Sèquia Comtal,
Plaça Font i Sagués i Rambla del Poble Nou, i zorìes d'anàlogues característiques,
aprovada per decret de 3 de desembre de 2001 (BOP de 29 de març de 2002).

c) Normativa que regula les condicions per a les llicències d'ocupació de via pública de
l'Av. Gaudí (vetlladors), aprovada per decret de 29 de juny de 2005 (BOP de 9 de juliol

de 2005).
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isuperfícies d'ocupació a res praces, carrers iespais públics del
Districte de Gràcia, aprovats per resolució de 13 de gener de 2006 (BOP de 2 de

febrer de 2006).

e) Pla regulador'de les autoritzacions de terrasses, vetltadors i mobiliari auxiliar al

Districte de I'Eixample, aprovat per decret de 26 d'abril de 2007 (BOP d'1 de maig de
2007).

f) Modificació del Pla regulador de les autoritzacions de lerrasses al Distiicte de Nou
Barris iannex gràfic, aprovada per decret de21 de febrer de 2011 (BOP de 15 de
març de 2011).

g) Criteris especials per a les llicències de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar al

Passeig de Sant Joan entre l'Arc de Triomf i I'Av. Diagonal, aprovats per decret de 22

de març de 2011 (BOP de 4 d'abril de 2011).'

h) Pla regulador de les autoritzacions de terrasses a I'Av. Paral'lel i les places

confrontants, aprovat per decret de 17 de juny de 2O11.

i) Pla regulador de terrasses del Districte de Les Corts i el seu annex gràfic, aprovat
per decret de 5 d'octubre de 2010 (BOP d'11 de novembre de 2010).

j) Modificació del Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Sarrià-

Sant Gervasi, aprovada per decret de 12 de gener de 2012 (BOP de 30 de gener de
2012).

Disposició Final Primera

La Comissió de Govern, mitjançant decret, pot modificar les distàncies orientatives que

conté I'Annex 1

Disposició Final segona

Els decrets de la Comissió de Govern referits en aquesta Ordenança. han de ser
sotmesos, abans de la seva aprovació a informació pública per un termini no inferior a
trenta dies. S'ha de donar compte al Plenari municipal de I'aprovació i s'han de
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Disposició Final Tercera

1. S'afegeix un nou apartat 4 a I'article 1 de I'Ordenança sobre l'ús de les vies i els

espais públics de Barcelona, aprovada el 27 de gener de 1998, amb la redacció

següent:
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<<4. Les terrasses dels establiments de restauració o assimilats ubicades en les vies i

els espais lliures d'ús públic, de titularitat pública o privada, es regeixen per

I'Ordenança de terrasses. >>

2. S'afegeix un nou apartat Sbis a l'article 43 de I'Ordenança sobre l'ús de les vies i els

espais públics de Barcelona, aprovada el 27 de gener de 1998, amb la redacció

següent:

<<5. bis. L'existència de deutes de naturalesa tributària local de la persona en nom de

la qual se sol'licita llicència o concessió comporta la seva denegació. >>

Disposició Finat Quarta

1. Es modifica I'article 33 de I'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de

Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999, amb la redacció següent:

<<Article 33. Zonificació per a les activitats d'identificació en terrasses

L'activitat d'identificació en les terrasses s'admet en les condicions següents:

a) Zonageneral i zones especials de transició: es permet únicament la identificació

sobre els para-sols i els respatllers de les cadires.

b) Zona especial de restricció: només s'accepta la identificació als respatllers de les

cadires. Aquesta identificació es pot realitzar mitjançant folres de materials tèxtils i en
qualsevol cas ha de ser unitària per a tota la instal.lació.

c) Zona de prohibició: no s'accepta la identificació en cap element de la terrassa.>>

2. Es modifica I'article 34 de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de

Barcelona, aprovada el 26 de març de 1999, amb la redacció següent:

<<Article 34. Activitats de publicitat en terrasses

1. L'activitat de publicitat en les terrasses és un ús excepcional del Paisatge Urbà, i

només s'admet en les cadires i en les taules.

2. L'activitat està subjecta a autorització municipal, que es considera implícita en el

conveni a què es refereix I'article 13.5.>>

3. Es dóna una nova redacció de l'apartat 5 de I'article 13, i I'actual apartat 5 passa a
ser I'apartat 6:

<<5. L'activitat de publicitat sobre els elements de les terrasses pot ser objecte de

sol.licitud d'autorització paisatgística per part del seu promotor, amb la conformitat de

les persones titulars dels establiments de restauració o assimilats. El 'procediment
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també pot tenir un acabament convencional d'acord amb I'article 88 de la Llei 34n992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. >>

Disposició Final Cinquena

1. Es modifica l'apartat 5 de l'article 39 de I'Ordenança d'establiments i centres de
comerç alimentari de Barcelona, aprovada el 29 d'abril de,2011, amb la redacció
seguent:

<<5. Els establiments especialistes de I'annex 1, amb les degudes garanties de
compliment de la reglamentació tecnicosanitària i mediambiental, poden disposar
d'espais de degustació de les seves especialitats. En aquests supòsits, a la superfície
de venda cal afegir-hi una superfície màxima de 20 m2 a I'interior de I'establiment.>>

2. Es modifica I'apartat 6 de I'article 39 de I'Ordenança d'establiments i centres de

comerç alimentari de Barcelona, aprovada el 29 d'abril de 2011, amb la redacció
seguent:

<<6. L'activitat de degustació consisteix en el consum, a I'interior del I'establiment i

també a I'exterior en les terrasses degudament autoritzades, dels productês de
l'especialitat que estan a la venda. La manipulació autoritzada per a la degustació dels
productes consisteix en una presentació del'producte a temperatura ambient o en fred,
tallat o trossejat mitjançant elaboració pròpia a les mateixes instal'lacions de
I'establiment, amb possibilitat d'escalfar-lo en un petit forn microones o un altre
sistema d'escalfament adequat. També s'hi pot tenir una màquina de preparar sucs i

cafetera, ja que la degustació pot anar acompanyada de begudes refrescants i

solubles. En cap cas es poden servir o anunciar dinars, sopars, menús ni qualsevol

altra forma de presentació que estigui regulada per als establiments de concurrèncía
pública.>>

3. Es modifica I'apartat 7 de I'article 39 de I'Ordenança d'establiments i centres de
comerç alimentari de Barcelona, aprovada el 29 d'abril de 2011, amb la redacció
següent:

<<7. Amb caràcter exclusiu i complementari, els establiments. de comerç alimentari
especialista amb degustació, poden disposar de terrasses amb vetlladors regulats a

l'Ordenança de Terrasses o bé en espais de titularitat privada . Els serveis sanitaris i la
gestió de residus han de ser els que corresponguin a l'aforament de la zona de
degustació més el de la terrassa.>>

4. S'addiciona un nou apartat, el I a l'article 39 de I'Ordenança d'establiments i centres
de comerç alimentari de Barcelona, aprovada el29 d'abril de 2011, amb la rédacció
següent:
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<<8. Els establiments especialistes amb zona de degustació han de tenir serveis

sanitaris per a ús dels seus clients. Cal seguir la normativa d'accessibilitat i supressió

de barreres arquitectòniques i les mesures de seguretat adients a la superfície i

aforament comptant amb la zona de degustació i la terrassa i que el dimensionat es

faci d'acord amb I'Annex V de la Ordenança d'activitats i d'establiments de pública

concurrència.>>

Disposició Final Sisena

En el termini de sis mesos es procedirà a l'adaptació de la normativa municipal vigent

a les disposicions d'aquest text normatiu.

Disposició Final Setena

La present Ordenança entra en vigor l'1 de gener de 2014

Annex I

Annex ll Relació d'espais susceptibles d'ordenació singular
i

1. D01- DP Pl. Pedró (Aprovació lnicial 1810512015, Aprovació Definitiva 2610512016)
2. D01- DP Pl. Sant Miquel (Aprovació lnicial 1810512015, Aprovació Definitiva

26t05t2016)
3. D01- DP C/Hort de la Bomba (Aprovació lnicial 181A512015, Aprovació Definitiva

26t05t2016)
4. D01- DP Plta. Aureli Capmany (Aprovació lnicial 1810512015, Aprovació Definitiva

irovació fnicial 18105t2015,5. D01- DP Pl. Pi, Pl. Sant Josep Oriol, Plta. Pi (A¡
Aprovació Defin itiva 26 I 05 120 1 6)

6. D01- DP C/Maquinista (Aprovació lnicial 2210512015, Aprovació Definitiva
26t05t2016)

7. D01- DP Pl. Jaume Sabartés (Aprovació lnicial 2210512015, Aprovació Definitiva
26t05t2016)

8. D01- OS C/Consolat de Mar (Aprovació lnicial 2211112016 Aprovació Definitiva
28109t2017)

9. D01- OS C/Requesens (Aprovació Inicial 2211112016 Aprovació definitiva
28tOgt2017)

10. D01- OS Pl. Olles i C/Rera Palau (Aprovació lnicial 22l1ll2}16Aprovació Definitiva
28t09t2017)

11. D01- OS Pl. Barceloneta (Aprovació Inicial 1310212017 Aprovació Definitiva
28t09t2017)

12. DO1- OS Pl. Sant Pere (Aprovació lnicial 13t02t2017 Aprovació Definitiva
28109t2017)

13. D02- OS Av. Gaudí (Aprovació lnicial 0410212015, Aprovació Definitiva2010512015)
14. DOz- OS Av. Mistral (Aprovació lnicial 2410312015, Aprovació Definitiva

21t10t2015)

Pàgina 43 de 4



@åå'å:?tlîtl"

lnst¡tut del Pa¡satge Urbà ¡ la Qualitat de Vlda

Av. Drassanes, 6-8 p1.21

08001 Barcelona
Tel. 93 256 25 07
Fax.93 317 51 82
u so sd e I pa ¡ s atg e @bc n. cat
www. bcn.cavpaisatgeurba

15. D02- OS Pg. Sant Joan (Aprovació lnicial 241031201[ Aprovació Definitiva
. 21t10t2015)

16. D02- DP C/Marina (Aprovació Inicial 24105t2016, Aprovació Definitiva 31t11t2016)
17. D02- OS Entorns Sagrada Família (Aprovació lnicial 2310612016, Aprovació

Definitiva 27 10412017)
18. D03- OS C/Blai-Blesa (Aprovació lnicial 2010112015. Aprovació Definitiva

28t01t2016) )

19. D05- OS C/Major de Sarrià, Pl. Sarrià i Consell de la Vila (Aprovació lnicial
28 I 05 I 20 1 5, Aprova ci ó Def i n itiva 23 I 09 I 20 1 5)

20. D05- OS Pl. Bonanova (Aprovació Inicial 2410412015, Aprovació Definitiva
22t07t2015)

21. D05- DP C/Bon Pastor-Aribau (Aprovació lnicial 1110512015, Aprovació Definitiva
22t07t2015)

22. DA6- OS Pl. delSol (Apr,ovació Inicial 1510212017, Aprovació Definitiva 2611012017)
23. D06- OS Pl. de la Vila dè Gràcia (Aprovació lnicial 1510212017 Aprovació Definitiva

26t1U2417)
24. DO6- OS Pl. de la Virreina (Aprovació lnicial 1510212017 Aprovació Definitiva

26t10t2017)
25. D06- OS Pl. de la Revolució (Aprovació lnicial 1510212017 Aprovació Definitiva

26t10t2017)
26. D06- OS Pl. del Diamant (Aprovació lnicial 1510212017 Aprovació Definitiva

26t10t2O17)
27. D06- OS Pl. Rovira i Trias (Aprovació lnicial 1510212017 Aprovació Definitiva

26t10t2017)
28. D06- OS Pl. Nord (Aprovació lnicial1510212017 Aprovació Definitiva 2611012017)
29. D07- DP Pl. Joan Cornudella (Aprovació lnicial ß1A512015, Aprovació Definitiva

26t45t2O16)
30. D07- OS Pl. Eivissa i Entrons (Aprovació lnicial 1711112016, Aprovació Definitiva

27ß4t2017)
31. D09- OS Pl. Comerç (Aprovació lnicial 1711212015, Aprovació Definitiva

24t11t2016)
32. D09- DP Pl. Masadas (Aprovació lnicial 25t04t2016, Aprovació Definitiva

15t12t2016)
33. D09- OS Rbles. Fabra i Puig i Onze de Setembre (Aprovació lnicial 2111012016,

Aprovació Definitiva 1610212017)
34. D09- OS Pl. Estació (Aprovació Inicial 2311112015, Aprovació Definitiva

02t03t2017)
35. D09- OS C/Pons i Gallarza i Arc del Mercat (Aprovació Inicial 2111012016,

Aprovació Definitiva 2010412017).
36. D10- OS Rbla. Poblenou (Aprovació lnicial 06/06/2016, Aprovació Definitiva

24t11t2016)
. 37. D00- OS Rbla. Catalunya (Aprovació Inicial 1811112014, Aprovació Definitiva

21t01t20't5)
38. D00- OS Av. Diagonal (Aprovació lnicial 1010412015, Aprovació Definitiva

25t02t2016)

Barcelona, 27 de desembre de2017
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nuroeús

Referència a:
Articulat de I'Ordenança

ArL 10. ANNEX I

lnterpretació gràfica

2Om darrera + 3m davant
Franja 5m sense elements

L> 5m

tr omr---1
-l----

ANNEX A1- FITXES GRÀFIOUES DË REGULACIÓ

o4



@tv¡:rsrul" ORDENANÇA DE TERRASSES DE BARCELONA

ACCES METRO

Referència a:
Articulat de I'Ordenança

Art. 10. ANNEX I

lnterpretació gràfica
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@års:lstl;" ORDENANÇA DE TERRASSES DE BARCELONA

APARCAMENT BICICLETES I BICING

Referència a:
Articulat de l'Ordenança

Art. 10. ANNEX I

lnterpretació grà11ca

Aparcament bicicletes

Bicing
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@9"'¡:l*ll; ORDENANçA DE TËRRASSES DE BARCELONA

CARRIL BICI

Referència a:
Articulat de l'Ordenança

Art. 10. ANNEX I

lnterpretació giàfica
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@ty¡::sr*" ORDENANÇA DE TERRASSES DE BARCELONA

GUALS o'RccÉs A vEHTcLES

Referència a:
Arliculat de l'Ordenança

Art. '10. ANNEX I

lnterpretació gràfica
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@*t*gt*; ORDENANÇA DE TERRASSES DE BARCELONA

cUALS D'RccÉs A vEHtcLES

Referència a:
Articulat de I'Ordenança

Art. 10. ANNEX I
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ORDENANçA DE TERRASSES DE BARCELONA

orsrÀrucres A cALçADA

Referència a:
Articulat de l'Ordenança

Art. 10. ANNÊX I

lnterpretació gràfica
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@ty¡:lst*" ORDENANÇA DE TERRASSES DE BARCELONA

ELEMENTS AMB VALORS PATRIMoNIALS, nRTísIcs I o'IruTeRÈS PAISATGísTIc

Referència a:
Articulat de I'Ordenança

ArL''l0. ANNEX I

lnterpretacið gràfica

En cas de catalogació A
reQuereix info¡me del Dept.
de Protecció del Patrimoni.

Per elements amb
catalogació B, haurà de
passar per Ponència tècnica.
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Ajuntament
de Barcelona

RESERVES D'ESTACIONAMENT

ORDENANÇA DE TERRASSES DE BARCELONA

Referència a:
Articulat de I'Ordenança

Art. 10. ANNEX I

lnterpretació gràfica
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Estacionament en bateria
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25.D06- OS Pl. de la Revolució (Aprovació lnicial 15/021201-7 Aprovació Definitiva
26lLO/2OL7)

26.D06- OS Pl. del Diamant (Aprovació lnicial 15/02 /20L7 Aprovació Definitiva
26/70l2}t7)

27.DO6- OS Pl. Rovira iTrias (Aprovació lnicial 15/02l2OL7 Aprovació Definitiva
26/tol2oL7)

28.D06- OS Pl. Nord (Aprovació lnicial 15/02 /2OL7 Aprovació Definitiva ZAln/ZOtll
29.DO7- DP Pl. Joan Cornudella (Aprovació lnicial 18/05 /20t5, Aprovació Definitiva

26/05/20L6)
30.D07- OS Pl. Eivissa iEntrons (Aprovació lnicialLTltLl21t6, Aprovació Definitiva

27/04l2oL7l
31.D09- OS Pl. Comerç (Aprovació lnicial L7/L2/2OL5, Aprovació Definitiva

24/1u2}t6)
32.D09- DP Pl. Masadas (Aprovació lnicial 251O4/20L6, Aprovació Definitiva

L5/L2l2oL6l
33.D09- OS Rbles. Fabra i Puig iOnze de Setembre (Aprovació lnicial2t/LOl2OL6,

Aprovació Defi n itiva L6 I O2l 2Ot7 )

34.D09- OS Pl. Estació (Aprovació lnicial 23/IL|2OLi, Aprovació Definitiva O2lO3/2OL7l
35.D09- OS C/Pons iGallarza iArc del Mercat (Aprovació lnicial2UlO/2016, Aprovació

Defi n itiva 2,O / 04 /2OL7)
36.D10- OS Rbla. Poblenou (Aprovació lnicial06/06/2016, Aprovació Definitiva

24/LLl20r6l
37.D00- OS Rbla. Catalunya (Aprovació lnicial t8lLIl2014, Aprovació Definitiva

2uOu20ts)
38.DOO- QS Av. Diagonal (Aprovació lnicial LOlO4l2015, Aprovació Definitiva

2s/02/2oL6)
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ANNEX II

ESTATACTUAL

Revisat en data: L9lL2l2Ot7

o Aprovades definitivament:

1. DOl- DP Pl. Pedró (Aprovació lnicial 18/05l2OL5, Aprovació Definitiva 261O5/2OL6!.

2. DOl- DP Pl. Sant Miquel (Aprovació lnicial 18/05lzlLí,Aprovació Definitlvã
26/os12016l

3. D01- DP C/Hort de la Bomba (Aprovació lnicial 18/05 /z}til,Aprovació Definitiva
26losl2oL6)

4. DOl. DP Plta. Aureli Capmany (Aprovació lnicial 18/05 /21Li,Aprovació Definitiva
26los/2OL6l

5. DOl- DP P¡. P¡, Pl. Sant Josep Oriol, Plta. Pi (Aprovació lnicial 18/05 !2OLS,Aprovació
Defi n itiva 26 | OS | 2OL6)

6. 001- DP C/Maquinista (Aprovació lnicial 22lO5l2OL5, Aprovació Definitiva
26/05/20t6l

7. D01- DP Pl. JaumeSabartés (Aprovació lnicial22lO5l2OL5, Aprovació Definitiva

t ':l:t¿?t:f¿"nsotat de Mar (Aprovacíó tniciat22lLLlltzaLlAprovació Definitiva
28/oe/2oL7l

9. D01- OS C/Requesens (Aprovació lnicial 22/LL(2OL6 Aprovació definitiva
28/Oel2OL7l

10.001- OS Pl. Olles i C/Rera Palau (Aprovació Inicial 22lL1-l2OL6 Aprovació Definitiva
28losl2OL7)

11.D01- OS Pl. Barceloneta (Aprovació lnicial 13102l2OL7 Aprovació Definitiva
zgloslzoL7l

12.D01- OS Pl. Sant Pere (Aprovació lnicial L3|O2/2OL7 Aprovació Definitiva
28lle/20171

13.D02- OS Av. Gaudí (Aprovació Inicial O4/O2/2OL5, Aprovació Definitiva 2OlO5/2OL5l

I4.DO2- OS Av. M¡stral (Aprovació lnicial 24103 /2Ot5ì Aprovació Definitiva
2uL0lzoLsl

15.002- OS Pg. Sant Joan (Aprovació lnicial24l03l2OL5, Aprovació Definitiva
ztltolzol.sl

16.D02- DP C/Marina (Aprovació lnicial 24105 /2016, Aprovació Definitiva 3LlLU2Ot6l
L7.D02- OS Entorns Sagrada Família (Aprovació lnicial 23106 /2OL6, Aprovació

Definitiva 27 |O4/2OL7)
18.D03- OS C/Blai-Blesa (Aprovació lnicial 2OIOL/20L5, Aprovació Definitiva

28/oLl2ot6)
19.D05- OS C/Major de Sarrià, Pl. Sarrià i Consell de la Vila (Aprovació Inicial

28 | OS / 2015. Ap rova ció Defi n itiva 23 / Og / 2Ot5)

20.D05- OS Pl. Bonanova (Aprovació lnicial 24/O4120L5, Aprovació Definitiva
22/07l2otsl

21.D05- DP C/Bon Pastor-Aribau (Aprovació lnicial 1U0512OL5, Aprovació Definitiva
22/071201s)

22.DO6- OS Pl. delsol(Aprovació lnicial t5lO2/2OL7, Aprovació Definitiva 26/LOl2Ot7l
23.D06- OS Pl. de la Vila de Gràcia (Aprovació lnicial 15/0212OL7 Aprovació Definitiva

26/Lo/2o17)
24.DO6- OS Pl. de la Virreina (Aprovació lnicíal 15/02 /2Of7 Aprovació Definitiva

26/LO/2OL7l
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