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lnforme jurídic que emet el departament d'Usos del Paisatge de I'lnstitut del Paisatge

Urbà, pel que fa a les consideracions i esmenes formulades pel Grup Municipal
Ciutadans-CS, al prqecte normatiu de modificació de I'Ordenança, de 20 de desembre
de 2013, de terrasses.

Antecedents:

Mitjançant escrit de 5 de gener de 2018, el Grup Municipal Ciutadans-CS formula
quatre esmenes al projecte normatiu de modificació de I'Ordenança, de 20 de

desembre de 2013, de terrasses, d'acord amb el que preveu l'article 111 del ROM.

Valoració jurídica:

La primera, fa referència a I'esmena de supressió de l'article 26 de l'Ordenança de
terrasses, relatiu a les estufes, que proposa la supressió del punt 2 (nombre màxim
d'estufeå autoritzables per a una terrassa) atès que estableix limitacions a la
potència total instal'lada, sense que es trobin justificades adequadament al text
normatiu.

El redactat que incorpora el projecte normatiu objecJe de I'esmena, estableix el

següent:

"2. El nombre màxim d'estufes autoritzables per a una tenassa esfâ limitat per Ia
potència totat instat. Iada, segons:

a) En cas d'instal.lar estufes de gas, la relació potència tèrmica instal'lada/àrea
calefactada no pot ser superior a 500VWm2.
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."

Valoració: Es proposa la desestimació de llesmena atès que la regulació i limitació
prevista al projecte normatiu segueix la línia adoptada en elseu dia en la redacció
originària de I'Ordenança. Confirma aquesta opinió l'informe de"Valoració de
I'impacte energètic i ambientalde /es esfufes per al calefactat de ferrasses"
elaborat per I'Agència d'Energia de Barcelona.

En el present cas, el projecte actual rebaixa el límit superior de la potència pel que

a les estufes de gas i ho incrementa pel que fa a les estufes elèctriques.
L'eliminació d'aquests límits, a judici d'aquest lnstitut del Paisatge Urbà,

comportaria una desregulació d'aquests elements pel que fa al seu impacte
energètic i climàtic, la qual cosa no és acceptable d'acord amb l'informe esmentat.

Proposta: Desestimació
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La segona, fa referència a I'esmena de modificació de l'article 76.2, relatiu a la
iniciativa del procediment per a la declaració de zones d'excel'lència de terrasses.

L'esmena proposa incrementar el límit previst altext normatiu al70o/o pel que fa
als titulars d'establiments de restauració on es pretengui que es declari com a zona
d'excel'lència de terrasses, atès que aquestes zones comporten la imposició d'uns
estàndards superiors de qualitat a totes les terrasses d'una zona delimitada de la
ciutat per la qual cosa s'ha de garantir que hi ha una àmplia majoria que recolza la

mesura.

Valoració: Es proposa la desestimació de I'esmena, atès que la representació
proposada en el projecte ja té en compte aquestes previsions.

Proposta: Desestimació

La tercera, fa referència a I'esmena d'adició a I'article 90, creació i naturalesa de la
Comissió Técnica de Terrasses, apartat 2, relatiu a la composició de la referida
Comissió, que proposa que els grups municipals puguin assistir amb veu però

sense vot a les reunions.

Valoració: Es proposa la desestimació de I'esmena presentada, atès que afecta a

una matèria que no forma part del projecte normatiu. Tanmateix la composició de
la Comissió Tècnica de Terrasses ja va ser modificada I'any 2016, per a ampliar el

seu caràcter representatiu i incorporar representants d'institucions vinculades al

món del disseny, representants d'entitats veïnals i representants del sector.

Proposta: Desestimació.

La quarta, fa referència a I'esmena de supressió de la disposició transitòria 6a de
I'Ordenança. .

L'esmena proposa la supressió de la prohibició de les estufes de combustió I'any
2025, atès que no es justifica adequadament la necessitat d'aquesta prohibició i,

afegeix, que és difícil preveure amb una anticipació de set anys, quina serà
I'evolució de la tecnologia, del mercat energètic i dels nivells de contaminació
atmosfèrica de la ciutat i,'per tant, serà necessari o no, I'establiment d'aquesta
prohibició.
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Valoració: Es proposa la desestimació. La justificació de la supressió d'aquests
elements a partir d'aquesta data és reduir la contaminació local (principalment

emissions de NOx) atès que, al situar-se dins delteixit urbà de Barcelona,

contribueixen a la immissió de NOx. Per tant, no resulta justificable el manteniment

d'aquests elements més enllà d'aquesta data quan altres ciutats del nostre entorn
ja les han prohibides (París) o ho estan en fase de debat per a la seva prohibició
(Madrid).

Proposta: Desestimació

La qual cosa fa constar, en Barcelona, a trenta de gener de dos mil divuit.

superior en Dret

d'Usos del Paisatge
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