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TNFoRME D'At.tecrirot¡s AL pRoJEcrE NoRMATIU DE MoDtFtcAcló oe
L'ORDENANçA DE TERRASSES

I. ANTECEDENTS

La comissió d'Ecologia Urbana i Mobilitat en sessió de data 1 de febrer de 2018
aprovà inicialment efprojecte normatiu de modificació de I'Ordenança de
Terrasses i acordà un període d'informació pública que finalitzàel22 de març de
2018.
Dins el període d'informació pública s'han presentat un total de 24 escrits
d'al.legacions que consten en la certificació del Secretari Municipal i un escrit
fora del termini.

II. AL.LEGACIONS PRESENTADES
Han estat presentades les següents al'legacions:

Nom: UTE KmZero
Data de presentació : 1610312018

Nom: L',ASSOC|ACIÓ D'EMPRESES DISTRIBUIDORES DE'BUTÀ (glp)

Data de presentació : 2010312018

Ñom: GREMI DE FLEQUERS DE BARCELONA.
Data de presentació: 21 10312018

NOM: I'ASSOCIACIÓ D'AMICS, VEÏNS I COMERCIANTS DE LA RAMBLA.
Data de presentació: 2110312018

NOM: I'ASSOC¡ACIÓ DE VETNS L'ÒSTA.
Data de presentació : 21 lO3l2O18

NOM: I'ASSOCIACIÓ DE VETNS PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA
BARCELONETA.
Data de presentació: 21 10312018

NOM: ASSEMBLEA DE BARCELONA EN COMÚ DE CIUTAT VELLA.

NOM: I'ASSOCIACIÓ PER LA SENSIBILITZACIÓ ENVERS LA DISCAPACITAT NOU

BARRIS.
Data de presentació : 22lO3l2O1 8

Nom:  , , , 
 , , ,  
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Adreça:
Data de presentació : 2210312018

NOM: I'ASSOCIACIÓ DE VETNS DEL POBLENOU
Data de presentació: 2210312018

NOM: I'ASSOCIACIÓ DE VETNES I VETNS DEL CLOT.CAMP DE L'ARPA.
Data de presentació : 2210312018

NOM: FEDERACIÓ ECOM.
Data de presentació : 221031201 I

Nom: .
Data de presentació : 221031201 I

Nom: .
Data de presentació : 2210312018

Nom:  .
Data de presentació: 2210312018

NOM: I'ASSOCIACIÓ DE VETNS DEL BARRI GOTIC.
Data de presentació 2210312018

NOM: ASSOCIACIÓ SOS ENRIC GRANADOS
Data de presentació : 221031201 8

Nom: Raimond Blasi i Navarro, en representació del GRUP MUNICIPAL
DEMÒCRATA.
Data de presentació : 2210312018

Nom: COL'LECTIU INTERMITENT DE LA RIVERA.
Data de presentació : 2210312018

NOM: EL RAVAL NO ESTÀ EN VENDA
Data de presentació : 2210312018

Nom: FEDERACTÓ D',ASSOC|AC|ONS DF VETNS I VEÏNES DE BARCELONA.
Data de presentació :2210312018

NOM: I'ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA INTEGRACIÓ DEL CEC.
Data de presentació : 22tO3l2Q1 8
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NOM: I'ASSOCNCIÓ OC VETruS IVETruES SAGRADA FAMILIA.
Data de presentació : 221031201 8

NOM: CIUTAT VELLA NO ESTÀ EN VENDA.
Data de presentació : 2210312018

NOM: I'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEïNES DE LA DRETA DE L'EIXAMPLE.

Data de presentació: 2310312018

Nom: CONSELL DE GREMIS DE COMERÇ DE BARCELONA.
Da.ta de presentació : 21 10312018

Nom: ONCE.
Data de presentació : 2210312018

Totes les al.legacions a excepció d'una han estat presentades dins del període de 30

dies d'informació pública de la resolució de la Presidència de l'organisme autònom

local lnstitut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, de data de 1 de febrer
de 2018 (publicada al BOPB el 8 de febrer de 2018), per a I'aprovació inicial de la

modificació de l'Ordenança de Terrasses, de 20 de desembre de 2013, La darrera

al.legació ha estat presentada després de finalitzar el període d'exposició al públic.

Es valoren les al.legacions per ordre d'entrada al registre, tanmateix atès que el text
de diverses al'legacions és pràcticament idèntic se'n farà una valoració agrupada

especificant nominalment aquelles part dels text que en el cas en què una entitat o

persona ha proposat una diferència.,

III. VALORACIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES

VALORACIÓ OC LES AL.LEGACIONS DE LA UTE KMZERO
(Resum de /es al'legacions en cursiva)

PRIMERA.

En relació a I'article 75 "Declaració de zones d'excel'lència de ferrasses" proposen

afegir en el punt 1 eltext següent:

La Comissió de Govern, mitjançant decret, declararà tanmateix e/s. espais de gran

afluència, on les zones d'excel'lència tindran un tractament específic.

Es proposa desestimar I'al' legació

-å-se
s23
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Per tal com les zones de gran afluència no estan definides normativament i per tant, no
poden ser objecte d'aprovació per part de la Comissió de Govern.

Es proposa doncs, desenvolupar mitjançant Decïet d'Alcaldia els àmbits que poden
rebre la qualificació de zona de gran afluència.

SEGOwA.

En retació a I'article T6 "lniciativa" proposen afegir en el punt 1 etþrt següent:

Excepcionalment, en el cas dels espars declarats de gran afluència, I'inici del
procediment correspon exclusivament a Ia Comissió de Govern.

Es proposa desestimar l'al. legació:

Amb independència de qui faci la iniciativa, és competència de la Comissió de Govern
definir les zones d'excel'lència, amb el que ja es garanteix que la decisió s'emmarca
dons de les competències municipals.

TERCERA.

En relació a I'article 77 'Projecfes de decret" proposen afegir en el punt I el text
següent:

En el cas dels espars de gran afluència, la memòria haurà tanmateix de ,justificar
I'estricte compiimenf de /es directrius emanades dels documents previs aprovats per
l'Ajuntament (projectes d'urbanització, plans dusog plans de seguretat, etc.).

Es proposa desestimar I'al. legació:
L'Ajuntament, a través de la Comissió de Govern, és competent per aprovar les zones
d'excel'lència i els seus corresponents llibres,d'estil..Les zones d'excel'lència hauran
de comptar amb una memòria justificativa que tingui en compte totes les normatives i

directrius que puguin afectar I'espai. Així mateix, també per atorgar les corresponents
llicències caldrà tenir en compte els projectes d'urbanització, plans d'usos, plans de
seguretat i resta de normativa que les afectin.

QUARTA,

En relació a l'article 80 "Llibre d'estil" proposen afegir en el punt 1 eltext següent
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En etcas dels espaa de gran afluència, ta iniciativa per la redacció det ttibre d'estil
correspon exclusivament a I'Ajuntament.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Amb independència de qui redacti el llibre d'estil, és competència de la Comissió de

Govern aprovar-lo.

VALORACIÓ DE LES AL.LEGACIONS DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA
D'EMPRESES DISTRIBUIDORES DE BUTÀ
(Resum de /es al'legacions en cursiva)

PRIMERA.

Al.leguen que les dades de referència fetes seruir per la realització de "l'informe soóre
/es emrssions produïdes per /es esfufes de ferrasses de restauració i estudi d'impacte
econòmic" no coincideixen amb /es dades publicades per fonts oficials o de reconegut
prestigi.

Es proposa desestimar I'al' legació:
D'acord amb la conclusió de I'informe de I'Agència de l'Energia de Barcelona.

a) L'ASSOCIACIÓ no proposa indicadors alternatius, sinó l'eliminació de la variació
prevista que incorpora I'actual Ordenança respecte a l'anterior versió d'ordenança amb

indicadors superiors pel cas del gas. Per tant, I'ASSOCIACIÓ proposa mantenir els

indicadors de I'Ordenança de l'any 2013, els quals no estan en la línia de les polítiques

actuals de reducció d'emissions de COza nivell municipal.

És per aquest motiu i per tot allò exposat en els punts de I'informe de I'Agència de

I'energia de Barcelona que es considera que no procedeix modificar els ratis establerts

en aquesta proposta d'Ordenança.

b) Es considera que el període 2018 - 2025 és.un període de temps suficient per a
l'amortització de les estufes existents de GNL. Cal recordar que l'any 2025 és una fita
posterior a la.que l'estableix el Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona per a començar
a establir mesures efectives que tinguin impacte real en la mitigació del canvi climàtic.

És per aquest motiu, que es proposa mantenir la disposició transitòria sisena que fa
referència a la prohibició de les estufes de combustió a partir de l'1 de gener de 2025.

SEGOA'4,

Al.leguen que aplicant els criteris esfaþ/erfs en I'al'legació primera conclouen en que Ia

comparativa entre les esfufes de combustió de gas en front a les etèctriques sena: ,

)
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Esfufas a gas.'

- Emisiones CO2 anual por modulo(Kg CO2/año): 530,74.
- Emisiones NOx anual por módulo(Kg NOx/año): 0,32.

Esfufas eléctricas:

- Emisiones CO2 de energia primaria por módulo(Kg): 882,75.
- Emisiones NOx de energia primaria por módulo(Kg NOx/año): 0,59.

A més es desfaca gue /es esfufes a gas a/ esser modulables tenen Ia característica
d'adaptar-se millor a /es necessifafs de /es ferrasses en funció de la temperatura, i per
tant comporta una major eficiència amb reducció d'emissions i una optimització de
l'estalvi economic yersus el confort.

Es proposa desestimar l'al. legació.

D'acord amb l'informe elaborat per l'Agència de I'Energia de Barcelona les dades
oficials confirmen el raonament proposat per la modificació dq I'ordenança.

TERCERA.
Al'leguen gue si es compara la importància relativa de /es emrssions que poden
produir /es esfufes de combustio o de qualsevol altre energia, que a més és estacional,
amb les emrssions que produeixen altres elements urbans o de transpoft es tracta
d'una ap:ortació pràcticament insignificant.
En aquest senitit s'adjunta un infarme de l'Ajuntament de Madrid.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Tal i com s'expressa a I' informe de I'Agència de I'Energia de Barcelona es tracta de
restar de l'aportació global totes aquelles aportacions de combustió de combustibles
fòssils que contribueixin a I'empitjorament de la salut de les persones localitzada a

l'espai públic de la ciutat. La combustió de les estufes de gas natural significa una

aportació de contaminació perjudicial per la salut öe totes les persones a compte d'una
activitat de benefici econòmic particular.

QUARTA.
Al'leguen que la norma proposada amb la restriccio i. finalment prohibició de /es
esfufes de combustió trenca el principi d'igualtat i de lliure competència, provocant una
distorsió en el mercaf, afès que restringeix i en última instància prohibeix una tipologia
d'estufa (i energia) front a la resta, sense base objectiua que susfenfi dita mesura de
drsforsró
En aquest sentit s'adjunta una sentència dels Tribunals Administratius Francesos on
s'anul'la aquesta mateixa mesura de I'Ajuntament de Paris.

)
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Es proposa desestimar l'al' legació:
Tal com s'expressa a l'informe de l'Agència de I'Energia de Barcelona, els aparells de

combustió de combustibles fòssils contribueixen directament a la contaminació local de

I'aire, que incideix en la salut de les persones, a diferència dels aparells sense

combustió en que la contribució és indirecta i per tant no afecten directament el dret
fonamentala la salut.

VALORACIO DE LES AL.LEGACIONS DEL GREMI DE FLEQUERS DE

BARCELONA
VALORACIÓ DE LES AL.LEGACIONS DEL COÑSCU DE GREMIS DE

BARCELONA

(Resum de /es al'legacions en cursiva)

PRIMERA.

EI projecte de modificació de I'Ordenança de Terrasses shauna d'haver comptat,

abans d'arribar a aquest estadide tramitació, amb una participació dels membres de la

Comissió Tècnica de lerrasses.

Es proposa desestimar l'al' legació:
Els membres.de la CTT han estat presents en els debats previs a la redacció de la
modificació de I'ordenança. Així mateix han tingut la possibilitat de participar, a títol

individual i a través dels canals establerts per l'Ajuntament, tant en el procés previ a la
modificació, com en el període d'exposició pública o el procés participatiu obert. Tots

ells previs a l'àprovació definitiva de la modificació de l'ordenança.

Justament, dins del procés de participació, es va posar a disposició dels membres de

la CTT tota la informació referent a la modificació.

SEGONA.
a) Punt Seíøle de la proposta de modificació: Art.24.3:

Es proposa suprimir la dimensió mínima a efectes d'ocupació del mobiliari auxiliar.

Es proposa desestimar l'al' legació:
El que estipula l'art. 24.3 és que els mobles auxiliars, que hauran de ser autoritzats per

la llicència, computaran, a efectes d'ocupació, una superfície de 1,00 x 1,20 metres.

Aquest còmput d'ocupació és independent de la mida del moble regulada al'art.24.2.
L'ordenança també estipula la superfície ocupada per un mòdul d'una taula i quatre

cadires. L'objectiu de la mesura és que el moble auxiliar computi com a més ocupació

d'espai per evitar atapeir l'espai públio concedit.
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b) Punt Vint de la proposta de modificació: Att. 31 bis:
Es proposa suprimir I'obligació d'atendre als clients directament a Ia terrassa, atès que

de l'estudi de la normativa no es desprèn Ia justificació tètcnica ni jurídica que suporti
. aquesta prohibició, que limita l'oferta comerciali de servers dels operadors economics.

En relació a Ia imposició com a garant del compliment de |es condicions sa/anals dels
treballadors vetllant que s'ajustin al que determina el conveni col'lectiu de treball
apticable supera l'objecte de regulació dels text normatiu de I'Ordenança de lerrasses.

Es proposa desestimar l'al. legació:
La mesura de prohibir I'autoservei es fonamenta en els conceptes de seguretat i de
neteja de l'espai públic.

En el de seguretat perquè els clients dels establiments no són professionals del servei
i poden causar molèsties, i fins i tot accidents, a d'altres usuaris de la via pública en

creuar voreres, places o carrers. En quant a la neteja, I'autoservei no garanteix que les

taules quedin recollides en marxar els clients.

Respecte del tema en que I'Ajuntament vetllarà per a que les condicions salarials
s'ajustin al que determina al conveni col'lectiu de treball aplicable, si bé I'Ajuntament
no és competent en la matèria, no és menys cert que en atenció al bon ús de l'espai
públic i d'un bon servei, és necessari, a més d'una obligació per part del restaurador,
acomplir amb la legalitat vigents garantint que els treballadors i treballadores que

serveixin les terrasses comptin amb les condicions salarials pactades amb els òrgans
de representació sindical per el seu lloc de treball.

c) Gràfic de la pag. 22 del projecte de modificació de l'Ordenança: Autob(ts
referencia a l'aft.70 annex 1 interpretació gràfica:

Es proposa que les distàncies a autobús es deferminin en funció de /es dimensions
dels autobusos gue paren a les parades, i que sþui e/s serueis fècnics del Districte els
que estableixin la distància.

Es proposa desestimar I'al. legació:
Les distàncies recollides a l'annex 1 són orientatives. L'ordenança ja recull.a l'article
10.3 que els serveis tècnics competents podran ajustar aquestes distàncies tenint en
compte les particularitats de la ubicació sol'licitada en cada cas concret.

d) Gràfic pag. 26 del projecte de modificació de l'Ordenança: Guals d'accós
a vehicles referencia a l'art. 10 annex 1 interpretació gràfica:

S'exposa que aquest gràfic fan so/s es té en compte si es pof aparcar en el vial. Es
proposa incloure que si existeix algun element de protecció del gir cap a l'accés al gual
fos possib/e la separacio a 1m.

Es proposa desestimar l'al. legació
Les distàncies recollides a I'annex 1 són orientatives. L'ordenança ja recull a l'article
10.3 que els serveis tècnics competents podran ajustar aquestes distàncies tenint en
compte les particularitats de la ubicació sol'licitada en cada cas concret.
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veloRncró DE LEs AL.LEcAcroNs DE t'Rssoctlcló D'AMtcs veirus I

COMERCIANTS DE LA RAMBLA
(Resum de /es al'legacions en cursiva)

PRIMERA.

A l'article 31 bis amb el redactat actual, l'article diu

"Els clients de /es ferrasses han de ser afesos directament a la terrassa pel titular de Ia
tlicència o pels treballadors i trebaltadores de /'esfa blimtent de què depèn Ia terrassa.
En.cap cas s'accepta que els propis clients hagín d'anar a recollir les consumicions a
l' interior de l'establiment.

L'Ajuntament vetllarà per que les condicions sa/arals s'ajustin al que determina el
conveni col'lectiu de trebatt aplicable"

Consideren que s'ha d'afegir el següent:

'Les persones que atenguin la terrassa no podran captar clients fora de dins de I'espai

delimitat de la terrassa, ni oferir la carta o el menú, e/s quals podran ser exposafs a/s
faristols relacionats a l'Article 27."

Es proposa estimar parcialment I'al'legació amb un redactat més clar:

Tot i que aquest aspecte no només incideix en aquesta ordenança. A tal efecte, la
prohibició de l'activitat de captació de clients no es troba recollida expressament a la
normativa vigent encara que tant a. I'ordenança d'ús de les vies i espais públics

(articles 27.1 i 28.1) com a la dels usos del paisatge urbà (art 19) es regulen les

activitats que poden suposar molèsties en la normal circulació de vianants. Així mateix,

a la llei de publicitat dinàmica de. Catalunya (article 2 i concordants) éstà previst que

I'entitat local pugui regular i limitar aquest tipus d'accions si concorren raons d'interès
general. Donat que en aquest cas el que es pretén evitar és que els gestors de les

terrasses puguin fer publicitat als voltants de la mateixa per captar clients, i això es
produeix amb més intensitat en zones amb gran afluència de públic i concentració de

terrasses, es considera oportú regular en aquesta ordenança la seva prohibició. És per

això que es fa la proposta:

S'incorporarà a I'aÉicle 3l bis el text següent: "Les persones que atenguin la

terradsa no podran dur a terme, ni directament ni mitjançant tercers, activitats de
publicitat ni mitjançant el repartiment ni de forma oral per tal de captar I'atenció de la
ciutadania, ni oferir la carta o el menú, els quals podran ser exposats als faristols
relacionats a I' arlicle 27 ."
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vALoRAcró oe LEs AL.LEGAcroNs DE L'ASSoc¡ec¡ó oe veÏrus oe l'Òst¡r

vllonecró DE LEs AL.LEGAcroNs DE L'Assocrncró DE veïus
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA BARCELONETA

vAlonacró DE LES AL.LEGAcToNS DE L'Assocrncró DE veïrus DEL
POBLENOU

vALoRAcró oe LES AL.LEGAcroNs DE L'AssocrRcró oe veïrus r veï¡¡es
DEL CLOT.CAMP DE L'ARPA

vALoRAcró oe LEs AL.LEGAcToNS DEL col.LEcru TNTERMTTENT DE LA
RIVERA

vALoRAcró oe LES AL.LEcAcroNS DE L'Assocrecró oe veT¡¡s r veT¡¡es De
L'EIXAMPLE

valoRecró DE LES AL.LEGAcroNs DE L'ASSocncró pER LA
sENsrBrLrrzecró ENvERS LA DrscApAcrrAT Nou BARRTS

vALoRAc¡ó oe LEs AL.LEcAcroNs DE LA FEDERAcTó ecour

vALoRAcró oe LES AL.LEGAcToNS DE L'Assocrncró oe veïrus DEL BARRI
colc

vALoRAcró oe LEs AL.LEGAcToNS DE L'Assocrncró EL RAVAL t¡o esrÀ eru

VENDA

vALoRAc¡ó oe LES AL.r-EGAcroNS DE LA FEDERAcTó o'RSSocrAcroNS DE
VEINS I VEINES DE BARCELONA

vALoRAcró oe LEs AL.LEGAcToNS DE L'ASSoc¡ncró oe veirus r veÏrues
SAGRADA FAMILIA

vALoRAcró oe LES AL.LEcAcroNs DE crurAT vELLA ruo esrÀ EN vENDA

vALoRAcró oe LES AL.LEGAcToNS DE L'ASSoc¡ncró cATALANA pER A LA
TNTEGRAc¡ó oel cec

(Resum de /es al.legacions en cursiva)

PRIMERA.

)
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Sol'licíten que I'aprovació inicial del .Text Consolidat de I'Ordenança, de 20 de
desembre de 2013, de ferrasses" sþui anul'lada afesa la manca de participació
pública realitzada durant la seva formulació.

Es proposa desestimar l'al' legació:
El procés de modificació de I'ordenança ha comptat amb els processos participatius

establerts a la normativa vigent. En concret, s'ha portat a terme el procés de consulta
prèvia, s'ha completat el període d'exposició pública i al'legacions i s'ha portat a terme
el procés participatiu, d'acord amb el reglament de participació aprovat per

l'ajuntament. Aquest procés participatiu ha suposat comunicar el text proposat a totes
les entitats i persones que d'una manera o altre s'han mostrat interessades en el tema.
S'ha creat un comissió de seguiment del procés i s'han fet presentacions als cinc
districtes amb major nombre de terrasses.
Així mateix s'han recollit les aportacions i les al'legacions per a la seva valoració i

incorporació si ha estat escaient.

SEGOA'A.

Sol.liciten que I'aprovació inicial del "Text Consolidat de I'Ordenança, de 20 de

desembre de 2013, de terrasses" sþui anul'lada per raó de no ajustar-se a la figura del
"Text c.onsolidat", doncs el text proposat presenta nombrosos canvis substancials que

obiiguen a la redacció d'una nova Ordenança i la seva corresponent tramitació pública.

Es proposa desestimar l'al' legació:
Malgrat la contestació al redactat de I'ordenança anterior podia fer pensar en la

possibilitat de fer una de nova, finalment es va optar per modificar-la.
El projecte normatiu de modificació consta de quaranta-un apartats que impliquen la

modificació parcial o total de 33 articles, 7 articles o apartats addicionats i 8 articles
totalment o parcial suprimits. El text consolidat que acompanya la proposta de
modificació, no té caràcter normatiu. Es publica tant sols a efectes de fer més
entenedors els canvis proposats.

D'acord amb la Carta Municipal de Barcelona i el Reglament Orgànic Municipal, la

modificació parcial d'una ordenança.ha de seguir el mateix procediment d'aprovació
que l'aprovació d'una ordenança nova.

La llei 1912014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i

bon govern regula a I'art. 63.2 que: "L Administració, per a facilitar el coneixement del
dret vigent, ha d'elaborar textos consolidats de /es normes quan s'hagin modificat. Els
fexfos consolidats tenen valor informatiu i han d'indicar clarament llur naturalesa i
quines normes consoliden."

*ffi
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Per tant, el que s'ha aprovat inicialment és la modificació de I'ordenança, sense que

tingui cap valor normatiu el text consolidat, que la únic que pretén és facilitar el

coneixement del contingut íntegre de la regulació de les terrasses.

TERCERA

En relació al Capítol I: Disposicions Generals sol'liciten la incorporació a I'article 2
"Finalitats i principis generals" que I'ordenança té per finatitat'reduir i reconduir els
conflictes gue es produeixen entre les activitafs i e/ teixit residencial que els dona
acollida", "incorporar els requeriments del Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pet qual s'aprova ta Ltei General de drets de /es persones amb discapacitat
ide ta seva inclusió social, així com de ta Llei 13/2014 dþccessrbilitat de Catalunya" i
"protegir ta inviotabilitat de la persona i det domiciti (art. 18.2 CE), incloent-hi ta
proteccio front a /es immrssions acústiques".

Es proposa desestimar I'al. legació:

Però tal com l'al'legació proposada conté un text que es refereix a un article que no ha

estat objecte del projecte normatiu. I el contingut del que es proposa forma part del

redactat de l'article 3.4'El que estableix aquesta Ordenança s'entén sens perjudici del
que disposen les normatives sectorials,..."

QUARTA.

En relació al Capítol /: Disposicions Generals sol'liciten la recuperació a I'article 5
"Definicions" el punt h) "Espai amb distribució prèvia" i suprimir la nova versió
proposada "Zones de criteì,ris territorials", afès gue amb la nova regulació proposada
l'únic marge efectiu del qualdisposa el territori és l'autorització de deixar els mobles al
carrer durant /es hores de tancament de la terrassa, així com per I'eliminació dels drets
de participació ciutadana que es garanteixen amb ta Distribució Prèvia.

Es proposa desestimar l'al. legació:

Per tal com es contradictori amb la proposta i esperit del projecte normatiu proposat
pel que fa referència a la singularització i flexibilització dels criteris i discrecionalitat
territorial envers les llicències individuals per tal d'adaptar-les a les característiques de
cada espai públic.

)
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CINQUENA.

En relacio al Captítol I: Disposicions Generals sol'liciten la recuperació a l'article 5
"De,finicions" el punt i) "Espai amb ordenació singular" i suprimir la nova versió
proposada "Zones d'excel'lència", qtès que amb Ia nova regulació proposada es
prefigura una major privatització dels espars públics, així com per l'eliminació dels
drets de participació ciutadana gue es garanteixen amb la Ordenació Singular.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta i esperit del prolecte normatiu proposat

pel que fa referència a la singularització i flexibilització dels criteris i discrecionalitat
territorial envers les llicències individuals per tal d'adaptar-les a les característiques de

cada espai públic.

S'SEA'A,

En relació al Capítot t: Disposicions Generals sot'liciten la incorporació a t'articte 5
"Definicions" un nou punt "PIa Director de I'Espai Públic". Es proposa la redacció d'un
"Esquema Director de I'Espai Públic", aquest Pla Director de I'Espai Públic ha de ser

vinculant per a /a concessó i/o renovació de /es tticències de terrasses i garant de fofs
e/s drefs que concorren a l'espai púbtic.

Es proposa desestimar l'al' legació:
La figura de pla director de I'Espai Públic no és objecte d'aquest projecte normatiu. En

el cas que els Districtes aprovessin aquesta figura, es tindria en compte a I'horà

d'autoritzar les llicències.

SETENA.

En relació al Capítol l: Disposicions Generatls sol'liciten la supressió a l'article 5 el punt
p) "Llibre d'estil" doncs habilita a una sobreocupació de l'espai públic amb elements
que en reforcen la privatització, dificutten ta mobilitat, visibititaf, accesslöilitat i
seguretat de /es altres usuânes de l'espai públic i obliga als altres restauradors que no
estiguin rnferessafs a formar part d'una zona d'excel''lència a unes despeses
innecessàres.

Es proposa desestimar l'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat en el sentit
que el llibre d'estil no implica una sobre ocupació de l'espai públic. Tant sols es limita a

regular el cromatisme, materials i disseny del mobiliari regulat a I'ordenança.

¿+8,
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VUITENA.

En relació al Capítol ll: Règim de Ia instal'tació i el funcionament de /es ferrasses
sol'liciten Ia incorporació a I'artícle I "lnstal'lacions .elèctriques" un nou apartat per a
garantir que en cap cas es permeten instal'lacions aèries pel s;ubministrament elèctric
de /es ferrasses per ser menys segures, més invasrves de I'espai públic i poc
esfèfrgues.

Es proposa desestimar l'al' legació:
Aquesta al'legació afecta I'article 25 que sí que és objecte de modificació i, d'acord
amb les normes seótorials, en concret el Regl Decreto 842t2002, de 2 de agosto, por

el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, en matèria
d'instal'lacions elèctriques, preveu les condicions que han de tenir les instal'lacions
impedint per a les instal.lacions de caràcter privat la seva situació generalitzada en la
perpendicular dels vials públics en forma aèria.

NOVENA.

En relació al Capítol Il: Règim de la instaLlació i el funcionament de /es ferrasses
sot'liciten la recuperació a I'article g "Condicions bäsþues de localització" el punt 1) i
suprimir-ne la nova versió proposada, afès que amb Ia nova regulació es prefigura una
major ocupació de I'espai públic i un major menysteniment als drets de la resta de /es
usuânes de l'espai públic.

Es proposa desestimar l'al. legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta i esperit del projecte normatiu proposat
pel que fa referència a la singularització i flexibilització dels criteris i discrecionalitat
territorial envers les llicències individuals per tal d'adaptar-les a les característiques de
cada espai públic. Aquesta majo flexibilitat que conté la norma no té l'objectiu
d'augmentar I'espai ocupat,, sinó que pretén que I'espai ocupat s'adapti a les
característiques concretes de I'entorn.

DESENA.

En relació al Capítol ll: Règim de Ia instal.lació i el funcionament de /es ferrasses
sot'ticiten /a supressió a I'article 9.2 "llevat que la llicència contingui dr'sposicions

diferents" afès gue sense una especificacio efectiva de /es disposicions no es
garanteix seguretat jurídica ni per al veïnat ni per al restaurador.

Es proposa desestimar I'al. legació:
De forma general, les terrasses hauran de deixar un espai de 1,80 metres. Aquest
espai es podria modificar, en més o en menys, atenent a les condicions específiques
del lloc i de I'entorn, tant físiques com socials o patrimonials. Aquest és justament
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I'esperit de la modificació de la norma, l'adaptació, via llicència i de forma suficientment
raonada, a les característiques concretes de cada espai públic.

ONZENA.

En relació at Capítot It: Règim de Ia instat'latció i el funcionament de /es ferrasses
sol.liciten Ia incorporació a I'article 9.2: Requisits bàsics de localització a I'apartat 2: "Si

hi ha diferents establíments confrontants, i la longitud d'ambdós espars ocupats de

forma contigua per les ferrasses mesurada en paral'lel a lesfaçana supera els 10,00

metres, /es ferrasses hauran de mantenir entre ells una separació util mínima de 1,80

metres, llevat que les disposicions especra/s contingudes en distribucions prèvies o
singulars ho disposin altrament i en cap cas l'ocupació continua de ferrasses podrâ ser
superior a 30 metres". Doncs cal evitar I'acumulació continua de terrasges gue

produeixen un efecte ttinel i de sensacró de màxima ocupaclió de l'espai públic.

Es proposa desestimar I'al' legaciói
Aquesta proposta ja queda recollida al propi article 9.2 a l'obligar que les terrasses

deixin un espai lliure d'1 ,80 metres cada 10 metres.

DOTZENA.

En relació al Capítol ll: Règim de Ia instal'lació i el funcionament de /es ferrasses
sol'ticiten la recuperació de I'article 10 íntegrament de la versió anterior de l'Ordenança
i suprimir el nou redactat. Les dlsfàncres no poden ser "orientatives" sinó d'obligat
compliment exçepte en àquetts casos que de forma excepcional així s'acordi de forma
participada entre veïnat i restauradors. Cal que tant les tècniques municipals com

vei'nes i restauradors tinguin un règim clar de disfâncres i que no es puguin produir

arbitrarietats, discriminacions i/o pressions soþre cap de les parts.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com es contradictori amb l'esperit del projecte normatiu proposat en el sentit de

donar major discrecionalitat territorial a les llicències individuals per tal d'adaptar-se a

les característiques concretes, tant físiques com socials o de valors patrimonials, de

cada espai públic,

zw
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TREZENA.

En relació al Capítol ll: Règim de la instal'lació i el funcionament de /es ferrasses
solticiten /a supressió a I'article 11 "ltineraris de vianants accessrö/e" el concepte .de

forma orientativa" doncs /es dlsfäncles no poden ser 'orientatives" sinó d'obligat
compliment excepte en aquells casos que de forma excepcional així s'acordi de forma
participada entre el vei'nat i restauradors. Cal que tant tècniques municipals com
vei'nes i restauradors tinguin un règim clar de drsfâncies i que no es puguin produir
arbitrarietats, discriminacions i/o pressions soþre cap de /es parfs.

En aquesta al'legació ets al'teganfs: Assocracio per la sensibitització envers la
discápacitat Nou Barris, LA FEDERACTO ECOM, I?SSOC/ACIO CATALANA PER A
LA TNTEGRACTO DEL CEC, proposa afegir "(donat, entre altres, el marc legal
daccessibititat)" i tes at'teganfs: LîSSOCTACIO EL RAVAL NO ESIA EN VENDA, LA

FEDERACIO D'ASSOC/ACIONS DE YE,NS I VEqNES DE BARCELONA,
I,ASSOC/ACIO DE YE,NS IVEïNES SAGRADA FAMILIA, iCIUTAT VELLA NO ESTA
EN VENDA proposen afegir "e.xcepte en aquells casos que de forma excepcional així
s'acordi de forma participada entre el veïnat i.restauradors."

Es proposa desestimar I'al' legació:
Un dels objectius bàsics de la modificació proposada és la de garantir I'accessibilitat
de l'espai públic. El punt 1 de l'article 11 diu que la ubicació de les terrasses ha de
respectar I'itinerari de vianants accessible, en els termes establerts en la normativa
vigent aplicable d'accessibilitat. La expressió "orientativa" es refereix a I'espai lliure de
vorera, que haurà de ser del 50%, llevat que les condicions concretes del lloc, atenent
a la disponibilitat física de l'espai en relació al seu ús, als valors patrimonials i socials,
facin aconsellable un ajust, en més o menys espai lliure.

CATORZENA.

En relació al Capítol ll: Règim de la instal'lació i el funcionament de /es ferrasses
sol.liciten la incorporació a I'article 11 les següenfs precisions: Els números 1, 2 i 4 es
modifiquen en e/s termes següenfs:

1. A més de /es condicions establertes a la sëcció 2 d'aquest capítol, la
instat'lacio de ferrasses en e/s carrers amb voreres diferenciades de la calçada
ha de,complir les condicions seguenfs, esquematitzades gràficament en l'annex
I:

a. Ha de deixar un espai liure'de pas pef als vianants entre la façana i Ia
terrassa no inferior al 50% de I'ample total de Ia vorera, amb un mínim
d'1,80 metres. En sentit longitudinal /es ferrasses no podran ocupar més
del 50% de Ia llargada de cada illa de cases, aquest percentatge es
podrà fraccionar per complir el que sþsfaþ/ex a l'article 9.

b. Ha de deixar una separació mínima a Ia calçada de:
0,80 metres en aquell on no es permès l'aparcament ni jardineres de separació,
0,80 metres amb aparcament en línia.
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1,00 metre amb aparcament en bateria o semi bateria-
En aquest tipus de carrer, ta situació de la terras.sa adossada a la façana del local està
prohibida inctòs en e/s xamfrans. E/s possrb/es canvrs entre les ferrasses adossades a
Ia vorera esfan determinats per /es transicions entre el carrer i el xamfrà, amb un

mínim de distància entre ferrasses contigües d'1,50' metres, i d'acord amb el que

s'indica en I'annex.

L'ordenança ha de garaintir i preservar e/s usos col'lectius de I'espai públic, El 50% de

I'amplada de la vorera que'contempla l'ordenança vigent pel pas dels vianants, només
garanteix.la mobititat dels ciutadans però no garantex espals p(tblics com a lloc de

trobada, d'estada, de relació i cohesió del veinat. No es pot situar cap terrassa
adossada a la façana segons normativa d'accessibilitat.

Es proposa desestimar l'al' legació:
Per tal com el propi projecte normatiu preveu un límit a la continuitat física de les

terrasses als articles I i 10 i pel criteri del front de façana i de deixar els espais lliures

als escocells i elements de mobiliari urbà; i en tot cas és competència municipal

marcar els espais d'ocupació possibles en cada llicència.

QUINZENA.

En relació al Capítol ll: Règim de la instaLlació i el funcionament de /es ferrasses
sot-ticiten la incorporació a l'article l2 "Carrers de ptataforma (tnica" el mateix règim de

drsfâncres i garanties que a l'artícle 11.

Es proposa desestimar l'al'legació:
Els cärrers de plataforma única tenen distribucions molt diferents. Establir una norma
que no tingui en compte les diferents característiques de cada carrer aniria en contra

de l'esperit de la modificació de la norma. El que sí es garanteix, com no pot ser d'altre
forma, és I'itinerari accessible i la seguretat per I'accés i el pas dels vehicles

d'emergència.

SETZENA.

çãs
530

Pàgina !7 de 46



@åå'Ê:?tlîtt"
lnstitut del Paisatge Urbà i la Qual¡tat de Vida

Av. Drassanes, 6-8 p1.21

08001 Barcelona
www. bcn.caVoaisatqeurba

En retació at Capítot tl: Règim de la instat'lació i el funcionament de /es ferrasses
sol'liciten Ia recuperació a t'article 13 "Places" el punt 2, o obligar en el seu defecte a
estar sotmeses a ta figura del Pta Director de I'Espai Púbtic.

D'addició, es proposa canviar el redactat en e/s termes segrienfs;
1. Les ferrasses gue es poden autoritzar en /es places no poden ocupar més det

33%de I'espai util de ta plaça destinat als diferents usos perpart del vei'nat.
En aquelles p/aces que forment part de I'entramat viari el màxim d'ocupació no
superarà el 25% del total de l'espai útil de la plaça destinat als diferenfs usos per part
del veinat.
Per determinar el percentatge d'ocupació de /es ferrasses de I'espai púbtic de /es
places es tindrà,en compte la singularitat de la trama urbanística, el seu encaix en

l'entramat viari i la densitat total d'ocupació.

L'ordenança ha de garantir i preservar e/s usos col'lectius de I'espai públic. L'ocupació
màxima de /es ferrasses del 50%o, contemplada a I'ordenança vigent, no garanteix l'tis
comu general ni l'ús comú especíalde /es vies i e/s espars publics de la ciutat ni els
usos col'/ectius de I'espai public.

\

Es proposa desestimar l'al. legació:
Per una part és contradictori amb la proposta del projecte normàtiu proposat pel que fa
a la flexibilització, i en tot cas és competència municipal marcar els espais d'ocupació
possibles en cada llicència.

D'SSETETVÁ,

En relacio al Capítol II: Règim de la instal.lació i el funcionament de /es ferrasses
solliciten la recuperació a I'article 14'lPorxos" el punt 3, o obligar en el seu defecte a
estar sotmeses a la figura del Pla Director de l'Espai Públic. Cal així mateix requerir un
lnforme de Seguretaf a/s cossos corresponents i a l'lMPD.

Es proposa desestimar I'al. legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa
a donar major discrecionalitat territorial a les llicències individuals per tal d'adaptar-se a
les característiques de cada element concret en temps i lloc del territori.
La figura de pla director de l'Espai Públic no és objecte d'aquest projecte normatiu. En

el cas que els Districtes aprovessin aquesta figura, es tindria en compte a I'hora
d'autoritzar les llicències.
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DIVTJITENA.

)

En relació al Capítol ll: Règim de la instal-lació i el funcionament de /es ferrasses

sol'liciten Ia recuperació a I'artícle lS "Rambles i Passeigs" el punt 3, o obligar en el
seu defecte a estar sofmeses a la figura del Pla Director de I'Espaí Públic.

D'addicció, es proposa canviar el redactat en e/s termes següenfs;
1. Les ferrasses gue es poden autoritzar a les rambles i a/s passe,¡bs no poden

ocupar més del 50% de l'ample del passeþ central o rambla, ni superar en
sentit longitudinal el 50% de la llargada deltram. Aquest percentafge es podrà
fraccionar per complir el que s'estableix a l'article 9. Aquesta mesura comporta
que l'espai útil màxim per la ubicació de /es ferrasses siguiel 25%.

L'ordenança ha de garantir ipreservar e/s usos col'lectius de I'espai public. El 50% de

I'amplaila de Ia rambla o passeþ contemplada a l'ordenança vigent garanteix Ia

mobilitat dels ciutadans, però no garantex espars p(tblics com a IIoc de trobada,

d'estada, de relació ide cohesió delvei'nat.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa

a donar major discrecionalitat territorial a les llicències individuals per tal d'adaptar-se a

les característiques de cada element concret en temps i lloc del territori.

DINOVENA.

En relació at Capítol It: Règim de Ia instal'lació i el funciortament de /es ferrasses

sol-liciten la recuperació a l'article 16 "Front de mar, ports, platges, parcs ijardins'l el
punt 2, o obtigar en el seu defecte a estar sofmeses a Ia figura del PIa Director de

l'Espai Púbtic. En relació a "el nombre i Ia ubicació de /es ferrasses gue es poden

autoritzar en el front de mar, e/s porfg /es p/afges i e/s parcs i jardins venen regulades
per les condicions' específiques de /es concessions administratives que regulen
aguesfs espa/s", cal incorporar en el redactat la garantia dels drefs del vei'nat i de les

altres usuânes de l'espai públic.

Es proposa desestimar l'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa

a donar major discrecionalitat territorial a les llicències individuals per tal d'adaptar-se a
les característiques de cada element concret en temps i lloc del territori.

La figura de pla director de I'Espai Públic no és objecte.d'aquest projecte normatiu. En

el cas que els Districtes aprovessin aquesta figura, es tindria en compte a l'hora

d'autoritzar les llicències.

VINTENA.

*ß1
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En retació at Capítol tl: Règim de ta instat.lació i et funcionament de /es ferrasses
sot'ticiten ta modificació de I'article 17 "Elemenús de /es ferrasses" en el sëgüent sentit:

De modificació. Número 3, quedarà redactat en e/s termes següenfs;
3. No s'admef a /es ferrasses;

a. La instal'lació de qualsevol mena d'element acústic extern o de
megafonia

b. La instal.lació de neveres ielements de cocció.
c. La il'luminacio amb efectes de color o intermitèncres.
d. Les actuacions en viu.
e. Ets aparellsi srsfemes d'emissió i reproducció audiovisuals.
f. Les esfufeg paravents, mampareq jardineres, fesfos i mobiliari auxiliar.

Es proposa la prohibició d'aquesfs e/ements perquè consideren que no solament cal
delimitar I'ocupació de l'espai per part dels elemenfs de /es ferrasses, sinó també
garantir i preservar e/s usos de I'espai públic així com I'accessibilitat, mobilitat i
seguretat.

Es proposa desestimar l'al. legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa
a donar major discrecionalitat territorial a les llicènoies individuals per tal d'adaptar-se a
les característiques de cada element concret en temps i lloc del territori.

VINT.I.UNENA.

En relació al Capítol ll: Règim de la instal'ladó i el funcionament de /es ferrasses
sol'liciten la modificació de l'article 19 "Cadires itaules". EIs numeros 2 i 3 quedaran

redactats en e/s termessegrienfs;
2. A partir de I'þora de tancament de la terrassa, i mentre I'establiment de

restauració o assimilat romangui obert, cal I'apilament temporal de taules i
cadires a l'espai d'tis públic de la terrassa, shan de disposar de manera que no
s'incompleixin les normatives vigents d'accessibilitat i no suposin cap obstacle
per a /es persones amb discapacitat visual o amb mobilitat reduïda. Si durant
aguest temps es lliguen /es faules i cadires, les cadenes o e/s altres srsfemes
de subjecció han d'anar protegits amb goma o plàstic per minimitzar el soroll en
la col.locació o retirada

3. Les faules i cadires s'han de retirar diàriament de I'espai d'ús ptiblic a partir de
l'hora de tancament de I'establiment de restauració o assimilat, en el termini
màxim establert a la llicència. Aquesta mesura afecta també a les ordenacions
singulars i distribucions prèvres.

Es proposa estimar parcialment
i afegir al punt 2 de I'article 19: "... s'han de disposar de manera que no

s'incompleixin les normatives vigents d'accessibilitat i no suposin cap obstacle per a
les persones amb discapacitat visual o amb mobilitat reduiöa."

)
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vtNT-t-DosEvA.

En relació al Capítol ll: Règim de la instal'lació i el funcionament de /es ferrasses
sol'ticiten la modificació de I'añicle 20 "Para-sols" per no permetre gue es deixin a
l'espai public en horari de tancament de la terraSsa en cap cag afès que poden

constituir un obstacle com tamb,é per a que I'espai p(tblic no esdevingui un magatzem

d'ús privatiu.

Es proposa desestimar l'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa

a donar major discrecionalitat territorial a les llicències individuals per tal d'adaptar-se a
les característiques de cada element concret en temps i lloc del territori.

VINT.I.TRESENA.

En relació al Capítol ll: Règim de la instal.lació i el funcionament de /es ferrasses

sol.licite'n Ia modifiiacio de I'article 21 "Paravents" per no permetre gue es deixin a
l'espai púbtic en horari de tancament de Ia terrassa, afès que poden constituir un

obstacle com també pgr a que l'espai public no esdevingui un magatzem d'ús privatiu.

En cas de ser autoritzats, s'han de limitar a només un costat de la terrassa.

Es proposa estimar I'al'legació:

Els paravents són enrotllables i solidaris al para-sol, sense cap estructura addicional i

de material no rígid i transparent. Un cop tancada la terrassa són fàcilment
desmuntables o recollibles. Deixar-los instal'lats fora de l'horari de la terrassa
provocaria efectes negatius en I'accessibilitat de l'espai públic això com l'efecte de
privatització de I'espai. En aquest sentit ja està recollit a I'articulat, a l'apartat 5 de

l'article 21 del projecte normatiu.

VINT.I.QUATRENA.

En relació al Capítot ll: Règim de la instal.iació i el funcionament de /es ferrasses

sol.liciten Ia modificació dels articles 22 'Mampares" i 23 'Jardineres i testos" per
prohibir e/ seu ús de forma general, atès que dificulten la mobilitat i visibilitaf dels

usuaris de l'espai públic, i.no són necessans per al servei. En cas d'autoritzar-los fer-
ho només de forma excepcional en un màxim d'un costat quan concorrin raons de

se g u retat obje ctiv a bt e s.

Es proposa desestimar l'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa

a donar major discrecionalitat territorial a les llicències individuals per tal d'adaptar-se a
les característiques de cada element concret en temps i lloc del territori.
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VINT-I.CINQUENA.

En ,relació al Capítol ll: Règim de la instal'lació i el funcionament de /es Íerrasses
sot'ticiten ta modificació de l'article 24 "Mobitiari auxiliar per als seruers de la terrassa"
per prohibir-lo, així com per treure tota referència a les zones d'excel'lència.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa
a donar major discrecionalitat territorial a les llicències individuals per tal d'adaptar-se a
les característiques de cada element concret en temps i lloc delterritori.

vrflr-r-stsENA,

En relació al Capítol ll: Règim de la instal'lació i el funcionament de /es ferrasses
sol'liciten la modificació de I'article 25 "il'luminació" per obligar a que tota instal'lació
funcioni amb bateries aufònomes.

Es proposa desestimar l'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa
a donar major discrecionalitat territorial a les llicències individuals per tal d'adaptar-se a
les caracterísfiques de cada element concret en temps i lloc del territori.
L'ordenança ja preveu l'ús de bateries. Es proposa recollir a lrarticle 8 i al 25 la

referència expressa a la prohibició dels cablejats aeris.
Per obrir rases cal autorització municipal

VINT.I.SETENA.

En relació al Capítol Il: Règim de Ia instal'lació i el funcionament de /es ferrasses
sol'liciten la modificació de l'article 26'Estufes" per prohibir-les, tant les de gas com
les elèctriques, afesa la seva contribució al canvi climàtic i a la contaminació
ambiental.

Es proposa desestimar l'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa
a donar un marge d'amortització de les instal'lacions existents ifinalment la retirada de
les estufes de combustió.
(informe de I'Ag. De I'Energia)
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VINT-I.VUITENA.

En relació al Capítol ll: Règim de la instal'lació i el funcionament de /es ferrasses
sol-liciten la modificació de l'article 27 "Pissarres, fansfols o elements de funcionalitat
equivalent" per autoritzar-los només e/ seu ús adossaf o fixat a façana amb una altura

lliure per sota d'un metre.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa
a donar major discrecionalitat territorial a les llicències individuals per tal d'adaptar-se a
les característiques de cada element concret en temps i llöc del territori.
Fixar cartells o altres elements a la façana es contradictori a les directrius establertes a
l'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà.

VINT-I.NOVENA.

En relació al Capítol Il: Règim de la instal'lació i el funcionament de /es ferrasses
sol'liciteh la modificació de l'article 28 'Bujols de recollida selectiva de residus" per
prohibir-los, així com per treure tota referència a les zones d'excel'lència.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa
a donar major discrecionalitat territorial a les llicències individuals per tal d'adaptar-se a
les característiques de cada element concret en temps i lloc del territori.
Els bujols de recollida selectiva, sols es poden posar dins del moble auxiliar si aquests

està autoritzata la llicència. No són visibles.

)
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TRENTENA.

En relació al Capítol ll: Règim de la instal.lació i el funcionament dê /es ferrasses
sol'liciten la modificació de I'article 29'"Condiclons dels establimenfs a/s guals es
vincula la terrassa" per modificar el punt 1 i adherir el punt 3 en el següent senf/;

1. Per a Ia concessió de ta tticència, els estabtiment dê restauració o assimilats
han de dþosar dels seryers higiènics í sanitaris en la proporció i les condicions

'mínimes esfab/erfes en I'Annex II del Document Tècnic d'Edificacio aprovat per
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en la Llei 13/2014 de 30 d'octubre
d'accessrbilitat de Catalunya i el Codid?ccessrþilitat que Ia desenvolupi, ien la
resta de normes concordanfs secforials i municipals que siguin d'aplicació.

Aguesfes condicions daccessrþilitat seran exigibles en e/s termini establerts a la
disposició addicional. tercera det Reiat Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,
pel que s'aprova el Text Refós de Ia Llei General de drets de /es persones amb
discapacitat ide la seva inclusió social.
L'Ajuntament oferirà assessora/n ent tècr¡ic i de suport i estabtirà un programa d'ajudes
per als petits i mitjans establiments de barri que no disposrn de recursos per a adaptar
el seu local.

3. L'aforament autoritzat a la terrassa no pot superar el 50% de I'aforament det
Iocal del que depèn. Aquesta mesura s'aplicarà a /es noves llicències i
progressivament a les llicències vþenfs que estiguin afectades de conformitat
amb elque estableix la present ordenança.

Es proposa desestimar l'al' legació:
Per tal com aquest article no es objecte de modificació per part del projecte normatiu

)
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TRENTA.UNENA
En relació al Capítol ll: Règim de la instal.lació i el funcionament de /es ferrasses

sol:liciten la modificació de I'article 30'Règim d'horaris de /es ferrasses" per modificar
el números 1 i 2 en et següent sentit:

1. Amb caràcter general, els horaris d'obertura i tancamenf de /es ferrasses són
e/s segrienfs;

De diumenge a dijous. De 8:00 a 23:00 hores.
Divendres ivigílies de fesfius, de 8:00 a 24:00 hores.

2. Mitjançant decret de I'Alcaldia, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de Ia
Província de Barcelona, els horaris es poden modificar en e/s supòsifs
següenfs;

En datesõoncretes d'interès de ciutat.
En dates concretes d'interès de districte.
En emplaçaments srTuafs en zonesturístiques, s;empre iquan no es trobin en zones

urbanes.
En temporada d'estiu, sempre i quanno es trobin en zones urbanes.

Quan en un espai determinat se supern els nivells màxims esfaþ/eds a Ia normativa

soþre contaminació acústica i aquesta contaminació sigui imputabte a tes ferrasses, es
podrà reduir I'horaridãguesfes. La reducció pot ser tant per locals com per àmbits, si
la terrassa es troba en zona' urbana habitada. En aquest supÒsd, l'horari podrà reduir-
se com a mínim en t hora.

En e/s supôsifs a, b, c, d;no es podrà superar en cap cas /es 02:00h

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com aquest article no es objecte de modificació per part del projecte normatiu
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En relació al Capítol IIt: De tes tlicències municipals de ferrassa sot'liciten la
modificacio de I'article 43 "Circumsfâncres per atorgar o denegar llicències" en el' segrie nt sentit:

1. EI districte definirà de forma potestativa el corresponent Pla Director de l'Espai
Públic, amb I'objectiu de regular i ordenar /a concessió de ferrasses amô
criteris de sosfenrbilitat ambiental i social, preseruant els usos p(tblics de /'espai
i garantint el dret a/s descans del veïnat, i per tal d'evitar i corregir els conflictes
que genera la sobreocupació de l'espai públic, amb una visió territorial i en
funció del nivell d'ocupació màxim de I'espai públic per part /es ferrasses i
segons el nombre de llicències acfualS.

2. Serà obligatori redactar un PIa Director de I'Espai Públic sempre i quan siguin
presenfg almenys, una,de les circumsfâncres següenfs:

Elvalor turístic o patrimonial de la zona.
La concurrèn cia d' i nstat' I acion sde ferrasses.
La incidència en la mobilitat i accessibititat de Ia zona.
La particular disposició de l'espai public de la zona.
Altres circumstàncies que I'Ajuntament consideri oportunes i que responguin a
rnferessos generals.
La sobreocupaciode ferrasse s determinada þer ta densitat del nombre d'establiments.

Quan e/s veiins i veïnes de l'àmbit així ho requereixin
3. L'existència de procediments de disciplina gue es trobin en tramitació amb

relació al local principal pot motivar la denegació de la llicència de terrassa.
4. 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
pèrdua de tlicència

La reiteració de més d'una falta molt greu comporta la pèrdua de llicència.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com aquest article no es objecte de modificació per part del projecte normatiu

TRENTA-TRESEIVA,
En retació at Capítot tlt: De tes tticències municipats de ferrassa sol'ticiten Ia
modificació de l'article 48 "Obligacions dels titulars" per treure tota referència a les
zones d'excel'lència.

)

Es proposa {esestimar lial' legació:
Per tal com es contradictoriamb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa
a la intenció de donar valoi específic a determinades zones mitjançant unes regles
específiques de singularitat i qualitat.
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TRENTA-QUATRENA.
En relació al Capítot IIt: De les tticències municipats de ferrassa. sot'liciten la
modificació de l'article 49 "Renovació" per prohibir la transmissió de tticència de

ferrãssa. En el seu cas, s'iniciarà un nou tràmit.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com es contradictoii amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa

a donar major discrecionalitat territorial a les llicències individuals per tal d'adaptar-se a

les característiques de cada element concret en temps i lloc del territori.

TRENTA-CINQUENA.

En relació. al Capítol lll: De les llicències municipals de ferrassa sol'liciten la

modificació de I'article 50 "Transmrssió" per prohibir la transmrssró de llicència de

ferrassa. En et seu cas, s'iniciarà un nou tràmit. Es propos a que el punt 1 quedi

redactat en e/s termes segtienfs:
1. La llicència municipal de ferrassa no és fransmr'ssröle. El fet de llogar o la

transmissió de I'establiment de restauració o assimilat a què es;tà vinculada
extingirà Ia llicència en vigor.

EI nou, propietari haurà de presentar una nova sot'licitud de lticència i no tindrà cap dret
adquirit soóre la seva concessró.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com aquest article no es objecte de modificació per part del projecte normatiu

rREA/TA.SISENA.

En relació at Capítot tll: De les tticències municipals de ferrassa sol:ticiten la

modificació de l'article 52 "Extinció" per incorporar la prohibició de la transmrssó de

tticència de ferrassa. En etseu cas, s'iniciarà un nou tràmit. Es proposa ta modificació

en e/s termes següenfs:
1. La tticència municipal de terrassa s'extingeix pels motius segúenfs;

a. Pel transcurs del termini de vigència atorgat.
b. Per ienúncia de ta persona titular.
c. Per cessament en l'activitat de l'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. I
g. Pels mateixos motius gue es pot denegar Ia renovació automàtica.
h. Per canvi de titular.

Es proposa desestimar l'al' legació:
Per tal com aquest article no es objecte de modificació per part del projecte normatiu.

)
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rREA/TA.SETENA.

En relació al Capítol III: De les llicències municipals de ferrassa sol'liciten la
modificació de I'article S6 "lnspecció i control". Es proposa ta modificació del número I
en e/s termes següenfs:

1. Ets titulars de /es tticències municipals de terrassa han de permetre ifacilitar
I'acció inspectora de l'Ajuntament, Ia qual es pof dur a terme en qualsevol
moment, ja sigui d'ofici o per denúncia dels ciutadans, de /es assocracrbns
veïnals o de persones amb discapacitat, de les Comunitats de Propietaris o de
qualsevol altre representant de col.lectius perjudicafs per la suposada conducta
infractora del titular de la terrassa, sense prejudicide /es accions específiques
de control efectuades pels serueis municipals quant al funcionament de Ia
terrassa i e/s seus elements i de revisió de'les llicències municipals.

Es proposa desestimar I'al. legació:
Per tal com aquest artiçle no es objecte de modificació per part del projecte normatiu

TRENTA.VUITENA.

En relació al Capítol V: Règim Sancionador solliciten la modificació de I'article 62 per
á contemplar el conjunt de diferents legislacions que regulen l'impacte sobre l'espai
public:

D'adició:

1. Sense prejudici de I'aplicació del règim sancionador previst en aquesta
ordenança, les infraccions tipificades per la legislació d'espectacles públics i
activitats recreatives, de medi ambient, d'urbanisme i d'accessibilitat seran
sancionades d'acord amb la regutació respectiva. Concretament en matèria
daccessrþilitat, s'aplicarà allò previst a la legislació estatal, i en la vigent llei
d accessrb ilitat de Catal unya.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal iom aquest article no es objecte de modificació per part del projecte normatiu

)
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TRENTA-NOVENA.
En relacio al Capítol V: Règim Sancionador sol'liciten Ia modificació de l'article 63
"lnfraccions molt greus" per'reduir el percentatge d'excés d'ocupació del 50% al 30% i
afegir /es següenfs causes;

h) La instal'lació de ferrassa sense llicència en espars d'(ts ptiblic de titularitat
municipal o de titularitat privada.

i) Sevir begudes, quan la terrassa estiguitancada.
j) lncomplir les normes relatives a distàncies i accessibilitat.

En aquesta al.legació les al.legants: Associació per la sensibilització envers la

discapacitat Nou Barris i la Federació ECOM, proposen afegir al punt j) "...distàncies i

o accessibilitat."

Es proposa desestimar l'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa

a establir uns criteris ponderats en |estructura de graduació de les infraccions i

sancions a l'ordenança.

QUARANTENA.

En relació al Capítol V: Règim Sancionador sol.liciten Ia modifícació de I'article 64
"lnfraccions greLts" per reduir el percentatge d'excés d'ocupació de 20% al 10% i
suprimir la referència a les "zones d'excel'lència".

Es proposa deseslimar l'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa

a establir uns criteris ponderats en I'estructura de graduació de les infraccions i

sancions a I'ordenança.

QUARANTA-UNENA.

En relació al Capítol'V: Règim Sdncionador sol.liciten la modificació de I'article 65

"lnfraccians lleus" per reduir el percentatge d'excés d'ocupacio del 10% a fins el 10%.

Es proposa desestimar I'al'legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa

a establir uns criteris ponderats en l'estructura de graduació de les infraccions i

sancions a I'ordenança.

)
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QUARANTA.DOSENA.

En relació al Capítol V: Règim Sancionador sol'liciten Ia modificació de I'article 66
'sancrbns per Ia comrssió d'infraccions molt greus"

D'addició:

Les infraccrbns tipificades en aquesta Ordenança com a molt greus poden ser
sancionadeis amb:

a) l.Jna multa de fins a 3.000 EuR. Ltevat que disposi de més de 6 tautes. Si /a
ferrassa drsposa de 6 o més taules, la llicència serà retirada 1 mes de forma
automàtica

b) La retirada de Ia lticència de ferrass a en l'activitat en qurè s'ha comès la
infracció i ta inhabilitació per ser titular d'aquesta tticència per un pteríode d'un
any-

c) En cas d'incórrer en Ia comissió de tres infraccions molt greus en I'activitat
esmentada ta returada de ta lticència de ferrassa en l'activitat en què s'ha
comès la infracció i la inhabititació per ser titular d'aquesta lticència serâ de fres
anys.

Es proposa desestimar I'al. legació:
Per tal com aquest article no es objecte de modificació per part del projecte normatiu.
lgualment per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat
pel que fa a establir uns criteris ponderats en l'estructura de graduació de les
infraccions i sancions a l'ordenança.

QUARANTA.TRESENA.

En relació al Capítol V: Règim Sancionador sol'liciten la modificació. de I'article 67
'Sancions per la comissió d'infraccions greus"

D'addiccio:

Les infraccions tipificades en aguesta Ordenança com a greus poden ser sancronades
amb:

a) Una multa de fins a 1500 EUR. Llevat que drsposi de més de 6 taules. Si /a
ferrassa disposa de 6 o més taules, la llicència serà retirada 15 dies de forma
automàtica.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa
a establir uns criteris ponderats en I'estructura de graduació de les infraccions i

sancions a I'ordenança.
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QUARANTA.QUATRENA.

)

En relació al Capítol V: Règim Sancionador sol'liciten la modificació de I'article 67
'sancions per la comrssró d'infraccions //eus"

D'addicció:

Les infraccions tipificades en aquesta Ordenatnça com a l|eus poden ser sancionades
amb:

a) lJna multa de fi4s a 750 E\JR. Ltevat que disposi de. més de 6 tautes. Si /a
ferrassa disposa de 6 o més taules, la llicència serà retirada 7 dies de forma
automàtica.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa
a establir uns criteris ponderats en I'estructura de graduació de les infraccions i

sancions a I'ordenança.

QUARANTA-CINQUENA.

En relació al Capítol VI: Zones d'excel-lència de ferrasses i procedimenf dãssþnació
d'espais per a Ia instal'lació de terrasses so/.fbifen la recuperació dels articles 75 a 81-
referents a "Distribució prèvia i ordenació singular per a Ia implantació de ferrassés" i
suprimir Ia nova versió proposada referent a les "Zones d'excel'lència".

Es proposa desestimar l'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa
a proposta de figures de gestió general per tal d'adaptar-se a les característiques de

cada element concret en temps i lloc del territori.

QUARANTA,S'SE VA.

En relació al Capítol Vl: Zones d'excel'lència de ferrasses i procediment d'assignació
d'espais per a la instat.tació de ferrasses sot'ticiten ta modificació de l'article 81bis
"Criteris territorials" en e/s següenfs continguts:

a) Reforçar el paper dels territoris en la definició dels usos dels seu espai públic a
través de la redacció participada d'un Pla Director de I'Espai Públic que sigui
vinculant per a I'atorgament i/o de.negació de /es llicències de ferrasses, gue
consideri de forma integral /es necessitats, drets i característiques físrgues
concurrents de I'e5pai public.

Cal drsposar d'un document participat pel vei'nat que recullifofes /es necessifafs i drets
gue es donen a l'espai públic que permetivalorar la idoneitat iviabilitat d'atorgar i/o

53i
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renovar les llicències de ferrasses. Afès que Ia pressró de /es ferrasses és força
diferent en funció de cada espai públic iterritori, es proposa que de forma potestativa
cada Districte pugui impulsar la redacció d'un "Esquema Director de I'Espai Púbtic"- bé
per al conjunt del districte, bé per barris, bé per espars públics singulars- allà on la
densitat de ferrasses, /a pressró de diferents activitatsi necessifafs gue es donin a
I'espai p(tbtic, les afectacions que es donin sobre /es veihes ho justifiquin.

El Pla Director de I'Espai Public, participat amb el veinat, ha de ser vinculant per a Ia
concessró i/o renovació de /es tticències de terrasses i garant de fofs els drets que

concorren a l'espai públic, de manera que permeti moderar e/s efecfes de /es ferrasses
attà on la seva densitat i/o tes seyes afectacions siguin més altes.

El Pla Director de l'Espai Públic es sumaria a les figures de /es disposicions prèvies i
de /es ordenacions singulars, garantint com aquesfes /A participació veïnal i I'equilibri a
I'espai públic i que no s'acumulin excepcions en espars continus de ferrasses, però en
tant que pot definit més d'un espai pot ser una eina més àgit a I'hora de jutstificar

excepcions i situacions que no puguin serreso/fes d'acord amb la norma general.
b) Cal garantir que e/s responsab/es tècniques de concedir o denegar les

llicències dispostn d'un text c/ar sense fórmules indeterminades en relacio al
règim de distàncies i, en cas de considerar que han de dentegar les llicències
no hagin de sotmetre's al judici de la Comissio Tècníca de Terrasses per
respecte al principi de subsidiarietat i d'autonomia dels territoris amb millor
coneixement dels necessans equilibris a l'espai públic.

Es proposa desestimar I'al. legació:
Per tal com es contradictóri amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fâ
a proposta de figures de gestió general per tal d'adaptar-se a les característiques de

cada element concret en temps i lloc del territori.

QUARANTA.SETENA.

En relació al Capítol Vlll: Comissió Tècnica de Terrasses so/'Íbifen la modificació de
l'article 90 "Creació i naturalesa" per garantir la participació de /es enfifafs vei'nals i de
discapacitats en paritat amb e/s represe ntants dels secfors de /es fBrrasses.

Es proposa desestimar I'al. legació:
Per tal com no és objecte de modificació al projecte normatiu. lgualment en el redactat
actual és previst la presència de representants dels sectors afectats i serà per decret
que se'n regularà la composició.
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QUARANTA-VUITENA.

En relació Ia Disposició addicional única sol'liciten Ia modifícació del punt 3, referent al
catàteg de ferrasses emblemàtiques. Les ferrasses emblemàtiques adossades a
façana hauran de acreditar una antiguitat mínima de 50 anys de Ia terrassa i garantir
encaminadors i /es rnesures correctores que determini t'lMPD. EI rúconeixement com a
ferrassa emblemàtica no ha d'implicar necessänament el manteniment del número
actual de taules ni la seva disposició actual.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com està previst que sigui el propi catàleg qui estableixi els nivells de protecció

i les mesures i aquestes hauran de donar compliment a la normativa sectorial
d'accessibilitat pertinent.

QUARANTA.NOVENA.

En relacio la Disposició transitÒria segona sol'liciten I'adaptació dels locals a /es
condicions daccessrþ ititat definides per Ia tegistació vigent.

Es propósa estirnar el sentit de I'al.legació:
Tanmateix el compliment de la legalitat no és disponible per part d'una normativa
genêral amb rang reglamentari.

CINQUANTENA.

En relació ta .Díèposició transitòria quarta sol'liciten I'eliminació det punt 2. Es
considera inacceptable que I'Ajuntament hagi le destinar recursos públics a
"comunicar ats titutars de tticències gue hagin patit una reducció del nombre de taules i
cadires per l'entrada en vigor de l'Ordenança de lerrasses aprovada per acord del
Plenari del Consell Municipal el 20 de desembre de 2013, la possibilitat d'incrementar
/es faules i cadires de la terrassa" quan les reduccions det nombre de taules s'han fet
d'acord al I'Ordenança vigent

Es proposa desestimar l'al' legació:
Per tal com aquesta disposició dona compliment a les previsions de comunicació als
interessats afbctats per I'aprovació de normes o resolucions administratives que els
afectin de forma directa.

-*4+.
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CINSUANTA.UNENA,

En relació la Disposició transitòria cinquena solliciten fer indefinida la vigència de /es
D i stri b ucions Prèvres i Ord e n acions Srngu/ars.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa

a proposta de figures de gestió general per tal d'adaptar-se a les característiques de

cada element concret en témps i lloc del territori.

CINQUANTA.DOSENA.

En relació la Disposició transitoria cinquena solliciten suprimir-la en coherència amb la
proposta de prohibició dþsfufes.

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat.

CINQUANTA.TRESENA.

En relació Ia Disposició final primera sol.liciten Ia incorporació de I'obligatorietat d'un
informe preceptiu per part de I'IMPD en cas gue es modifiqui el règim de distàncies per
part de la Comissió de Govern

En aquesta al'legació les al'legants: Associació per Ia sensibilització envers la
discapacitat Nou Barris, Ia Federació ECOM, L?SSOC/ACtO CATALANA PER A LA

TNTEGRACTO DEL CEC, proposa afegir, a més "i consens de /es entitats de persones

amb discapacitat, que han de mostrar exptícitament el seu vistiplau."

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com són de caràcter precêptiu aquells informes que siguin necessaris per al

compliment de les previsions normatives en matèria d'accessibilitat.

VALORAC¡Ó OC LES AL.LEGAGIONS DE:
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(Resum de /es al'legacio¡ts en cursiva)

) PRTMERA;,.

Sol.liciten incloure, de forma voluntària per a cada Districte, la figura de I'Esquema

Director de l'Espai Públic, que sigui vinculant en I'atorgament i/o renovació de /es

I I icèncie s de ferrasses.

Es proposa desestimar I'al' legació:

La figura de I'Esquema director de l'Espai Públic no és objecte d'aqupst projecte

normatiu. En el cas que els Districtes aprovessin aquesta figura, es tindria en compte a

I'hora d'autoritzar les llicències.

SEGO'VA,

Regular de forma no arbitrària /es drsfâncies a garantir per /es ferrasses.

Es proposa modificar articles 10, 1 1 , 12, 13, 14, 15, i 16 en el següent sentit:

a) Ha de deixar un espai lliure de pas per als vianants entre façana i la terrassa
no inferior al 50% de l'ample total de la vorera, amb un mínim d'l,80 metres. En
senfif tongitudinal les terrasses no podran ocupar més del 50% de la llargada
de cada illa de cases, aquest percentatge es podrà fraccionar per complir el
gue s'esfableix a I'article 9.

b) Ha de deixar una separació mínima a la calçada de:
0,80 metres en aquell on no es permès I'aparcament ni jardineres de separació.

0,80 metres amb aparcament en línia.

1,00 metre amb aparcament en bateria o semi bateria.
En carrer amb voreres diferenciades de la calçada, Ia situació de la terrassa adossada

a la façana del tocal està prohibida inctús en e/s xamfrans.

E/s possib/es canyrs entre les ferrasses adossades a Ia vorera esfan determinats per
les transicions entre el carrer i el xamfrà, amb un mínim de distància enfre ferrasses

contigües d'1,50,metres, í d'acord amb et quie s'indica en l'annex.
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Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com es contradictori amb I'esperit del projecte normatiu proposat en el sentit de
donar major discrecionalitat. territorial a les llicències individuals per tal d'adaptar-se a
les característiques concretes, tant físiques com socials o de valors patrimonials, de
cada espai públic.

Un dels objectius bàsics de la modificació proposada és la de garantir I'accessibilitat
de l'espai públic. El punt 1 de I'article 11 diu que la ubicació de les terrasses ha de
respeclar l'itinerari de vianants accessible, en els termes establerts en la normativa
vigent aplicable d'accessibilitat. La expressió "orientativa" es refereix a l'espai lliure de
vorera, que haurà de ser del 50%, llevat que les condicions concretes del lloc, atenent
a la disponibilitat física de I'espai en relació al seu ús, als valors patrimonials i socials,
facin aconsellable un ajust, en més o menys espai lliure. .

Per tal com el propi projecte normatiu preveu un límit a la continuiTat física de les
terrasses als articles 9 i 10.

Els carrers de plataforma única tenen distribucions molt diferents. Establir una norma
que no tingui en compte les diferents característiques de cada carrer aniria en contra
de I'esperit de la modificació de la norma. El que sí es garanteix, com no pot ser d'altre
forma, és l'itinerari accessible i la seguretat per l'accés i el pas dels vehicles
d'emergència.
Una part és contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa a
la flexibilització, i en tot cas és competència municipal marcar els espais d'ocupació
possibles en cada llicència.

TERCERA.

Proposen /a supressró del punt 2.d de I'article 46 .Procediment". Sol'liciten respectar
l'autonomia dels Districfes. La denegació de /es llicències no pot estar sotmesa a la
consideració de la Comissió i/o Ponència Tècnica de lerrasses.

Es proposa desestimar l'al' legació:

Per tal com no és objecte de modificació per part del projecte normatiu.

VALORAC¡Ó DE LES AL.LEGACIONS DE L'ASSOCIACIÓ SOS ENRIC
GRANADOS
(Resum de /es at'tegacions en cursiva)

PRIMERA.

Manifesten que Ia modificació presentada correspon a una mera transposició de
I'acord previ entre l'Ajuntament i l'entitat "Gremi de Restauració de Barcelona", per a
modificar l'Ordenança de terraçses vþenf, incorporant a la reglamentació municipal els
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canvis normatius reclamats per aquesta organitzacio empresarial privada en benefici

dels seus assocrafs, amb un acord bilateral, iexcloent a Ia ciutadania.

SEGOA'4,

Manifesten la manca de participació veinal en I'acord per a la modificació de

I' Ordenança de ferrasses.

TERCERA.

Manifesten la retallada dels drefs col.lectius ide la protecció de l'interès general.

QUARTA.

Manifesten que Ia proposta de modificació comporta la derogació de /es ordenacions
singulars i distribucions prèvies vigents, la qual cosa comporta eliminar l'(tnic

instrument que preveia I'Ordenança per subordinar les ferrasses a/s rnferessos públics.

Per tot això, aquesta entitat considera que, en el present cas, el termini d'informació
pública esdevé un tràmit merament formal i buit de contingut, per la qual cosa

comunica la seva negativa a participar en el procés d'al'legacions

Aquestes al.legants especifiquen la seva negativa a participar en el procés

d'al,'legacions cosa que recollim als mers efectes informatius.

VALORACIÓ DE LES AL.LEGACIONS DEL GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA
(Resum de /es al'legacions en cursiva)

uurce.

Sol.liciten el canvi del termini de vigència de /es Distribucions Prèvres i Ordenacions

Singulars a 6 mesos

Es proposa modificar el punt 1 de' Ia Disposició transitòria cinquena en el següent

sentit:
.1. Els Decrets'd'aprovació de Distribucions Prèvies i Ordenacions Singulars

aprovats a I'empara de l'Ordenança de lerrasses per acord del Plenari del
Consell Municipal de 20 de desembre de 2013 són vigents fins transcorregut el
termini de 6 mesos a partir de l'entrada en vigor de la norma, Ilevat que tinguin
prevista una vigència inferior. 

,

:Es proposa desestimar l.'al' legació:

Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat pel que fa

a la proposta de gestió de la transitorietat.

€++-
540

Pàgina 37 de46



@åå'å:?gîtt"
lnst¡tut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

Av. Drassanes, 6-8 p1.21

08001 Bercelone
www. bcn.cat/paisalaeurba

vALoRAcró oe LES AL.LEcAcroNs DE L'Assoclncró cATALANA pER A LA
TNTEGRAcTó oel cec
(Resum de /es al.legacions en cursiva)

Les al'legacions proposades per I'Associació.Catalana per a la lntegració del Cec ja
han estat informades una a una de forma corijunta amb les anteriors excepte la que
correspon a la proposta d'un nou text en el preàmbul.

SEGOA/A,

Solliciten que el preàmbul de l'ordenança es substitueixi peltext següent:

Una ordenança de ferrasses ha de regular l'equilibri de I'(ts de I'espai public, garantint
en primer lloc el dret dels ciutadans a gaudir d'uns espars de qualitat. En segon lloc, i
supedifafs als anteriors, també e/s rnferessos privats dels restauradors que ocupen
una part quantitativa i qualitativa de l'esmentat espai públic, perquè /es úerrasses són
també espars de relació quotidiana que, ben dimensionades, ajuden a dignificar-lo.

Fins ara, Ia vigent Ordenança de lerrasses de Barcelona, de 31 de Desembre de
2013, repeteix de manera perillosa el mateix modelgue es va aplicar durant anys amb
el creixement delturisme, quan la demanda actuava com a únic mitjà regulador de l'ús
de I'espai p(tbtic. Ha de superar-se la concepció de l'ordenança actual, que ha consrsfff
(tnicament a endreçar la.demanda en lloc de bastir un instrument eficient per r.egular-

ta. És evidetnt que la instat.lació d'un nombre major de taules i cadires a la ciutat ha
generat una sobreocupació i degradació de l'espai públic per part de /es ferrasses.
L'ordenança no pot obviar els conflictes gue són conseqüència d'aquest creixement
indiscriminat de I'ocupació de I'espai púbtic.

En aquest sentit, Ia mercantilització i privatització de l'espai públic i la proliferació
sense control de ferrasse s han incrementat les incidències per manca d accessrb ilitat a
ta ciutat i han fet desaparèixer nombrosos elements urbans dels nosfre s carrers,
þäsics per a la vida quotidiana. Aguesfs elements (com p.ex. e/s þancs per seure) no
són només un element que permet l'estada i el gaudi de l'espai públic, sinó que són un
element clau d'accessibilitat per a moltes persones a la seva vida diària i són
imprescindibles per ats trajectes quotidians per a persones amb dificuttats en la
deambulacio i la gent gran.

Les ferrasses no es poden contemplar i regular únicament com a un ús exclusivament
de tipus econòmic i empresgrial. Ben al contrari, l'objectiu últim de I'ordenança ha de
ser preservar I'espai públic com a espai de convivència i de cohesió social, impulsant
diversos mecanismes de segument i participació vei'nal.

Es proposa desestimar l'al. legació:
Per tal com és contradictori amb la proposta del projecte normatiu
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VALORACIÓ DE LES AL.LEGACIONS DE L'ONCE
(Resum de /es al.legacions en cursiva)

PRIMERA.

Modificació de I'art.5 en e/s apartqts, lletres h), i) i p).

a) Afegir en e/s apartats h) i i) el següent:

"Aquesta regulació diferenciada contempla en aguesfs dos apartats haurà de
tenir en compte i estar d'acord amb la normativa vigent de promoció de
l' accessibit itaf i supressro de barreres arq u itectòn iq ue s.

b) Afegir en I'apartat p)2 el següent:
"De la mateixa manera aquesta regutació difeienciada haurà d'estar d'acord
amb la normativa vigent de promoció daccessibititat isuspensró de barreres
arquitectÒniques."

Aquesta al'legació se li dóna resposta al llarg del redactat del projecte normatiu en
totes les seves parts pertal com en tot ell icom a mostra a I'Article 11. ttinerari de
vianants accesslb/e
1. La ubicació de les terrasses ha de respectar I'itinerari de vianants accessible, en elò

termes establerts en la normativa vigent aplicable d'accessibilitat.

SEGO'VA,

Modificació de l'art. 9.2, es proposa la redacció següent:

.Si hi ha diferents establiments clonfrontats, i Ia longitud d'ambdós espais ocupats de
forma contínua per les ferrasses mesurada, en paral.lel a Ia façana supera els 10,00
metres, /es ferrasses haulan de mantenir entre elles una sepa'ració utit mínima d'1,80
metres, sense obstaculitzar en cap cas l'espai de pas accessrþ/e per als vianants."

Aquesta al'legació es troba recollida amb caràcter específic i general a l'article l0 de
la proposta de modificació que queda redactat de la forma següent:
<1. L'espai ocupatamb terrasses haurà de respectar I'espai lliure necessari pertal de
garantir l'accessibilitat universal i la seguretat, segons la normativa sectorial
corresponent.

)
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TERCERA

Afegir a l'art. 10 ta lletra f), es proposa la redacció següent:

"f) A ta senyalització podo tàctit per a persones cegues i deficients visuals."

Es proposa estimar I'al.legació
Per tal de concretar la referència al paviment podo tàctil atès que és un nou element
referenciador de la via pública

QUARTA.

Modificació de l'art. 11.2, es proposa Ia redacció següent:

"En carrers de vorera diferenciada, s'ha de mantenir un espai lliure de pas, entre la
façana i la terrassa, no inferior al 50% d'amplada total de la vorera, i un mínim d'acord
amb les normes vigents de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, no inferior a 1,80 metres."

Aquesta al.legació es troba recollida amb caràcter específic i general a l'article 10 de la
proposta de modificació que queda redactat de la forma següent:
<1. L'espai ocupat amb terrasses haurà de respectar I'espai lliure necessari per tal de
garantir l'accessibilitat universal i la seguretât, segons la normativa sectorial
corresponent.

Cinquena.

Supressró de I'apartat 11.3, afès gue en cap cas /es ferrasses es podran situar
adossades a la façana fins itot els xamf¡ans.

Es proposa desestimar aquesta al'legació.
La proposta del projecte normatiu només admet excepcionalment que les terrasses
s'adossin a les façanes i en aquest cas és previst un encaminament i la garantia de
I'accessibilitat.

.)
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Sisena.

Modificació de'l'art. 12, es proposa la redacció següent:

"En carrers de plataforma (tnica s'ha de respectar l'itinerari de vianants accessible, així
com el pas de vehicles d'emergències. En els casos on la configuració de Ia
urbanització condicioni els passos, es poden ldoptar so/ucions alternatives, previ

informe favoràbte de Ia Ponència Tècnica de lerrasses i d'un informe de l'lnstitut
Municipid de Peisones amb Discapacitat."

Es proposa desestimar l'al'legació per tal com la previsió és que el IMPD formi part de

la Pônència Tècnica i d'altra banda I'informe és preceptiu d'acord amb la normativa.

SETE'VA

Modificacíó de I'art. 19.2, es proposa Ia redacció següent:

"A partir de I'hora de tancament de la terrassa, i mentre l'establiment de restauracio o

assimilat romanguí obert, es permet I'apilament temporal de taules i cadires a I'espai

d'us public, separat de la terrassa de la façana, deixant un espai lliure de vianants

accessib/e, d'acord amb la normativa vigent d'accessibilitaf i supressió de barreres
arquitectÒniques. Si durant aquest temps es lliguen /es faules i cadires, /es cadenes o
e/s a/fres sisfemes de subjecció han d'anar protegits amb goma o plàstic per

minimitzar el soroll en alcol'locacio o retirada."

Es proposa desestimar I'al.legació per tal com ja està previst que els apilaments no

interfereixin en els espaide vianants.

VUITENA.

Modificació de I'art. 24.3, es proposa Ia redacció següent

"Aquest mobiliari s'ha de col'locar dins de l'espai delimitat de la terrassa i computa a
efecfes d'ocupació amb un mínim de supertície d'1,00 x 1,20 metres. En cap cas es

col-locaran a les façanes dels establimenfs aguesfs elements com a publicitaris de la
terrassa."

Es proposa desestimar I'al.legació per tal com ja està recollit a les'condicions de la
terrassa on va ubicat el moble auxiliar. I la publicitat no és permesa ni a les façanes ni

a les terrasses.

9++
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NOVENA.

Modificació de l'art. 27.2, es proposa la redacció següent:

"L'element en qüestió s'ha de situar dins del perímetre autoritzat de Ia terrassa. En cap
cas es col'locaran a les façanes dels establimenfs aguesfs elements com a publicitaris
de la terrassa i o productes gue se serueixen."

Es proposa desestimar I'al.legació atès que la prohibició de l'ús publicitari es troba ja

recollida a I'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà.

DESENA.

Modificacio dels annexos, es proposa la redacció següent:

"En les disfâncies míntimes de /es ferrasses esquematitzades gràficament en l'Annex I,
es reseryarà una amplada sense cap element que dificulti ta visibititaf en e/s diferents
elements urbans i en els edificis en especial:

- Guats/pas de vianants: Hi haurà d'haver una distància mínima lliure d'1m des
dels guals en una amplada mínima de 5m.

- Bancs: Hi haurà d'haver hi una distància mínima lliure d'3m al costat del seient i
1 m, a Ia resta.

- Carrilsbicrs sffuafs sobre vorera: e/s cicles i bicictetes no podran circular per les
voreres, llevat que hi hagi un carril especialment reservat per a aquesta finalitat
es reservarà una amplada de 5ø sense cap element que dificulti la visibilitat.

- Senyalització podo tàctil per a persones cegues i deficients vrsuals; 1,00 metre"

Es proposa desestimar I'al' legació:
Per tal com es contradictori amb la proposta del projecte normatiu proposat.

IV. MILLORES PER RAÓ DE TÈCNIGA NORMATIVA

Pel que fa a la llicència i a la seva tramitació i gestió, atesa la incorporació de
modificacions al llarg de tot l'articulat del projecte normatiu es proposen per part de
l'òrgan gestor les millores següents:

A l'article 38.1 en coherència amb les modificacions incorporades cal corregir el
redactat amb una correcció canviant el '1s'han" per "es poden", de manera que

)
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I'article Art. 38.1 quedarà redactat: "Contingut de la tlicència. La llicència atorgada
per l'òrgan municipal competent inclou al menys la delimitació i les dimensions de
I'espai sobre el qual s'autoritza, la situació, l'horari, les limitacions d'índole ambiental a
que resta condicionada, els elements que es poden d'instal'lar a la terrassa, amb
especificació dels mòduls i característiques, itambé el període de vigència i..."

En el mateix sentit cal aclarir a l'article 45 referit al contingut de la sol'licitud de la

llicència que els elements que el sol'licitant vol instal'tar s'han de recollir a la sol'licitud
de la llicència i per tant cal afegir un apartat f) referit als element que el sol'licitant
sol' licita instal' lar.

L'apartat 45.1.f) quedarà redactat: "Art 45. 1. f) Els elements que d'acord amb

aquesta ordenança, requereixen d'autorització expressa que es volen instal'lar a la
terrassa i les seves característiques."

Pel que fa al procediment de concessió de llicències de I'Art. 46.2 b). el text actual
diu que cal informe de la CTT (Comissió tècnica de terrasses) quan els materials o
colors proposats no respongui a les característiques generals contingudes en aquesta
ordenança. Cal tenir en compte que I'ordenança no parla de materials ni colors. La
proposta seria modificar aquest article passant aquesta competència de la CTT que és
un òrgan de representació cap a la PTT (Ponència tècnica de terrasses) que és un

òrgan purament tècnic i obrir la porta a que en cas de disconformitat, el sol'licitant
pogués demanar elevar el tema a la CTT.
També caldria acabar de definir les competències de la CTT i de la PTT. És

especialment important que la CTT no hagi d'informar totes les denegacions de
llicència (art. 46 d)

Per tant llarticle 46 quedarà redactat:

"Art.46 Procediment
1. Un cop que s'ha rebut la'sol'licitud i la documentació, el servei tècnic

competent verifica el compliment dels requisits generals i la documentació
presentada.

2. Per la tramitació de la sol'licitud, el servei tècnic pot demanar, de forma
motivada, un informe de la Ponència 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.

3. La Ponència Tècnica de Terrasses ha d'emetre l'informe en el termini màxim
'de deu dies des de la seva sol'licitud, isi transcorre aquests termini ino s'ha
emès I'informe, les actuacions del procediment poden prosseguir, sens

)
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perjudici que l'òrgan competent per a la resolució pugui interrompre el termini
dels tràmits posteriors.

4. Si I'informe de la Ponència Tècnica de Terrasses és desfavorable, l'òrgan
municipal competent pot denegar la llicència.

5. En cas de disconformitat amb la resolució de la llicència, el sol'licitant podrà

elevar la seva disconformitat a la Comissió Tècnica de Terrasses, la qual haurà
d'emetre informe en el termini de trenta dies.

6. Cas que la Comissió Tècnica de Terrasses no corrobori I'informe per la
denegació de llicència, sihaurà d'incloure a I'informe anualde la Comissió."

Pel que fa als continguts de les especificacions de les "zones d'excel.lència"
s'entén que cal incorporar una referència més específica a la qualitat del manteniment
i específicament afegir-ho als articles 5 i 80.
Als articles se'ls afegeix "i manteniment". I quedaran redactats:

"Art. 5 i) Zones d'excel.lència ... han de complir amb uns estàndards superiors de
qualitat pel que fa al cromatisme, materials, disseny i manteniment, d'acord ..."

n'Art. 5 p) Llibre d'estil ... que s'inclouen en matèria de cromatisme, materials, disseny
imanteniment."

"Art. 80. Llibre d'estil. "80.1.... pel que fa al cromatisme, materials, disseny i

manteniment,..." i "80.3.... en matèria de cromatisme, materials, disseny i

manteniment."

Pel que fa a la il.luminació de les terrasses en coherència amb I'al'legació estimada
i d'acord amb el reglament de baixa tensió especificat s'afegeix I'apartat e) a I'article 25
que quedarà redactat: "25. e) Excepcionalment es podran autoritzar instal'lacions
elèctriques aèries. La sol'licitud haurà de tenir en compte els valors patrimonial i

paisatgístics de l'entorn i haurà d'anar acompanyada d'informe tècnic d'enginyeria que

doni compliment al reglament electrotècnic per a baixa tensió.."

Cal esmenar un error material en relació a la obligació de retirada d'elements de la
terrassa en el sentit que els "accessoris" també cal 'retirar-los diàriament. Per tant
I'article 60 quedarà redactat:
"Art 60. Retirada diària dels elements de la terrassa 1-L'incompliment reiterat de
l'obligació de retirar diàriament de l'espai públic els elements bàsics i accessoris de la
terrassa establerta a I'art. 48 a) faculta a l'Ajuntament ..."

Per tal de completar la redacció de les condicions del contingut dels Griteris
territorials s'afegeix "i la seva.ubicació" a I'apartat b) del punt 4. per especificar on

s'ubicaran les terrasses. L'article quedarà redactat:
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"Art 81 bis Griteris territorials. ... 4. Els decrets d'aprovació de criteris territorials
poden contenir exclusivament els punts següents: ... b) El percentatge d'ocupació
mitjançant terrasses de la zona i la seva ubicació,..."

Així mateix, es modifica la D.T. 5 en el sentit que en totes les O.S. cal que els criteris i

calendari de l'adaptació de sanitaris s'ajustés als paràmetres fixats al nou redactat de

l'ordenança.
lgualment i d'acord amb el criteri de l'informe dels serveis jurídics es reordenen les

disposicions de manera que la Disposició Addicional Única passa a ser la disposició

transitòria sisena i la disposició transitòria sisena passa a ser un paràgraf dins de la
Disposició Addicional:
Amb els textos següents:

"Disposició addicional única.

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 sisena

Els establiments inclosos dins el Catàleg del patrimoni arquitectònic, historicoartístic i

paisatgídtiò dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona que dìsposin de

terrassa queden exceptuats del compliment de I'article 29.1 i 29.3 d'aquesta

Ordenança mentre no realitzin canvis substancials a I'interior de l'establiment."

V. PROPOSTA D'ACORD

A la vista de la documentació obrant a l'expedient, es proposa a la Quarta Tinenta

d'Alcaldia que elevi a la Comissió de Govern i, si escau, a la Comissió d'Ecologia

Urbana i Mobilitat, la següent

PROPOSTA D'ACORD

RESOLDRE les al.legacions formulades durant el tràmit d'informació pública de

l'aprovació inicial de la Modificació de I'Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari

del Consell Municipal en sessió de 20 de desembre de 2013, de conformitat amb
I'informe emès per l'lnstitut de Paisatge Urbà que es dona per reproduiT i que

s'incorpora a aquest acord a efectes de motivació. APROVAR DEFINITIVAMENT la

modificació de I'Ordenança de Terrasses , aprovada pel Plenari del Consell Municipal

en sessió de 20 de desembre de 2013 i publicada al BOP als efectes de la seva
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executivitat de data 31 de desembre de 2013. PUBLICAR el present acord així com el

text íntegre de la Modificació de l'Ordenança de Terrasses en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), en la Gaseta Municipal i a la seu electrònica de
I'Ajuntament. NOTIFIGAR aquest acord als interessats amb trasllat del text de la

modificació i de I'informe resposta de les al'legacions.

Barcelona el 13 de juny de 2018

El gerent de I'lnstitut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
I
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