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Memòria general del projecte normatiu 
 
a) La justificació de la necessitat de la disposició reglamentària i l'adequació 
d'aquesta als fins que es persegueixen. 

b) El marc normatiu en que s'insereix el projecte normatiu. 
 
c) Disposicions afectades per la modificació 
 
d) La competència de l'Ajuntament de Barcelona sobre la matèria. 
 
e) La relació motivada de les persones i les entitats interessades a les quals s'ha 

. 
 

 

a) La justificació de la necessitat de la disposició reglamentària i l'adequació 
d'aquesta als fins que es persegueixen. 

Ordenança de Terrasses  

la qualitat dels espais per a ciutadan
suport  

El darrer any amb motiu de la pandèmia motivada per la Covid-19 per part de les 
diferents administracions públiques es van haver de prendre mesures per intentar 
mitigar la transm
la restauració es va veure directament afectat havent de cessar en la seva activititat 
econòmica en un primer moment i posteriorment, veient limitada la seva activitat a 

ari i aforament. A mesura que es va avançar per part de la comunitat 
científica en el coneixement dels principals riscos de propagació del virus i es va 
detectar 
sense guardar distà

llicències extraordinàries de terrasses tant a restauradors que no en podien disposar 
, com a restauradors que disposaven de 

terrassa però que demanaven ampliar les taules concedides. En tots dos casos, la 
seva petició venia motivada pel tancament del seu aforament intern, fet que limitava 
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significativa en la seva utilització. En aquest sentit es van peatonalitzar carrers i es van 

voler ajudar al sector de la restauració a poder disposar de més espai públic per a 
poder superar la situació de pandèmia que es considera oportú habilitar la calçada 
com  

Amb els transcurs del temps i un cop sembla que amb les campanyes de vacunació 

a preveure situacions de tornada a la normalitat anterior a la pandèmia, però aquesta 
nova normalitat no ha de comportar tornar a la situació existent prèvia a la pandèmia 
sinó incorporar totes aquelles mesures que es consideren positives per a la 
col·lectivitat més enllà de la situació de pandèmia 
dotar de més espai al vianant, política que amb independència de la pandèmia ja es 

limàtica en que es troba la ciutat de 
Barcelona, sent el model urbà un element molt important per ajudar en aquesta lluita. 

públic es considera oportú que el servei de re
a la calçada. En aquesta línia i a fi de garantir la integració en el paisatge urbà, per 

À  
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida,  juntament amb el sector privat es va treballar en 

garantint que aquest ocupació de la calçada per part del restaurador es faci en 
accessibilitat, seguretat i 

públic. 

Davant aquesta situació i davant la finalització el proper 31 de desembre del 2021 del 

calçada esdevé necessària la mod

 

b) El marc normatiu en que s'insereix el projecte normatiu. 
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especial  

domini públic. Aquests estan sotmesos a una protecció especial que parteix dels 
, imprescriptibilitat i inembargabilitat. Amb 

 
 

tonomia de Catalunya estableix que els governs locals 

matèries, sobre la conservació i manteniment dels bens de domini públic, la regulació 
de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en 

 
 

el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, autoritza els ens locals 

terrasses, ubicades en carrers, places, avingudes, passeigs, passatges i altres espais 

especial en aquests béns, especialment la possibilitat de subjectar-lo a llicència prèvia, 
no queda inclosa en la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. En última instància 
aquesta Ordenança té com a finalitat la protecció dels béns públics o privats per la 

juntament, i preveu requisits que 

de la Directiva. 
 

 
 
 
 
c) Disposicions afectades per la modificació 
 
El projecte normatiu que es porta a aprovació 
Ordenança de terrasses, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 20 de 

de 2016 que va obrir la Comissió Tècnica de Terrasses a la representació veïnal i una 

rritorials i 
habilitació de la calçada com a 
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normativa municipal. 
 

d) La competència de l'Ajuntament de Barcelona sobre la matèria. 
 

locals tenen competències pròpies en els termes que determinin les lleis, entre altres 
sobre les matèries de conservació i manteniment dels béns de domini públic, la 
regulació de les condicions de seguretat de les activitats organitzades en espais 

 

Pel que fa al règim propi de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 

competències que li atribueixen la pròpia Carta i les altres normes. 

lei 33/2003, de 3 de novembre de 
patrimoni de les administracions públiques, obliga a les administracions públiques a 

el Decret Legislatiu 2/2003 , de 28 

especial dels béns de domini públic. 

A la vista de la norma
competència suficient per a regular la instal·lació i el funcionament de les terrasses de 

-ne la intervenció 
administrativa, cosa qu

(BOPB 31.12.2013). 

transparència, accés a 
-ne 

modificar-les per raó de noves necessitats econòmiques o socials sobrevingudes. 

 

e) La relació motivada de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar el 
tràmit d'audiència. 

especí En primer lloc caldria tenir presents a aquelles 
entitats que per la seva especial vinculació formen part de la Comissió Tècnica de 
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 Gremi 
de restauració, Favb, Consell de Gremis, PIMEC-Comerç, Gremi de Flequers, 
Arquinfad.  

 

Barcelona, 13 de juliol de 2021. 

 

El Gerent de l Institut Municipal del Paisatge Urbà 

 

 

 

 




