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Exp. 001/2021 
Objecte: Avantp
desembre de 2013, de terrasses 
 
 

 

 

 
modificació , de 20 de desembre de 2013, de terrasses segueix el 

l  

(LPACAP) i adequa el s

Catalunya i a 
 de les normes municipals. 

 

En aquest sentit la present memòria incorporà els següents anàlisis: 

a) Una anàlisi d'impacte pressupostari i fiscal  

b) Una anàlisi d'impacte econòmic i social, 

c) Una anàlisi d'impacte normatiu 

d) Una anàlisi d'impacte de gènere 

e) Una anàlisi d'altres impactes 

 

normatiu 

A 

Terrasses que es vol dur a terme. Aquest modificació té per objectiu la habilitació de la 
calçada com a espai apte per a les terrasses. Aquesta ocupació de la calçada 
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Cal recordar que a causa de la pandèmia motivada per la Covid-

sector de la restauració 
terrasses en voreres i calçades. Aquestes llicències extraordinàries esgoten la seva 
vigència el 2021, motiu pel qual és necessari efectuar aquesta modificació de 

 

Per últim, cal posar de manifest que ja amb caràcter previ a la situació de pandèmia, 

als vianants a espai públic, mesures que  també es van haver 

carrers. -ho 
en relació amb la situació Ajuntament de 
Barcelona el 15 de gener de 2020 i esdevenen per tant mesures permanent més enllà 

de les diferents mesures presses a nivell de model urbà en aquest sentit. 

 

a) Una anàlisi d'impacte pressupostari i fiscal  

-se ocupar la calçada per 

atorgar més de 3.000 llicències extraordinàries entre noves llicències i ampliacions de 
 Per tant, es 

augment de la despesa al haver-
gestionar i inspeccionar aquest volum de llicències. 

de la calçada per part dels restauradors (New Jerseis, pilons...). 

Per últim, cal con  existent de la taxa de terrasses que 
comporta una rebaixa del 75% de la mat
sector de la restauració a Barcelona. 

Per tant, en conclusió podem afirmar que tot i que es prevegi un augment d

de les despeses que portarà associat a nivell de gestió. 
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b) Una anàlisi d'impacte econòmic i social 

Tal i com hem fet esment e de la present modificació és 

dir, que aquesta mesura respon a una demanda del Gremi de la restauració amb qui 
 continuïtat a les llicències 

-19. Per 

na acceptació positiva de la 
mateixa i ajudarà a la rec
pandèmia. 

da, dotarà de més espai als vianants i 
conformarà un espai públic de més qualitat i amb més serveis per a la ciutadania.  

 

c) Una anàlisi d'impacte normatiu 

comporta cap impacte normatiu. Les propostes de modificació recollides a 
única afectació que pot tenir 

plataformes que es vulguin posar a la calçada hagin estat homologades prèviament 
 

 

d) Una anàlisi d'impacte de gènere 

orme singularitzat elaborat per la 
Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps. 

 

e) Una anàlisi d'altres impactes 

Considerant l  impacte que denança de terrasses pot tenir en les 

a: 

-  
- L  
- La Gerència de Mobilitat 
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