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DILIGÈNCIA D’INCOACIÓ  
 

 

Vist l’informe justificatiu de modificació del manual operatiu de l’Ordenança de terrasses 

  

DISPOSO INICIAR d’acord amb el que estableix l’article 58 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’expedient per a la 

modificació del manual operatiu de l’Ordenança de terrasses. 

DECLARAR LA TRAMITACIÓ PER URGÈNCIA de l’expedient per a la modificació del manual 

operatiu de l’Ordenança de terrasses, de conformitat amb l’establert per l’article 33 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

MOTIVACIÓ: 

Durant l’any 2020, 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 transmissió del 

virus. El sector de la restauració es va veure directament afectat havent de cessar en la seva 

activitat econòmica en un primer moment i posteriorment, veient limitada la seva activitat a nivell 

d’horari i aforament.  

Davant la necessitat d’ajudar al sector de la restauració, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar els 

Decrets d’Alcaldia següents;  

· El Decret d’Alcaldia, de 21 de maig de 2020, de mesures especials en matèria de 

reobertura de les terrasses de restauració i de les condicions i el procediment per a 

l’ampliació provisional de l’espai lliure d’ús públic ocupat per les terrasses actualment 

autoritzades i per les que s’hi puguin instal•lar i autoritzar de nou de manera compatible 

amb l’ús comú general per part de la ciutadania i amb respecte a les condicions de 

seguretat sanitària (modificat pel Decret d’Alcaldia de 23 de maig de 2020) (publicats al 

BOPB de 26 i 27 de maig de 2020,  respectivament) .  

 

· El Decret d’Alcaldia, de 7 de juliol de 2020, d’aprovació de l’establiment d’un termini màxim 

per a la presentació de sol•licituds d’autoritzacions extraordinàries de terrasses regulades 

en el Decret d’Alcaldia de 21 de maig de 2020 (publicat al BOPB 24 de juliol de 2020).  
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· El Decret d’Alcaldia, de 10 de desembre de 2020, pel qual es va modificar el Decret 

d’Alcaldia de 21 de maig de 2020 (modificat pel Decret de 23 de maig de 2020) en el sentit 

d’ampliar la durada i modificar el règim de les llicències de terrasses obtingudes mitjançant 

els referits Decrets (publicat al BOPB 29 de desembre de 2020).  

Per acord del Plenari del Consell Municipal, en sessió de data 23 de desembre de 2021, es va 

aprovar la Modificació de l’Ordenança de Terrasses que entre d’altres, tenia per objecte establir 

els criteris i requisits per a la instal•lació de terrasses en calçada en regim ordinari. Dita 

modificació resultava necessària atesa la finalització de la vigència del règim de llicències i 

ampliacions extraordinàries de terrasses, atorgades en virtut de la disposició final única del Decret 

d’Alcaldia de 10 de desembre de 2020, pel qual es va modificar el Decret d’Alcaldia de 21 de maig 

de 2020, que va establir les mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l’ampliació de 

l’espai públic per destinar-ho a aquesta activitat. (publicada al BOPB 29 de desembre de 2021).  

Per acord del Plenari del Consell Municipal, en sessió de 25 de febrer de 2022, s’ha aprovat la 

Modificació de l’apartat 1 de la disposició transitòria única de la Modificació de l'Ordenança (que 

fou aprovada  per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 23 de desembre de 2021) 

en els termes següents: “1. A partir de l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança de 

terrasses que habilita la instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, s’estableix un 

termini de tres mesos perquè els i les restauradors/es que han gaudit de llicència de terrassa 

extraordinària atorgada en virtut del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020 puguin presentar 

una sol·licitud de llicència”. L’objectiu d’aquesta modificació ha estat atendre a les peticions dels 

restauradors que demanaven més temps per a poder preparar la documentació tècnica 

necessària per poder presentar la sol·licitud de regularització de la seva terrassa extraordinària. 

Un cop ampliat aquest termini, tot els gruix de peticions han arribat als serveis tècnics dels 

districtes que han de resoldre la regularització de les terrasses extraordinàries atorgades durant la 

pandèmia de conformitat amb la modificació de l’Ordenança de terrasses acordada pel Plenari del 

Consell Municipal, en sessió de data 23 de desembre de 2021. En un primer terme, s’ha procedit 

a l’aprovació d’una instrucció interpretativa de la modificació de l'Ordenança de Terrasses per part 

de la Gerent Municipal (publicada a la Gaseta Municipal de 4 de maig de 2022), però el manual 

operatiu és una eina necessària per als serveis tècnics per a poder concretar els criteris 

interpretatius de l’ordenança. El manual operatiu no ha estat actualitzat des de l’any 2015, motiu 

pel qual cal procedir amb urgència a la seva actualització a fi de poder tramitar l’alt nombre de 

peticions rebudes i garantir la ràpida substitució dels elements de seguretat transitoris que les 

delimiten (new jerseys principalment). 






