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, major d'edat, veí/na de Barcelona i proveit/da
propi
nom i en representació de les entitats sota signa
en el seu

compareixen i,
MANIFESTEN:
La mercantilització i privatització de l'espai públic i la proliferació sense

han incrementat les íncidències per manca d'accessibilitat

control de terrasses

a la ciutat i han fet desaparèixer

nombrosos elements urbans deis nostres carrers, basics pera la vida quotidiana. Aquests elements
(com per ex. els bancs per seure) no són només un element que permet el gaudi de I'espai públic,
sinó que són un element clau d'accessibilitat per a moltes persones i són imprescindibles per als
trajectes quotidians de la gent gran í persones amb problemes de mobilitat.
És evident quela instal.lació d'un nombre major de taules i cadires a la ciutat ha generat una sobre
ocupació i degradació de I'espai públic per part de les terrasses. L'ordenança no pot obviar els
conflictes que són conseqüència d'aquest creixement indiscriminat de I'ocupació de I'espai públic.

Entenem que la Modificació de l'Ordenança de Terrasses (',TEXT CONSOTIDAT de l'Ordenança, de

20 de desembre de 2013, de terrasses") aprovat inicialment i obert ara a exposició pública no
garanteix suficientment la protecció d'aquest interessos d'us públic.
SOL.LICITEN:

Per aquesta raó proposem que s'introdueixin les següents modificacions en l'articulat en vistes
donar un millor compliment a les nostres propostes programàtiques:

L)

a

lncloure. de forma voluntària per a cada Districte. la fisura de l'Esquema Director de l'Espai
Públic. que sieui vinculant en l'atorgament i/o renovació de les llicències de terrasses

Una ordenança de terrasses ha de regular l'equilibri de l'ús de l'espai públic, garantint en primer lloc
el dret dels ciutadans a gaudir d'uns espais de qualitat i el dret al descans del veïnat. En segon lloc,
també els interessos privats dels restauradors que ocupen una part quantitat¡va i qualitativa de
l'esmentat espai públic, perquè les terrasses són també espais de relació quotidiana que, ben
dimensionades, ajuden a dignificar-lo.
Per aquesta raó cal disposar d'un document participat pel veïnat que reculli totes les necessitats i
drets que es donen a l'espai públic que permeti valorar la idoneitat i viabilitat d'atorgar i/o renovar
les llicències de terrasses. Atès que la pressió de les terrasses és força diferent en funció de cada
espai públic i territori, es proposa que de forma potestativa cada Districte pugui impulsar la redacció
d'un "Esquema Director de l'Espai Públic" -bé per al conjunt del districte, bé per barris, bé per espais
públics singulars- allà on la densitat de terrasses, la pressió de diferents activitats i necessitats que es
donin a l'espai públic, les afectacions que es donin sobre les veïnes ho justifiquin.
L'Esquema Director de l'Espai Públic, participat amb el veïnat, ha de ser vinculant per a la concessió
i/o renovació de les llicències de terrasses i garant de tots els drets que concorren a l'espai públic, de

manera que permeti moderar els efectes de les terrasses allà on la seva densitat i/o les seves
afectacions siguin més altes.
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Terrasses", (NOVA ORDENANçA

DE TERRASSES)

Reeular de forma no arbitrària les distàncies a sarantir per les terrasses

S'han de regular de forma més clara i entenedora les distàncies que han de compl¡r les terrasses,
evitant fórmules obertes a la interpretació de cada tècnic/a de llicències i/o regidorf a, per tal d'ev¡tar
arbitrarietats, discrecional¡tats i discriminacions. Si bé es pot entendre que en casos puntuals les
distàncíes poden ser modificades lleugerament a la baixa, cal garantir que això no es produeixi en
cap cas de forma sistemàtica en espais amb més d'una terrassa, atès que aquestes autoritzacions van
en detriment dels drets d'altres ciutadanes.
Es proposa

modificar articles 70,

It, t2, L3,14, L5 i 16 en el següent sentit

a) Ha de deixar un espai lliure de pas per als vianants entre la façana i la terrassa no inferior al50%
de l'ample total de la vorera, amb un mínim d'1,80 metres. En sentit longitudinal les terrasses no
podran ocupar més del 50% de la llargada de cada illa de cases, aquest percentatge es podrà
fraccionar per complir el que s'estableix a l'article 9.
b) Ha de deixar una separació mínima a la calçada de:
0,80 metres en aquell on no es permès l'aparcament nijardineres de separació.
0,80 metres amb aparcament en línia.
L,00 metre amb aparcament en bateria o semi bateria.
En carrer amb voreres diferenciades de la calçada, la situacíó de la terrassa adossada a la façana del
local està prohibida inclús en els xamfrans.

entre les terrasses adossades a la vorera estan determinats per les transicions
entre el carrer i el xamfrà, amb un mínim de distància entre terrasses contigües d'1,50 metres, i
Els possibles canvis

d'acord amb el que s'indica en l'annex.
Justificació:
L'ordenança ha de garantir i preservar els usos col.lectius de l'espai públic. ElSO% de l'amplada de la
vorera que contempla l'ordenança vigent pel pas dels vianants només garanteix la mobilitat dels
ciutadans però no garanteix espais públics com a lloc de trobada, d'estada, de relació i cohesió del
veïnat. És per això que cal garantir espais a les voreres per a la relació social a més a més dels
destinats a la mobilitat. També es suprimeix la referència a jardineres, menys ocupació de l'espai
públic iespais diàfans
L'objectiu és garantir la qualitat dels espais públics per a ciutadans i veïns d'acord amb el contingut
de l'articulat idel preàmbulde l'ordenança
No es pot situar cap terrassa adossada a la façana segons normativa d'accessibilitat. És necessari no
permetre la col.locació de terrasses al costat de les façanes, ja que qualsevol element situat a prop
de la paret constitueix un obstacle per als persones cegues i amb discapacitat visual.

3)

Respectar l'autonomia dels Districtes

La denegació de llicències de terrasses no pot estar sotmesa

a la consideració de la Comissió i/o
Terrasses, atès que això atempta contra el principi de subsidiarietat i
d'autonomia de cada territori i posa en dubte la decisió presa per el/la Regidor/a i Serveis Tècnics de
cada territori, que són qui millor coneix la realitat del seu espai públic.
Ponència Tècnica

de

Es proposa la supressió del punt 2.d de l'Article 46. Procediment "Quan l'informe del servei tècnic
competent sigui desfavorable a la concessió, abans d'emetre la resolució de la llicèncía, s'elevarà a la
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ÎEXT CONSOLIDAT de l',Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de Terrasses", (NovA oRDENANçA

DE TERRAssEs)

Comissió Tècnica de Terrasses pel seu dictamen", atès que això és contrari al principi d'autonomia de
cada

territori.

SOL.LICITEN:

Que admeteu aquest escrit, t¡ngueu per fetes aquestes al.legacions ¡, estimant-les, incorporeu-les a
l'aprovació definitiva del "TEXT CONSOLIDAT de l'Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de
Terrasses".
Barcelona, 22 de març2OL8
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