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Gerència d’Ecologia Urbana 

Exp.  21SD0238 
 
Memòria justificativa de la modificació de la disposició transitòria única de la Modificació de 
l'Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 23 de 
desembre de 2021 
 
I. Antecedents i objecte 
 

1) El Plenari del Consell Municipal, en sessió del 23 de desembre de 2021 va aprovar el següent 
Acord: 

 
RESOLDRE les al·legacions formulades durant el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial de 
la Modificació de l'Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 
20 de desembre de 2013 i modificada per acords de l’1 d’abril de 2016 i del 29 de juny de 2018, de 
conformitat amb l'informe emès per la Gerència d’Ecologia Urbana que es dona per reproduït i que 
s'incorpora a aquest acord a efectes de motivació. 
APROVAR definitivament la modificació de l'Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del 
Consell Municipal en sessió de 20 de desembre de 2013 i modificada per acords de l’1 d’abril de 
2016 i del 29 de juny de 2018. 
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 i al web municipal 
NOTIFICAR aquest acord als interessats amb trasllat del text de la modificació i de l'informe de 
resposta de les al·legacions 
 

2) L’Acord i el text de la modificació es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 
29 de desembre de 2021 
 

3) La Disposició transitòria de l’esmentada modificació estableix als seus punts 1 i 2:  
 

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 dos 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. 
 
2. Fins que no consti resolució municipal expressa sobre les sol·licituds de llicències de terrassa a 
què es refereix l’apartat anterior, s’entén prorrogada automàticament la durada de les llicències 
extraordinàries atorgades en virtut del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020, sempre i quan s’hagi 
efectuat el pagament de la taxa corresponent. En cas que el restaurador no hagi sol·licitat la nova 
llicència en el termini esmentat a l’anterior apartat, no es produeix la pròrroga automàtica i el 
restaurador ha de deixar lliure l’espai ocupat per la terrassa. 
 

4) D’acord amb la Disposició final única de la modificació aprovada, aquesta va entrar en vigor l’1 de 
gener de 2022, per tant, el termini de dos mesos assenyalat a la DT finalitza el proper 28 de 
febrer. 
 

5) A la vista de les circumstàncies que es posaran de manifest al següent apartat, es considera 
necessari ampliar el termini de dos mesos inicialment previst a la DT. Per tant, l’objecte d’aquesta 
modificació és fixar en un total de tres mesos el termini assenyalat al punt 1 de la DT 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 i en 
conseqüència perllongar igualment la pròrroga automàtica prevista al punt 2 de la Disposició. 
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II. Justificació de la necessitat d’aprovar la modificació i adequació als fins que es 
persegueixen 

 
Des de diferents entitats representatives del sector de la restauració i el comerç s’ha posat en 
coneixement de l’Ajuntament les dificultats que els titulars de les  llicències extraordinàries estan 
trobant per tal d’ajustar-se al termini de dos mesos previst a la Disposició transitòria aprovada. 
 
Recordem que la consolidació de la terrassa en calçada (objecte d’aquest precepte) requereix la 
instal·lació d’una plataforma i que aquesta s’ha d’ajustar als models que prèviament ha aprovat 
l’Ajuntament i de les que actualment es te coneixement que existeixen quatre proveïdors. En el 
moment d’aprovar la modificació de l’Ordenança es va considerar que dos mesos era un termini 
suficient per tal que els interessats poguessin valorar l’opció de sol·licitar, o no, la consolidació de 
la terrassa, marcant així una fita per la retirada dels blocs de formigó presents a l’espai públic. Un 
cop transcorregut més de la meitat del termini conferit, alguns restauradors manifesten estar a 
l’espera de rebre el pressupost del cost de la plataforma, qüestió que resulta essencial per la seva 
decisió envers la presentació de la sol·licitud. 
 
A data d’emissió d’aquest document s’han rebut un total de 866 sol·licituds, d’un total de 3.616 
que poden ser objecte de la consolidació. Aquestes dades confirmen les dificultats informades 
pels restauradors i la necessitat d’aprovar una ampliació del termini conferit que garanteixi l’accés 
a les llicències en condicions d’igualtat per tots aquells interessats i interessades que compleixen 
els requisits assenyalats per l’Ordenança. 

 
 

III. Informes que incorpora l’expedient 
 

1) D’acord amb el previst pel Reglament Orgànic Municipal, el tràmit per la modificació normativa 
requereix de l’emissió, a més de l’informe jurídic, dels informes tècnics i econòmics escaients. En 
aquest sentit i donant compliment a les Directrius per a l'elaboració de les normes municipals, 
aprovades per la Comissió de Govern el 15 d’abril de 2015, durant el tràmit d’aprovació de la 
Modificació de l’Ordenança de Terrasses aprovada el 23 de desembre de 2021, es van incorporar 
a l’expedient els següents informes: 

 
- Informe d’avaluació d’impacte normatiu 
- Informe d’impacte de gènere 
- Informe de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà 
- Informe de la Direcció de Serveis de Mobilitat 
- Informe d’accessibilitat 
- Informe de la Direcció de Serveis d’inspecció  
- Informe d’impacte econòmic i social i anàlisi d’impacte pressupostari i fiscal  
 

2) Aquests informes, que junt als informes jurídics i de tràmit, van motivar i van donar fonament a   
l’Acord municipal, no es veuen afectats, alterats ni modificats per la modificació que ara es 
proposa, en tant que aquesta es limita a perllongar per un mes el termini de pròrroga de les 
llicències extraordinàries atorgades en virtut del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020. Per tant, 
als efectes assenyalats pel Reglament Orgànic Municipal i les Directrius per l’elaboració de les 
normes municipals, els informes tècnics i econòmics escaients es consideren incorporats a 
l’expedient i es donen per reproduïts. 

 
 

A Barcelona, la gerent d’Ecologia Urbana 
 

Sònia Frias Rollón 

Maria Sonia Frias Rollon 
- DNI  (TCAT)
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