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AIN-2021/333 

Assumpte: Informe sobre la proposta de modificació de la disposició transitòria 
única de la modificació de l’Ordenança de Terrasses aprovada el 23 de desembre de 
2021 

Sol·licitant: Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana

I. Antecedents i objecte 

El present informe té com a objecte una proposta de modificació de la disposició transitòria única 
corresponent a la modificació de l’Ordenança de terrasses aprovada pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 23 de desembre de 2021. En concret, l’Ordenança de terrasses, (d’ara 
endavant OT), va ser aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 20 de desembre de 
2013 i publicada al BOP de 31 de desembre de 2013 i ha estat modificada en tres ocasions per 
acords del mateix òrgan municipal l’1 d’abril de 2016, el 29 de juny de 2018 i 23 de desembre de 
2021. Els respectius anuncis van ser publicats en el BOP de 19 d’abril de 2016, 27 de juliol de 
2018 i 29 de desembre de 2021.  

L’òrgan gestor ha aportat el projecte normatiu de modificació (incorporat en una proposta d’acord) i 
la memòria justificativa, en què s’efectua una remissió als informes inclosos a l’expedient de la 
darrera modificació de l’OT, en la mesura en què el seu contingut no es veu afectat, alterat ni 
modificat per l’actual projecte normatiu.  

En concret, la proposta d’ampliació del termini resta motivada per les dificultats dels titulars dels 
establiments de restauració en proveir-se dels models de plataforma aprovats per l’Ajuntament, 
prèvia retirada dels blocs de formigó delimitadors de l’espai públic de les llicències extraordinàries 
en calçada.  

II. Anàlisi jurídica  

1. Competència de l’Ajuntament de Barcelona per aprovar una normativa reguladora de les 
terrasses en espais públics i, en conseqüència, per a modificar-la 

Ens remetem a l’anàlisi competencial efectuat en l’informe d’aquesta Direcció AIN-2021/1702, 
relatiu al projecte de modificació de l’OT finalment aprovat el 23 de desembre de 2021, que 
confirma que l’Ajuntament de Barcelona gaudeix de competència suficient per regular la 
instal·lació i el funcionament de les terrasses de restauració en espais lliures d’ús públic de la 
ciutat i també per a modificar-ne la regulació actual, l’Ordenança de terrasses. 
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2. Normativa afectada pel projecte de modificació de l’Ordenança de Terrasses i abast dels 
seus efectes 

Cal indicar que el projecte normatiu afecta, exclusivament, la disposició transitòria única de la 
modificació de l’OT aprovada el 23 de desembre de 2021, ja que amplia el termini previst -de dos 
mesos a tres-, perquè els restauradors amb llicència extraordinària de terrassa, atorgada en virtut 
del Decret d’Alcaldia de 20 de de maig de 2020, puguin sol·licitar una llicència ordinària. 

Del contingut de la proposta d’acord es desprèn la voluntat d’atorgar efectes retroactius a 
l’ampliació del termini, de manera que els restauradors poden presentar la seva sol·licitud fins a 
l’expiració del termini l’1 d’abril de 2022. Cal assenyalar que en el present cas l’eficàcia retroactiva 
de la disposició no lesiona drets o interessos legítims d’altres persones.  

3. Forma i estructura del Projecte normatiu i justificació 

El projecte normatiu objecte d’aquest informe és una disposició modificativa d’una altra norma 
municipal vigent i, per tant, ha de complir amb l’establert a les Directrius per a l’elaboració de les
normes municipals, aprovades per la Comissió de Govern en data 15 d’abril de 2014 (BOP 
14.5.2015), que en les seves directrius 74 a 89 tracta aquest tipus de disposicions, 

D’acord amb aquest plantejament, el Projecte normatiu de modificació de la disposició transitòria 
única de la modificació de l’Ordenança de Terrasses, aprovada el 23 de desembre de 2021, està 
composat per una única disposició que modifica l’apartat 1r de la disposició esmentada.  

El projecte normatiu s’acompanya d’una memòria justificativa en què en el punt relatiu a la 
justificació expressa: 

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. 
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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.

4. Observacions  

Sobre el contingut de l’expedient, en atenció al caràcter de projecte normatiu, entenem que cal 
donar compliment a l’article 9.1 del Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de 
Barcelona, en relació a l’informe sobre l’impacte de gènere, que és específic per a cada projecte 
normatiu, atès el seu caràcter preceptiu. 

5. Aspectes formals 

De conformitat amb l’apartat 4 de l’article 133 de la Llei de 39/2015, d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú, atès que el projecte normatiu no té un impacte significatiu en l’activitat 
econòmica, ni imposa obligacions rellevants als destinataris, però si regula aspectes parcials d’una 
matèria, es pot ometre la consulta pública prèvia regulada a l’apartat 1 del precepte esmentat. 

El projecte normatiu de modificació ha de complir els requisits formals establerts per a l’aprovació 
d’un projecte normatiu, i per això ha d’anar acompanyat dels documents esmentats a l’article 110 
del ROM (exposició de motius, antecedents necessaris i informes tècnics i econòmics) i pels 
esmentats als apartats 139 i següents de les Directrius per a l’elaboració de les normes 
municipals, aprovades per la Comissió de Govern en data 15 d’abril de 2014 (memòria general, 
memòria d’avaluació de l’impacte normatiu, que ha d’incloure entre d’altres, l’anàlisi d’impacte 
pressupostari i fiscal, econòmic i social, normatiu i de gènere, informe jurídic així com altres 
informes que resultin preceptius). En aquest sentit, a la memòria que s’acompanya amb el projecte 
normatiu es diu expressament: 

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.

De conformitat amb l’article 112 del ROM, un cop aprovat inicialment, el projecte normatiu s’ha de 
sotmetre a informació pública i audiència durant un període mínim de trenta dies, per a la 
presentació d’al·legacions i suggeriments. L’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és 
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el Plenari del Consell Municipal de conformitat amb l’article 11 e) de la Carta municipal. La 
modificació definitivament aprovada ha de ser publicada en el BOP per a la seva entrada en vigor. 

III. Conclusions 

1. Informem favorablement el projecte normatiu per a modificar la disposició transitòria única de 
la modificació de l’Ordenança de Terrasses aprovada per acord de 23 de desembre de 2021, sens 
perjudici de les observacions efectuades. 

2. L’òrgan municipal competent per a l’aprovació definitiva és el Plenari del Consell Municipal. 

3. Un cop aprovada definitivament la modificació a què es refereix aquest informe, per a la seva 
entrada en vigor, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Vist i plau 

Anna Cugat Joan-Anton Rodríguez Franco 
Lletrada Director de l’Àrea de Règim Jurídic 
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