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l.

Antecedents iobjecte

El present informe té com a objecte el Projecte normatiu de modificació'de I'Ordenança municipal
de Terrasses de 20 de desembre de 2013. L'òrgan gestor I'ha sol'licitat un cop finalitzat eltermini
de trenta dies d'informació pública, per tant, amb caràcter previ a ser sotmès a aprovació.definitiva.
Per a la seva elaboració, l'òrgan gestor ha aportat, a banda de la proposta de redacció del
Projecte, un document en què valora'cadascuna de les al.legacions presentades i en proposa la,
seva resolució, així com el text consolidat de I'Ordenança.
Aquesta Direcció va infermar el Projecte normatiu en la seva fase inicial, abans de ser sotmès a
I'aprovació de la Comissió de Govern (A|N-2017121341, i va participar en els treballs préparatoris
previs a l'aprovació inicial (AlN-2018/159)

ll. Anàlisijurldica

{.

Competència de I'Ajuntament de Barcelona per aprovar una normativa reguladora de les
terrasses en espais públics i, en conseqtiència, la seva modificació

Tant les vies com els espais públics de la ciutat són béns afectes a l'ús priblic, en general,
destinats a la circulació o a l'estada de les'persones. L'Administració pot autoritzar-ne un ús
especial, sense excloure .de manera permanen! altres usos, quan concorren circumstàncies
singulars de perillositat, intensitat d'ús o d'afirès d.e similars. (Articles 85'i 86 Llei 33/2003, de 3
novembre, de patrimoni de les,Administracions Públiques), En concret, l'ús especial dels espais
públics per part d'establiments de restauració ha de ser compatible amb el gaudi per part de la
ciutadania d'aquests espais. És l'article 2 de I'Ordenança de Terrasses; el que reflecteix les
finalitats que i'inspiren les quals estan relacionades amb la coftþatibilitat i I'equilibri entre els usos
oi
de les terrasses i els usos col'lectius d'aquest
" -.;

espais.

L'article 84.2 de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els governs locals tenen
competències pròpies, en els termes que determinin.les fleis, entre altres sobre les matèries de
conservació i manteniment dels béns de domini prtblic, la regulació de les condicions de seguretat
1
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en les activitats organitzades en espais priblics ien locals de concurrència prJblica i la regulació de
I'establiment de tot tipus d'activitats econòmiques.

A més, I'article 28, de la Llei 33/2003, de caràcter bàsic, obliga a les administracions pribliques a
.protegir i defensar el seu patrimoni.'L'article.84 d'aquesta Llei, també de caràcter bàsic, estableix
que ningti pot, sense tltol que I'autorilzi, atorgat per I'autoritat competent, ocupar béns de domini
públic o utilitzar-los en forma que excedeixi del dret d'ús que, si escau, correspon a tothom. Tàmbé
estableix que les autgritats responsables de la tutela idefensa deldomini priblic han d'exercir unes
facultats especials, com ara les de recuperació d'ofici de la possessió indegudament perduda i el
desnonamenl administratiu dels posseïdors de béns immobles de caràcter demanial, un cop s'ha
extingit el tftol que emparava la seva tinença.

L'articld21B.3 del Decret legislatiu 2l2OO3, de 28 d'abril, pet.qual s'aprova elText refós de la Llei
municipal i de,règim local de Catalunya autoriÞa els ens locals a subjectar a llicència, I'rls comú
especial dels béns de domini priblic. Aquestes disposicions estan regulades als articles 55 i
següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel quals'aprova el Reglament de patrimonidels
ens locals.
Per tant; d'acord amb la normativa analitzada, cal entendre que l'Ajuntament de Barcelona gaudeix

de competèncla suficient per a regular la instal.lació i el funcionament de les terrasses de
restauració en espais lliures d'ús priblic de la ciutat i regular-ne la intervenció admínistrativa. En
conseqüència, aquesta competència empara també la, modificació

de la regulació actual,

I'Ordenança de Terrasses aprovada pel Ple del Consell el 20 de desembre de 2013.
2. Normativa afectada pet projecte de modifiiació.de l'Ordenança de Terrasses

Cal indicar que el projecte normatiu afectarà, a més, lògicament a la mateixa OT-,.als decrets
d'Ordenacions Singulars i Distribucions Prèvíes aprovats a l'empara dels articles 75 i següents de
I'OT, atès que transcorregut el termini de dop anys a partir de la seva entrada en vigor,
l'.Ordenança serà plenament eficaç en aquells espais regulats per distribucions prèvies i
ordenacions singulars. Tal i com assenyalem més endavant, per seguretat jurídica, cal elaborar un
annex amb tots els Decrets de Distribucions prèvies i Ordenacions singulars afectats
3. Forma i estructura del Projecte normatiu
j

El projecte normatiu objecte d'aquest informe és una disposició modificativa perquè el seu objectiu
principal és la modificabió d'una'altra norma municipal vigent i, per tant, ha de complir amb
I'establert a les Directríus per a l'elaboració de els normes municipals, aprovades per la Comissió
de Govern en data 15 d'abiil de 2014 (BOP ,14.5.2015), que en les seves directrius 74 a 89 tracta
aquest tipus de

disposicions
z
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a) Tal com ordenen aquestes directrius, en el títol cal expressar que es tracta d'una disposició
modificativa: Ordenança per la qual es modifica I'Ordenança del 2A de desembre de 2013 de
Ierrasses,
b) Cadascun dels preceptes modificats ha de ser objecte d'una redacció, de tal forma que s'ha
d'evitar substituir les paraules o expressions concretes de la normativa que es modifica de manera
aïllada, per raons de comprensibilitat i de determinació del dret vigent, en benefici de la seguretat
jurídica.

c) Com que és una disposició modificativa simple, l'Ordenança s'ha de compondre d'un article
rinic, titulat justament Modificació de l'Ordenança, de 20 de desembre de 2A13, de lerrasses , i de
tants apartats com preceptes s'hagin modificat, afegit o suprimit. Aquets apartats es numeren, iom
estableixen les directrius, en números cardinals expressats en lletres.

d) L'Ordenança modificativa hâ de contenir també la seva pròpia part final (independent de la part
final de llOrdenança que modifica).
D'acord amb aquest plantejament, el Projecte de madificació de I'Ordenança de 20 de desembre,
de 2013, està composat per un preàmbul que justifica el motius de la proposta i un article rinic que
inclou un total de quaranta-nou apartats per a modificar, addicionar i suprimir, de forma total o

parcial, determinats articles de I'Ordenança de Terrasses. Aixf mateix, també incorpora una
disposició final que regula la seva entrada en vigor a partir de I'endemà de la seva publicació.
4. Observacions al contingut de la proposta
Efectuem les següents observacions al contingut de la proposta:

Numeració dels apartats del Projecte normatiu de modificàció: La numeració els
apartats ha de ser correlatíva, per tant, cal renumerar els apartats per a evitar les mencions
a la numeració adverbial bis, ter, quater....

Article 4. Definicions
- Modificació apartats h) i i) (Defínició de Zones de criteris territorials iZones d'excel'lència)
Respecte la definició de zones de criteris terrítorials, cal indicar la necessitat de concretar

amb un mínim de detall quins són els supòsits excepcionals en què I'Ajuntament pot
procedir a regular aquests criteris, en aquest article o en I'article 81bis, que han de ser
diferents dels que permeten la declaració de zones d'excel'lència.
3
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Aixl mateix, i pel que fa a les zones d'excel.lència, suggerim la següent redacció per evitar
repeticions:

'Zones

d'excel.lència: espals que per /es seves qualitats especla/s s'erigeixen com
una zona singular de la ciutat .../...

-

Addició de l'apartat p) (Definició de Llibre d'estil)
Suggerim el següent redactat .../...és la disposició de caràcter general aprovada juntament
amb la declaració de zona d'excel.lència i .../...

Article 8. Instal.lacíons elèctriques, Suggerim elsegfient redactat 1. H subministrament
elèctric que doni seruei a una terrassa se sofmef a /es reglamentacions vigents per a les
instal.lacions de baixa tensió i a les instal.lacions en espai dús públic. 2. Resten prohibides
Ies connexions aêres. 3. La instal'ladó...1...

9. CondicÍons

bàsígues de localització. Suggerim la següent proposta de
redacció: 9.1..,/...una segona sol.licitud de llicència de ferrasses sobre el mateix espai

Article

comporta.../...

Article 11. ltÍnerarí de vianants accessible- Fora convenient definir el concepte d'ltinerari
de vianants accessiö/e ja que s'empra tant en aquest article com en el següent i no hi
consta cap concreció delconcepte emprat.

Article 19.2 Cadires i faules. Per tal d'assegurar I'efectiu compliment de les obligacions
previstes en aquest apartat, incloses introdurdes amb la modificació caldria preveure'n les
corresponents conductes infractores. Així mateix, suggerim

la

següent proposta de

redactat:

2. A paftir de l'hora de tancament de ta terrassa, i mentre l'establiment de restauració o
assimilat romangui obert, es permet I'apilament temporal de taules i cadires a l'espai d'ús
públic de la terrassa, sense obstaculitzar en cap cas I'espai de pas dels vianants. Si durant
aquest temps es lliguen /es faules i cadires, /es cadenes o e/s a/fres srsfemes de subjecció
han d'anar protegits amb goma o plàstic per minimitzar el soroll en Ia col'locació o retirada,
,En qualsevol cas, sempre s'han de dl'sposar de manera que no s'incompleixin'les
normatives vigents d'accessibilitat i no suposln cap obstacle per a /es persones amb
discapacitat visual o amb mobilitat reduida.

Article 22. Mampares. Suggerim la següent proposta de redacció:

1.

la

sepatració flsica de la terrassa respecte de la
Les mampares poden constituir
calçada', en carrers de vorera diferenciada de la calçada. Tanmateix, només es poden
4
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autoritzar mampares, -lncloses les mampares rþides laterals-, sl esfan prevlsfes
expressament a la llicència, als criteris territorials o zones d'excel.lència,.

2.

.../...

Article 23. Jardineres í fesfos Suggerim la següent proposta de redacció:

1.

Les jardineres I e/s fesfos

la

poden constituir la separació ffsica de la terrassa respecte de
diferenciades de la catçada i també poden ser
places carrers de plataforma (tnica sense trànsit de vehicles.

catçada, en . cariers

instal.lades

en

de voreres'

i

Tanmateix, només es poden autoritzar jardineres i fesfos si esfan prevlsfos
expressament a la llicència, als criteris tenitorials o zones d'excel'lència.

2.

Està prohibida Ia col'locació de jardineres

i fesfos com a delimitador lateral permanent
quan no es trobi previst expressament a la llicència, als criteris territorials o a /es zones
d'excel'lència.

Añicle 31 bis. Aquest article imposa als establiments I'obligació d'atendre directament

la

terrassa mitjançant el titular o treballadors. En conseqtrència, es prohibeix que els propis

a

I'interior de l'establiment. També obliga què les
condicions salarials dels treballadors s'ajustin als convenis col'lectius aplicables al sector.
Es reprodueixen els comentaris efectuats per aquesta mateixa Direcció a l'informe AIN201712134, atès que han estat presentades al'legacions en, contra durant el període

clients recullin les consumicions

d'informació priblica i, cal assenyalar novament la necessitat de motivació.
Respecte la primera previsió, cal que en la Memòria i el Preàmbul o Exposició de Motius
del Projecte normatiu hi constin els motius d'interès general que justifiquen la prohibició del
règim d'autoservei en terrasses des de la perspectiva d'ordenació de I'ocupació dels espais
públics. A tall d'exemple, podem citar com a causa justificativa la perillositat que representa
pels clíents dels establiments haver de creuar carrers amb circulació de vehicles per tal de
servir-se ells mateixos les consumicions. Tanmateix, aquesta justificació només permetria
aplicar ta pròniniciO en aquelles terrasses on'els clients hagin de creuar vials per servir-se.
També seria possible adduir altres motius relacionats amb el manteniment de l'ordre, la

el manteniment, la neteja i l'ús de la terrassa

conforme a llicència que la
presència del titular o dels cambrers afavoreixen. En aquest sentit, hem de recordar que la
legislació responsabilitza al titular de I'establiment,.per exemple, pel consum o tràfic de
drogues tòxiques1, i diflcilment pot controlar-ho si no hi és present, -ell rnateix o els seus

vigilància,

1

L'article 47 b) de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, qualifíca com a falta molt greu que els títulars dels establiments tolerin, de manera evident, entre
d'altres, el consum il.legal i generalitzat de drogues tòxiques. S'entén per tolerùncia lo manco de diligència a ev¡tar
5
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treþalladors-, tal i com succeeix en les terrasses servides en règim d'autoservei. Finalment,

cal tenir en compte que no hi ha cap previsió respecte les conseqüències del

seu

incompliment, de manera que la seva aplicabilitat resulta gens efectiva.

Pel que fa a l'exigència del compliment del les condicions'salarials fixades pel conveni
col.lectiu de treball aplicable, cal indicar que es tracta d'un requisit que té com a finalitat la
protecció dels drets laborals dels treballadors i, per tant, no té una justificació vinculada'
amb focupació de I'espai públic, és a dir, no té conseqi¡ències ni sobre l'ordre, la vigilància,
el manteniment, la netejq, nitampoc sobre la utilització de l'espai conforme a llicència. Per
tot aixÒ i atès que les potestats demanials s'han d'exercir per a la protecció de les finalitats i
els interessos ggnerals que motivaren el seu atorgament, per tal de no incórrer en
desviació de poder, no resulta procedent establir una obligació i la corresponent reacció
sancionadora, sense perjudici que la þroposta normativa imposi a I'Ajuntament I'obligació
de vetllar

o

de contribuir a vetllar pels respecte dels drets laborals.

Finalment, cal afegir respecte la prohibició de captació de clients per part- del personal de
I'establiment que atén les terrasses, qu'e, d'entiada, la'prohibició de captar clients no és
pròpia de la regulació de l'Ordenança de terrasses, perquè el captador de clients no ho fa
exclusivament des de la terrassa sinó des de la via o I'espai públic, i a més, els clients
captats nq consumeixen necessàriament a la terrassa sinó que poden decidir lliurement
consumir a dins de l'establiment. És a dir, es träcta d'una prohibició que no encaixa en

I

l'objecte de I'Ordenança de Terrasses, cgm és. el de regular el funcionament de les
terrasses en el espais lliures d'ús priblic de la ciutat, Tanmateix, es podria justificar la seva
inclusió en aquesta Ordenança si els informes de l'expedient fonamenten que el bé jurfdic
protegit amb aquesta prohibició està relacionat amb la intensitat d'ocupació del demani per
part d'aquelles persones que ja compten amb una llicència de terrassa. Aixl mateix cal que
els informes valorin si aquesta prohibició, excluSiva, pels titulars de terraSses vulneraria el
principi d'igualtat. Davant aquest plantejament, el Projecte normatiu també podria incloure
una previsió per tal de modificar I'Ordenança municipal corresponent amb la finalitat de

prohibir aquesta conducta de forma genèrica, sense estar vinculada exclusivament als
titulars de terrasses i tipificar la corresponent infracció, tot tenint en compte que la conducta
de captació de,ilients és un dels supÒsits de publicitat dinàmica regulat per la Llei 9/2000,
de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya

Article 38. ContÍngut de la llÍcèncÍa, Tot i que no té caràcter normatiu cal indicar que
caldria adequar I'aparlat 1 d'aquest article del text consolidat al contingut del mateix article

oquest consum o tràfíc, i no fer els odvertíments corresponents o, en el cos que es facin í els consumidors no els
atenguin., no comunicar-ho a les outor¡tots competents o no col.loborar per o evitor que es tornÍ a produir.

6
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del projecle

atès que no resulta coincident, i per tant; substituir el temps verbal shan per

es poden.

Article 46. Procediment. Les modificacions proposades en la redacció d'aqugst article
tenen com a objectiu principal erigir la Ponència Tècnica de Terrasses en òrgan de
referència per a lq interpretació de I'Ordenança de Terrasses i reduir la seva càrrega de
feina per tal que no Sigui obligatòria la seva intervenció en tots aquells casos en què el
servei tècnic corresponent informi de forma desfavorable a I'atorgament de la llicència.
Tanmateix, I'apartat 5 addicionat presenta dubtes interpretatius que en dificultaran la seva
aplicació. En primer lloc perquè es refereix a supòsits de disconformitat amb la resolució de
ta lticència i un cop emesa la resolució en virtut de la qual es denega I'atorgament de la
llicència, el procediment administratiu només admet la interposició del recurs que
correspongui en via administrativa, en cap cas admei que la resolució pugui ser revisada a
per un òrgan consultiu com pot ser la iomissió Tècnica de Terrasses. Per tant, el redactat
hauria de referir-se als supòsits en què I'informe sigui desfavorable a I'atorgament, o bé als
supòsits en què el particular hagi interposat un recurs d'alçada.

Aixl mateix, i en segon lloc, cal assenyalar que aquest apartat admet la possibilitat segons
la qual, la intervenció de la Comissió de forma posterior als casos d'intervenció obligatòria
de la Ponència previstos a I'apartat 1r del mateix article en què aquesta hagi informat amb
caràcter desfavorable a l'atorgarhent de la llicència, de manera que situa a la Comissió a
òrgan de revisió de les decisions de la Ponència. Si no és aquesta la intenció caldria
modificar el redactat per tal que la Comissió només intervingués, a instància del sol'licitat,
quan no hi hagiinforme previde la Ponència.
Tal i com més endavant advertirem, no són clares les atribucionb de la PTT respecte les de
la CTT, ja que ambdós òrgans, de caråcter consultiu, tenen facultats interpretatives sepse
diferenciar.

)

Finalment, cal assenyalar respecte la facultat dlinformar quan els material proposats o el
seu color no respongui a les característiques generals contingudes en aquesta Ordenança
@rt. 46.2.b), que'l'Ordenança no estableix caracterfstiques de materials i coloið, Caldria
modíficar el contingut d'aquest supÒsit per a que resulti aplicable.

i

67 ¡ 69, Sancions per a Ia comissió d'ínfraccions greus tleus. La modificació
proposada té com a finalitat adequar els imports de les sancions dels supÒsits infractors
esmentats al màxim previst legalment per I'article 141 d,e la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.2

, ArtÍcle

3

ertlculo 141. Lfmites de las sanciones económicas, Ley 7t85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen

Local.
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Respecte al règim sancionador, el Projecte normatiu ha de preveure, en aquest article o en
un d'independent, la possibilitat de reduir l'import de les sancions d'acord amb allò que
preveu I'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques.
i

Artícle 77. Projectes de decref. Suggerim una proposta de redacció per a major
concreció: .../... un tràmit d'audiència amb els titulars dels establiments del districte o
districtes inclosos en |àmbit territoriat de la declaració de zona d'excel'tència.

Article 80. Llíbre d'estil. En primer lloc, cal assenyalar que no resulta adequat denominar
llibre d'estita una dispoéició de caràcter general que té caràcter obligatoii. Per tant, fora
recomanable canviar la denominació emprada. Aixl mateix, alribuir la facultat d'aprovar el
llibre d'estil a un Òrgan de caràcter consultiu com és la CTT, en la composició del qual hi
participen, segons I'article 90, . representants d'entitats i institucions particulars, quê
intervindrien en l'adopció d'una decisió municipal de caràcter normatiu com és I'aprovaciÓ
del llibre d'estil pot arribar ser contrària a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la
titularitat de les facultats de govern i administració dels interessos locals en el cas que la
iniciativa sigui municipal i l'informe de la Comissió sigui desfavorable, ja que en aquest cas
la Comissió de Govern no podria aprovar la declaració

A més, diflcilment, el contingut del llibre d'estil podrà incloure les preVisions efectuades als
articles '1g.3,20.1,21.5,23.2 i 3,24.'l i 27.3 del l'Ordenança. Caldria ampliar-lo fins a
donar-li cabuda.
Suggerim la següent proposta de redactat per I'apartal 80.3: 3. A/s efecfes d'aQuesta
ordenança. el llibre .../...

Ariicle 81. Drets

Í

obligacions dels tltulars de llicències de terrasses en zones

d'excel'lència.
Respecte el dret de disposar dels elements de mobiliari del llibre d'estil, difícilment aquest
tllbre podrà encabir aquest contingut perquè tal i com ja hem vist a I'article 80, només pot
Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantfas:
lnfracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
lnfracciones graves: hasta 1.500 euros.
lnfracciones leves: hasta 750 euros.
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determinar el color, els materials, el disseny

i el

manteniment. Per tant, òal ampliar el

contingut del llibre d'estil.
A més, d'acord amb l'article 75.3, el servei comú de neteja té caràcter voluntari, per tant, no
pot ser recollit com un dret del particular, ja que depèn del consens amb la resta de titulars.
Cal preveure també el corresponents supÒsit infractors per a que resulti sancionable
l'incompliment de les obligacions establertes a l'apartat segon.

Pel que fa a I'obligació dels titulars de respectaf el llibre d'estil, i en ares a la seva
gfectivitat, també cal introduir el corresponent supÒsit infractor als efectes de perseguir el
seu incompliment.
Finalment, cal assenyalar que l'obliþació de mantenir en bon estat els elements de mobiliari
i la neteja no pot ser una obligació exclusiva dels titular de terrasses situades en les zones
d'excel.lència. Caldria afegir un plus addicional en el compliment d'aquesta obligació per a
les zones d'excel.lència de forma coherent amb la seva diferenciació de les de la resta de
la ciutat.

Article 81 bis Críteris territoríals. Prèviament, a nivell formal, caldria introduir una secció
pròpia per a regular els criteris territorials, la número 2, d'igual forma que la Secció 1 es
destina a les Zones d'excel'lència.

Aquest article preveu la possibilitat que mitjançant de'cret de la Comissió de Govern
s'aprovin criteris territorials per a places o carrers concrets. La norma els atribueix caràcter
excepcional i els exigeix la corresponent motivació. Atesa la inseguretat que genera la
imprecisió respecte a les causes que poden motivar l'adopció de criteris municipals caldria
determinar-les, sobretot tenint en compte que han de tractar-se de causes diferenciades de
les que permeten la declaració de zones d'excel'lència.
L'apartat tercer determina l'örgan competent per a iniciar la tramitació, tanmateix, motius de
tècnica normativa recomanen no incloure aquesta previsió en una ordenança, per tant, fora
recomanable emprar la mateixa fórmula que la de l'article 76.2 per a les zones
d'excel'lència.

En aquest cas, a diferència de la declaració de les zones d'excel'lència, l'emissió d'un
informe desfavorable per part de la CTT no impedeix I'aprovació dels criteris territorials,
atès que aquest precepte no ho indica expressament.
A I'apartat 4t c), cal substituir la referència a I'article 13.1 per 13.

*r."
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Article 91 Funcions de /a Comissió Tècnica de Ierrasses. La funció atribulda a

'

la

Comissió d'informar sobre aspectes tècnics necessaris per a resoldre un recurs d'alçada
çstà directament vinculada amb la funció atribuida a I'article 46,5 a aquesta mateixa

ja hern fet els comentaris corresponents. Caldrà tenir-ho en
per
compté
estar ambdós supòsits interrelacionats'i els canvis de redacció afectaran a
ambdós. Així mateix el fet que la CTT pugui emetre informe sobre aspectes tècnics, entra
en contradicció amb el caràcter atribuiï a la Ponència Tècnica de Terrasses d'òrgan de
Comissió, respecte la qual

caràcter tècnic, d'acord amb I'article 92.2i amb el supòsit de I'article 46.2. a).

Tal i com hem comentat anteriorment, I'article 10.4 alribueix la facultat de dictar criteris
interpretatius a la PTT, d'igual forma que l'article 91 l'atribueix a la CTT. La facultat de
dictar criteris interpretatius hauria de residir en un sol òrgan, tret que es distribueixin
aspectes determinats de la interpretació per a cadascun d'ells.
Cal modificar lar referència de I'apartat e) a I'article 46.5 per no ser correcta.
A¡úicle 92 Creació i naturalesa de la Ponència tècnica de úerrasses. Cal tenir en compte
èls çomentaris anteriorment indicats respecte la duplicitat d'òrgans de caràcter consultiu
que representa la creació de la PTT respecte la CTT. Aixl mateix, atesa aquesta duplicitat
d'òrgans, cal motivar als informes d'expedient perquè la composició d'aquests òrgans
s'efectua a instància de diferents òrgans: la CTT per decret de I'Alcaldia (article 90.3) i la

PTT per part de la Comissió de Govern.

Disposicions Finals. Cal tenir en compte allò exigit per l'article 63 de la Llei 1912014,
d'accés a la informació públic i bon govern de Catalunya, segon el qual I'Administració ha
un cas com l'analitzat, aquestes
d'eláberar el text consolidat de le.s normes qu"n,
"n
s'hagin modificat. En aquest marc, el text consolidat de I'Ordenança de Terrasses, que
també ha de ser sotmès a gcord del Plenari del Consell Municipal, ha de complar amb
disposicions finals pròpies que integrin les del projecte normatiu de modificació ifacilitin la
seva aplicació.

Disposició addicional única. A nivell formal, cal recordar que el contingut de l'apartat 2n
és més propi d'una disposició transitòria que d'una addicional perquè regula el règim de
transitorietat dels establiments inclosos en el Catàleg de patrimoni arquitectònic fins el
moment en què realitzen canvis substancials. Així mateix, hem d'assenyalar que l'aplicació

d'aquest règim permetrà a qualsevol establiment catalogat beneficiar-se d'aquest règim
sigui quin sigui el nioment de la catalogació, ês a dir, també als que es stincloguin al
catàleg un cop hagi entrat,en vigor el projecte normatiu de modificació.
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a I'entrada en vigor

d'aquesta
Ordenança. Malgrat el títol, aquest règim de transitorietat està regulat per a les llicències
qtorgades amb anterioritat a l'1 de gener de 201+, dàla en què va entrar en vigor

Disposició transitòria segona. Llicències vigents

I'Ordenança de Terrasses aprovada el 20 de desembre de 2013.

Disposició transitòria tercera. Caldria valorar la supressió d'aquesta disposició transitòria
en el text consolidat perquè es refereix a. un període ja superat i per tant sense cap efecte a
data d'entrada en vigor del Projecte

Disposició transitòria quarta. Una interpretació literal de I'apartat 1r d'aquesta disposició
exclouria iine die l'entrada eq vigor de projecte normatiu, per això cal precisar que la
possibilitat d'atorgar noves llicències en el marc dels procediments de renovació, cal
entendre-la referida exclusivament a les condicions d'ocupació, enteses com a nombre de
taules

i

cadires autorifzat per

la

tticència. Suggerim la següent proposta de redacció:

l. A partir de I'entrada en vigor de la norma, I'Aiuntament,

en el marc del

procediment de renovació automàtic anual, ha d'atorgar /es noves llicències en /es
mateixes condicions d'ocupació que les anteriors, sempre qtie aquestes respectin
ltOrdenança de lerrasses. Tanmateix, els titulars poden sol'licitar la modificació de
la llicència amb les noyes condicions aprovades. S'entén per condicions d'ocupació
el nombre de taules icadires autoritzat per la llicència.

Disposició transìtòria cinquena. Vigència dels Decrets de DÍstrihucÍons PrèvÍes o
Ordenacions Srngu/ars. La DT 5 preveu el règim de transitorietat de les llicències
atorgades a l'empara de decrets de distribucions prèvies o ordenacions singulars.
Tanmateíx, raons de tècnica. normativa fan necessari modificar el redabtat de la disposició
ja que la finalitat, és establir el règim de transitorietat dels Decrets aplicables a una zona
territorial concreta i no només de les llicències atorgades a la seva empara.

A més, atès que a la part normatìva dels Decrets de Distribucions Prèvies i Ordenacions
Singulars hiconsten referències a I'OT vig'ent, calefectuar una previsió que permeti aplicarles, durant el règim de transitorietat. Suggerim el següent redactat que concreta quins
aspectes de I'anterior règim continuen vigents durant el termini de transitorietat i quins del
nou règim:

1.

de Distribucions Pfèvies i
de lerrasses per
de
I'Ordenança
a
I'empara
Ordenacions Singulars aprovats

Les previsions efectuades en e/s Decrets d'aprovació

acord del ptenari del Consell Municipalde 20 de desembre de 2013, referents a
la ubicació de /es ferrasseg elements permesos, nombre màxim de mòduls,
percentatge d'ocupació, obligació de retirada dels elements en finalitza.r I'activitat
1"
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diària

i

supôsrts

de

concurrència

en

el mateix espai, sOJ vigents fins

transcorregut el termini de dos anys a partir de I'entrada en vigor de la norma,
llevat que tinguin previst una vigència inferior. Les referències que efectuîn a
l'Ordenança de lerrasses respecúe aquesfs aspecfes cal entendre-les referides

a

l'Ordenança

.de Ïerrasses aprovada el 20 de

desembre

de 2013.

Conttràriamenl /es previsions efectuades a les condicions i calendari d'adaptació
dels sanitaris, cal entendre-les efectuades a I'Ordenança de lerrasses vigent.

2. Durant la vigència dels Decrets.../..
Disposició transitòria gisena. Ierrasses del Port Ollmpic. El contingut d'aquesta
disposició és més propi d'una disposició addicional que d'una transitòria.,

Disposició derogatöria. El projecte hauria de tenir una disposició derogatòria pròpia ja
que cal introduir una referència a la derogació dels decrets de Distribucions Prèvies i
Ordenacions Singulars en els termes segtients i addicionar un annex per identifìcar-los:

Quedgn derogats e/s decrets de distribucions prèvrbs' i ordenaciona $irtgulars
inclosos a l'Annex...., sens perjqtdici d'allò previst a ta disposiciótransitòria ....
Disposició final setena Entrada en vigor Proposem el següent redactat que cal modificar
per tècnica normativa:
(

Aquesta norma entra en vigor a l'endemà d'haver estat pubticada al Butttetí oficiat
de ta ProvÍncia de Barcelona.

Annex I Cal incorpora el tftol corresponent.

5. Procediment d'aprovació
Quant al procediment d'aprovació de la proposta de ñrodificació de I'Ordenança, aquest se sotmet
als mateixos requisits formals que I'aprovació d'un projecte normatiu. En concret, s'ha d'ajustar a
les previsions contingudes als article 108 i segfients del Reglament orgànica municipal (ROM), Aixf
mateix, la iniciativa s'ha d'ajustar a I'article 27.2 de la Carta municipal de Barcelona, el projecte
n'ormatiu ha d'anar acompanyat dels documents esmentats a I'article 110 del ROM (Exposició de
motius, antecedents necessaris, i informes tècnics ieconòmics)

El projecte, un cop aprovat.inicialment isotmès a un període d'informació pública,

ha

de ser

aprovat definitivament pel Ple del Consell Municipal (art. 11 e) CM
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Cal afegir, tal i com Ja hem avançat anteriorment que en compliment d'allò establert a l'article 63
de la Llei 1912014, d'accés a la informació priblic i .bon govern de Catalunya, I'Ajuntament té
I'obligació d'elaborar eil text consolidat de l'Ordenança de Terrasses modificada. El text consolidat,
malgr:at tenír caràcter informatiu; també ha de ser sotmès a acord del Plenari del Consell trlunicipal

, lllConclusions

l. lnformem favorablement el Projecte normatiu de modifibació de I'Ordenança de.Terrasses, sens
;
perJudlcldê les observacions

efectuades.

2. L'örgan municipal compete¡t per q ltåprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança és el
Plenari'del Consell Munioipal..
Vistiplau

Lletrada

Direitor de I'Area de Règim Jurfdic
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