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AIN-2022/1110 

Assumpte: Informe sobre la proposta de decret d’Alcaldia per a modificar el Manual 
operatiu de l’Ordenança de terrasses  

Sol·licitant: Institut Municipal del Paisatge Urbà 

 

I. Objecte 

El present informe té com a objecte la proposta de decret d’Alcaldia pel qual es modifica el Manual 
operatiu de l’Ordenança de terrasses, d’ara en endavant MOT, aprovat el 26 de febrer de 2015. Al 
seu torn, l’Ordenança de terrasses va ser aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal en 
data 20 de desembre de 2013, i modificada successivament per acords del mateix òrgan municipal 
de dates 1 d’abril de 2016, 29 de juny de 2018, 23 de desembre de 2021 i 25 de febrer de 2022, 
de manera que el MOT requereix una adaptació a les modificacions que han afectat a l’Ordenança 
de terrasses (OT) des de la seva entrada en vigor.  

L’òrgan gestor ha remès per a l’elaboració del present informe1: 

- La proposta de decret d’Alcaldia per a la modificació del Manual operatiu de l’Ordenança 
de terrasses. 

- La proposta de diligència per a la incoació de l’expedient, que inclou la justificació de la 
proposta de declaració d’urgència de la tramitació, signat per la gerent d’Ecologia Urbana 
el 2 de juny de 2022.  

- L’informe justificatiu de la necessitat de modificació del Manual operatiu de l’Ordenança de 
terrasses, signat per la directora tècnica, en funcions, de l’Institut Municipal de Paisatge 
Urbà, i la coordinadora tècnica d’Ecologia Urbana, el 20 i el 25 de maig de 2022, 
respectivament. 
 

II. Anàlisi jurídica  

 

1. Competència de l’Ajuntament de Barcelona per aprovar el Manual operatiu de 
l’Ordenança de terrasses i, en conseqüència, la seva modificació 

Tant les vies com els espais públics de la ciutat són béns afectes a l’ús públic, 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 permanent altres usos, quan concorren circumstàncies 

                                                      
1
 L’òrgan gestor ha remès aquesta documentació en el correu electrònic de data 2 de juny de 2022; tanmateix, va 

avançar part de la documentació en un correu d’11 de maig de 2022, que incloïa, així mateix, la versió consolidada del 

Manual operatiu de terrasses amb control de canvis, per facilitar la identificació dels canvis proposats. Per a la 

elaboració del present informe, a banda dels documents enumerats, s’ha tingut en compte, també, el document amb 

control de canvis esmentat. 
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singulars de perillositat, intensitat d’ús o d’altres de 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 l’Ordenança de terrasses el que reflecteix les finalitats 
que l’inspiren, les quals estan relacionades amb la compatibilitat i l’equilibri entre els usos de les 
terrasses i els usos col·lectius d’aquest espais.  

L’article 84.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els governs locals tenen 
competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, entre altres, sobre les matèries de 
conservació i manteniment dels béns de domini públic, la regulació de les condicions de seguretat 
en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública i la regulació de 
l’establiment de tot tipus d’activitats econòmiques. 

A més, l’article 28 de la Llei 33/2003, de caràcter bàsic, obliga a les administracions públiques a 
protegir i defensar el seu patrimoni. L’article 84 d’aquesta Llei, també de caràcter bàsic, estableix 
que ningú pot, sense títol que l’autoritzi, atorgat per l’autoritat competent, ocupar béns de domini 
públic o utilitzar-los en forma que excedeixi del dret d’ús que, si s’escau, correspon a tothom. 
També estableix que les autoritats responsables de la tutela i defensa del domini públic han 
d’exercir unes facultats especials, com ara les de recuperació d’ofici de la possessió indegudament 
perduda i el desnonament administratiu dels posseïdors de béns immobles de caràcter demanial, 
un cop s’ha extingit el títol que emparava la seva tinença. 

L’article 218.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, autoritza els ens locals a subjectar a llicència l’ús comú 
especial dels béns de domini públic. Aquestes disposicions estan desplegades als articles 55 i 
següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals. 

Per tant, d’acord amb la normativa analitzada, cal entendre que l’Ajuntament de Barcelona gaudeix 
de competència suficient per a regular la instal·lació i el funcionament de les terrasses de 
restauració en espais lliures d’ús públic de la ciutat i regular-ne la intervenció administrativa. En 
conseqüència, aquesta competència empara també l’aprovació i la modificació del Manual operatiu 
de l’Ordenança de terrasses.  

 

2. Abast de la proposta de decret, forma i estructura 

D’acord amb l’article 2 d) de la Regulació per la qual s’ordenen els documents municipals que 
incideixen sobre la interpretació i l’aplicació de les normes i es crea el Registre Municipal 
d’Instruccions i Circulars, aprovada per acord de la Comissió de Govern de 15 d’abril de 2015 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de 30 de juny de 2015, (d’ara en endavant Regulació 
municipal), els manuals operatius són documents que, amb finalitats didàctiques, exposen la 

informació sobre una matèria determinada, d’una manera àmplia i exhaustiva. Quan s’elaboren 

amb la finalitat de facilitar l’execució o aplicació d’un projecte, amb especificació de les funcions i 
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responsabilitats de les persones que hi intervenen i dels procediments a seguir, poden rebre la 

denominació de manuals operatius. 

La proposta de decret que és objecte del present informe, que com hem vist té com a objectiu la 
modificació del MOT, segueix la mateixa estructura que el manual vigent i, per tant, està 
composada per set grans apartats subdividits, al seu torn en subapartats que modifiquen, 
addicionen i/o suprimeixen totalment o parcialment els diferents apartats del MOT: 

- L’apartat 1, relatiu a la Presentació del MOT, consta de quatre subapartats, de l’1.1 a l’1.4.  
- L’apartat 2, relatiu al Bloc I, Síntesi i conceptes clau de l’ordenança, consta de tres 

subapartats, del 2.1 al 2.3. 
- L’apartat 3, relatiu al Bloc II, Regulació de les instal·lacions de les terrasses, consta de tres 

subapartats, del 3.1 al 3.3. 
- L’apartat 3, relatiu al Bloc III, Protocol de tramitació de llicències municipals, consta de cinc 

subapartats, del 5.1 al 5.5. 
- L’apartat 4, relatiu al Bloc IV, Redacció de les ordenacions singulars i distribucions prèvies, 

amb proposta de supressió íntegra del Bloc IV. 
- L’apartat 5, relatiu al Bloc V, Procés d’implantació de l’Ordenança, amb proposta de 

supressió íntegra del Bloc V. 
- L’apartat 7, relatiu al Bloc VI, Annexos i documents de referència, amb proposta de 

renumeració per a que passi a ser el Bloc IV, consta de 10 subapartats, del 7.1 al 7.10. 
 

3. Observacions al contingut de l’expedient  

 

3.1 Consideracions generals 

A nivell global, cal efectuar una observació genèrica perquè s’incorporin a l’expedient els informes 
que justifiquin la necessitat d’aprovar la proposta i l’avaluïn, en especial, els informes de caràcter 
tècnic que justifiquin les modificacions que es proposa d’introduir. A tall d’exemple, cal justificar 
des de una perspectiva tècnica: 

- Els criteri de col·locació de les plataformes en calçada, segons el qual la plataforma s’ha 

d’ubicar preferentment davant del local i centrada i només s’admet el seu desplaçament 

sempre i quan es mantingui part de la terrassa dins de la projecció del front del local, de 
manera que no s’admeten terrasses desvinculades dels locals. Aquesta justificació resulta 
necessària perquè suposa tractament diferenciat de les plataformes en vorera, per a les 
quals el MOT no preveu la seva necessària vinculació al front del local. 

- La prohibició de col·locar plataformes en els carres de plataforma única. 

- Cadascun dels subapartats que composen l’apartat 4.3 de “Regulació respecte els 

elements urbans” del Bloc II, en la mesura que continguin mesuraments, distàncies o 
prohibicions no fixades per l’OT. Tanmateix, cal indicar que algun dels subapartats conté la 
justificació, tal és el cas dels elements de senyalització i els guals. 
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- La preceptiva instal·lació d’un element limitador als límits laterals de les plataformes 
(perpendiculars a la vorera), quan aquesta estigui situada enmig d’un cordó 
d’estacionament de cotxes, o càrrega i descàrrega.  

Els informes incorporats a l’expedient han de valorar, així mateix, si procedeix la derogació total o 
parcial de la Instrucció interpretativa de l’Ordenança de terrasses, aprovada per la Gerència 
Municipal el 4 de maig de 2022 (publicada a la Gaseta municipal de 4-5-2022), en relació a la 
instal·lació de terrasses en calçada, en la mesura en què els criteris interpretatius de la Instrucció 
hagin estat incorporats, de forma total o parcial, a la proposta de modificació del MOT. Cas que es 
confirmi la necessitat de derogació, cal incloure-la en el decret d’aprovació definitiva de la 
modificació del MOT. 

 

3.2 Observacions a la declaració d’urgència 

Cal incloure la declaració formal de la tramitació per urgència de l’expedient, que pot constar a 
continuació de la diligència d’incoació de l’expedient. Aquesta possibilitat està prevista a l’article 33 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, segons el qual la declaració d’urgència permet reduir a la meitat els terminis previstos 
per a la tramitació. De conformitat amb l’article 35.1 e), la motivació en què es fonamenta es pot 
incloure en un informe independent o bé com a encapçalament a la declaració de la tramitació per 
urgència. 

  

3.3 Observacions a l’informe justificatiu 

L’informe justificatiu ha de concretar amb més detall els motius que condueixen a les modificacions 
introduïdes, siguin d’addició, supressió o modificació. No hi ha cap justificació respecte la 
supressió de les mencions a la capacitat d’ocupació de les terrasses dels establiments alimentaris 
especialistes amb degustació (del Bloc II, apartat 3), ja que l’article 5 de l’OT qualifica aquests 
establiments com a assimilats als de restauració, als efectes de regular també terrasses d’aquests 
establiments. 

Tampoc hi ha cap justificació respecte la supressió íntegra del Bloc V, Procés d’implantació de 

l’Ordenança, tot i que per deducció es pugui entendre que aquest procés ja ha estat finalitzat; amb 
tot es podria fer-hi una menció breu.  

Finalment, també seria convenient de justificar el canvi de criteri respecte el concepte de 
complementarietat de la terrassa, que comporta que el seu aforament no pugui sobrepassar 
l’aforament de l’establiment principal. 
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3.4 Observacions al contingut de la proposta de decret 

Cal efectuar una observació genèrica de caràcter lingüístic per a revisar els temps verbals per tal 
que s’expressin, segons s’escaigui, en present o en les formes d’obligació perifràstiques (haver 

de/caldre que), perquè en llengua catalana l’expressió en futur no indica obligació.  

Així mateix, recomanem una revisió lingüística global de la proposta.  

També cal revisar la proposta de forma íntegra, perquè no hi apareguin mencions a les 
distribucions prèvies (DP) i les ordenacions singulars (OS), figures actualment derogades. En 
concret, apareixen a les pàgines 58 (subapartat relatiu a les estufes i pissarres del Bloc II) i 64 
(subapartat relatiu al termini de la tramitació, del Bloc III) del projecte de decret, dins la versió 
consolidada. 

Tot seguit, procedim a especificar les observacions concretes al contingut de la proposta: 

a) BLOC I 

Apartat 2.2 de la proposta de decret, Apartat 2.2 del MOT, Tipus d’ordenació 

Cal valorar si cal mantenir aquest apartat, atès que només hi ha un sol tipus d’ordenació, 
l’estàndard, un cop derogades les OS i DP, i així mateix si convé introduir com un altre tipus de 
tramitació la relativa als espais on s’aplica un procediment d’assignació per concurrència (arts. 82 
a 87 OT).  

Apartat 2.3 de la proposta de decret, Apartat 2.3 del MOT, Horaris de les terrasses 

Caldria afegir en el paràgraf següent una referència a l’article 30 de l’OT, ja que la modificació de 
l’horari que regula aquest precepte també pot comportar una reducció o limitació horària, per molt 
que la majoria dels supòsits que especifica estan destinats a una ampliació horària. Suggerim el 
següent redactat: 

«La possibilitat de limitació d’horaris podrà aplicar-se en base a la limitació d’emissions 

establerta a l’article 31 de la Ordenança de Terrasses, sens perjudici d’allò que estableix, 

l’article 30.2 respecte de la modificació dels horaris.» 

b) BLOC II 

Apartat 3 Regulació general: normes aplicables a totes les terrasses 

Apartat 3.1 de la proposta de decret 

Col·locació i combinació de mòduls 

D’acord amb l’article 6.3 de l’OT, l’ocupació de les terrasses en calçada ve determinada per 
l’ocupació d’un mòdul rectangular amb una superfície equivalent a la d’un mòdul bàsic. A més, 
caldria determinar el nombre mínim de mòduls en plataformes en cordó. Suggerim modificar el 
redactat dels següents paràgrafs que s’han addicionat en aquest apartat: 

«Els mòduls ubicats a les plataformes de calçada només poden ser bàsics, tant en 

plataformes en xamfrà, com en plataformes en cordó. 
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.../... 

Nombre mínim de mòduls per terrassa en plataformes de calçada: 2 mòduls bàsics 

(en xamfrà) o ...... mòduls bàsics (en cordó).» 

Finalment, L’òrgan gestor ha de valorar la supressió del segon paràgraf per reiteració amb el 
paràgraf inclòs al subapartat de Capacitat d’ocupació, que diu: «Capacitat mínima: 1 mòdul (bàsic 

o reduït) en el cas de terrasses a voreres i 2 mòduls bàsics a calçada.» 

Delimitació 

Suggerim el següent redactat per al paràgraf relatiu a l’obligació de pintar la superfície concedida 

ja que l’article 7 de la OT només exigeix delimitar la línia del perímetre a ocupar: 

«En vorera, totes les terrasses estan obligades a delimitar el perímetre de la 

superfície concedida.» 

Capacitat d’ocupació 

En primer lloc, d’acord amb l’article 10.2 de l’OT, les distàncies de l’Annex I tenen caràcter 
orientatiu, per tant, el MOT no pot convertir-les en obligatòries. Suggerim el següent redactat del 
paràgraf corresponent: 

«Les limitacions de distàncies i ubicació establertes a la Ordenança de Terrasses, 

tot respectant el caràcter orientatiu de les distàncies contingudes a l’Annex I.» 

En segon lloc, cal modificar el redactat del paràgraf destinat a fixar la capacitat màxima dels 
establiments especialistes amb degustació, perquè cal referir-se de forma genèrica als 
establiments assimilats als de restauració, per consonància amb la terminologia emprada per l’OT, 
així mateix perquè la normativa d’obligat compliment ha de ser la sectorial que li resulti d’aplicació, 
amb independència del rang que tingui, superior o d’igual rang al l’OT. Per tot això, suggerim el 
següent redactat: 

«En el cas d’establiments assimilats als de restauració, inclosos els alimentaris 

especialistes amb degustació, els són d’aplicació les obligacions establertes per la 

normativa sectorial que els resulti d’aplicació.» 

Per últim, la referència a les distàncies d’accessos a veïns que estiguin recollides a l’Annex I tenen 
caràcter orientatiu: el MOT no les pot convertir en obligatòries. 

Requisits bàsics de localització i regulació respecte a l’entorn urbà 

Apartat 3.2 de la proposta de decret 

Apartat 4.1 del MOT, Requisits bàsics de localització 

Cal deixar constància en el paràgraf següent que la prohibició de situar les terrasses adossades 
en façana admet excepcions d’acord amb l’article 11.3 de l’OT; per això suggerim el redactat 
següent: 
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«Les terrasses de vorera s’ha de situar sempre al límit de la calçada, respectant les 

distàncies reguladores del punt 4.2. d’aquest manual, i no s’han de situar adossades 

a la façana, tret dels supòsits previstos a l’article 11.3 de l’OT. 

Per tant, en qualsevol espai d’ús o domini públic queda prohibida la situació de la 

terrassa adossada a la façana del local, llevat de les excepcions següents: 

.../...» 

En relació a la situació dels establiments confrontants, caldria afegir la possibilitat establerta a 
l’article 9.2 OT, conforme al qual la llicència pot establir disposicions diferents, i a aquest efecte 
suggerim: 

«.../... les terrasses han de mantenir entre elles una separació útil mínima d’1,80 m, 

llevat que la llicència contingui disposicions diferents.» 

Per últim, suggerim de relativitzar el paràgraf que segueix amb l’expressió “exclusivament”: 

«La concessió de la plataforma no depèn exclusivament de l’amplada de la vorera.» 

Regulació dels elements propis de les terrasses 

Apartat 3.3.1 de la proposta de decret, apartat 5.1 del MOT, Elements admesos i elements 
prohibits en les terrasses: 

Caldria incloure entre els elements prohibits de la terrassa en calçada les jardineres entre la 
calçada i la vorera, d’acord amb l’article 23.1 de l’OT. 

Apartat 3.3.2 de la proposta de decret, Apartat, 5.2 del MOT, Tipus d’elements instal·lats en 
les terrasses 

Cal fer una consideració respecte el paràgraf proposat com a proposta d’addició, que diu: “Mòdul 

plataforma: el conjunt format per 1 taula i 4 cadires, amb una ocupació mínima rectangular de 

2,25m2.”  

L’OT només estableix la tipologia de mòdul bàsic i mòdul reduït, no existeix la de mòdul 

plataforma; per tant cal analitzar la necessitat d’introduir aquest nou concepte, tenint present que 
aquesta definició pot resultar contradictòria amb l’article 6.3 de l’OT que diu que “L’ocupació de les 

terrasses a la calçada ve determinada per un mòdul rectangular amb una superfície equivalent a la 

del mòdul bàsic, ja que la superfície del mòdul bàsic, d’acord amb l’article 6.1, és d’1,50 x 1.50 
metres i  la del mòdul plataforma 2.25 m2. 

Aparat 3.3.2 de la proposta de Decret, apartat 5.3 del MOT, Regulació dels elements de les 
terrasses 

En primer terme, la numeració està repetida respecte l’apartat anterior. A partir d’aquí cal 
renumerar els subapartats següents. 

També recomanem substituir l’expressió “La plantilla serà la que consta al portal de tràmits en la 

sol·licitud de llicència de terrassa del web de l’Ajuntament de Barcelona”, per la següent: 
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«El tràmit de sol·licitud de llicència de terrassa del portal de tràmits de l’Ajuntament 

inclou la plantilla de la sol·licitud que han d’utilitzar els interessats.» 

En tercer lloc, l’apartat de les dimensions dels para-sols, específic per a les terrasses en calçada,  
hauria de constar en un paràgraf independent. Suggerim el següent redactat: 

«Dimensions específiques per als para-sols de terrasses en calçada: 

1. No pot haver-hi cap punt del para-sol a menys de 20cm del límit exterior de la 

plataforma. El límit per la banda de la vorera ha de coincidir amb el límit de 

superfície concedida per llicència. 

2. No es poden col·locar para-sols quan les condicions de seguretat viària així ho 

aconsellin.» 

Per últim ,sobre les condicions d’instal·lació de les plataformes, recomanem modificar la redacció 
del paràgraf corresponent a la Necessitat de la declaració responsable i en suggerim el següent 
redactat, i així mateix l’òrgan gestor ha de valorar si el document tècnic exigit pot ser qualificat com 
a “projecte tècnic”:  

«Necessitat de declaració responsable: Cal que la persona sol·licitant de la llicència 

presenti una declaració responsable en la qual assumeix el muntatge correcte de la 

plataforma i la integritat d’aquesta instal·lació, acompanyada d’un document 

tècnic/projecte tècnic emès per un/a tècnic/a competent. Així mateix, ha de 

comunicar a l’Ajuntament la finalització dels treballs per a la instal·lació de la 

plataforma dins dels 15 dies següents a l’acabament i ha d’adjuntar un certificat final 

de muntatge emès pel tècnic/a competent.» 

 

c) BLOC III Protocol de tramitació de les llicències 

Protocol de tramitació de la llicència i les seves fases 

Apartat 4.2.3 de la proposta de decret, apartat 7.1 del MOT, Fase de sol·licitud 

Els articles 82 i següents de l’OT, dins la Secció 2a del Capítol 6, regulen el procediment 
d’assignació d’espais en supòsits de concurrència de sol·licituds i preveuen la possibilitat que un 
decret de la Comissió de Govern aprovi les regles que han de servir per a l’assignació d’espais, de 
forma totalment desvinculada amb l’aprovació de criteris territorials o zones d’excel·lència. 

D’acord amb aquesta regulació, suggerim el següent redactat dels paràgrafs indicats: 

«Les sol·licituds de llicència de terrassa que no estiguin sotmeses a un procediment 

d’assignació per concurrència es poden presentar en qualsevol moment de l’any, i la 

seva temporalitat dependrà del tipus de llicència que s’hagi sol·licitat. 

Contràriament, les sotmeses a un procediment d’assignació per concurrència de 

sol·licituds es poden presentar fins al 15 de setembre de cada any (en cas de ser 

festiu es prorroga fins al dia hàbil següent). 
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.../... 

Els decrets que regulen el procediment d’assignació per concurrència de sol·licituds 

poden fixar transitòriament un termini diferent per a la seva implantació inicial.  

.../...  

3. LLISTA DE SOL·LICITUDS ADMESES I NOTIFICACIÓ: en el cas de sol·licituds 

de llicència que afectin a espais amb concurrència de sol·licituds, un cop 

transcorregut el termini de presentació establert, s’ha de procedir a la confirmació 

de la llista de sol·licituds admeses. Aquesta llista s’ha de notificar a les persones 

interessades.»  

Apartat 4.4.6 de la proposta de decret, apartat 9 del MOT, Comissió Tècnica de Terrasses 

La composició concreta de la Comissió Tècnica de Terrasses ha de respectar allò que preveu 
l’article 90.2 OT i s’ha d’aprovar, de conformitat amb l’article 90.3 OT, per decret de l’Alcaldia2. Per 
tant, formalment no hauria d’estar inclosa en el MOT, que no té naturalesa de disposició 
organitzativa. Per aquest motiu, cal suprimir aquest apartat del MOT. 

La composició de la CTT ha de ser aprovada per un decret d’Alcaldia de naturalesa organitzativa, 
mitjançant la tramitació d’un procediment independent al de la modificació del MOT.  

 

3.5 Procediment d’aprovació de la modificació del MOT 

D’acord amb l’article 4.1 de la Regulació municipal, els manuals operatius s’han d’elaborar pels 
òrgans gestors directament afectats i aquests, tal i com ja hem dit anteriorment, han de justificar la 
necessitat de la seva aprovació. 

Així mateix, l’òrgan gestor ha de valorar la possibilitat d’introduir un tràmit de participació ciutadana 
per qualsevol dels canals habilitats a l’efecte, quan l’afectació al cercle d’interessos de la 
ciutadania sigui més immediat i important, d’acord amb el previst a l’article 4.5 de la Regulació 
municipal. A aquests efectes, suggerim d’introduir un tràmit d’informació pública després de 
l’aprovació inicial del decret, a l’empara de l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i d’acord amb l’apartat 2n 
d’aquest precepte l’anunci ha d’assenyalar el lloc exhibició i indicar que també pot estar a 
disposició de les persones que ho sol·licitin per mitjans electrònics en la seu electrònica de 
l’Ajuntament. El termini per a formular al·legacions amb caràcter general no pot ser inferior a vint 
dies, que poden ser reduïts a la meitat, és a dir, a un mínim de deu (10) dies, de conformitat amb 
la declaració de la tramitació d’urgència del procediment, segons estableix l’article 33 de la 
mateixa Llei. 

Finalment, un cop resoltes les al·legacions, si n’hi ha, la proposta ha de ser sotmesa a l’aprovació 
definitiva. 

                                                      
2
 En concret, s’ha materialitat en el Decret d’Alcaldia de 17 de juliol de 2014, modificat entre altres per Decret 

d’Alcaldia de 5 de maig de 2016 (BOP 18-5-2016), el qual n’aprova també un text consolidat. 
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L’òrgan competent per a la seva aprovació és l’Alcaldia d’acord amb a disposició addicional única 
de l’OT. 

Un cop aprovat el decret d’Alcaldia de modificació del MOT cal comunicar-ho al Registre Municipal 
d’Instruccions i Circulars, i així mateix publicar-lo en la Gaseta Municipal i al Butlletí Oficial de la 
Província si l’òrgan gestor ho estiva convenient atenent als destinataris i efectes que pugui produir. 

De forma similar amb allò previst per la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per als textos normatius, 
es pot elaborar un text consolidat del Manual operatiu que inclogui les modificacions aprovades en 
aquesta ocasió. El text consolidat, malgrat tenir valor informatiu, també ha de ser sotmès a 
l’aprovació de l’òrgan competent com un apartat més del decret d’Alcaldia.  

III. Conclusions 

1. Informem favorablement la proposta de decret d’Alcaldia de modificació del Manual operatiu 
de l’Ordenança de terrasses, sens perjudici de les observacions efectuades. 

2. L’òrgan municipal competent per a l’aprovació inicial i, si s’escau, definitiva de la modificació del 
Manual operatiu és l’alcaldessa. 
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