
  
 

 
 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DE L’ORDENANÇA DE TERRASSES 

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de 

millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb 

caràcter previ a l’elaboració del projecte de modificació de l’Ordenança de terrasses, 

es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de 

Barcelona, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més 

representatives potencialment afectades per la futura norma sobre: 

a) Antecedents. 

b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa. 

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

d) Els objectius de la norma. 

e) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries. 

 

El marc en el que es planteja la nova norma és el següent: 

 

a) ANTECEDENTS 

 

L’Ordenança de terrasses va ser aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 20 de 

desembre de 2013 i va esdevenir la primera regulació de les terrasses a nivell de 

ciutat, regulant de manera unitària els horaris i els elements de les terrasses, les 

distàncies mínimes als elements urbans i remetent per a una regulació més detallada 

en aquells àmbits de la ciutat amb més concurrència de terrasses als instruments 

previstos a l’Ordenança: les ordenacions singulars i les distribucions prèvies, que 

permetien concretar amb un nivell de detall més elevat la ubicació de les terrasses i els 

elements del mobiliari de les mateixes en aquests espais.  

 

La regulació amb caràcter unitari de les terrasses per a tota Barcelona va plantejar 

dificultats pel que fa al procés d’adaptació de les terrasses a les condicions de les 

distàncies mínimes exigibles i a la seva ubicació. Per aquest motiu, per part de l’equip 

de govern es va iniciar un procés de revisió de l’Ordenança de terrasses que comptés 

amb el suport de tots els col·lectius implicats. Fruit d’aquest procés, es va plantejar 

una primera modificació de l’Ordenança pel que fa als apartats 1 i 2 de l’article 90, a fi 

d’adaptar la comissió tècnica de terrasses a la nova estructura orgànica municipal i 

obrir-la a la representació veïnal, i les lletres b) i c) de la disposició transitòria segona, 

a fi d’ampliar els terminis previstos pel que fa a la ubicació de les condicions d’ubicació 

i al nombre de sanitaris i condicions d’accessibilitat de l’establiment. Aquesta 

modificació va ser aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de l’1 d’abril 

de 2016. 
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El procés de revisió de l’Ordenança de terrasses de 2013 va continuar amb una 

segona modificació de la mateixa de caràcter més global i que va ser aprovada per 

acord del Plenari del Consell Municipal del 29 de juny de 2018. En aquesta segona 

modificació, l’Ajuntament dintre de la voluntat de consens amb els agents implicats 

expressada anteriorment va acordar amb el Gremi de Restauració de Barcelona una 

modificació amb l’objectiu de fer l’Ordenança més comprensible i aplicable i adaptar-la 

a les necessitats reals del veïnat, els restauradors i el territori. 

 

Aquesta segona modificació va comportar un major grau de flexibilitat pel que fa a la 

ubicació de les terrasses i les distàncies mínimes als elements urbans atorgant als 

serveis tècnics una major capacitat de decisió en aquest sentit. Igualment va 

comportar la derogació de les figures de les ordenacions singulars i les distribucions 

prèvies que venen a ser substituïdes per les noves figures de les zones de criteris 

territorials i les zones d’excel·lència. 

 

Durant l’any 2020, amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19, es van aprovar per 

Decret d’Alcaldia de 21 de maig (modificat posteriorment per Decret de 23 de maig) 

mesures extraordinàries que permetien l’ampliació de les terrasses prioritzant la seva 

ubicació en calçada. 

 

 

b) PROBLEMES QUE ES VOLEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA 

 

L’Ajuntament de Barcelona vol que la futura modificació de l’Ordenança de terrasses 

sigui un instrument per afavorir un ús més equilibrat de l’espai públic, facilitant una 

millor coexistència entre els vianants i l’activitat econòmica de restauració en aquest 

espai. 

 

Així mateix, l’actual situació de pandèmia motivada per la Covid-19 ha mostrat la  

necessitat de dotar d’una major amplitud l’espai públic destinat a l’ús del veïnat per 

passejar o portar a terme activitats a l’aire lliure, incloses les activitats d’oci vinculades 

a la restauració. 

 

Per últim, aquesta iniciativa s’emmarca també en el canvi de model urbà que requereix 

la ciutat per incrementar la seva qualitat ambiental d’acord amb la situació 

d’emergència climàtica declarada per l’Ajuntament de Barcelona el 15 de gener de 

2020. 

 

 

c) LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

 

Amb motiu de la crisi sanitària es va posar de manifest la necessitat d’ampliar els 

espais públics autoritzats per desenvolupar activitats de restauració, com a forma de 

garantir les distàncies interpersonals alhora que es recolzava un sector estratègic de 

l’activitat econòmica de la ciutat.  
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En aquests moments, tot i que la pandèmia està en retrocés, sabem que la COVID-19 

no desapareixerà de les nostres vides d’un dia per l’altre i l’experiència de les mesures 

extraordinàries adoptades respecte a les terrasses han demostrat els avantatges de 

prioritzar la calçada com a zona d’ubicació, afavorint un canvi en el model urbà cap a 

un espai més saludable. L’aprovació de la modificació de l’Ordenança és necessària 

per poder donar continuïtat a les mesures adoptades durant l’any 2020 atesa la seva 

vigència temporal. 

 

 

d) ELS OBJECTIUS DE LA NORMA 

 

La modificació de l’Ordenança té l’objecte de traslladar l’esperit de les mesures 

extraordinàries adoptades durant l’any 2020 al règim ordinari, de manera que, amb els 

requisits tècnics que s’estableixin, es prioritzi la ubicació de les terrasses en calçada, 

afavorint una millor ordenació de l’espai públic, d’acord amb els objectius exposats en 

aquest document. 

 

e) LES POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO 

REGULATÒRIES. 

 

La regulació de l’ocupació de l’espai públic per part de les terrasses és una 

competència municipal que requereix l’aprovació d’una normativa que permeti 

compatibilitzar l’ús de l’espai públic per part dels vianants juntament amb l’activitat 

econòmica de restauració. Aquesta activitat de restauració exercida a l’espai públic ha 

de ser igualment regulada a fi de garantir el dret al descans per part dels veïns. 

El trobar aquest punt d’equilibri en la utilització de l’espai públic és una funció que té 

atribuïda l’administració pública, que pot regular dintre de la mateixa ordenança 

instruments de debat i participació a fi de donar veu a tots els agents implicats per 

intentar trobar les millors solucions des de la perspectiva dels interessos públics, però 

que no es delegable i en darrer terme es requerirà una normativa aprovada per part de 

l’administració com a garant de l’exercici de drets. 

Per tant, resulta necessària l’aprovació d’una modificació de l’ordenança de terrasses 

a fi de poder donar compliment als objectius plantejats. 


