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AIN-2021/2774 complementari 

Assumpte: Informe sobre la proposta d’addició d’un apartat 4 a la disposició 
transitòria del projecte de disposició que modifica l’Ordenança de Terrasses 

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

Lletrada: Anna Cugat Perpinyà 

 

I. Antecedents i objecte 

El present informe té com objecte exclusiu l’anàlisi de l’addició d’un nou apartat, el 4, a la 
disposició transitòria única del Projecte normatiu de modificació de l’Ordenança de terrasses, que 
ha estat informat per aquesta Direcció en data 9 de desembre de 2021 (AIN-2021/2774).  

Per evitar repeticions innecessàries ens remetem a la relació dels antecedents exposada en 
l’informe indicat, així com a les consideracions efectuades tant sobre la competència municipal per 
aprovar aquesta normativa, l’abast del Projecte normatiu, com respecte les consideracions d’ordre 
formal relatives a la tramitació del procediment d’aprovació i l’òrgan municipal competent. 

Per a l’elaboració del present informe l’òrgan gestor ha remès un informe de la gerent d’Ecologia 
Urbana signat, en data 10 de desembre de 2021, en el marc de les al·legacions presentades 
durant el període d’informació pública i audiència, denominat Informe complementari de resposta a 
les al·legacions rebudes durant el tràmit d’informació pública respecte a l’aprovació inicial de la 
modificació de l’Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses, en el qual justifica els 
motius per proposar d’introduir el nou apartat, incorporant la seva redacció (en endavant, 
l’informe de la gerència ). 

II. Anàlisi jurídica  

L’informe de la gerència proposa la introducció d’un nou apartat 4 a la disposició transitòria de 
l’ordenança de modificació, aplicable als titulars de llicències de terrassa extraordinària, atorgades 
en virtut del Decret d’Alcaldia de 23 de maig de 2020, que sol·licitin llicència de terrassa en 
calçada mitjançant plataforma, cosa que permetria eximir-los del compliment de l’article 29.3 de 
l’Ordenança de Terrasses, sempre que es compleixin els requisits següents: 

- Que l’exigència d’adequació del local comporti una càrrega desproporcionada i, per tant, no sigui 
possible de fer-la mitjançant ajustos raonables. 

- Que, a nivell formal, el particular acrediti les circumstàncies esmentades i els serveis tècnics 
municipals les valorin mitjançant informe motivat.  
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A més, la proposta és coherent amb el règim establert a la disposició transitòria segona de 
l’Ordenança de terrasses, ja que la seva part final del precepte exigeix l’adequació de l’establiment 
a l’article 29.3 quan s’efectuïn obres de caràcter substancial a l’interior del local. 

L’informe de la gerència fa referència a la incidència de la pandèmia causada per la COVID-19 en 
el sector de la restauració, que ha estat especialment perjudicat per les mesures restrictives de 
contacte social adoptades per les autoritats sanitàries. Així mateix, l’informe es refereix a la 
situació actual de crisi i incertesa que encara es perllonga. En aquest marc, l’informe destaca la 
desproporcionalitat que pot comportar l’aplicació de l’article 29.31 de l’Ordenança de terrasses, 
especialment en aquells casos d’establiments de petites dimensions, que representen l’oferta de 
restauració més propera als veïns, formant part del teixit comercial i cultural dels barris i que 
requereixen un tractament proporcional a la seva situació. Tot això resulta ajustat a les 
disposicions de l’article 4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així 
com l’article 129.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, que obliguen a aplicar el principi de proporcionalitat en la intervenció de 
les activitats per part de les administracions públiques, sense oblidar en cap cap la protecció de 
l’interès públic. 

No existeix cap impediment per introduir en el projecte normatiu la proposta d’addició de l’apartat 4 
de la disposició transitòria, ja que es fa, segons l’informe de la gerència, a la vista de les 
al·legacions rebudes en el tràmit d’informació pública. 
 

III. Conclusions 

1. Informem favorablement la introducció d’un nou apartat 4 a la Disposició transitòria única del 
Projecte normatiu de modificació de l’Ordenança de Terrasses, atenent als motius de 
proporcionalitat exposats en l’informe de la gerent d’Ecologia Urbana de 10-12-2021. 
 
2. L’òrgan municipal competent per a l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança de 
terrasses és el Plenari del Consell Municipal. 
 Vist i plau 
 
 
 
 
 
 
Anna Cugat Joan-Anton Rodríguez Franco 
Lletrada Director de l’Àrea de Règim Jurídic 

                                                      
1 Article 29.3 de l’Ordenança de terrasses: Els serveis sanitaris i de gestió de residus han de ser els que corresponguin a 
l’aforament de l’establiment més el de la terrassa. 
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