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Informe 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 
 
 
I. Antecedents 
 
La modificació de l’Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses s’aprova 
inicialment per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat  en la sessió del 14 de 
setembre de 2021. L’acord es publica al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i a la Gaseta Municipal el 23 de setembre de 2021, iniciant-se el termini 
d’informació pública per un termini de  trenta dies hàbils (del 27 de setembre al 9 de 
novembre de 2021 tots dos inclosos). 
 
Exhaurit el termini d’informació pública el passat 9 de novembre de 2021, es presenten 
set escrits d’al·legacions (per ordre cronològic d’entrada en registre): 
 

1. Data entrada registre: 13 d’octubre de 2021  
Sol·licitant: Grup Municipal de Ciutadans -CS 
Representant: Celestino Corbacho  

 
2. Data entrada registre: 5 de novembre de 2021  

Sol·licitant: Associació Veïnal De La Vila De Gràcia  
Representant:   

 
3. Data entrada registre: 8 de novembre de 2021  

Sol·licitant: Amics De La Rambla – Associació D'amics, Veïns i 
Comerciants de La Rambla i la Plaça Catalunya de Barcelona  
Representant:   

 
4. Data entrada registre: 9 de novembre de 2021  

Sol·licitant: Federació d'associacions Veïnals de Barcelona  
Representant:   

 
5. Data entrada registre: 9 de novembre de 2021  

Sol·licitant: Gremi de Restauració de Barcelona  
Representant:  

 
6. Data entrada registre: 9 de novembre de 2021  

Sol·licitant: Associació de Veïnes i Veïns Clot-Camp l'Arpa  
Representant:   

 
7. Data entrada registre: 9 de novembre de 2021  

Sol·licitant: Grup Municipal Junts per Catalunya  
Representant: Elsa Artadi Vila i Jordi Martí i Galbis 
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II. Resum al·legacions presentades i proposta de valoració de les mateixes 

1. Al·legacions Grup Municipal de Ciutadans  
 

I. Justificació de la necessitat de la ubicació de les terrasses en calçada 
Un cop acabada la restricció per la COVID 19 es considera que l’espai natural 
de les terrasses és la vorera no la calçada. Si s’ha d’ocupar excepcionalment 
passi previ per la CTT i en cap cas en voreres de més de 5 m. d’amplada. 
 
Resposta:  
 
Es desestima l’al·legació, el pla de mobilitat urbana estableix un model de 
mobilitat que habilita aquesta ocupació de la calçada i el requeriment de passi 
previ per la CTT no es viable al no tenir caràcter d’excepcionalitat aquesta 
ocupació com hem indicat anteriorment i l’endarreriment en la tramitació que 
comportaria el haver de passar per aquesta comissió. L’atorgament de la 
llicència de terrasses està descentralitzada en els districtes. 
 

II. Modificació art. 9.4 
Es demana suprimir la referència a la instal·lació de terrasses als carrils de 
circulació.  
 
Resposta: 
 
S’estima l’al·legació, ja que un cop aprovat l’establiment d’una plataforma a la 
calçada, el carril afectat deixa de ser un carril de circulació i passa a ser un 
carril de servei. En aquest sentit es proposa el següent canvi de redactat de 
l’article 9.4: 
 
Redactat aprovat inicialment: 
 
4. Les terrasses a la calçada s’ubiquen als espais de calçada confrontants a la 
vorera, com cordons d'aparcament o carrils de circulació, sempre que es 
compleixin les següents condicions:  
1a. Que no afecti a un carril bici o un carril de transport públic.  
2a. Que no impedeixi:  
a) l'accés a pàrquings i equipaments que tinguin accés per a vehicles.  
b) l'accés i el pas dels serveis públics de mobilitat, neteja, seguretat i 
emergències.  
3a. Que no dificulti la utilització dels serveis públics, l’ús i el manteniment del 
mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit, ni afecti d’altres elements 
necessaris per al correcte ús de la via pública. 

 
Proposta de redactat per aprovació definitiva: 
 
4. Les terrasses a la calçada s’ubiquen als espais de calçada confrontants a la 
vorera, com cordons d'aparcament o carrils de circulació, sempre que es 
compleixin les següents condicions:  
1a. Que no afecti a un carril bici o un carril de transport públic.  
2a. Que no impedeixi:  
a) l'accés a pàrquings i equipaments que tinguin accés per a vehicles.  
b) l'accés i el pas dels serveis públics de mobilitat, neteja, seguretat i 
emergències.  
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3a. Que no dificulti la utilització dels serveis públics, l’ús i el manteniment del 
mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit, ni afecti d’altres elements 
necessaris per al correcte ús de la via pública. 
 
 

 
III. Modificació art. 28 ter. d) 

 
L’ajuntament hauria d’especificar quin tipus de protecció es posa als laterals de 
les plataformes ubicades a la calçada 

 
Redacció actual 
d) En els límits laterals de plataformes (perpendicular a la vorera) 
situades enmig d’un cordó d’estacionament de cotxes, o càrrega i 
descàrrega, cal instal·lar un element limitador, i cal separar-la dels cotxes 
aparcats. Opcionalment, aquest limitador pot substituir-se per jardinera 
baixa en combinació amb barana. 
 
Proposta: 
d) En els límits laterals de plataformes (perpendicular a la vorera) 
situades enmig d’un cordó d’estacionament de cotxes, o càrrega i 
descàrrega, cal instal·lar obligatòriament un element limitador normalitzat: 
pilona, bol·lard o similar, amb l’objecte de protegir als usuaris de les 
terrasses de les maniobres que puguin fer els vehicles. La instal·lació 
d’aquests elements es farà amb supervisió municipal i haurà de comptar 
amb els vistiplau dels serveis tècnics de l’Ajuntament.  

  
Resposta: 
 
Es desestima l’al·legació, les plataformes homologades que s’ubicaran a la 
calçada han estat dissenyades per garantir la seguretat dels seus ocupants en 
front dels vehicles. És per això que han estat incorporades al Recull d’elements 
urbans de l’Ajuntament de Barcelona amb els preceptius informes tècnics dels 
serveis municipals. 
 
 
 

2.  Al·legacions Associació Veïnal De La Vila De Gràcia 
 

I. Restricció de terrasses a la calçada 
Que de conformitat amb el Pla d’Usos de Gràcia en zones saturades o de 
contenció existeixi restricció total a la instal·lació de terrasses a calçada. 
 
Resposta: 
 
S’estima l’al·legació, s’introdueix proposta de canvi al punt tercer de la 
disposició transitòria única de la modificació de l’Ordenança de terrasses. 
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Redactat aprovat inicialment: 
 
Disposició transitòria única  

1. A partir de l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança de terrasses 
que habilita la instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, 
s’estableix un termini de dos mesos perquè els i les restauradors/es que han 
gaudit de llicència de terrassa extraordinària atorgada en virtut del Decret 
d’Alcaldia de 20 de maig de 2020 puguin presentar una sol·licitud de llicència.  
 
2. Fins que no consti resolució municipal expressa sobre les sol·licituds de 
llicències de terrassa a què es refereix l’apartat anterior, s’entén prorrogada 
automàticament la durada de les llicències extraordinàries atorgades en virtut 
del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020, sempre i quan s’hagi efectuat el 
pagament de la taxa corresponent. En cas que el restaurador no hagi 
sol·licitat la nova llicència en el termini esmentat a l’anterior apartat, no es 
produeix la pròrroga automàtica i el restaurador ha de deixar lliure l’espai 
ocupat per la terrassa.  
 
3. L’Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix 
l’apartat 1 en cas de reincidència en la comissió d’infraccions a aquesta 
Ordenança de caràcter molt greu en el termini de 6 mesos anteriors al 31 de 
desembre de 2021. 

 

Proposta de redactat per aprovació definitiva: 

 
Disposició transitòria única  
 
1. A partir de l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança de terrasses 
que habilita la instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, 
s’estableix un termini de dos mesos perquè els i les restauradors/es que han 
gaudit de llicència de terrassa extraordinària atorgada en virtut del Decret 
d’Alcaldia de 20 de maig de 2020 puguin presentar una sol·licitud de llicència.  
 
2. Fins que no consti resolució municipal expressa sobre les sol·licituds de 
llicències de terrassa a què es refereix l’apartat anterior, s’entén prorrogada 
automàticament la durada de les llicències extraordinàries atorgades en virtut 
del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020, sempre i quan s’hagi efectuat el 
pagament de la taxa corresponent. En cas que el restaurador no hagi 
sol·licitat la nova llicència en el termini esmentat a l’anterior apartat, no es 
produeix la pròrroga automàtica i el restaurador ha de deixar lliure l’espai 
ocupat per la terrassa.  
 
3. L’Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix 
l’apartat 1 en cas de reincidència en la comissió d’infraccions a aquesta 
Ordenança de caràcter greu o molt greu en el termini de 6 mesos anteriors al 
31 de desembre de 2021, així com en el cas que s’apreciï una especial 
saturació a l’àrea per detectar-se gran densitat d’establiments que posi en 
perill l’equilibri entre les activitats i les necessitats de la població resident, la 
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cohesió del teixit social i la qualitat de l’espai urbà. Aquesta circumstància 
serà valorada pels serveis tècnics municipals mitjançant informe motivat. 

 
II. Suprimir el nou apartat 5 de l’article 9 

“5.Excepcionalment es poden admetre altres ubicacions en atenció a la seva 
situació singular.” 
No s’especifica a quins espais o característiques d’ubicació es refereix. 
L’ambigüitat i la falta d’especificació no és admissible en una ordenança 
municipal. 
 
Resposta: 
 
Es desestima l’al·legació. La incorporació d’aquest article permet, de manera 
excepcional, admetre altres ubicacions. Això és necessari atès que 
l’Ordenança no pot preveure totes les casuístiques que es presenten a la 
ciutat i d’aquesta manera els serveis tècnics municipals, de manera motivada i 
tenint en compte els fets determinants de cada cas, podran informar 
favorablement altres ubicacions, si escau. Cal recordar a aquest respecte que 
la instal·lació de terrassa és un supòsit d’ús comú especial de l’espai públic i 
en conseqüència, no hi ha cap dret preexistent a l’obtenció de llicència, essent 
l’Ajuntament qui, considerant totes les circumstàncies reals o previsibles, té 
plena llibertat per atorgar o denegar la llicència. 
 

III. Informes previs mediambientals referents a la contaminació acústica. 
Que proposin mesures concretes en cas de superar els llindars permesos: 
superfícies, horaris, etc. 
 
Resposta: 
 
Es desestima l’al·legació, la normativa mediambiental ja preveu la realització 
de controls de sorolls motivats per les terrasses. 

 

3. Al·legació Amics De La Rambla – Associació D'amics, Veïns i Comerciants 
de La Rambla i la Plaça Catalunya de Barcelona 
 
Única. Que La Rambla sigui considerada una zona d’excel·lència i es modifiqui en 
aquest sentit el llistat d’espais susceptibles d’ordenació singular. 
 
Resposta: 
Es desestima l’al·legació, la modificació de l’articulat que plantegen no forma part 
dels articles objectes de modificació sotmesos a informació pública. 

 

4. Al·legacions FAVB 
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I. Generals: 
 

a) Que el procediment de modificació sense l’impuls de la CTT ni la comunicació 
als interessats del període de consulta pública no ha estat el preceptiu i el 
consideren nul. 
 
 
Resposta: 

Es desestima l’al·legació, s’han seguit tots els tràmits legals en el procediment 
d’aprovació de la modificació de l’ordenança.  

 
b) Que els canvis substancials requereixen una nova OT, no una modificació que 

disminueix la participació pública. 

Resposta: 

Es desestima l’al·legació, pel nombre d’articles afectats no es tracta d’un canvi 
substancial sinó d’un canvi puntual. Hi ha els mateixos tràmits per al foment de 
la participació pública tant si es tramita una nova ordenança com si es tramita 
una modificació. 

 
c) Que no s’han modificat tots els articles que un canvi d’aquestes 

característiques requereix, per això presenten al·legacions a altres articles 
com: horaris, estufes en calçada. 
 
Resposta: 

Es desestima l’al·legació, es tracta d’una modificació puntual de l’Ordenança de 
terrasses centrada en permetre l’ocupació de la calçada per part de les 
terrasses, per permetre la consolidació de les terrasses extraordinàries 
atorgades per motiu de la pandèmia, no es tracta dons d’una revisió general de 
l’Ordenança de terrasses. 

 
d) Troben a faltar informes de l’Agència de Salut Pública i un segon informe que 

analitzi l’impacte sobre l’espai públic i la seva incidència en la economia a tota 
ciutat. 
 
Resposta: 

S’estima parcialment l’al·legació i s’incorpora a l’expedient un nou informe 
d’anàlisi d’impacte econòmic i social i anàlisi d’impacte pressupostari i fiscal. 

 
II. A l’articulat: 
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a) Article 3, addició: que la terrassa no pot superar el 50% de l’aforament interior 
de l’establiment. 
 
Resposta: 

Es desestima l’al·legació, l’article 3 no forma parts dels articles modificats i 
sotmesos a informació pública. 

 
b) Article 7, addició: no es pot combinar terrassa en vorera i en calçada, prioritat a 

la calçada. 
 
Resposta: 

Es desestima l’al·legació, la configuració urbanística de la ciutat és diversa a 
l’igual que la intensitat de l’ús que fa el sector de la restauració de l’espai 
públic, per aquests motius no es pot establir una única combinació per a tota la 
ciutat i cal ser flexible en les combinacions a admetre, garantint en tot cas que 
amb la modificació de l’Ordenança de terrasses, en tots aquells indrets de la 
ciutat on s’habiliti la calçada per posar una plataforma per a una terrassa, 
s’ampliï l’espai públic destinat a la ciutadania, que és un dels objectius de la 
modificació d’aquesta Ordenança. 

 

c) Article 9, modificació apartats 3, 4 i 5: 
 
Proposta: 

3.Les terrasses s’ubiquen a la vorera o a la calçada, evitant l’ús d’ambdós 
espais de forma combinada i simultània. 
 
Resposta:  
 
Es desestima l’al·legació, pels mateixos motius que a l’al·legació anterior. 
 
Proposta: 
 
4. Les terrasses a la calçada s’ubiquen als espais de calçada confrontants a la 
vorera, com cordons d’aparcament o carrils de circulació, sempre que es 
compleixin les següents condicions: 

1a. Que no afecti a un carril bici o un carril de transport públic 
1b. Que la memòria tècnica sobre els efectes de l’impacte acústic de l’activitat 
en el seu entorn contempli la seva adequació als nivells sonors permesos a la 
normativa i l’adopció de mesures per garantir l’efectivitat d’un ambient sonor 
adequat per franges horàries diürnes i nocturnes. 

Resposta: 
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Es desestima l’al·legació, no es pot denegar una llicència pensant en futurs 
incompliments i l’atorgament de la llicència ja porta implícit el compliment de la 
resta de normativa, entre elles la normativa de medi ambient que regula la 
qüestió dels sorolls. 

 

 

Proposta: 

2a.Que no impedeixi: 

a)l’accés a pàrquings i equipaments que tinguin accés per a vehicles 
b)l’accés i el pas dels serveis públics de mobilitat, neteja, seguretat i 
emergències. 

3a. Que no dificulti la utilització dels serveis públics, l’ús i el manteniment del 
mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit, ni afecti d’altres 
elements necessaris per al correcte ús de la via pública. 

4a. El nombre total de terrasses a calçada no podrà superar en cap cas el 
20% de les places d’aparcament en superfície de la zona (tram de carrer o 
similar) existents abans de la publicació de Decret de maig de 2020. 

Resposta: 

Es desestima, aquesta modificació de l’OT prioritza l’augment de l’espai públic 
per a l’ús del ciutadà, les places d’aparcament no són en un bé a preservar, 
per l´ús privatiu que comporten d’aquest espai públic. (No s’aporta cap 
justificació respecte al percentatge proposat). 

Proposta: 

4bis. Les terrasses a la calçada no es podran ubicar en xamfrans, passejos, 
rambles, places i tampoc en carrers ja saturats de terrasses. 

Resposta: 

Es desestima, tal i com s’ha dit en resposta a una al·legació anterior, la 
configuració urbanística de la ciutat és diversa a l’igual que la intensitat de l’ús 
que fa el sector de la restauració de l’espai públic, per aquests motius la 
modificació que es fa de l’Ordenança de terrasses habilita l’ocupació de la 
calçada, però sense fer una concreció de la tipologia de carrers en que es 
podrà permetre aquesta ocupació, ja que això dependrà de molts aspectes 
que seran estudiats pels serveis tècnics de l’Ajuntament davant de les 
peticions concretes que es sol·licitin (afectació a la mobilitat, intensitat d’altres 
usos de l’espai, priorització d’altres activitats o usos...). 

Proposta: 
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5. Excepcionalment es poden admetre altres ubicacions en atenció a la seva 
situació singular. 

Resposta: 

No es formula cap al·legació, el text proposat és idèntic al redactat actual. 

 

 

 

d) Article 28 bis, de modificació: 

Pel que fa a l’article 28.bis. Condicions d’instal·lació i ubicació de les 
plataformes es proposa modificar el punt 4 apartat c): 

c)Ha de ser unitària en materials, accessoris instal·lats i colors per a cada 
unitat. En cas de terrasses contigües, cal utilitzar un model únic de plataforma 
inclosos els casos amb més d’un operador. 

Resposta: 

Es desestima, es considera oportú mantenir la menció “sigui en cordó o en 
xamfrà”, a fi d’aclarir la necessitat d’unitat en el cas de terrasses contigües. 

 

e) Article 28 ter, de supressió: 

Redactat actual: 
 
Article 28.ter. Condicions d’instal·lació segons la seva ubicació 
3. En el límit amb carril de circulació dels xamfrans es poden instal·lar 
jardineres baixes en combinació amb barana, i cal evitar la instal·lació de 
jardineres altes. 
 
Proposta: 
 
Es proposa la seva supressió. 

Resposta: 

Es desestima l’al·legació, a fi de garantir la qualitat en l’espai públic, la 
seguretat i la preservació del paisatge urbà esdevé necessari la concreció 
d’aquests aspectes a les plataformes a instal·lar a l’espai públic. En cas contrari 
es podrien formar barreres visuals. 

 

f) Disposició transitòria única, de modificació: 
 
Redactat actual:  



 

 
Ecologia Urbana 
 

 

10 
 

3. L’Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix 
l’apartat 1 en cas de reincidència en la comissió d’infraccions a aquesta 
Ordenança de caràcter molt greu en el termini de 6 mesos anteriors al 31 de 
desembre de 2021 

Proposta: 

S’afegeixen les infraccions de caràcter greu com a supòsit de denegació. 

3. L’Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix 
l’apartat 1 en cas de reincidència en la comissió d’infraccions a aquesta 
Ordenança de caràcter greu o molt greu en el termini de 6 mesos anteriors al 
31 de desembre de 2021. 

Resposta 

S’estima l’al·legació, a l’articulat de l’Ordenança de terrasses ja es permet la 
denegació en supòsits que engloben el disposat a la proposta. 

 

g) Annex: altres al·legacions necessàries a la Modificació de l’Ordenança 

1) Incorporar l’article 2 “Finalitats i principis generals” 
2) Recuperar a l’article 5 “Definicions” el punt i) “Espai amb ordenació singular” 

i suprimir la de “Zones d’excel·lència” 
3) Suprimir a l’article 5 el punt p)”Llibre d’estil” 
4) Article 6. Requisits d’ocupació, limitar l’ocupació màxima 
5) Incorporar a l’article 8 “Instal·lacions elèctriques” un nou apartat per a 

garantir que en cap cas es permeten instal·lacions aèries pel 
subministrament elèctric de les terrasses. 

6) Suprimir a l’article 9.2 “llevat que la llicència contingui disposicions diferents” 
7) Recuperar íntegrament l’article 10 de la versió anterior de l’Ordenança i 

suprimir l’actual redactat. 
8) Recuperar a l’article 13 “Places” el punt 2, o obligar en el seu defecte a estar 

sotmeses a la figura del Pla Director de l’Espai Públic per a aquells casos en 
els quals es vulgui regular un continu d’espais públics en un sol procés 
participatiu. 

9) Modificar l’article 17 “Elements de les terrasses” en el següent sentit, en 
especial cal considerar que les terrasses en calçada no poden estar farcides 
d’altres elements: 

10) Modificar l’article 25 “Il·luminació” 
11) Modificar l’article 26 “Estufes” 
12) Modificar l’article 30 “Règim d’horaris de les terrasses” en el   següent sentit, 

de modificació dels números 1 i 2: 
13) Incorporar a l’article 45 “Sol·licitud” un nou apartat per a garantir que en cap 

cas permeten instal·lacions sense garanties que l’impacte acústic és ajustat 
a normativa 
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14) Modificar l’article 49 “Renovació” per prohibir la transmissió de llicència de 
terrassa. 

15) Recuperar els articles 75 a 81 referents a “Distribució prèvia i ordenació 
singular per a la implantació de terrasses” i suprimir la versió aprovada 
referent a les “Zones d’excel·lència” 

16) Modificar l’article 90.2 “Creació i naturalesa” 
17) Modificació dels articles sobre sancions: 

Article 66. Sancions per la comissió d’infraccions molt greus 

Article 67. Sancions per la comissió d’infraccions greus 

Article 68. Sancions per la comissió d’infraccions lleus 

Resposta: 

Es desestimen les al·legacions plantejades, ja que es tracta d’articles que no 
han estat objecte d’aquesta modificació. 

 

5. Al·legacions Gremi de Restauració de Barcelona 

Comentari previ 

La DT4ª introduïda amb la modificació de l’OT al 2018 permet recuperar les taules i 
cadires perdudes amb el règim de distàncies recollit per la OT al 2013, amb la 
flexibilització que es dona del règim de les distàncies, ja sigui a instància de 
l’interessat (no s’ha acceptat per part de l’Ajuntament) o d’ofici (no s’ha arribat a 
produir). Amb les terrasses extraordinàries es recuperen aquestes taules i cadires, 
complint el mandat del plenari en aquest sentit. 

 

Resposta: Tot i no ser una al·legació es considera oportú manifestar que són dos 
situacions diferents sense cap vincle entre elles. 

 

Segona.- Esmena d’addició d’un apartat 5 a l’article 45 

«5. Quan el compliment del que disposa l’article 29.1 i 29.3 d’aquesta Ordenança no 
sigui possible mitjançant ajustos raonables i comporti una càrrega desproporcionada, 
pot quedar exceptuat si la persona interessada acompanya la sol·licitud de llicència 
amb un informe, signat per un tècnic o una tècnica competent, on s’acreditin les 
circumstàncies del cas particular.» 

Resposta: 

S’estima parcialment l’al·legació per que fa a l’accessibilitat i en aquest sentit és 
proposa el següent redactat: 
 
Proposta de redactat per aprovació definitiva: 
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5. Quan el compliment de les condicions d’accessibilitat que disposa l’article 29.1 
d’aquesta Ordenança no sigui possible per circumstàncies específiques que no 
permetin que l’espai pugui assolir el compliment estricte de la normativa 
d’accessibilitat sense requerir mitjans tècnics o econòmics que comportin una càrrega 
desproporcionada, es podran acceptar solucions alternatives mitjançant ajustos 
raonables. Aquesta circumstància l’ha d’acreditar la persona interessada, que ha 
d’acompanyar la sol·licitud de llicència d’un informe signat per un tècnic o tècnica 
competent, on s’acreditin les circumstàncies del cas particular i que haurà de ser 
validat pels serveis tècnics municipals per l’atorgament de llicència. 

 

Tercera.- Esmena de modificació integra de l’article 28 ter. 

Redactat actual: 

Article 28 ter. Condicions d’instal·lació segons la seva ubicació  
1. Les plataformes han de disposar d’una barana i/o jardinera com a element 
separador quan limitin amb un carril de circulació i han de complir les següents 
condicions:  
a) En cap cas es poden instal·lar jardineres ni cap altre tipus d’element separador en 
el límit interior o zona de transició entre vorera i plataforma.  
b) La distància mínima de qualsevol element de mobiliari sobreposat a la plataforma 
respecte del límit de la plataforma ha de ser de 20 cm.  
 
2. Les plataformes sobre carril de servei han de complir els següents requisits:  
a) Les jardineres altes només es poden instal·lar en el límit de la plataforma que doni a 
un carril bus o un carril de circulació, i han d’estar correctament ancorades a la 
plataforma per fer la funció de barana.  
b) Per evitar generar barreres visuals excessives, es limita l’ús de jardineres altes al 
50% de la llargada d’un front de plataforma. Les jardineres altes s’han de combinar 
amb trams de jardinera baixa i/o barana. 

Proposta: 

«Article 28 ter. Condicions dels elements de separació de les plataformes  
1. Les plataformes han de disposar d’un element separador (jardinera i/o barana) en 
tres dels seus quatre costats i han de complir les següents condicions:  
a) En cap cas es poden instal·lar elements separadors en el límit interior o zona de 
transició entre vorera i plataforma.  
b) Tots les elements separadors han d’estar correctament ancorats a la plataforma.  
c) La distància mínima de qualsevol element de mobiliari sobreposat a la plataforma 
respecte del límit de la plataforma ha de ser de 20 cm.  
 
2. Els elements separadors que es col·loquin en el costat exterior de la plataforma 
(paral·lel a la vorera) s’han d’ajustar a les següents previsions:  
a) Per evitar generar barreres visuals excessives, es limita l’ús de jardineres altes al 
50% de la llargada. En el tram restant s’ha d’instal·lar jardinera baixa i/o barana.  
b) S’entén per jardinera alta la que compta amb 90 cm d’alçada. S’entén per jardinera 
baixa la que compta amb un màxim de 45 cm d’alçada.  
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3. En els límits laterals de la plataforma (perpendiculars a la vorera) s’ha d’instal·lar 
una jardinera baixa i/o barana.» 

Resposta: 
 
Es desestima l’al·legació pel que fa a obligar sempre elements separadors en tres 
costats, ja que la rigidesa d’aquesta obligació no afavoreix la instal·lació de 
plataformes d’ampliació de voreres per a terrasses i l’ordenança de terrasses ja indica 
els casos on són imprescindibles. 
 
Es desestima l’al·legació pel que fa a la proposta d’ampliar les possibilitats 
d’implementar un major nombre de jardineres altes, tant per qüestió de permetre el 
gaudi del paisatge urbà amb el menor nombre de barreres visuals possibles,  com des 
de la perspectiva de la seguretat – ja que cal garantir la màxima visió tant per part de 
vianants com de vehicles, en especial allà on hi ha interacció- i en favor a un 
urbanisme de gènere, que promou el menor nombre de barreres visuals per tal de no 
permetre amagatalls i així augmenta la sensació de seguretat. 
 
S’estima l’al·legació pel que fa a definir les jardineres altes i baixes a 90 i 45 cm 
l’alçada màxima, en pro d’una major claredat en el text normatiu. Cal dir, a més que 
tots els models homologats compleixen amb aquestes mides màximes. És per això 
que es proposa el següent redactat afegit a l’art 28 ter com a continuació del punt 2 
apartat b: 
 

Proposta de redactat per aprovació definitiva: 

Article 28 ter. Condicions d’instal·lació segons la seva ubicació  
1. Les plataformes han de disposar d’una barana i/o jardinera com a element 
separador quan limitin amb un carril de circulació i han de complir les següents 
condicions:  
a) En cap cas es poden instal·lar jardineres ni cap altre tipus d’element separador en 
el límit interior o zona de transició entre vorera i plataforma.  
b) La distància mínima de qualsevol element de mobiliari sobreposat a la plataforma 
respecte del límit de la plataforma ha de ser de 20 cm.  
 
2. Les plataformes sobre carril de servei han de complir els següents requisits:  
a) Les jardineres altes només es poden instal·lar en el límit de la plataforma que doni a 
un carril bus o un carril de circulació, i han d’estar correctament ancorades a la 
plataforma per fer la funció de barana.  
b) Per evitar generar barreres visuals excessives, es limita l’ús de jardineres altes al 
50% de la llargada d’un front de plataforma. Les jardineres altes s’han de combinar 
amb trams de jardinera baixa i/o barana. S’entén per jardinera alta la que compta amb 
90 cm d’alçada. S’entén per jardinera baixa la que compta amb un màxim de 45 cm 
d’alçada.  

 
 
Quarta.- Esmena de supressió 

Que es suprimeixin els gràfics “Plataforma en calçada” i “Plataforma en xamfrà” que el 
projecte normatiu proposa incorporar a l’Annex I de l’Ordenança.  
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Resposta: 

Es desestima l’al·legació, la motivació de limitació de la longitud és per motius de bon 
manteniment de l’espai públic, en especial, neteja i escorrenties d’aigua: la situació 
generada amb la plataforma pel que fa aquests dos aspectes no és la mateixa que 
amb taules i cadires només, on la neteja i les escorrenties no són un problema. A més, 
aquestes limitacions de longitud van a favor d’una percepció de la via pública amb el 
mínim de barreres visuals possibles. 

A tenir en compte a més, que l’annex gràfic són, d’acord amb l’Ordenança de 
terrasses, “mesures orientatives”.  

 
Cinquena.- Esmena de modificació 

Que es modifiqui el gràfic “Plataformes consecutives” per deixar clar que es poden 
col·locar dues plataformes diferents (vinculades a establiments diferents) contigües i 
sense distància de separació entre elles.  

 

Resposta: 

Es desestima l’al·legació, a la fitxa “TERRASSES CONSECUTIVES” de l’Annex I de 
l’Ordenança de terrasses, ja està reflectida la possibilitat de dues plataformes 
contigües de dos operadors diferents i que puguin col·locar-se de manera contigua i 
sense separació entre elles. 

 

6. Al·legacions Associació de Veïnes i Veïns Clot-Camp l'Arpa 

Presenta mateix escrit d’al·legacions que la FAVB, de manera que la resposta a les 
seves al·legacions és la mateixa. 

 
7. Al·legació Grup Municipal Junts per Catalunya 

Primera.- Per un espai públic de qualitat 

 
Proposen que en determinats trams l’ocupació de la calçada sigui no amb plataformes 
sinó definitiva amb reurbanització previ informe de mobilitat. 

Resposta: 

Es té en compte l’al·legació i s’està d’acord esperit de l’aportació, però no s’incorpora 
perquè la política d’inversió en l’espai  públic es decideix d’acord amb paràmetres més 
amplis que la demanda de terrasses. 

 
Segona: Actuació enfront les ‘Terrasses fantasma’. 
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Demanen que s’inclogui en l’apartat normatiu un apartat que faci referència a 
l’obligació de retirar les plataformes quan aquestes no s’utilitzin, encara que 
l’autorització sigui vigent, tot establint què s’entén per ‘terrassa en desús’, preveient les 
diverses casuístiques i establint el mecanisme adequat d’actuació subsidiària. 

Es desestima, ja que el que es planteja està ja recollit a l’actual redacció de la OT (art. 
53): 

Article 53. Caducitat  
1. L’Ajuntament pot declarar la caducitat de la llicència anual o de temporada en el cas 
que, en qualsevol moment de la seva vigència, l’activitat s’aturi sense justificació 
durant més de trenta dies. 
 
Tercera: La seguretat per davant de tot 

Demanem que en el marc de l’ordenança es descriguin aquelles situacions 
d’implantació considerades de risc potencial, s’identifiquin conseqüentment els vials 
subjectes a aquest risc, i s’estableixi la necessitat de disposar prèviament a la 
regularització i consolidació de plataformes, d’un estudi específic del vial respecte la 
seguretat viària i les mesures correctores indispensables per a poder consolidar una 
plataforma en calçada. 

Resposta: 

Es desestima l’al·legació, les directrius de mobilitat s’han tingut en compte tant en el 
disseny de les plataformes, com en els criteris per ubicar les terrasses en calçada.  

 
Quarta: Preservar la convivència ciutadana 

Demanen que aquells carrers i places de la ciutat en els quals ja abans de la situació 
COVID hi havia situacions de conflictivitat generades per les activitats vinculades a 
l’activitat pròpia de les terrasses (excés de soroll, etc.), no es permeti consolidar les 
ocupacions de terrasses atorgades per les mesures COVID tot retornant a la situació 
prepandèmia. 

 
Resposta: 
 
S’estima l’al·legació, s’introdueix proposta de canvi al punt tercer de la disposició 
transitòria única de la modificació de l’Ordenança de terrasses. 

 
Redactat aprovat inicialment: 
 
Disposició transitòria única  

1. A partir de l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança de terrasses que 
habilita la instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, s’estableix un 
termini de dos mesos perquè els i les restauradors/es que han gaudit de llicència de 
terrassa extraordinària atorgada en virtut del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020 
puguin presentar una sol·licitud de llicència.  
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2. Fins que no consti resolució municipal expressa sobre les sol·licituds de llicències 
de terrassa a què es refereix l’apartat anterior, s’entén prorrogada automàticament la 
durada de les llicències extraordinàries atorgades en virtut del Decret d’Alcaldia de 20 
de maig de 2020, sempre i quan s’hagi efectuat el pagament de la taxa corresponent. 
En cas que el restaurador no hagi sol·licitat la nova llicència en el termini esmentat a 
l’anterior apartat, no es produeix la pròrroga automàtica i el restaurador ha de deixar 
lliure l’espai ocupat per la terrassa.  
 
3. L’Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix l’apartat 1 en 
cas de reincidència en la comissió d’infraccions a aquesta Ordenança de caràcter molt 
greu en el termini de 6 mesos anteriors al 31 de desembre de 2021. 

 

Proposta de redactat per aprovació definitiva: 

 
Disposició transitòria única  
 
1. A partir de l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança de terrasses que 
habilita la instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, s’estableix un 
termini de dos mesos perquè els i les restauradors/es que han gaudit de llicència de 
terrassa extraordinària atorgada en virtut del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020 
puguin presentar una sol·licitud de llicència.  
 
2. Fins que no consti resolució municipal expressa sobre les sol·licituds de llicències 
de terrassa a què es refereix l’apartat anterior, s’entén prorrogada automàticament la 
durada de les llicències extraordinàries atorgades en virtut del Decret d’Alcaldia de 20 
de maig de 2020, sempre i quan s’hagi efectuat el pagament de la taxa corresponent. 
En cas que el restaurador no hagi sol·licitat la nova llicència en el termini esmentat a 
l’anterior apartat, no es produeix la pròrroga automàtica i el restaurador ha de deixar 
lliure l’espai ocupat per la terrassa.  
 
3. L’Ajuntament pot denegar les sol·licituds de llicència a què es refereix l’apartat 1 en 
cas de reincidència en la comissió d’infraccions a aquesta Ordenança de caràcter greu 
o molt greu en el termini de 6 mesos anteriors al 31 de desembre de 2021, així com en 
el cas que s’apreciï una especial saturació a l’àrea per detectar-se gran densitat 
d’establiments que posi en perill l’equilibri entre les activitats i les necessitats de la 
població resident, la cohesió del teixit social i la qualitat de l’espai urbà. Aquesta 
circumstància serà valorada pels serveis tècnics municipals mitjançant informe motivat. 

 
 
Cinquena: Sobre els establiments històrics (no emblemàtics) 

 
Demanen que l’Ordenança introdueixi la possibilitat en casos excepcionals, de 
consolidar majors ocupacions en la via pública, ja atorgades en el context de la 
Pandèmia, a establiments històrics que per la morfologia i característiques del seu 
espai interior no sigui possible fer-ho sense realitzar intervencions desproporcionades, 
en compliment d’allò que estableix l’Annex V de l’Ordenança Municipal de les activitats 
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i establiments de concurrència pública de Barcelona pel que fa referent als 
condicionants d’accessibilitat i de serveis sanitaris adaptats. 

 
Resposta:  
 
S’estima parcialment l’al·legació per que fa a l’accessibilitat i en aquest sentit és 
proposa el següent redactat: 

 
 
 
 
Proposta de redactat per aprovació definitiva: 

5. Quan el compliment de les condicions d’accessibilitat que disposa l’article 29.1 
d’aquesta Ordenança no sigui possible per circumstàncies específiques que no 
permetin que l’espai pugui assolir el compliment estricte de la normativa 
d’accessibilitat sense requerir mitjans tècnics o econòmics que comportin una càrrega 
desproporcionada, es podran acceptar solucions alternatives mitjançant ajustos 
raonables. Aquesta circumstància l’ha d’acreditar la persona interessada, que ha 
d’acompanyar la sol·licitud de llicència d’un informe signat per un tècnic o tècnica 
competent, on s’acreditin les circumstàncies del cas particular i que haurà de ser 
validat pels serveis tècnics municipals per l’atorgament de llicència. 

 
 
Sisena: Sobre l’impacte en la mobilitat 

 
Demanen que s’inclogui un Estudi seriós, detallat, avaluable i amb indicadors, sobre 
l’impacte en la mobilitat que comporta la supressió estimada de 3.051 places 
d’estacionament, parada i càrrega i descàrrega, i sobre la supressió de carrils de 
circulació. 

 
Resposta: 
 
S’estima l’al·legació, s’incorpora a l’expedient nou informe de mobilitat. 

 

Setena: Sobre l’impacte pressupostari i fiscal 

 
Demanen que es realitzin els Informes d’Anàlisi d’impacte econòmic i social i d’Anàlisi 
d’impacte pressupostari i fiscal, i que es facin amb un grau de contingut mínim per 
donar resposta al sentit d’aquests. Cal que l’administració local avaluï adequadament 

l’impacte de modificacions normatives donant resposta a qüestions tan bàsiques i 
importants com ara ‘què suposa en termes econòmics d’estimació d’ingressos i 
despeses’ l’entrada en vigor d’aquesta modificació’, cal tenir en compte els ingressos 
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que es deixaran de percebre per la supressió de les més de 2.000 places 
d’aparcament en àrea regulada, els majors ingressos per ocupació de terrasses, i les 
despeses associades a la implantació i gestió de les noves places que es 
consolidaran. 

Resposta: 

S’estima l’al·legació, s’incorpora a l’expedient nou informe d’anàlisi d’impacte 
econòmic i social i anàlisi d’impacte pressupostari i fiscal. 

 
 
 
Vuitena: Sobre els ajuts econòmics per a l’adquisició de plataformes 

 
Demanen que la mateixa Ordenança esmenti i concreti el sistema de finançament dels 
ajuts a la instal·lació de les plataformes de terrasses en calçada. 

 

Resposta: 

Es desestima, una ordenança municipal es una normativa amb vocació de 
permanència indefinida i els ajuts per a la instal·lació de plataformes no tenen aquest 
caràcter indefinit. L’activitat de foment de l’Ajuntament es materialitza mitjançant les 
subvencions que es regulen en bases i es concreten en convocatòries. 

 
Barcelona, en la data assenyalada a la signatura electrònica. 
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