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AIN-2021/2774 

Assumpte: Informe sobre la proposta de modificació de 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 a objecte el Projecte normatiu de modificació de l’Ordenança municipal 
de terrasses. En concret, l’Ordenança de terrasses, (d’ara endavant OT), va ser aprovada per 
acord del Plenari del Consell Municipal de 20 de desembre de 2013 i publicada al BOP de 31 de 
desembre de 2013, i ha estat modificada en dues ocasions, per acords del mateix òrgan municipal, 
l’1 d’abril de 2016 i el 29 de juny de 2018. Els respectius anuncis van ser publicats en el BOP de 
19 d’abril de 2016 i de 27 de juliol de 2018.  

L’òrgan gestor l’ha sol·licitat un cop finalitzat el termini de trenta dies d’informació pública i 
audiència, per tant, amb caràcter previ a ser sotmès a aprovació definitiva. Per a la seva 
elaboració, l’òrgan gestor ha aportat la proposta de redacció del Projecte, un text consolidat de 
l’Ordenança i un document sense signar però amb la capçalera de la Gerència de l’Institut del 
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida que justifica les raons per estimar o desestimar les al·legacions 
presentades durant el període d’informació pública1. 

Aquesta Direcció va informar el Projecte normatiu en la seva fase inicial, abans de ser sotmès a 
l’aprovació de la Comissió de Govern (AIN-2021/1702). 

II. Anàlisi jurídica  

1. Competència de l’Ajuntament de Barcelona per aprovar una normativa reguladora de les 
terrasses en espais públics i, en conseqüència, la seva modificació 

Ens remetem a l’anàlisi competencial efectuat en l’informe d’aquesta Direcció esmentat en els 
antecedents (AIN-2021/1702), que confirma que l’Ajuntament de Barcelona gaudeix de 
competència suficient per 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 i que, en 
conseqüència, aquesta competència empara també la modificació de la regulació actual, 
l’Ordenança de Terrasses aprovada pel Ple del Consell el 20 de desembre de 2013. 
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2. Normativa afectada pel projecte de modificació de l’Ordenança de Terrasses 

Cal indicar que el projecte normatiu afectarà, exclusivament, a l’Ordenança aprovada, com hem 
vist, per acord de 20 de desembre de 2013, i modificada per uns altres acords del mateix òrgan d’1 
d’abril de 2016 i de 29 de juny de 2018. 

3. Forma i estructura del Projecte normatiu 

El projecte normatiu objecte d’aquest informe és una disposició modificativa perquè el seu objectiu 
principal és la modificació d’una altra norma municipal vigent i, per tant, ha de complir amb 
l’establert a les Directrius per a l’elaboració de les normes municipals, aprovades per la Comissió 
de Govern en data 15 d’abril de 2014 (BOP 14.5.2015), que en les seves directrius 74 a 89 tracta 
aquest tipus de disposicions. En concret, atès que el Projecte ja ha estat sotmès a un període 
d’informació pública i audiència, d’acord amb la Directriu 156, l’expedient ha de contenir la 
Memòria de l’anàlisi de les al·legacions, els suggeriments i les esmenes per justificar sintèticament 
les raons que han dut a estimar o a desestimar les al·legacions els suggeriments i les esmenes 
presentades. Aquesta memòria s’ha de poder elaborar a partir dels informes tècnics i jurídics 
corresponents. 

D’acord amb aquest plantejament, el Projecte de modificació de l’Ordenança, de 20 de desembre  
de 2013, de terrasses, està composat per un preàmbul que justifica el motius de la proposta i un 
article únic que inclou un total de quinze apartats per a modificar, addicionar o suprimir, de forma 
total o parcial, determinats articles de l’Ordenança de Terrasses. Així mateix, també incorpora una 
disposició transitòria que estableix la pròrroga de les llicències extraordinàries en calçada, 
atorgades en virtut del Decret d’Alcaldia de 21 de maig de 2020, sempre que es compleixin 
determinats requisits, i una disposició final que regula la seva entrada en vigor.  

4. Observacions al contingut de la proposta 

Efectuem les següents observacions al contingut de la proposta: 

a) Preàmbul 
Caldria afegir en la part descriptiva de l’Ordenança modificativa que aquesta també compta 
amb la regulació d’un règim transitori i una disposició final. Proposem afegir aquest redactat 
a la part final del paràgraf en qüestió: 

“Així mateix, aquesta ordenança modificativa conté una disposició transitòria que afecta als titulars de 
llicències de terrasses en calçada extraordinàries, atorgades en virtut del Decret d’Alcaldia de 21 de 
maig de 2020, així com una disposició que estableix la seva entrada en vigor un cop publicada l’1 de 
gener de 2022 o bé a l’endemà de la publicació, si aquesta és produeix més tard de la data indicada.” 
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b) Article 9. Apartat 5: 

Fora recomanable, en la mesura del possible, descriure o precisar què s’entén per situació 
singular o quines altres ubicacions poden resultar admissibles davant aquestes situacions 
singulars, diferents de la calçada o la vorera. 

5. Procediment d’aprovació 

Quant al procediment d’aprovació definitiva, cal complir amb els requisits formals establerts per a 
l’aprovació d’un projecte normatiu. En concret, s’ha d’ajustar a les previsions contingudes a l’article 
114 del Reglament orgànic municipal (ROM). Així mateix, el projecte normatiu ha d’anar 
acompanyat dels documents esmentats a l’article 110 del ROM (exposició de motius, antecedents 
necessaris i informes tècnics i econòmics). 

S’ s’escau, el Projecte ha de ser aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal (art. 11 e) 
de la Carta municipal. 

Un cop aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança, cal procedir a la seva publicació 
oficial en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona perquè entri en vigor i produeixi efectes 
jurídics (article 131.1 Llei 39/2015 i article 70.2 Llei 7/1985). 

Així mateix, en compliment d’allò establert a l’article 63 de la Llei 19/2014, d’accés a la informació 
públic i bon govern de Catalunya, l’Ajuntament té l’obligació d’elaborar el text consolidat de 
l’Ordenança de Terrasses modificada, que malgrat tenir caràcter informatiu, també ha de ser 
sotmès a acord del Plenari del Consell Municipal. 

III. Conclusions 

1. Informem favorablement el Projecte normatiu de modificació de l’Ordenança de Terrasses, sens 
perjudici de les observacions de tipus formal efectuades. 
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2. L’òrgan municipal competent per a l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança és el 
Plenari del Consell Municipal.

Vist i plau 

Anna Cugat Joan-Anton Rodríguez Franco 
Lletrada Director de l’Àrea de Règim Jurídic 
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