
     
Gerència d’Ecologia Urbana 
Direcció de Serveis d’Assessorament Jurídic      
Expedient: 21SD0238NT    
En relació amb la tramitació per l’aprovació inicial de la Modificació de l’Ordenança de 
Terrasses, la Secretària Delegada que a sota signa emet el següent    

INFORME   
Primer.- El 4 de juny de 2021 la gerent d’Ecologia Urbana va disposar l’inici de l’expedient per 
a l’aprovació de la modificació de l'Ordenança de Terrasses.  
Segon.- Es va substanciar consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de 
Barcelona, durant el termini del 7 al 21 de juny de 2021, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels 
ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. No 
s’ha rebut cap instància durant aquest període.  
Tercer.- La Comissió de Govern, prèvia emissió dels informes preceptius, va aprovar el 
projecte normatiu en sessió del 22 de juliol de 2021.   
Quart.- D’acord amb l’article 111.1 del Reglament Orgànic Municipal, un cop exercida la 
iniciativa, el projecte normatiu va ser tramès per al seu estudi als membres de la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, als qui es va atorgar un termini fins al 8 de setembre per a la 
presentació d’esmenes al projecte. Durant aquest període no s’ha rebut cap proposta 
d’esmena per part dels membres de la Comissió. 
 
Cinquè.- Per part de l’òrgan gestor es van detectar alguns aspectes a esmenar en el text que 
es van incorporar a la proposta aprovada inicialment per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat en sessió del 14 de setembre de 2021. 
 
Sisè.- El text aprovat inicialment es va publicar al web municipal i al BOPB el 23 de setembre 
de 2021 i durant el període d’informació pública s’han rebut 7 escrits d’al·legacions, als que 
s’ha donat resposta en informe de la Gerència d’Ecologia Urbana de 9 de desembre de 2021. 
 
Resum d’al·legacions 
 
Presentada per Proposta 
Grup Municipal de Ciutadans -CS Estimació parcial 
Associació Veïnal De La Vila De Gràcia  Estimació parcial 
Amics De La Rambla – Associació D'amics, Veïns i Comerciants 
de La Rambla i la Plaça Catalunya de Barcelona  Desestimació 

Federació d'associacions Veïnals de Barcelona  Estimació parcial 
Gremi de Restauració de Barcelona  Estimació parcial 
Grup Municipal Junts per Catalunya  Estimació parcial 
Associació de Veïnes i Veïns Clot-Camp l'Arpa  Estimació parcial 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Setè.- En resposta a les al·legacions, s’ha incorporat a l’expedient nous informes de mobilitat i 
d’impacte econòmic. 
 
Vuitè.- S’ha incorporat informe de la Direcció de Serveis Jurídics municipal, així com diligència 
de la Gerència d’Ecologia Urbana en relació a dit informe. 
 
Novè.- L’òrgan competent per aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança és el 
Plenari del Consell Municipal, d’acord amb l’article 11.1 e) de la Carta Municipal.  
D’acord amb l’exposat, es considera adient que s’elevi a l’òrgan competent l’aprovació definitiva 
de la modificació de l’Ordenança de Terrasses. 
 
La Secretària Delegada 
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