
INFORME TÈCNIC
Anàlisi d’impacte econòmic i social i Anàlisi d’impacte pressupostari i fiscal de la

Modificació de l’Ordenança,  de  20 de desembre de 2013, de terrasses

Degut a la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2, i per pal·liar els efectes 

de l’impacte econòmic i social de les restriccions que se’n deriven, l’Ajuntament va 

posar en marxa diverses mesures per adequar la ciutat a les noves circumstàncies. 

Molt especialment es van generar espais destinats a la relació social de les persones 

sota els nous condicionants (distància, grups, etc) habilitant zones que, si be formen 

part de l’espai públic, tradicionalment estaven vinculades a altres usos.

En el cas particular de les terrasses l’Ajuntament va aprovar el decret d’Alcaldia del 21 

de maig de 2020 que permetia la concessió de 3000 llicències extraordinàries de les 

quals 1219 s’ubiquen en carrils destinats a serveis, tal com indica l’"Article 3. Criteris

d'ubicació 1. L'ampliació o l'atorgament de noves autoritzacions s'ha de desenvolupar 

prioritariament als espais de calçada confrontants a la vorera, com cordons 

d'aparcament o carrils de circulació".

Aquest informe pren com a referència les dades recollides a l’Estudi “Impacte 

econòmic de l’ampliació de les terrasses a Barcelona en la nova normalitat” realitzat 

pel Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona, l’Institut d’Economia de 

Barcelona I la Càtedra en Economia Urbana Ciutat de Barcelona al mes de Desembre 

de 2020, disponible al link adjunt:

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/123120

L’esmentat estudi es centra en les dades disponibles fins a finals de 2020, és a dir  

que contemplen primer desplegament dins la situació d’excepcionalitat provocada per 

la pandèmia i està previst que s’actualitzi amb les dades corresponent a 2021 durant el 

primer trimestre de 2022.

Com es conclou al referit estudi “els beneficis de la política en termes de menor 

transmissió del virus SARS-CoV-2 siguin molt superiors als beneficis econòmics en 

termes de valor afegit estimats.” Tot i així, aquest informe s'emet des de la perspectiva  

de la valoració de l’impacte econòmic i social de la modificacions d’ordenança 

proposades així com l’anàlisi d’impacte pressupostari i fiscal, sense considerar el valor 

afegit en termes de salut de la menor transmissió del virus SARS-CoV-2 i que amb tota 

probabilitat són molt superiors als beneficis econòmics estimats a l’estudi de 

referència.



Anàlisi de l’impacte econòmic i social.

Sempre d’acord amb les consideracions establertes a l’estudi “Impacte econòmic de 

l’ampliació de les terrasses a Barcelona en la nova normalitat”, la valoració de

l’impacte econòmic i social considera l’ afectació generada per la política d’ampliació 

de les terrasses duta a terme pel decret d’Alcaldia del 21 de maig. 

La regulació va permetre la concessió de 3000 llicències extraordinàries de terrasses 

que s’han repartit de forma heterogènia a la ciutat amb una afectació que l’estudi 

estima en 1500 places d’aparcament de règim divers (àrea blava, verda o de residents 

majoritàriament).

Així mateix, pel que fa a la contribució social, l’estudi estableix que l’ampliació de 
terrasses ha tingut un impacte positiu sobre l’ocupació i la producció: “L’ampliació de 

18032 metres quadrats de terrassa útil hauria generat 1875 treballadors en un sector 

on la caiguda en el número de treballadors entre els tercers trimestres de 2019 i el 

2020 és de 11.184. En altres paraules, la mesura ha permès evitar la pèrdua d’un de 

cada 7 treballadors en el context de les restriccions imposades a l’activitat com a 

conseqüència de la pandèmia.

Pel que fa als beneficis de la política en termes d’ocupació i de valor afegit, l’estudi 

estima que l’ampliació hauria generat 35,4 milions de valor afegit en el sector de la 

restauració a Barcelona. 

Anàlisi de l’impacte pressupostari i fiscal

En l’actual organització municipal els òrgans administratius responsables de la 

tramitació són els districtes amb el recolzament de la gerència d’Ecologia Urbana als 

efectes d’inspecció i control a l’espai públic en coordinació, en el seu cas, amb Guardia 

Urbana.

Les direccions implicades tenen assignades de forma ordinària els recursos humans i 

econòmics per desenvolupar la seves funcions, d’acord amb la dotació de personal i

pressupostària assignada a les gerències corresponents.



No obstant això, es considera que la present modificació no comporta un increment de 

despesa, atès que els serveis municipals ja els estan duent a terme amb l’ordenança 

vigent i no es considera necessari variar-los.

Així, la modificació de l’ordenança de terrasses proposada no modifica un procediment 

habitual establert com és la sol·licitud i renovació de la concessió de terrasses a l’espai 

públic. Si bé la modificació permet consolidar una situació que es va admetre per 

raons d’excepcionalitat com són les terrasses a calçada, defineix els paràmetres a 

complir pel sol·licitant i s’incorpora al tràmit habitual.

En resum, en el cas de les terrasses en calçada el tràmit de sol·licitud s’estructura de 

manera ordenada en les següents passes:

1. Operador sol·licita modificació de la llicència per incorporar la plataforma

2. Gestió de l’Espai Públic del Districte rep la sol·licitud i comproba el compliment 

de les condicions establertes a la present modificació d’ordenança. En el seu 

cas farà les consultes necessàries a altres direccions afectades: 

i. Mobilitat/GUB per a qüestions de senyalització i seguretat 

(referent de districte)

ii. Neteja si hi ha afectació de contenidors (referent de districte)

iii. Brigada/BIMSA (per a la seva informació, seguiment i informació 

d’obres)

3. S’atorga llicència condicionada i es coordinen les intervencions 

4. L’Ajuntament fa el desmuntatge de la terrassa actual.

5. L’operador fa el muntatge de la plataforma.

6. Si s’escau, comprovació de la plataforma per part de Districte/DSI

Des del punt de vista del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona dels anys 2020 i 

2021 durant l’ampliació extraordinària de terrasses cal tenir en compte per una banda 

les 1282 intervencions directes fetes en l’espai urbà per poder ampliar les terrasses. 

Aquests costos s’estimen en 1,16 milions d’euros. 

En segon lloc, l’ampliació de les terrasses ha comportat la reducció de recaptació per 

pèrdues de places d’aparcament en àrea verda i àrea blava amb un cost estimat de

1,90 milions anuals.



En quant als ingressos, el desplegament de terrasses a l’espai públic genera ingressos 

per les taxes que es generen en concepte d’ús de l’espai públic. L’ampliació de les 

terrasses amb l’actual bonificació del 75 per cent de la taxa, genera 640 mil euros 

anuals, xifra que pujaria fins als 2,56 milions si la bonificació no estigués vigent.

Amb aquestes xifres podem simular l’efecte de les ampliacions de les terrasses sobre 

els pressupostos de 2020 i de 2021.

Considerant un termini de 6 mesos al 2020 la simulació indica que el cost net de la 

política pel pressupost de l’any 2020 seria d’aproximadament 1,79 milions d’euros. Pel 

que fa l’any 2021, no s’ha tingut en compte el cost directe de les intervencions donat 

que aquesta despesa ja ha estat efectuada al 2020. En canvi, sí es considera un 

termini efectiu de 12 mesos per al còmput de la pèrdua d’ingressos derivats de 

l’afectació a places d’aparcament, fet que dona un cost net d’uns 1,26 milions d’euros 

donat que no hi ha costos directes ja que es van materialitzar al 2020.

Finalment, en l’escenari actual i considerant la previsió que l’ampliació de terrasses es 

converteix en permanent, cal considerar els costos associats a la consolidació de les 

ocupacions de calçada objecte d’aqueta modificació. Aquesta despesa directa te un 

cost  de 0,54 milions d’euros i es produirà una sola vegada per dur a terme la retirada 

dels elements provisionals a la totalitat del territori de Barcelona. 

Més enllà d’aquesta despesa puntual, i tal com recull l’estudi, amb el supòsit addicional 

d’eliminar la bonificació del 75% de la taxa d’ocupació d’espai públic, la política 

generaria potencialment uns ingressos nets que es xifren en 2,56 milions d’euros 

anuals.






