
                                                                                                                                             

L’Ajuntament de Barcelona no aplica quinze
regulacions de l’ordenança de terrasses

Un conflicte on l’Ajuntament no ha fet la seva feina

Aquest estiu, molts veïns i veïnes de Barcelona l’han viscut com un infern.
L’agreujament de les altes temperatures -el canvi climàtic per qui encara no s’ho
cregui- i les ganes de molta gent de “tornar a la normalitat”, han portat a un esclat
de l’oci nocturn com mai s’havia vist. Terrasses, botellots, discoteques, festes
descontrolades, concentració de concerts i activitats... Un soroll insuportable per a
molts!

S’han fet centenars d’articles, diverses manifestacions, milers de tuits, debats...
però tot plegat no s’està encarrilant com caldria i la situació es manté igual o pitjor.
Es podria haver millorat, de mica en mica, si calia, però amb un objectiu molt clar:
tenir cura del descans veïnal. Els i les barcelonines tenim el dret a poder dormir a
casa nostra! Senzill, oi?

Hi ha, però, en tot aquest debat, i en concret en el conflicte amb les terrasses, un
element del què no s’ha parlat gaire. S’ha parlat molt dels incompliments de les
normatives per part del sector de l’hostaleria, i efectivament, és un gran problema.
De l’incivisme de determinats grups, i efectivament, els nostres carrers en van
plens. Però poc de l’Ajuntament i el que també hauria de complir pel que fa a la
pròpia normativa que té aprovada.

No parlem de les inspeccions, que són un tema deixat de la ma de Déu. Parlem de
que l’Ordenança actual permet tot un seguit d’opcions i accions, amb les potestats
que té l’Ajuntament. Cal modificar el reglament, sí: fa molt de temps que reclamem
altres horaris, endurir el règim sancionador, respectar els col·lectius amb
discapacitat des de la norma, cal acabar amb els monocultius i ocupar menys espai
públic privatitzat per que tothom pugui gaudir del Dret a la ciutat... i per tot això
haurem d’anar a una nova Ordenança. Però mentre tant, cal actuar, i amb el què hi
ha d’aprovat, ja es pot posar ordre en l’actual desgavell. Des de la FAVB, pensem
que seria molt útil i efectiu per millorar la situació crítica actual que l’Ajuntament
complís el que ja ha aprovat, que deixés d’estar absent.

Això no treu, al contrari, fa més necessària que mai, una major tasca d’inspecció i
sanció. S’han emprat molts recursos en fer front als pisos turístics il·legals, la qual
cosa celebrem, però les conseqüències dels incompliments d’una bona part dels
restauradors, i la complexitat de les noves autoritzacions, en especial a la calçada,
ocasiona greus impactes a la salut dels veïns i veïnes, i fa urgents,  també, intenses
campanyes per restaurar el compliment d’allò aprovat.
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Antecedents

- Pla de reducció de la contaminació acústica (maig 2022, aprovació inicial; agost
2022, aprovació definitiva). A dia d’avui, pendent d’entrar en vigor.
- Manual Operatiu – Ordenança de Terrasses (maig 2022).
- Proposta d’ERC a la comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
(maig 2022).
- Modificació de l’Ordenança de terrasses (23 de desembre del 2021 + febrer 2022).
- Decret d’Alcaldia, de 10 de desembre de 2020, de modificació del:
- Decret d’Alcaldia, de 21 de maig de 2020, de mesures extraordinàries vers les
terrasses.
- Ordenança general del Medi ambient urbà de Barcelona. Títol IV. Contaminació
acústica.

Regulacions de l’Ordenança de Terrasses
actualment viables i no aplicades

1. D’acord al que estipula l’article 30: Reducció d’una hora dels horaris de 
tancament nocturn de les terrasses en zones turistificades o zones acústiques de 
règim especial (ZARE) o per ser temporada d’estiu. Caldria una aplicació extensa 
donada la gravetat de la situació actual de soroll a molts emplaçaments. Proposem, 
com a mínim, els emplaçaments de l’Annex I.

Article 30. Règim d’horaris de les terrasses
1. Amb caràcter general, els horaris d’obertura i tancament de les terrasses són els
següents:
a) De diumenge a dijous, de 8:00 a 24:00 hores.
b) Divendres i vigílies de festius, de 8:00 a 01:00 hores.
2. Mitjançant decret de l’Alcaldia, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, els horaris es poden modificar en els supòsits següents:
a) En dates concretes d’interès de ciutat.
b) En dates concretes d’interès de districte.
c) En emplaçaments situats en zones turístiques.
d) En temporada d’estiu.

2. Acompliment de l’article 6 pel que fa a la tipologia de taules utilitzades.
Actualment es fan servir molts models que queden fora de normativa, ocupant el
doble o el triple de l’espai permès, determinat en la llicència.

Article 6. Requisits d’ocupació
1. L’ocupació de les terrasses ve determinada per un mòdul bàsic, que està format
per una taula i quatre cadires, amb un mínim d’ocupació d’1,50 x 1,50 metres.
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3. Identificar de forma molt clara l’espai autoritzat, d’acord al que estableix
l’article 7, amb les corresponents marques al paviment.

Article 7. Delimitació de la terrassa
1. L’ocupació de la terrassa en vorera ve delimitada per l’espai autoritzat i s’ha de
marcar al paviment amb una ratlla de pintura deleble, discontínua, de color blanc
o d’un altre color prèviament autoritzat que s’integri millor en el paisatge, d’un
màxim de 5 cm d’ample.

4. Aplicació de forma restrictiva l’article de localització, l’article 9, forçant que la
localització de la terrassa estigui davant l’establiment i en cap cas sobrepassi
l’amplada de la façana d’aquest.

Article 9. Requisits bàsics de localització
1. Les terrasses s’ubiquen preferentment davant l’establiment de què depenen;
allà on no sigui possible, es pot admetre el seu desplaçament, especialment a
places, rambles, passeigs i avingudes.

5. Acompliment immediat i rigorós de l’article 11, la qual cosa vol dir eliminar totes
les taules, barres, tamborets i altres elements que es disposen actualment en línia
de façana.

Article 11. Itinerari de vianants accessible
1. La ubicació de les terrasses ha de respectar l’itinerari de vianants accessible, en
els termes establerts en la normativa vigent aplicable d’accessibilitat.

6. Acompliment immediat i rigorós de l’article 13, la qual cosa vol dir eliminar gran
part de les taules actualment ocupades en places, en especial a Ciutat Vella.

Article 13. Places
Les terrasses que es poden autoritzar en les places no poden ocupar mes del 50 per
cent de la superfície lliure destinada als vianants de l’espai d’ús públic de la plaça.

7. Acompliment immediat i rigorós de l’article 14, la qual cosa vol dir eliminar gran
part de les taules actualment ocupades en porxos, en especial a Ciutat Vella: en la
majoria de casos, les taules ocupen el 100% de l’espai dels porxos, el què no és
acceptable.

Article 14. Porxos
1. En els porxos només es poden situar taules, cadires, faristols i estufes.
2. La situació de l’espai de la terrassa a l’interior del porxo ha de deixar una
amplada mínima de pas lliure d’acord amb les normes vigents de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i de conformitat amb
l’Annex B de la Instrucció relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona.
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8. Acompliment immediat i rigorós de l’article 25, pel que fa als elements
d’il·luminació, davant la gran proliferació d’elements d’il·luminació a les taules, al
terra, al voltant de la terrassa, etc., la qual cosa està explícitament prohibida,
siguin o no elements autònoms amb bateries.

Article 25. Il·luminació 
S’admet la il·luminació de les terrasses subjecta a les condicions següents: 
a) Només s’admeten elements d’il·luminació solidaris o ancorats sota els para-sols.

9 . Acompliment de les característiques vers l’aforament que dicta la ordenança
respecte els serveis sanitaris, ajustant el nombre de taules de la terrassa a la
disponibilitat d’aquest serveis.

Article 29. Condicions dels establiments als quals es vincula la terrassa
1 . Els establiments de restauració o assimilats han de complir les condicions
d’accessibilitat corresponents i han de disposar dels serveis sanitaris en la
proporció i les condicions mínimes establertes a l’Annex V de l’Ordenança
municipal de les activitats i establiments de concurrència pública de Barcelona
aprovada pel Plenari del Consell municipal en sessió d’11 d’abril de 2003.
3 . 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.

10. Acompliment estricte del que disposa l’article 31. No sols pel que fa al soroll,
que han de complir amb la normativa mediambiental, sinó també llum, olors o altres
emissions.

Article 31. Limitació d’emissions
El funcionament de les instal·lacions autoritzades no pot emetre al medi ambient
sorolls, llum, olors ni altres emissions que suposin una molèstia per al veïnatge i els
vianants.

11. Acompliment de l’article 31 bis, i que formi part dels processos d’inspecció,
amb alta intensitat a la temporada d’estiu de contractació temporal i sovint
precària.

Article 31 bis. Atenció a les terrasses
L’Ajuntament ha de vetllar per que les condicions salarials s’ajustin al que
determina el conveni col·lectiu de treball aplicable.

12. Exigim que l’atorgament o renovació de llicències es limiti, atenent als criteris
que marquen l’article 43 i l’article  49. En aquest sentit, són aplicables els apartats
a, b, c i d, que permetrien denegar llicències o moderar el nombre en situacions de
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massificació, sigui turística o no, en espais on es limiti la mobilitat o en zones amb
dificultats de mobilitat en cas d’instal·lar-hi terrasses.

Article 43. Circumstàncies per atorgar o denegar la llicència
1. Per a la concessió o denegació de la llicència de terrassa, l’òrgan municipal
competent ha de tenir en compte, almenys, les circumstàncies següents:
a) El valor turístic o patrimonial de la zona.
b) La concurrència d’instal·lacions de terrasses.
c) La incidència en la mobilitat i accessibilitat de la zona.
d) La particular disposició de l’espai públic de la zona.
2 . L’existència de procediments de disciplina que es trobin en tramitació amb
relació al local principal pot motivar la denegació de la llicència de terrassa.

Article 49. Renovació
2. L’Ajuntament pot denegar la renovació automàtica de les llicències en els
supòsits següents:
a) Si s’han iniciat procediments per molèsties de soroll o d’altres derivats de
l’activitat.
b) Si s’observa un incompliment reiterat de les condicions de la llicència principal o
accessòria.
c) Si s’ha iniciat un procediment sancionador per l’incompliment de les condicions
de la llicència principal o de la terrassa per falta greu o molt greu.
d) Si no s’ha efectuat la comunicació de la transmissió de la llicència de
l’establiment de restauració o assimilat.
e) Si s’han modificat les circumstàncies existents en el moment de l’atorgament de
la llicència objecte de la renovació.

13. Acompliment estricte de tots els apartats de l’article 48, en especial pel que fa
a la retirada dels elements de la terrassa, així com no ocupar els espais fora dels
permesos (com taulells, p.e), i mantenir en bon estat els elements de la terrassa, i
si fora el cas, de la plataforma.

Article 48. Obligacions de les persones titulars.

14. Acompliment rigorós de les situacions de Suspensió temporal, extinció,
caducitat i revocació establerts als articles 51, 52, 53 i 54. Tots ells permeten
aplicar aquests articles, en cas d’incompliments dels deures del titulars, la qual cosa
és viable i no es té en compte en l’actualitat. Com a exemple, es pot parlar de:

Article 54. Revocació
1. La llicència municipal de terrassa pot ser revocada per motius d’interès públic en
els supòsits següents:
b) Si el titular incompleix els requisits o les condicions en virtut dels quals li va ser
atorgada.
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15. Un major rigor en l’aplicació de tot el Règim sancionador, recollit al Capítol V,
que incorpora eines suficients per poder aplicar sancions davant del incompliments
reiterats, com els que s’han produït els darrers anys. En especial, pel que fa a
infraccions greus com es concreta a l’article 64, apartats a, b, c.

Article 64. Infraccions greus
Tenen el caràcter d’infracció greu:
a) Incomplir l’horari d’inici o tancament de la terrassa en més de trenta minuts i en
menys de quaranta-cinc minuts.
b) Incomplir dos o més vegades els requeriments específics formulats per
l’Administració Municipal, quan aquests tenen la consideració d’infraccions lleus.
c) Excedir l’ocupació de la terrassa en més de 4 mòduls dels autoritzats o del 20 per
cent i fins al 50 per cent dels mòduls o de la superfície autoritzats.

ANNEX I

Emplaçaments específicament afectats per problemes de saturació i de soroll
nocturn provocats per les terrasses:

C. d’Enric Granados
C. d’Aribau
C. del Parlament
Av. Gaudí
Pg. de Sant Joan
C. de Pere IV
Rambla del Poblenou
C. de Blai
Pl. del Sortidor
Pl. d’Osca
Places de Gràcia
Pl. d’Eivissa
Rambla de Fabra i Puig
Pl. Masadas
C. de Joaquim Costa

Pl. dels Àngels
C. dels Àngels
La Rambla
C. d’Allada Vermell
Pl. de Sant Cugat
Pl. Reial
Pl. George Orwell
Pg. del Born i entorns
C. de Vidrieria
Pl. del Fossar de les Moreres
Pl. de Jacint Reventós
Pla de Palau
C. d’Almirall Churruca
Pg. de Juan de Borbón

Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona
Barcelona, 14 d’octubre del 2022

***
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