
 

      ERCBCN                ERCBCN 

  

 

PRINCIPIS BÀSICS PER A LA FUTURA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE TERRASSES DE BARCELONA 

Per al grup d’ERC, la nova Ordenança de Terrasses ha de comptar amb el màxim suport possible 
per, d’aquesta manera, convertir-la en una ordenança estable en el temps i que es pugui aplicar 
sense dificultat. 

Conscients d’aquesta premissa, és lògic pensar que tots els punts de vista sobre l’equilibri entre 
l’activitat econòmica i l’impacte que produeix a l’espai públic de la nostra ciutat, hauran de convergir 
de manera que tant els grups municipals, com el teixit associatiu de la ciutat i el Gremi de 
Restauradors, hauran de fer concessions respecte als seus posicionaments inicials. 

El grup d’ERC tenim la voluntat d’assolir un bon acord que beneficiï la ciutat i també estem disposats 
a mantenir una actitud oberta i dialogant. Però sempre tenint en compte que hi ha 3 elements bàsics 
als quals no volem renunciar 

1. L’accessibilitat i l’impacte a l’espai públic. Cal definir quins són els mínims d’espai 
per garantir l’accessibilitat a les voreres i places de la nostra ciutat i també cal 
garantir un màxim d’ocupació de l’espai públic i una bona integració en els usos i el 
paisatge urbà.  

2. La convivència. Una excessiva ocupació de l’espai públic va en detriment de la 
convivència a la nostra ciutat, per la qual cosa és important trobar l’equilibri necessari 
i fixar uns topalls. Alhora cal que des del sector i des de l’Ajuntament s’impulsin 
mesures per a garantir el descans de veïns i veïnes de la nostra ciutat. 

3. El treball de qualitat. Compartim l’objectiu del manteniment i creació dels llocs de 
treball en el sector de la restauració i per això cal vincular el dret a tenir terrassa amb 
el treball de qualitat pel que fa a les condicions laborals. 

Després de diverses reunions amb l’equip de govern, la FAVB, el Gremi de Restauració i persones i 
entitats que vetllen per l’accessibilitat a Barcelona, el grup d’ERC fixem els següents criteris per a 
la futura Ordenança de Terrasses de Barcelona. 

Aquests principis han de ser respectats en la redacció de la futura Ordenança de Terrasses i el Grup 
d’ERC dictaminarà el seu posicionament final un cop analitzada la proposta de text i l’articulat 
d’aquesta Ordenança. 

 

 

 

 



 

      ERCBCN                ERCBCN 

  

 

ACCESSIBILITAT i IMPACTE A L’ESPAI PÚBLIC 

L’accessibilitat, el dret ciutadà a l’ús de l’espai públic i la seguretat són elements irrenunciables a 
l’hora d’aplicar l’Ordenança de Terrasses. La ciutat no és homogènia i aquesta realitat ha de permetre 
fer una aplicació flexible en determinats casos i sempre amb la garantia que aquesta la flexibilitat no 
sigui arbitrària i es realitzi de manera acreditada i en un marc de decisió ampli. 

1. Cal garantir l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda i en cap cas es pot 
renunciar a un pas inferior al 1,80m i respectant els itineraris 

2. Cal determinar un màxim d’ocupació de l’espai públic en vorera, així com delimitar 
els frontals de façana i els règims de distàncies als elements urbans 

3. Les voreres sempre han d’ubicar-se a l’extrem de la vorera excepte en aquells casos 
on sigui impossible 

4. Introduir el concepte de flexibilitat però garantint que aquesta no serà arbitrària. 
Treballar a partir d’un informe tècnic previ, elaborat pel Districte, que haurà de ser 
valorat en el marc de la Comissió Tècnica de Terrasses 

5. Mantenir el dimensionament dels serveis sanitaris fixats per l’Ordenança actual i fixar 
criteris d’excepcionalitat sempre i quan sigui aquesta sigui raonada i acreditada pels 
serveis tècnics municipals, quedant aquests en situació de disconformitat 

 
CONVIVÈNCIA 

L’activitat econòmica a l’espai ha públic ha de garantir també la convivència amb els veïns i veïnes. 
Pe aquest motiu cal responsabilitzar als restauradors perquè vetllin de l’ús de la seva terrassa, tant 
pel que fa al soroll com a la neteja de l’espai 

1. Els horaris han de garantir el descans dels veïns i veïnes i només es podran fixar 
excepcionalitats concedides per l’Ajuntament vinculades a determinats 
esdeveniments. En cap cas es contempla una ampliació generalitzada dels horaris 
actuals 

2. Cal garantir un nivell de soroll ambiental que no sigui molest. Una proposta és la 
implementació de sonòmetres vinculats a aplicacions mòbils, per tal que els 
responsables de la terrassa puguin intervenir de manera preventiva 

3. Cal garantir la cura i la neteja de l’espai ocupat per la terrassa 
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TREBALL DE QUALITAT 

Coincidim amb l’oportunitat de la generació de llocs de treball a partir de les terrasses. Ara bé, atès 
que la llicència de terrassa és una concessió d’ús de l’espai públic per a una activitat econòmica, és 
raonable demanar que es generin aquests llocs de treball i que alhora siguin llocs de treball de 
qualitat en contraprestació. 

1. Per obtenir o mantenir una llicència de terrassa, cal garantir l’atenció de la mateixa 
per part del propietari 

2. Per obtenir o mantenir una llicència de terrassa, cal garantir el compliment del 
conveni laboral del Gremi de Restauració. El fet de no complir-lo implicarà la 
revocació i la no renovació de la llicència 

ELEMENTS DE LA TERRASSA 

Els elements i mobiliari de la terrassa han de complir uns requisits mínims per adequar-los a l’entorn i 
respectar el paisatge urbà, evitant un impacte visual agressiu 

1. Els elements de la terrassa (taula, cadires, para-sols, pissarres,...) no poden 
sobreeixir de l’espai delimitat per a la mateixa.  

2. Aquests elements han ser els adequats per no distorsionar el paisatge urbà i tampoc 
han d’impedir la visió en profunditat 

3. Els escalfadors han de limitar-se al calendari d’hivern i només per sota d’una 
temperatura ambiental predeterminada 

4. L’enllumenat de la terrassa ha de ser autònom sempre que sigui possible i en cap 
cas es pot realitzar cablejat aeri 

 
CASOS DE REGULACIÓ ESPECIAL 

Sempre mantenint com a punt de partida els criteris fixats per l’Ordenança de Terrasses, es podran 
fixar excepcionalitats, d’acord amb els serveis tècnics del districte i de la Comissió Tècnica de 
Terrasses i sempre sense perjudici dels criteris d’accessibilitat, convivència i treball de qualitat, 
en els següents casos 

1. Establiments emblemàtics 
2. Establiments singulars (sempre i quan l’Ajuntament elabori una ordenança ad-hoc i 

un llistat dels mateixos) 
3. Ordenacions Singulars 
4. Zones d’excel·lència amb projectes d’integració al paisatge urbà i millora de l’espai 

públic (sempre d’acord amb el Districte, la Comissió Tècnica de Terrasses i l’Institut 
Municipal de Paisatge Urbà

 


