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Article 1.  Objecte 
L’objecte d’aquesta Ordenança és establir el règim jurídic aplicable a la instal·lació i el 
funcionament de les terrasses en els espais lliures d’ús públic de la ciutat de Barcelona, i 
regular la intervenció administrativa en aquest àmbit. 
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funcionament de les terrasses en els espais lliures d’ús públic de la ciutat de Barcelona, i 
regular la intervenció administrativa en aquest àmbit.. 
 

Article  2. Finalitats i principis generals 
Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta Ordenança, i que n’han 
de regir el desenvolupament i l’aplicació, són la millora de l’espai públic per a la 
convivència de la ciutadania, el foment, suport i impuls de l’activitat econòmica, 
l’objectiu de fer una ciutat accessible i inclusiva per tothom, la preservació de la qualitat 
del paisatge urbà de la ciutat, la seguretat, la integritat dels béns i drets públics i privats 
afectats i la qualitat i la sostenibilitat ambiental de les terrasses. 
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Article 3. Àmbit d’aplicació 
1. Aquesta Ordenança és d’aplicació als espais o sòls: 
a) De titularitat municipal destinats a l’ús públic general, com ara els carrers, les places, 
les avingudes, els passeigs, els passatges i els altres espais exteriors. 
b) De titularitat privada de persones físiques o jurídiques, ubicats en el terme municipal, 
els quals són espais lliures sense restriccions a l’ús públic en virtut de disposicions 
urbanístiques, de convenis o de qualsevol altre títol o concepte. 
2. Les condicions i característiques dels elements de les terrasses previstes en la secció 4 
del capítol 2 també són d’aplicació a les instal·lacions de terrasses: 
a) Que siguin complementàries de les activitats principals desenvolupades a l’empara 
d’una concessió administrativa municipal. 
b) Que s’autoritzin en els parcs i jardins municipals. 
c) Que s’autoritzin a les platges. 
d) Que siguin complementàries de les activitats principals desenvolupades a l’empara 
d’una concessió administrativa que autoritzi altres administracions públiques. 
Els incompliments de les condicions i característiques dels elements de les terrasses han 
de ser sancionats d’acord amb el règim sancionador del capítol 5. 
3. El que estableix aquesta Ordenança s’entén sens perjudici del que disposen les 
normatives sectorials, incloent-hi les ordenances municipals, com ara la normativa sobre 
espectacles públics i activitats recreatives, la de prevenció i control del medi ambient i la 
patrimonial. 
Les determinacions d’aquestes normatives són plenament exigibles encara que no s’hi 
faci una referència expressa en aquesta Ordenança. 
4. En cas de conflicte entre aquesta Ordenança i les altres ordenances municipals 
sectorials, prevalen les sectorials. 
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Article 4. Supòsits exclosos 
Aquesta Ordenança no es d’aplicació a: 
a) Les terrasses situades en espais de titularitat i ús privat, les quals es regeixen per les 
condicions que el títol habilitant de l’activitat hagi establert. 
b) Les instal·lacions complementàries de les activitats principals muntades amb motiu de 
celebracions ocasionals i d’actes festius populars, les quals es regeixen pels requisits 
establerts en l’autorització municipal corresponent. 
 

  Article 4. Supòsits exclosos 
Aquesta Ordenança no es d’aplicació a: 
a) Les terrasses situades en espais de titularitat i ús privat, les quals es regeixen per les 
condicions que el títol habilitant de l’activitat hagi establert. 
b) Les instal·lacions complementàries de les activitats principals muntades amb motiu de 
celebracions ocasionals i d’actes festius populars, les quals es regeixen pels requisits 
establerts en l’autorització municipal corresponent. 
c) Les terrasses desenvolupades a l’empara d’una concessió administrativa municipal 
on la concessió administrativa reguli les terrasses, les quals es regiran per les 
condicions establertes en l’esmentada concessió administrativa. 
 

Article 5. Definicions 
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén per: 
a) Terrassa: l’espai lliure degudament autoritzat i delimitat on s’ubiquen alguns elements 
bàsics i altres d’ accessoris vinculat i complementari a un establiment de restauració o 
assimilat situat en planta baixa o en altres situacions amb accés directe i exclusiu des de 
l’espai d’ús públic i on es duen a terme les mateixes activitats i s’ofereixen els mateixos 
productes que a l’establiment del qual depenen. 
b) Espai lliure d’ús públic: l’espai obert, de titularitat pública o privada, que d’acord amb 
les determinacions del planejament urbanístic o altres instruments jurídics no té 
restriccions a l’ús públic. Els porxos queden inclosos expressament en aquest concepte. 
c) Establiment de restauració: l’establiment obert al públic dedicat a l’activitat de bar, 
restaurant, restaurant bar, saló de banquets o celebracions, gelateria, granja o orxateria. 
d) Establiment assimilat al de restauració: l’establiment que té la restauració o la 
degustació com a activitat complementària d’una altra activitat principal. 
e) Titulars: les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que tenen, ja sigui en 
qualitat de propietaris, d’arrendataris o de qualsevol altre títol jurídic, la titularitat dels 
establiments de restauració o assimilats. 
f) Temporada d’hivern: el període de temps comprès entre l’1 de novembre i el 30 d’abril 
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ambdós inclusivament. 
g) Temporada d’estiu: el període de temps comprès entre l’1 de maig i el 31 d’octubre, 
ambdós inclusivament. 
h) Espai amb distribució prèvia: l’espai lliure continu d’ús públic on la localització dels 
espais susceptibles de ser ocupats amb terrasses ha de ser establerta prèviament per 
raons de la seva naturalesa morfològica i tipologia. 
 
 
i) Espai amb ordenació singular: l’espai lliure continu d’ús públic o amb distribució prèvia 
objecte d’una regulació diferenciada en el marc d’aquesta ordenança per raons 
d’estructura de l’espai o de qualsevol altra circumstància peculiar. 
 
 
 
 
j) Carrer amb voreres diferenciades de la calçada: el carrer en què la vorera i la calçada es 
troben a diferent nivell. 
k) Carrer de plataforma única: el carrer en què no hi ha desnivell entre la vorera i la 
calçada.  
l) Mobiliari auxiliar: l’armari amb alçada de mostrador per a guardar la vaixella, la 
cristalleria, la coberteria, les estovalles, els tovallons, les setrilleres i les cartes de menú. 
m) Identificació: el concepte d’identificació és el definit a l’article 6 de l’Ordenança dels 
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 
n) Publicitat: el concepte de publicitat és el definit a l’article 7 de l’Ordenança dels usos 
del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 
o) Elements urbans: són els objectes o les instal·lacions no soterrades que ocupen l’espai 
públic urbà i que tenen com a finalitat atendre una necessitat social o prestar un servei 
determinat a la ciutadania, o constitueixen un element integrant de la urbanització. 
Aquests elements estan classificats d’acord amb la Instrucció relativa als elements 
urbans de la ciutat de Barcelona, aprovada per decret de l’Alcaldia de 17 de març de 
2011 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de13 d’abril de 2011). 
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concentració d’usos, en els quals l’Ajuntament, de manera excepcional i per garantir un 
bon funcionament, pot determinar, si s’escau, l’aplicació de l’ordenança a les 
singularitats i usos de l’espai públic, en especial, places , rambles, passeigs, avingudes i 
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l’entorn arquitectònic, la concentració turística o la intensitat de l’oferta comercial. 
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on les terrasses dels establiments de restauració han de complir amb uns estàndards 
superiors de qualitat pel que fa al cromatisme, materials i disseny, d’acord amb les 
regles específiques que conté el llibre d’estil corresponent. 
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p) Llibre d’estil: als efectes d’aquesta ordenança, és la disposició de caràcter general 
que ha d’acompanyar la declaració de zona d’excel·lència i que conté les previsions que 
han de respectar les terrasses que s’hi inclouen en matèria de cromatisme, materials i 
disseny. 
 


