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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. 
2. Excepcionalment, per qüestions de manca d’espai, es pot autoritzar un mòdul reduït 
format per una taula i dos cadires, amb una ocupació almenys de 0,80 x 1,50 metres. 
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Article 7.  Delimitació de la terrassa 
1. L’ocupació de la terrassa 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. 
2. S’han de senyalitzar les cantonades, els canvis de direcció i les delimitacions rectes 
amb trams de 20 cm de llarg, repartides proporcionalment i separades un mínim de 3,00 
metres i un màxim de 4,50 metres. 
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Article 8.  Instal·lacions elèctriques 
1. El subministrament elèctric que doni servei a una terrassa se sotmet a les 
reglamentacions vigents per a les instal·lacions de baixa tensió i a les instal·lacions en 
espai d’ús públic. 
2. La instal·lació que dóna suport a l’enllumenat s’ha de realitzar de manera que quan es 
tanqui l’establiment permeti deixar totalment aïllada l’alimentació elèctrica, la qual s’ha 
de desconnectar des del quadre general de l’establiment de restauració o assimilat de 
forma independent a la resta d’instal·lacions. 
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Article  9.  Requisits bàsics de localització 
1. Les terrasses s’han d’instal·lar, llevat que les disposicions especials contingudes a les 
distribucions prèvies o ordenacions singulars ho disposin altrament, davant de 
l’establiment de què depenen, dins de la delimitació autoritzada sense ultrapassar els 
límits dels locals. 
 
 
 
 
2. Si hi ha diferents establiments confrontants, i la longitud d’ambdós espais ocupats de 
forma continua per les terrasses mesurada en paral·lel a la façana supera els 10,00 
metres, les terrasses hauran de mantenir entre elles una separació útil mínima d’1,80 
metres, llevat que les disposicions especials contingudes en distribucions prèvies o 
singulars ho disposin altrament. 
 

Article  9.  Condicions bàsiques 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. 
A petició del sol·licitant, l’òrgan competent, previ informe potestatiu de la Ponència 
Tècnica de Terrasses, pot determinar que la terrassa sobrepassi la longitud del local. En 
cas d’altres sol·licituds de llicència sobre el mateix espai, comportarà la no renovació 
automàtica de les existents i l’aplicació del procediment previst a la Secció 2 del Capítol 
VI d’aquesta Ordenança.  
2. Si hi ha diferents establiments confrontants, i la longitud d’ambdós espais ocupats de 
forma continua per les terrasses mesurada en paral·lel a la façana supera els 10,00 
metres, les terrasses hauran de mantenir entre elles una separació útil mínima d’1,80 
metres, llevat que la llicència contingui disposicions diferents. 
 

Article 10. Distàncies mínimes als elements urbans i als edificis 
1. Les distàncies mínimes de les terrasses al mobiliari urbà, l’arbrat viari i als altres 
elements urbans, les quals es troben esquematitzades gràficament en l’Annex I, són les 
següents: 
a) Als escocells dels arbres: 
a.1) 0,00 metres amb protector normalitzat 
a.2) 0,20 metres sense protector. 
c) Als elements de senyalització: 
c.1) Senyalització vertical de trànsit situada en paral·lel a la vorada: 0,20 metres. 
c.2) Senyalització vertical de panells informatius situats en perpendicular a la vorada: 
c.2.1) en terrasses sense para-sols: 0,20 metres. 
c.2.2) en terrasses amb para-sols: 4,00 metres o la distància suficient per a no 
obstaculitzar la lectura dels rètols. 
c.3) Senyalització vertical per a vianants: 2,00 metres. 
d) Als guals d’accés de vehicles a les finques, frontalment tot l’ample de la vorera fins a 
un mínim lliure de:  
d.1.) Guals en carrers a on es permet l’aparcament: 1,50 metres a cada costat del gual. 
d.2.) Guals en voreres sense aparcament permès,  
d.2.1)Guals d’un sol carril d’accés, 2,00 metres en el costat que no s’impedeix la 
visibilitat per a la incorporació dels vehicles a la circulació i 5,00 metres al altre costat. 
d.2.2)Guals de dos carrils d’accés, 5,00 metres en ambdós costats. 
e) A les parades d’autobús amb o sense marquesina, frontalment tot l’ample de la vorera 
fins a un mínim lliure de: 
e.1) 5,00 metres del punt de parada senyalitzat en el sentit de la circulació 
e.2) 20,00 metres en l’altre sentit del bus. 
f) A les parades de tramvia, frontalment tot l’ample de la vorera fins a un mínim lliure de: 
5,00 metres respecte les dimensions màximes definides per la pròpia parada. 
g) Als accessos a les estacions de metro: 
g.1) Tot l’ample de la vorera fins a un mínim lliure de 15,00 metres davant les escales 
d’accés i 5,00 metres davant l’accés als ascensors. 
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garantir l’accessibilitat universal i la seguretat, segons la normativa sectorial 
corresponent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

g.2) 2,00 metres en els laterals d’escales i ascensors 
g.3) 3,00 metres en el costat on es situa el punt d’informació. 
h) Als carrils bici situats sobre la vorera: 1,00 metres. 
i) Als accessos i espais contigus a places d’estacionament reservat per a personees amb 
disminució: frontalment tot l’ample de la vorera fins a un mínim lliure de la totalitat de la 
plaça d’aparcament, no inferior a 2,00 metres. 
j) Als elements de recollida d’escombraries: frontalment tot l’ample de la vorera fins a un 
mínim de 1,50 metres. 
k) Als altres elements urbans no descrits anteriorment: 1,00 metre, distància que pot ser 
modificada, previ informe de la Comissió Tècnica de Terrasses. 
l) En les cruïlles de vials perpendiculars: Frontalment tot l’ample de la vorera del vial 
perpendicular o un mínim de 5,00 metres. 
m) Als aparcaments de bicicletes i parades del bicing: 
Frontalment tot l’ample de la vorera fins a un mínim lliure de 2,00 metres 
Lateralment: 1,50 metres. 
2. Les distàncies mínimes de les terrasses respecte als edificis, les quals es troben 
esquematitzades gràficament en l’annex , són les següents : 
a) Accessos a les escales d’edificis: 
1) Frontalment: tot l’ample de la vorera fins a un mínim lliure de 5,00 metres. 
2) Lateralment: l’ample total del portal d’accés a l’edifici en línia de façana, amb un 
mínim de 2,00 metres amb centre a l’eix d’aquest accés. 
b) Davant d’edificis, monuments o elements catalogats: el que determini l’Alcaldia a 
proposta de la Comissió Tècnica de Terrasses, amb un mínim de 2,00 metres. 
3. En el cas en què l’espai de la terrassa contingui un o més escocells, aquests han de 
disposar d’element de protecció de l’arbrat, d’acord amb el model normalitzat que 
aprova l’Alcaldia, previ l’informe de la Comissió Tècnica de Terrasses, i no es permet 
tapar els escocells 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Les terrasses no poden impedir o dificultar la utilització dels serveis públics, l’ús i el 
manteniment del mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit i l’accés a 
establiments i edificis privats, atenent a les mesures orientatives que figuren a l’Annex I.  
 
 
 
 
 
3.  En compliment de l’apartat anterior, la ubicació de les terrasses ha de mantenir una 
distància adequada per garantir l’accessibilitat i la seguretat, tenint en compte les 
particularitats de cada cas, en especial, als següents elements: 
a) Els accessos a les estacions de metro i es parades d’autobús i tramvia. 
b) Els elements urbans singulars, amb protecció historicoartística, les escultures, els 
elements vegetals, les fonts o mobiliaris d’utilització publica.  
c) Els carrils i estacionaments bici 
d) Les sortides d’emergència. 
e) Els guals. 
A aquests efectes i als de l’article 10.2, l’Annex 1 conté les distàncies orientatives. El 
servei tècnic competent podrà ajustar-les justificadament, tenint en compte les 
particularitats de la ubicació sol·licitada en cada cas concret.  
4. Correspondrà a la Ponència Tècnica de Terrasses l’elaboració dels criteris 
interpretatius, les circulars o les instruccions que resultin pertinents i coordinar 
l’actuació dels districtes amb la voluntat de garantir el compliment de les condicions 
d’accessibilitat universal i de seguretat. Es donarà coneixement a la Comissió Tècnica 
de Terrasses. 
5. En el procediment d’atorgament d’una llicència, l’òrgan competent pot determinar 
que els elements del mobiliari urbà es desplacin si amb aquesta mesura s’aconsegueix 
facilitar-ne la utilització i el manteniment. Els costos derivats del desplaçament del 
mobiliari urbà i, si s’escau, de la reposició al seu estat anterior són a càrrec del titular 
de la llicència. 
6.Quan l’espai de la terrassa contingui un o més escocells, aquests han de disposar 
d’element de protecció de l’arbrat, d’acord amb el model normalitzat que aprova 
l’Alcaldia, previ l’informe de la Comissió Tècnica de Terrasses. 
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Article 11. Carrers amb voreres diferenciades de la calçada 
1. A més de les condicions establertes a la secció 2 d’aquest capítol, la instal·lació de 
terrasses en els carrers amb voreres diferenciades de la calçada ha de complir les 
condicions següents, esquematitzades gràficament en l’annex I : 
a) Ha de deixar un espai lliure de pas per als vianants entre la façana i la terrassa no 
inferior al 50 per cent de l’ample total de la vorera, amb un mínim d’1,80 metres.  
b) Ha de deixar una separació mínima a la calçada de: 
1) 0,80 metres en aquell on no es permès l’aparcament ni jardineres de separació, 0,40 
metres si es col·loquen jardineres de separació entre calçada i terrassa. 
2) 0,80 metres amb aparcament en línia. 
3) 1,00 metre amb aparcament en bateria o semi bateria. 
2. En aquest tipus de carrer, la situació de la terrassa adossada a la façana del local està 
prohibida, amb excepció dels xamfrans, on es podrà situar sempre que compleixi les 
distàncies mínimes establertes a l’apartat 1 i les condicions dels elements de 
senyalització que permeti a les persones cegues o amb dificultat visual seguir el seu camí 
sense dificultats. La materialització d’aquestes situacions i les seves condicions s’ha de 
fer per mitjà d’ordenació prèvia o singular. 
3. Cada tram de vial entre cruïlles ha de ser homogeni quant a la situació de les terrasses. 
4. Els possibles canvis entre les terrasses adossades a la façana o a la vorada estan 
determinats per les transicions entre el carrer i el xamfrà, amb un mínim de distància 
entre terrasses contigües d’1,50 metres, i d’acord amb el que s’indica en l’annex I. 
5. En aquest tipus de carrer no està permesa la instal·lació de mobiliari auxiliar. 
 

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. 
2. En carrers de vorera diferenciada, s’ha de mantenir un espai lliure de pas, 
preferentment entre la façana i la terrassa, que de forma orientativa es del 50% de 
l’amplada total de la vorera. Justificadament es pot adoptar una altra distribució de 
l’espai lliure, mantenint lliure entre el 40 i el 60%. Per modificar els percentatges 
esmentats, cal informe favorable de la Ponència Tècnica de Terrasses. 
3. Excepcionalment, les terrasses es poden situar adossades a la façana quan raons 
tècniques determinin la impossibilitat de situar-les a la zona exterior de la vorera i 
també en aquells casos en què les característiques del vial ho imposin, quan en resulti 
una distància més àmplia per al pas dels vianants o quan d’aquesta manera la terrassa 
s’integri millor en l’entorn. La disposició de terrasses adossades a la façana, la qual ha 
d’estar fonamentada i tenir entitat, requereix, en tot cas, d’un informe favorable de la 
Ponència  Tècnica de Terrasses i d’un informe favorable de l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat i que s’adoptin les mesures oportunes per garantir l’itinerari 
de vianants accessible, les quals s’han de fixar a la llicència corresponent, i el seu cost 
l’ha d’assumir el titular de la llicència. 
 



 

Article 12. Carrers de plataforma única 
1. Als carrers de plataforma única amb trànsit de vehicles que disposen de separació 
visual al paviment o d’elements de diferenciació (fitons, jardineres o altres) se’ls aplica el 
règim dels carrers amb vorera diferenciada de l’article 11. En aquests casos, les 
amplades de vorera són les assenyalades per les marques o separacions. 
2. En els carrers de plataforma única amb trànsit de vehicles que no disposin de la 
separació esmentada a l’apartat 1, la implantació de les terrasses s’ha de determinar 
mitjançant una distribució prèvia o una ordenació singular. 
3. En els carrers de plataforma única sense trànsit de vehicles es poden autoritzar 
terrasses sempre que permetin un espai mínim de pas per a vehicles d’emergència, 
d’acord amb les normes vigents de promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques i l’Annex B de la Instrucció relativa als elements urbans de la ciutat de 
Barcelona. 
4. En aquest tipus de carrers, la terrassa no pot ocupar més del 35 per cent de l’ample 
del carrer. 
 

  Article 12. Carrers de plataforma única 
En carrers de plataforma única s’ha de respectar l’itinerari de vianants accessible així 
com el pas de vehicles d’emergències. En els casos on la configuració de la urbanització 
condicioni els passos, es poden adoptar solucions alternatives, previ informe favorable 
de la Ponència Tècnica de Terrasses. 
 

Article 13. Places  
1. Les terrasses que es poden autoritzar en les places no poden ocupar més del 50 per 
cent de la superfície lliure destinada als vianants de l’espai d’ús públic de la plaça. 
2. Les places han de ser objecte de distribució prèvia o d’una ordenació singular. 
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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. 
3. Els porxos han de ser objecte de distribució prèvia o d’una ordenació singular. 
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Article 15. Rambles i passeigs  
1. Les terrasses que es poden autoritzar a les rambles i els passeigs no poden ocupar més 
del 50 per cent de l’ample del passeig central o rambla. 
2. Quan només sigui possible situar les terrasses en un sol costat, s’ha de mantenir 
aquesta distribució al llarg de tota la rambla o passeig. 
3. Les rambles i els passeigs han de ser objecte de distribució prèvia o d’una ordenació 
singular. 
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Article 16. Front de mar, ports, platges, parcs i jardins  
1. El nombre i la ubicació de les terrasses que es poden autoritzar en el front de mar, els 
ports, les platges i els parcs i jardins vénen regulades per les condicions específiques de 
les concessions administratives que regulen aquests espais. 
2. El front de mar, els ports, les platges i els parcs i jardins ha de ser objecte de 
distribució prèvia o d’una ordenació singular. 
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Article 17. Elements de les terrasses 
1. Són elements bàsics de les terrasses les cadires i les taules. 
2. Són elements accessoris de les terrasses els para-sols i els altres elements mòbils i 
desmuntables, com ara paravents, jardineres, testos, mobiliari auxiliar, il·luminació, 
estufes, elements publicitaris, mampares, pissarres, faristols o altres elements 
d’informació dels productes de l’establiment. 
3.No s’admet a les terrasses: 
a) La instal·lació de qualsevol mena d’element acústic extern o de megafonia. 
b) La instal·lació de neveres i elements de cocció. 
c) La il·luminació amb efectes de color o intermitències. 
d) Les actuacions en viu. 
e) Els aparells i sistemes d’emissió i reproducció audiovisuals. 
4. Els elements de la terrassa no es poden recolzar, lligar o ancorar a l’arbrat o als altres 
elements urbans. 
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Article 18. Característiques generals dels elements de les terrasses 
1. Els elements instal·lats en una terrassa han de ser preferentment del mateix model i 
tipus. 
2. Els elements de mobiliari instal·lats en una terrassa han de poder ser retirats fàcilment 
de l’espai lliure. 
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Article 19. Cadires  i taules 
1. Les taules i cadires han de ser preferentment d’alumini, d’acer inoxidable, de fusta o 
de material tèxtil, i han de disposar d’elements de protecció (especialment tacs de goma 
en tots els peus i, en cas que es puguin apilar, en tots els punts de contacte) per 
minimitzar el soroll tant en l’ús com en la col·locació i retirada. 
2. A partir de l’hora de tancament de la terrassa, i mentre l’establiment de restauració o 
assimilat romangui obert, es permet l’apilament temporal de taules i cadires a l’espai 
d’ús públic de la terrassa, sense obstaculitzar en cap cas l’espai de pas dels vianants. Si 
durant aquest temps es lliguen les taules i cadires, les cadenes o els altres sistemes de 
subjecció han d’anar protegits amb goma o plàstic per minimitzar el soroll en la 
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d’ús públic de la terrassa, sense obstaculitzar en cap cas l’espai de pas dels vianants. Si 
durant aquest temps es lliguen les taules i cadires, les cadenes o els altres sistemes de 
subjecció han d’anar protegits amb goma o plàstic per minimitzar el soroll en la 



 

col·locació o retirada. 
3. Les taules i cadires s’han de retirar diàriament de l'espai d'ús públic a partir de l’hora 
de tancament de l'establiment de restauració o assimilat, en el termini màxim establert a 
la llicència, excepte que l’ordenació singular de l’espai aprovada permeti deixar-les a 
l’espai públic en les condicions que assenyali. 
 

col·locació o retirada. 
3. Les taules i cadires s’han de retirar diàriament de l'espai d'ús públic a partir de l’hora 
de tancament de l'establiment de restauració o assimilat, en el termini màxim establert a 
la llicència, excepte que aquesta o els criteris territorials o zones d’excel·lència permetin 
deixar-les a l’espai públic en les condicions que assenyali. 
 

Article 20. Para-sols 
1. Els para-sols han de ser fàcilment desmuntables. S’han de retirar diàriament a partir 
de l’hora de tancament de l’activitat de la terrassa, en el termini màxim establert a la 
llicència, llevat que l’ordenació singular de l’espai aprovada permetin deixar-los a l’espai 
d’ús públic en les condicions que assenyali. 
2. La llicència municipal de terrassa ha d’establir les condicions en què es permet 
l’ancoratge dels para-sols al paviment i les dels elements de protecció dels buits de 
l’espai públic quan es retiren els para-sols. A aquests efectes les sol·licituds de llicència 
que continguin para-sols s’han d’acompanyar amb declaració responsable, signada per 
un tècnic o una tècnica competent i pel la persona titular de l’establiment, on s’assumeix 
la correcta estabilitat del para-sol, el suport i l’ancoratge. 
3. Els elements del para-sol han de deixar una alçada mínima lliure de 2,20 metres i no 
sobrepassar els seus elements els 3,50 metres d’alçada màxima. 
4. Les cobertes han de ser de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. 
5. En cas que hi hagi estufes o elements d’il·luminació, el material tèxtil no ha de ser 
propagador de la flama. 
6. La projecció en planta del para-sol no pot superar els límits de delimitació de la 
terrassa, incloent-hi les distàncies assenyalades per a protegir l’arbrat. 
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l’espai públic quan es retiren els para-sols. A aquests efectes les sol·licituds de llicència 
que continguin para-sols s’han d’acompanyar amb declaració responsable, signada per 
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5. En cas que hi hagi estufes o elements d’il·luminació, el material tèxtil no ha de ser 
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Article 21. Paravents 
1. Només es poden autoritzar els paravents laterals en temporada d’hivern, en un màxim 
de dos costats. 
2. Els paravents han de ser enrotllables, solidaris als para-sols, sense cap estructura 
addicional i de material no rígid i transparent. 
3. Els paravents no poden superar els límits de delimitació de la terrassa. 
4. En cas d’existir estufes, el material tèxtil ha de ser no propagador de la flama. 
5. Aquests paravents s’han de retirar a partir de l’hora de tancament de l’activitat de la 
terrassa i en el termini màxim establert a la llicència, excepte que l’ordenació singular de 
l’espai aprovada permeti deixar-los a l’espai d’ús públic en les condicions que assenyali. 
 
6. La llicència municipal de terrassa ha d’establir les condicions en què es permet 
l’ancoratge dels paravents al paviment. 
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Article 22. Mampares 
1. Només es poden autoritzar mampares rígides en els laterals si estan previstes 
expressament en una ordenació singular. 
2. En tot cas, les mampares han de ser del mateix tipus i han de reunir almenys els 
requisits següents: 
a) Alçada màxima des del paviment: 1,40 metres. 
b) En cas de combinar-se amb jardineres, han de ser solidàries amb aquestes, han de 
formar part del mateix disseny integrat i han de tenir el mateix color a l’estructura de 
suport. 
c) Han de ser de vidre transparent, sense estructura a la part superior. El vidre ha de ser 
de seguretat, de doble capa. 
d) Les seves parts opaques, en cas d’existir, no han de superar els 0,80 metres d’alçada 
des del sòl. 
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Article 23. Jardineres i testos 
1. Les jardineres i els testos poden constituir la separació física de la terrassa respecte de 
la calçada, en carrers de voreres diferenciades de la calçada. 
2. Només mitjançant una ordenació singular es poden autoritzar jardineres i testos en 
places i carrers de plataforma única sense trànsit de vehicles. 
 
3. Està prohibida la col·locació de jardineres i testos com a delimitador lateral permanent 
en qualsevol espai d’ús públic no regulat per una ordenació singular. 
 
4. Les jardineres i els testos estan sotmesos a les condicions següents: 
a) El material ha de ser unitari per a cada terrassa. 
b) Les dimensions han de ser d’un màxim de 0,50 metres d’amplada i de 0,80 metres 
d’alçada. 
c) Han de contenir plantes i aquestes han de ser naturals, vives i d’una alçada màxima 
respecte del paviment d’1,40 metres. 
d) Les plantes han d’estar sempre en bon estat de conservació, amb les puntes tallades i 
el contorn de manera adequada per impedir que sobrepassin les mesures màximes 
establertes. 
5. Es prohibeixen les imitacions artificials de les plantes de qualsevol material, excepte 
que així s’autoritzi previ informe favorable de la Comissió Tècnica de Terrasses. 
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Article 24. Mobiliari auxiliar per als serveis de la terrassa Article 24. Mobiliari auxiliar per als serveis de la terrassa 



 

1. Només es pot autoritzar la instal·lació de mobiliari auxiliar en aquells espais regulats 
mitjançant una ordenació singular.  
2. En aquests supòsits, els mobles auxiliars han de complir els requisits següents: 
a) Han de tenir unes dimensions màximes d’alçada, amplada i longitud de 0,90 x 0,60 x 
1,00 metres respectivament. 
b) Han d’estar harmonitzats amb la resta d’elements de la terrassa, i han de disposar de 
rodes per a la seva retirada a partir de l'hora de tancament de l'activitat de la terrassa, 
en el termini màxim establert a la llicència, excepte que l’ordenació singular de l’espai 
aprovada permeti deixar-los a l’espai d’ús públic en les condicions que assenyali. 
3. Aquest mobiliari s’ha de col·locar dins de l’espai delimitat de la terrassa i computa a 
efectes d’ocupació amb un mínim de superfície d’1,00 x 1,20 metres. 
4. Aquest mobiliari no es pot utilitzar com a barra de servei, ni per a desenvolupar 
funcions d’elaboració o manipulació d’aliments, ni dedicar-se a cap altre ús que desvirtuï 
el seu caràcter estrictament auxiliar. Només el pot fer servir el personal de servei a la 
terrassa i tampoc no es permet atendre des d’aquest mobiliari al públic en general. 
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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. 
b) Els elements d’ il·luminació no han d’impedir que els para-sols es pleguin 
 

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. 
b) Els elements d’ il·luminació no han d’impedir que els para-sols es pleguin 
c) Preferentment els elements d’il·luminació han de funcionar amb bateries 
autònomes.  
d) Els elements d’il·luminació i les bateries han d’estar homologats. 
 

Article 26. Estufes 
1 .El nombre màxim d’estufes autoritzable per a una terrassa està limitat per la potència 
total instal·lada: 
a) Estufes de gas fins a un màxim de 700 W tèrmics per metre quadrat de superfície de 
terrassa, 
b) Estufes elèctriques fins un màxim de 120 W de potència elèctrica per metre quadrat 
de terrassa. 
 
 
 
3. Les estufes, del model i el tipus que siguin, han d’estar homologades de conformitat 
amb la normativa vigent de la Unió Europea i han de complir la reglamentació tècnica 
corresponent. 
4. En tot cas, no s’admeten models d’estufes de tipus domèstic. 
5. Les estufes s’han de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
6. Les estufes s'han de retirar a partir de l'hora de tancament de l'activitat de la terrassa, 
en el termini màxim establert a la llicència, excepte que l’ordenació singular de l’espai 
aprovada permeti deixar-los a l’espai d’ús públic en les condicions que assenyali. 
 

  Article 26. Estufes 
1. Les estufes o calefactors són considerats elements climatitzadors no fixos. Per tant, 
han de ser retirats i emmagatzemats a l’interior del local fora de l’horari de l’activitat 
de la terrassa. 
2. El nombre màxim d’estufes autoritzable per a una terrassa està limitat per la potència 
total instal·lada: 
a) En cas d’instal·lar estufes de gas, la relació potència tèrmica instal·lada/àrea 
calefactada no pot ser superior a 500Wt/m2. 
b) En cas d’instal·lar estufes elèctriques, el nombre màxim permès serà la relació 
potència elèctrica instal·lada/àrea calefactada no pot ser superior a 150 Wt/m2. 
3. Les estufes han d’estar homologades de conformitat amb la normativa vigent de la 
Unió Europea i han de complir la reglamentació tècnica corresponent. 
 
4. No s’admetran en cap cas models d’estufes de tipus domèstic o decoratiu. 
5. Les estufes s’han de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
6. Les estufes només poden restar enceses mentre la terrassa estigui ocupada. 
 
 
7. En períodes d’alta contaminació no es podran encendre les estufes de gas 
8. El període permès d’utilització d’aquests aparells és la temporada d’hivern. 
 

Article 27. Pissarres, faristols o elements de funcionalitat equivalent 
1. S’admet la col·locació d’un únic element per anunciar els productes que se serveixen a 
les terrasses amb unes dimensions màximes de 0,60 x 0,60 x 1,50 metres d’amplada, 
profunditat i alçada. 
2. L’element en qüestió s’ha de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa. 
3. Les pissarres, els faristols o els altres elements de funcionalitat equivalent s'han de 
retirar a partir de l'hora de tancament de l'activitat de la terrassa, en el termini màxim 
establert a la llicència, excepte que l’ordenació singular de l’espai aprovada permeti 
deixar-los a l’espai d’ús públic en les condicions que assenyali. 
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Article 28. Bujols de recollida selectiva de residus 
Els bujols corresponents a la terrassa només s’admeten si es guarden dins del mobiliari 
auxiliar i de forma que no siguin visibles des de l’exterior 
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Secció 5. Condicions dels establiments de restauració o assimilats 
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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. 
2. Les activitats complementàries d’activitats principals només poden disposar de 
terrassa en l’espai fora del recinte d’aquestes, sempre que l’activitat complementària 
tingui accés directe des de l’espai públic. 
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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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  Article 31 bis 
Els clients de les terrasses han de ser atesos directament a la terrassa pel titular de la 
llicència o pels treballadors i treballadores de l’establiment de què depèn la terrassa. 
En cap cas s’accepta que els propis clients hagin d’anar a recollir les consumicions a 
l’interior de l’establiment. 
L’Ajuntament vetllarà per que les condicions salarials s’ajustin al que determina el 
conveni col·lectiu de treball aplicable. 
 

Article 32. Identificació de l'establiment en la terrassa  
1. Els para-sols i els respatllers de les cadires poden constituir un suport per a la 
identificació de l’establiment de restauració o assimilat en les condicions següents: 
a) L’únic missatge permès és la raó social o el nom comercial de l’establiment o 
concessionari. 
b) No s’admet la incorporació de marques ni codis de productes. 
c) La identificació ha de ser impresa, esgrafiada o pintada directament sobre el material 
corresponent. 
2. La identificació es permet exclusivament en les zones de la ciutat definides a 
l’Ordenança dels usos del paisatge urbà segons la tipologia de zonificació. 
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Article 33. Publicitat en les terrasses 
Les cadires i les taules de la terrassa poden constituir un suport per a la publicitat 
d’acord amb el que estableix l’Ordenança dels usos del paisatge urbà 
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