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Article 34. Subjecció a llicència municipal de terrassa 
1. La instal·lació i el funcionament de les terrasses en els espais lliures públics o privats 
d’ús públic requereix la prèvia obtenció d’una llicència municipal. 
2. La instal·lació de la terrassa en espai lliure públic de titularitat municipal és un supòsit 
d’ús comú especial i es subjecta a una llicència per a l’aprofitament especial del sòl de 
domini públic municipal en què s’ubica. 
3. La llicència per a la instal·lació de la terrassa en espais lliures privats d’ús públic 
autoritza l’aprofitament especial de l’ús públic a què es troben afectes, i se sotmet a les 
condicions establertes en aquesta Ordenança. 
 

  Article 34. Subjecció a llicència municipal de terrassa 
1. La instal·lació i el funcionament de les terrasses en els espais lliures públics o privats 
d’ús públic requereix la prèvia obtenció d’una llicència municipal. 
2. La instal·lació de la terrassa en espai lliure públic de titularitat municipal és un supòsit 
d’ús comú especial i es subjecta a una llicència per a l’aprofitament especial del sòl de 
domini públic municipal en què s’ubica. 
3. La llicència per a la instal·lació de la terrassa en espais lliures privats d’ús públic 
autoritza l’aprofitament especial de l’ús públic a què es troben afectes, i se sotmet a les 
condicions establertes en aquesta Ordenança. 
 

Article 35. Concurrència de llicències 
1. La llicència de terrassa és independent de les altres llicències o actes de control 
preventiu que concorrin sobre l’activitat, i sempre que sigui possible s’han de sol·licitar i 
tramitar de forma simultània. 
2. L’activitat d’identificació de l’establiment de restauració o assimilat que afecta la 
terrassa s’autoritza de forma integrada amb la llicència d’aquesta. 
3. L’activitat de publicitat que afecta la terrassa s’autoritza d’acord amb l’article 34 de 
l’Ordenança dels usos del paisatge urbà. 
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Article 36. Inexistència de dret preexistent 
1. La mera concurrència dels requisits necessaris perquè l’ocupació per a l’ús de terrassa 
pugui ser autoritzada no atorga cap dret a l’obtenció de la llicència municipal de terrassa. 
2. L’Ajuntament, considerant totes les circumstàncies reals o previsibles, té plena 
llibertat per atorgar o denegar, i també revocar, la llicència, i hi ha de prevaler l’interès 
general sobre el particular. 
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Article 37. Abast de la llicència 
1. L’atorgament de la llicència municipal de terrassa habilita per exercir de forma annexa 
o accessòria l’activitat de restauració en els mateixos termes que permet el títol 
habilitant de l’activitat de l’establiment de restauració o assimilat, amb les limitacions 
establertes en aquesta Ordenança i les que en matèria de consum, prevenció de 
l’alcoholisme, emissió de sorolls o qualssevol altres estableixen les ordenances 
municipals i la legislació sectorial aplicable. 
2. La llicència municipal de terrassa s’atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici 
del de terceres persones. 
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Article 38. Contingut de la llicència  
1. La llicència atorgada per l’òrgan municipal competent inclou almenys la delimitació i 
les dimensions de l’espai sobre el qual s’autoritza, la situació, l’horari, les limitacions 
d’índole ambiental a què resta condicionada, els elements que s’han d’instal•lar a la 
terrassa, amb especificació dels mòduls i característiques, i també el període de vigència 
i els períodes de suspensió derivats d’esdeveniments tradicionals que puguin dificultar 
l’ocupació de l’espai. 
2. La llicència ha d’indicar si disposa d’autorització de l’activitat de publicitat, atorgada 
d’acord amb l’article 34 de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de 
Barcelona. 
3. La llicència ha de concretar si amb les condicions assenyalades en el projecte tècnic 
presentat en la sol·licitud, es permet l’ancoratge o no de certs elements al paviment i, en 
cas d’existir instal·lació elèctrica, si es permet o no el soterrament de la línia elèctrica de 
servei per la terrassa. Ambdós condicions favorables han de permetre l’obtenció de la 
llicència d’obres a la via pública. 
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Article 39. Eficàcia  
1. La llicència municipal de terrassa en els espais lliures de domini públic municipal resta 
condicionada al pagament de la taxa prevista a l’Ordenança fiscal núm. 3.10, de les taxes 
per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d’altres serveis. 
2. La llicència municipal de terrassa en els espais lliures privats que autoritza 
l’aprofitament especial de l’ús públic resta condicionada al pagament de la taxa prevista 
a l’Ordenança fiscal núm. 3.1, de les taxes per serveis generals. 
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Article 40. Cèdula de la terrassa  
1. L’Ajuntament ha de proporcionar a la persona titular de la llicència de terrassa una 
cèdula acreditativa del seu atorgament i de les seves característiques un cop que s’han 
pagat les taxes a què es refereix l’article 39. 
2. La persona titular de la llicència té l’obligació de situar la cèdula de la terrassa 
autoritzada a l’entrada del local principal, de forma que sigui visible des de la via pública i 
a una alçada entre 1,00 i 1,60 metres d’alçada. 
3. L’Ajuntament ha de lliurar anualment la cèdula amb la renovació de la llicència. 
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Article 41. Vigència i classes 
1. Les llicències municipals de terrassa poden ser anuals, per temporada o per a 
esdeveniments extraordinaris, com ara festes populars, revetlles i actes similars. 
2. La llicència anual s’atorga per a un període que finalitza el 31 de desembre, 

  Article 41. Vigència i classes 
1. Les llicències municipals de terrassa poden ser anuals, per temporada o per a 
esdeveniments extraordinaris, com ara festes populars, revetlles i actes similars. 
2. La llicència anual s’atorga per a un període que finalitza el 31 de desembre, 



 

inclusivament, de l’any en curs. 
3. La llicència per temporada abasta des de l’1 de maig fins al 31 d’octubre, ambdós dies 
inclusivament. 
4. La llicència per a esdeveniments extraordinaris s’atorga exclusivament pel temps que 
es determini en funció de les seves característiques. 
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Article 42. Requisits generals per a la sol·licitud de la llicència  
1. La sol·licitud de llicència de terrassa anual, per temporada, o per a esdeveniments 
extraordinaris, es pot presentar en qualsevol moment, sens perjudici del que s’indica a 
l’article 83. 
2. La persona interessada a obtenir la llicència de terrassa ha de ser titular de la llicència 
de restauració o assimilat de l’establiment a què es vincula la terrassa. 
3. L’establiment de restauració o assimilat ha d’estar degudament legalitzat amb la 
llicència d’establiment obert al públic o amb la comunicació prèvia d’activitat. 
4. En el cas que estigui sotmès a llicència, el titular de l’establiment de restauració o 
assimilat ha d’haver comunicat a l’Ajuntament la posada en funcionament de l’activitat i, 
si escau, ha d’estar en possessió de l’acta de verificació. 
5. El titular de l’establiment de restauració o assimilat ha de disposar d’una pòlissa 
d’assegurança que estengui la seva cobertura als riscos, d’igual naturalesa, que es poden 
derivar del funcionament de la terrassa. 
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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. 
3. L’existència de deutes de naturalesa tributària local de la persona titular de 
l’establiment de restauració o assimilat a què es vincula la terrassa comporta la 
denegació de la llicència municipal de terrassa. 
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Article 44. Objecte  
1. Aquesta secció té com a objecte regular el procediment general per a resoldre les 
sol·licituds de llicències de terrasses que s’aplica en els casos en què no s’han presentat 
diverses sol·licituds relatives a l’emplaçament sol·licitat. 
2. En el supòsit que es formulin diverses sol·licituds per al mateix emplaçament s’aplicarà 
el procediment d’assignació d’espais regulat al capítol 6 d’aquesta Ordenança. 
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Article 45. Sol·licitud  
1.El procediment per atorgar una llicència d’instal·lació de terrassa s’inicia amb la 
presentació de la sol·licitud, que ha de reunir les condicions establertes a l’article 70 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.  
La sol·licitud ha de concretar: 
a) L’objecte de la petició. 
b) L’establiment de restauració o assimilat a què s’ha de vincular la terrassa. 
c) El nombre de cadires i taules que es pretén instal·lar. 
d) L’augment de l’aforament previst respecte de l’establiment principal. 
e) La disponibilitat d’espais per l’emmagatzematge dels elements bàsics de la terrassa. 
2. La sol·licitud corresponent s’ha d’acompanyar almenys amb la documentació següent: 
a) Plànol de l’emplaçament de l’establiment de restauració o assimilat. 
b) Croquis de la superfície de la terrassa sobre la qual sol·licita la llicència. 
c) Indicació o senyalització dels elements urbans existents sobre o a prop de la terrassa 
que se sol·licita. 
3. Mitjançant Decret de la Comissió de Govern, s’ha de concretar la documentació a què 
es refereix l’apartat 2 i el seu abast. 
4. La sol·licitud es considera completa quan s’hagi presentat tota la documentació 
exigida. 
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Article 46. Procediment  
1. Un cop que s’ha rebut la sol·licitud i la documentació, el servei tècnic competent 
verifica el compliment dels requisits generals i la documentació presentada. 
2. Per a la tramitació de la sol·licitud, el servei tècnic ha de demanar, de forma motivada, 
un informe a la Comissió Tècnica de Terrasses en els supòsits següents: 
a) Quan existeixin dubtes en la interpretació dels aspectes tècnics continguts en aquesta 
Ordenança o en els seus annexos. 
b) Quan els materials proposats o el seu color no respongui a les característiques 
generals contingudes en aquesta Ordenança. 
c) Quan calgui precisar les distàncies o situacions específiques respecte a monuments o 
edificis protegits. 
d) Quan l’informe del servei tècnic competent sigui desfavorable a la concessió, abans 
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d’emetre la resolució de la llicència, s’elevarà a la Comissió Tècnica de Terrasses pel seu 
dictamen. 
3. La Comissió Tècnica de Terrasses ha d’emetre l’informe en el termini màxim de deu 
dies des de la seva sol·licitud, i si transcorre aquest termini i no s’ha emès l’informe, les 
actuacions del procediment poden prosseguir, sens perjudici que l’òrgan competent per 
a la resolució pugui interrompre el termini dels tràmits posteriors. 
4. Si l’informe de la Comissió Tècnica de Terrasses és desfavorable, l’òrgan municipal 
competent pot denegar la llicència. 
5. Cas que la Comissió Tècnica de Terrasses no corrobori l’informe per la denegació de la 
llicència, s’haurà d’incloure a l’informe anual de la Comissió. 
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Article 47. Termini de resolució  
1. El termini per a resoldre les sol·licituds de llicència municipal de terrassa és de quinze 
dies, llevat que sigui necessari l’informe de la Comissió Tècnica de Terrasses; en aquests 
cas, el termini és de trenta dies, sens perjudici de la facultat de suspensió prevista en 
l’article 46.3. 
2. La manca de resolució i de notificació en els terminis de l’apartat 1 faculta la persona 
interessada per entendre denegada la sol·licitud. 
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Article 48. Obligacions dels titulars 
Els titulars de la llicència municipal de terrassa, durant la seva vigència, estan obligats a: 
a) Retirar diàriament de l’espai d’ús públic els elements bàsics i els elements accessoris 
quan l’establiment de restauració o assimilat estigui tancat, i situar aquests elements en 
les condicions que estableix la llicència, excepte en ordenacions singulars quan aquestes 
així ho estableixin. 
b) Garantir que la terrassa manté les condicions sense les quals no li hauria estat 
atorgada la llicència. 
c) Adaptar les instal·lacions a les noves condicions que estableixin les disposicions 
normatives posteriors a l’atorgament de la llicència. 
d) Complir les condicions de la llicència atorgada. 
e) Mantenir vigent la pòlissa d’assegurances corresponent a l’establiment i la terrassa, 
que ha de cobrir almenys els riscos de funcionament de la terrassa, de la instal·lació i de 
la reposició dels elements de l’espai d’ús públic. 
f) Informar a l’òrgan municipal competent de qualsevol canvi relatiu a les condicions 
autoritzades o a les característiques o el funcionament de la terrassa, demanar-ne la 
revisió quan correspongui en atenció als terminis establerts i sol·licitar l’ampliació o la 
modificació de la llicència si els canvis previstos ho justifiquen. 
g) Reparar els danys que es produeixin sobre l’espai d’ús públic en què s’ubica la 
terrassa, derivats de la seva utilització. 
h) Mantenir les instal·lacions i els elements que componen la terrassa i el seu entorn en 
les degudes condicions de neteja i seguretat, tant durant l’activitat com immediatament 
després de tancar-la al públic. 
i) Deixar sempre lliure d’obstacles l’itinerari de vianants, no ocupant la vorera amb cap 
tipus d’objecte fora dels límits assenyalats per el perímetre de la terrassa. 
j) Retirar totes les instal·lacions i elements que composen la terrassa en el moment de 
cessament de l’activitat per un període superior a dos mesos. 
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Article 49. Renovació  
1. Les llicències anuals i de temporada es renoven automàticament, amb efectes 1 de 
gener les anuals i 1 de maig les de temporada, pel mateix termini i condicions, una 
vegada que s’ha efectuat el pagament de la taxa corresponent, llevat que el titular 
formuli de forma expressa, en el termini de quinze dies abans de l’inici del nou període 
de vigència de la llicència, la seva voluntat contrària a disposar de la llicència renovada. 
En els espais de distribució prèvia o ordenació singular les llicències atorgades no són 
objecte de renovació automàtica quan hi existeix increment de la demanda de llicències 
de terrasses per part de nous establiments. 
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. 
3. Les llicències per a esdeveniments extraordinaris no són renovables. 
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Article 50. Transmissió  
1. La llicència municipal de terrassa és transmissible només juntament amb la 
transmissió del títol habilitant de l’establiment de restauració o assimilat a què està 
vinculada. 
2. Per ser efectiva la transmissió cal que es comuniqui per escrit a l’òrgan competent per 
a l’atorgament de la llicència de terrassa, amb aplicació de la normativa reguladora dels 
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espectacles públics i activitats recreatives. 
3. No es poden transmetre les llicències que, en relació amb la terrassa: 
a) Són objecte d’un procediment d’inspecció, d’un expedient sancionador o de qualsevol 
altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi 
complert la sanció imposada o s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de 
responsabilitats. 
b) Són objecte d’un procediment de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una 
resolució ferma que confirmi la llicència. 
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Article 51. Suspensió temporal  
1. Si hi concorren circumstàncies sobrevingudes d’interès públic que impedeixen 
l’efectiva utilització dels espais per a la finalitat autoritzada de terrassa, com ara 
esdeveniments públics, situacions d’emergència o altres de naturalesa anàloga, la 
llicència municipal de terrassa resta sense efecte de forma temporal fins que 
desapareguin les circumstàncies, sense generar dret a indemnització. Amb aquesta 
finalitat, la resolució que s’adopti ha d’indicar el termini de la suspensió. 
2. Els titulars de les llicències municipals de terrassa tenen l’obligació de retirar els 
elements de la terrassa en els supòsits esmentats a l’apartat 1, a partir de la notificació 
de la resolució municipal corresponent i en el termini que aquesta estableixi. 
3. En cas de realització d’obres promogudes per les administracions públiques que 
afecten la utilització dels espais compresos a la llicència de terrassa, s’ha de declarar 
mitjançant resolució la suspensió temporal de la llicència. Si la suspensió supera els 30 
dies naturals s’ha de procedir d’ofici al retorn de la quantia de la taxa corresponent al 
període efectiu de la suspensió. 
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Article 52. Extinció  
1. La llicència municipal de terrassa s’extingeix pels motius següents: 
a) Pel transcurs del termini de vigència atorgat. 
b) Per renúncia de la persona titular. 
c) Per cessament en l’activitat de l’establiment de restauració o assimilat. 
d) Per revocació. 
e) Per caducitat. 
f) Per manca de pagament de la taxa corresponent dins del període de pagament 
voluntari. 
g) Pels mateixos motius que es pot denegar la renovació automàtica. 
2. Un cop que la llicència municipal de terrassa s’ha extingit, qui n’ha estat el titular està 
obligat a retornar els espais ocupats a l’estat originari i, si la llicència ho estableix 
expressament, a millorar les condicions en què estaven abans de la instal·lació. En tot 
cas, l’incompliment d’aquesta obligació habilita l’Ajuntament per a la seva execució a 
càrrec del titular de la llicència. 
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Article 53. Caducitat  
1. L’Ajuntament pot declarar la caducitat de la llicència anual o de temporada en el cas 
que, en qualsevol moment de la seva vigència, l’activitat s’aturi sense justificació durant 
més de trenta dies. 
2. La declaració de caducitat no genera dret a rebre indemnització. 
3. El procediment per declarar la caducitat s’inicia d’ofici, s’ha de donar un tràmit 
d’audiència a les persones interessades i s’ha de resoldre i notificar dins del termini de 
trenta dies des de la notificació d’inici del procediment. 
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Article 54. Revocació  
1. La llicència municipal de terrassa pot ser revocada per motius d’interès públic en els 
supòsits següents: 
a) Si resulta incompatible amb les condicions generals aprovades amb posterioritat. 
b) Si el titular incompleix els requisits o les condicions en virtut dels quals li va ser 
atorgada. 
c) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van determinar l’atorgament de la 
llicència, o si en sobrevenen d’altres de noves que, en el cas d’haver existit, n’haurien 
comportat la denegació. La llicència també es pot revocar quan s’adoptin nous criteris 
d’apreciació. 
d) Si la terrassa no s’ha adaptat a les noves normes que l'afectin, dins el termini que 
s’hagi establert amb aquesta finalitat. 
e) Si la revocació és imposada com a sanció. 
f) Si es produeixen danys en el domini públic, se n’impedeix la utilització per activitats de 
major interès públic o es menyscaba l’ús general. 
2. La revocació no genera dret a indemnització, llevat que es produeixi per canvi dels 
criteris d’apreciació. 
3. El procediment per revocar la llicència s’inicia d’ofici, s’ha de donar un tràmit 
d’audiència a les persones interessades. 
La resolució de la revocació i la notificació d’aquesta s’han de produir dins el termini de 
tres mesos del moment en què es notifica l’obertura de l’expedient. 
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