
 

CAPÍTOL VI. DISTRIBUCIÓ PRÈVIA I ORDENACIÓ SINGULAR PER A 
LA IMPLANTACIÓ DE TERRASSES 
 

 

Secció 1. Procediment d’aprovació  
 

 Secció 1 Zones d’excel·lència de terrasses 
 

Article 75. Objecte i contingut 
1. En els supòsits expressament previstos en aquesta Ordenança, i amb subjecció a les 
seves disposicions, es poden aprovar, mitjançant decret de la Comissió de Govern, 
distribucions prèvies o ordenacions singulars, per a l’adequada compatibilitat dels usos 
públics amb la implantació de terrasses en un determinat espai. Els espais a distribuir o 
ordenar han de ser continus i no poden incloure tot l’àmbit territorial d’un Districte. 
2. Els decrets d’aprovació han de contenir almenys els punts següents: 
a) L’àmbit territorial de la distribució o de l’ordenació singular. Amb aquesta finalitat, el 
decret ha d'incloure en annex els plànols corresponents detallats. 
b) El percentatge d’ocupació mitjançant terrasses de la zona. 
c) Els criteris d’ocupació de la zona. 
d)El sistema d’assignació dels espais per a la instal·lació de terrasses d'acord amb les 
disposicions establertes en aquest capítol. 
e) Les distàncies mínimes que han de respectar les terrasses i els seus elements. 
3. Els decrets d’ordenació singular poden contenir també els criteris per a la 
homogeneïtzació dels elements de les terrasses i els criteris de retirada o situació a 
l’espai públic dels elements de les terrasses després de l’horari del seu tancament. 
 

 Article 75. Declaració de zones d’excel·lència de terrasses 
1. La Comissió de Govern, mitjançant un decret, pot declarar zones d’excel·lència de 
terrasses aquells espais –en especial, places, rambles, passeigs, avingudes i altres vials 
destacats de la ciutat– on les terrasses dels establiments de restauració han de complir 
amb uns estàndards superiors de qualitat pel que fa al disseny, la integració amb 
l’entorn i les condicions de manteniment, d’acord amb les regles específiques que 
conté el llibre d’estil corresponent. 
2. La declaració de zona d’excel·lència ha d’estar justificada en les qualitats especials de 
l’espai que s’hi comprèn, que l’erigeixin com una zona singular de la ciutat, ja sigui per 
les característiques del vial o vials afectats, l’entorn arquitectònic, la concentració 
turística o la intensitat de l’oferta comercial, entre d’altres. 
 
 
 
3. La declaració de zona d’excel·lència comporta, entre d’altres conseqüències previstes 
en aquest capítol, l’obligació de mantenir el bon estat dels elements del mobiliari de la 
terrassa, segons el llibre d’estil que s’aprovi, i la neteja de les terrasses, sense perjudici 
de la possibilitat d’organitzar-se per prestar-lo de forma col·lectiva. 

Article 76. Iniciativa 
1. La tramitació dels projectes de distribució prèvia i els d’ordenació singular 
corresponen al districte municipal. La iniciativa, en el cas de la distribució prèvia, ha 
d’estar degudament motivada. En ambdós casos, la iniciativa pot ser instada per el 
sector d’Hàbitat Urbà o l’àrea de Promoció Econòmica, i l’òrgan competent és el regidor 
o la regidora del districte. 
 
 
 
 
 
2. Si la iniciativa afecta a més d’un districte, ha de ser signada pels regidors o regidores 
dels districtes corresponents, i ha de concretar el districte i l’òrgan encarregat de la seva 
tramitació. 
 

  Article 76. Iniciativa 
1. L’inici del procediment l’ha d’acordar el regidor o regidora competent a instància del 
sector d’urbanisme o l’àrea de promoció econòmica o bé a instància dels titulars 
d’establiments de restauració amb llicència de terrassa que representin, com a mínim, 
el 20 per cent dels establiments de restauració amb llicència de terrassa existents a 
l’espai que es pretén que es declari com a zona d’excel·lència. 
Quan el procediment s’iniciï a instància dels titulars d’establiments de restauració, 
aquests han d’especificar a la seva sol·licitud la delimitació de la zona d’excel·lència 
que es proposa i les circumstàncies que justifiquen aquesta declaració. No existeix cap 
dret a declarar un espai com a zona d’excel·lència, si bé la denegació d’inici del 
procediment s’ha de motivar degudament. 
2. Correspon a l’Alcaldia determinar els òrgans competents per incoar i tramitar els 
procediments administratius a la declaració de les zones d’excel·lència. 
 

Article 77. Projectes de decret 
1. Els projectes de decret han d’anar acompanyats amb una memòria i dels informes 
tècnics i jurídics corresponents. 
 
 
2. La memòria del projecte de decret de distribució prèvia ha de contenir com a mínim: 
a) La justificació de la necessitat i del contingut de la distribució. 
b) La relació de disposicions o distribucions prèvies afectades, si s’escau, per la proposta. 
c) La incidència pressupostària, econòmica i social de l’ordenació. 
3. La memòria del projecte de decret d’ordenació singular ha de contenir com a mínim: 
a) La justificació de la necessitat i del contingut de l’ordenació. 
b) La relació de disposicions d’aquesta ordenança, distribucions prèvies o ordenacions 
singulars afectades, si s’escau, per la proposta. 
c) La incidència pressupostària, econòmica i social de l’ordenació. 
d) L’estudi paisatgístic de l’espai. 
4. Ells espais susceptibles d’ordenació singular es relacionen a l’annex II d’aquesta 
Ordenança. Aquest annex podrà ser modificat per acord de la Comissió de Govern, 
donant-ne compte al Consell Municipal, i ha de ser objecte de publicació al Butlletí oficial 
de la Província de Barcelona. 
 

  Article 77. Projectes de decret 
1. El projecte de Decret de delimitació de la zona d’excel·lència s’ha d’acompanyar 
d’una memòria on s’ha de justificar la delimitació proposada, la concurrència dels 
requisits perquè l’espai sigui declarat zona d’excel·lència i la incidència pressupostària, 
econòmica i social de la declaració. 
2. El projecte de Decret i la Memòria amb què s’acompanyi s’han de sotmetre a la 
Comissió Tècnica de Terrasses, que ha d’emetre el seu informe en el termini màxim 
d’un mes des de la seva sol·licitud. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha 
emès l’informe, les actuacions del procediment poden prosseguir. 
3. L’expedient relatiu al projecte de declaració, amb el vistiplau de l’òrgan que ha 
adoptat la iniciativa, s’ha de sotmetre a informació pública per un període no inferior a 
un mes. Així mateix, s’ha de dur a terme, en el mateix termini, un tràmit d’audiència 
amb els titulars dels establiments del districte o districtes afectats per la declaració de 
la zona d’excel·lència. 
 

Article 78. Tramitació  
1. Elaborat el projecte de decret amb la documentació prevista a l’article 77, s’ha de 
sotmetre a la Comissió Tècnica de Terrasses, que ha d’emetre el seu informe en el 
termini màxim de deu dies des de la seva sol·licitud, i, si transcorregut aquest termini no 
s’ha emès l’informe, les actuacions del procediment poden prosseguir, sens perjudici que 
l’òrgan competent per a l’aprovació pugui interrompre el termini dels tràmits posteriors. 
2. L’expedient relatiu al projecte d’ordenació, amb el vist i plau de l’òrgan que ha 
adoptat la iniciativa, se sotmet a informació pública per un període no inferior a trenta 
dies hàbils. 
3. L’expedient ha d’incloure una memòria de les observacions i al·legacions presentades 
en els tràmits de consultes, d’informació pública i d’informes, i també de la seva 
valoració. 
 

 Article 78 Aprovació 
Correspon a la Comissió de Govern, a proposta de l’òrgan que ha adoptat la iniciativa, 
aprovar el Decret que declari un espai com a zona d’excel·lència. El Decret ha de tenir 
el contingut següent: 
a) Delimitació de l’espai que constitueix la zona d’excel·lència. 
b) Llibre d’estil 

Article 79. Aprovació   
Correspon a la Comissió de Govern, a proposta de l’òrgan que ha adoptat la iniciativa, 
d’aprovar els decrets de distribució prèvia i d’ordenació singular. D’aquesta aprovació se 
n’ha de donar compte al Consell Municipal. 
 

Article 79 Publicació 
Un cop aprovats, els Decrets de declaració de zones d’excel·lència han d’ésser publicats 
íntegrament, per a la seva eficàcia, en el  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
la Gaseta Municipal, i s’ha de permetre l’accés a través de la seu electrònica municipal. 



 

Article 80. Publicació 
Un cop que s’han aprovat, els decrets de distribució prèvia i d’ordenació singular s’han 
de publicar íntegrament, per a la seva eficàcia, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, l’accés als quals s’ha de facilitar a través de la seu electrònica municipal. 
 

Article 80. Llibre d’estil  
1. Per a cada espai declarat com a zona d’excel·lència, s’ha d’elaborar un llibre d’estil 
que fixi els criteris que han de respectar les terrasses que s’hi inclouen pel que fa al 
cromatisme, els materials,  el disseny i manteniment, i que podrà preveure solucions 
estètiques i tècniques diferents a les que preveu aquesta Ordenança amb caràcter 
general, sempre que es respectin les condicions d’accessibilitat.   
2. El llibre o llibres d’estil s’aprovarà per Decret de la Comissió de Govern, previ 
informe favorable de la Comissió Tècnica de Terrasses. 
3. Als efectes d’aquesta, el llibre d’estil 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. 
 

Article 81. Modificació i revisió 
Per a la modificació i revisió dels decrets de distribució prèvia i d’ordenació singular s'ha 
de seguir el mateix procediment que l’establert per a la seva elaboració. 
 

Article 81. Drets i obligacions dels titulars de llicències de terrasses en zones 
d’excel·lència. 
1. Els titulars de llicències de terrasses en zones d’excel·lència tenen dret a: 
a) Disposar d’aquells elements del mobiliari de la terrassa als quals es refereixi el llibre 

d’estil. 
b) Disposar d’un servei comú de neteja i manteniment de les terrasses. 
2. Els titulars de llicències de terrasses en zones d’excel·lència tenen l’obligació de: 
a) Respectar el llibre d’estil pel que fa a les característiques dels elements de la 

terrassa.   
Mantenir el bon estat dels elements del mobiliari de la terrassa als quals es refereixi el 
llibre d’estil i la neteja de les terrasses, sense perjudici de la possibilitat d’organitzar-se 
per prestar el servei de neteja de forma col·lectiva 

 Art 81 bis Criteris territorials 
1. Mitjançant decret de la comissió de Govern, es podran aprovar, de forma 
excepcional per garantir el bon funcionament de l’espai públic, criteris territorials, amb 
la finalitat d’adequar. Si escau, l’aplicació de l’ordenança a les singularitats i usos de 
l’espai públic. Són en especial places, rambles, passeigs, avingudes i altres espais. 
2. En cap cas s’admetran criteris territorials d’àmbit de barri o districte. En qualsevol 
cas, els criteris territorials hauran de tractar causes diferenciades de les que permeten 
la declaració de zones d’excel·lència de terrasses. 
3. Correspon al regidor o regidora de districte iniciar la tramitació. El projecte de decret 
s’ha de sotmetre a la Comissió Tècnica de Terrasses, que haurà d’emetre el seu informe 
en el termini màxim d’un mes des de la seva sol·licitud; transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi emès l’informe, les actuacions poden prosseguir. A més, s’ha de donar 
un tràmit d’audiència als titulars de les llicències de terrassa afectades.  
4. Els decrets d’aprovació de criteris territorials poden contenir únicament els punts 
següents: 
a) L’àmbit territorial en qüestió.  
b) El percentatge d’ocupació mitjançant terrasses de la zona, el qual ha de respectar el 
procediment que estableix l’apartat 2 i 3 de l’article 11 de l’Ordenança.  
c) El percentatge d’ocupació mitjançant terrasses de la zona definit als articles 13.1 i 
15.1. 
d) Els criteris d’instal·lació i manteniment a l’espai públic dels elements a què fan 
referència els articles 19.3, 20.1, 21.5, 22.1, 23.2, 23.3, 24.1, 24.2 i 27.3 d’aquesta 
Ordenança.  

Secció 2. Procediment d’assignació dels espais lliures de titularitat pública 
per a la instal·lació de terrasses 
 

Secció 2. Procediment d’assignació dels espais lliures de titularitat pública 
per a la instal·lació de terrasses 
 

Article 82. Objecte i principis 
1. El procediment regulat en aquest capítol estableix les condicions per a l’assignació de 
equitativa d’espais lliures de titularitat pública disponibles per instal·lar terrasses en 
espais amb distribució prèvia o ordenació singular, en aquells emplaçaments on hi ha 
concurrència de sol·licituds. 
2. El procediment d’assignació regulat en aquest capítol se sotmet als principis 
d’objectivitat, publicitat i concurrència. 
3. El procediment s’inicia d’ofici quan es formulen diverses sol·licituds per a un mateix 
espai. 
 

Article 82. Objecte i principis 
1. El procediment regulat en aquest capítol estableix les condicions per a l’assignació de 
equitativa d’espais lliures de titularitat pública disponibles per instal·lar terrasses en 
aquells emplaçaments on hi ha concurrència de sol·licituds. 
 
2. El procediment d’assignació regulat en aquest capítol se sotmet als principis 
d’objectivitat, publicitat i concurrència. 
3. El procediment s’inicia d’ofici quan es formulen diverses sol·licituds per a un mateix 
espai 

Article 83. Termini i lloc per a la presentació de sol·licituds 
1. El termini per a la presentació de sol·licituds o de modificació de les llicències 
atorgades per la seva concessió en el proper període anual o semestral finalitza el dia 15 
de setembre de cada any. En cas de ser festiu, el termini es prorroga fins al següent dia 
hàbil. 
2. Els decrets de distribució prèvia o d’ordenació singular o les seves modificacions 
poden fixar transitòriament per la seva implantació inicial un termini diferent de 
l’establert a l’apartat 1. 
3. La presentació s'ha de fer en el Registre municipal de l’Ajuntament de Barcelona, de 
forma presencial o telemàtica. 

Article 83. Termini i lloc per a la presentació de sol·licituds 
1. El termini per a la presentació de sol·licituds o de modificació de les llicències 
atorgades per la seva concessió en el proper període anual o semestral finalitza el dia 15 
de setembre de cada any. En cas de ser festiu, el termini es prorroga fins al següent dia 
hàbil. 
2. La presentació s'ha de fer en el Registre municipal de l’Ajuntament de Barcelona, de 
forma presencial o telemàtica. 

Article 84. Sol·licitud 
1. La sol·licitud corresponent a noves llicències o modificacions de les existents s’ha 
d’acompanyar amb la documentació indicada a l’article 45, llevat de l’establert a les 
lletres b i c de l’apartat 2. 
2. Els titulars de les llicències de terrasses situades en espais d’ordenació singular han de 
sol·licitar la participació en el procediment d’assignació d’espais sense necessitat 
d’aportar cap documentació. 

Article 84. Sol·licitud 
1. La sol·licitud corresponent a noves llicències o modificacions de les existents s’ha 
d’acompanyar amb la documentació indicada a l’article 45, llevat de l’establert a les 
lletres b i c de l’apartat 2. 
 



 

 

 

Article 85. Comprovació 
1. El Districte competent sobre l’espai singular rep les sol·licituds i ha de fer les 
comprovacions del compliment dels requisits de totes les sol·licituds entrades dins de 
termini, a fi d’incorporar-les al procés d’assignació d’espais per atorgar les noves 
llicències. 
2. Les sol·licituds presentades fora de termini han de ser retirades del procés 
d’assignació, circumstància que s’ha de notificar a la persona sol·licitant. 
3. En el cas que les sol·licituds de llicència de terrassa no reuneixin les condicions de 
documentació necessàries, o les establertes en aquesta Ordenança o en l’ordenació 
singular de l'espai, s'ha de comunicar a la persona interessada les deficiències 
detectades i aquesta disposa de deu dies per aportar documentació o fer-hi al·legacions. 
 

Article 85. Comprovació 
1. El Districte competent sobre l’espai rep les sol·licituds i ha de fer les comprovacions del 
compliment dels requisits de totes les sol·licituds entrades dins de termini, a fi 
d’incorporar-les al procés d’assignació d’espais per atorgar les noves llicències. 
 
2. Les sol·licituds presentades fora de termini han de ser retirades del procés 
d’assignació, circumstància que s’ha de notificar a la persona sol·licitant. 
3. En el cas que les sol·licituds de llicència de terrassa no reuneixin les condicions de 
documentació necessàries, o les establertes en aquesta Ordenança o en l’ordenació 
singular de l'espai, s'ha de comunicar a la persona interessada les deficiències detectades 
i aquesta disposa de deu dies per aportar documentació o fer-hi al·legacions. 
 

Article 86. Determinació de les sol·licituds admeses 
1. Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds establert a l'article 83, s'ha de 
procedir a la confirmació de la llista de sol·licituds admeses, que constitueix la base 
sobre la qual s'estableix el procés de distribució d’espais per a l’anualitat següent. 
2. La llista de sol·licituds admeses s'ha de notificar a les persones interessades. 
 

Article 86. Determinació de les sol·licituds admeses 
1. Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds establert a l'article 83, s'ha de 
procedir a la confirmació de la llista de sol·licituds admeses, que constitueix la base sobre 
la qual s'estableix el procés de distribució d’espais per a l’anualitat següent. 
2. La llista de sol·licituds admeses s'ha de notificar a les persones interessades. 
 

Article 87. Criteris per a l’assignació dels espais i mòduls 
1. Si el nombre de sol·licitants acceptats és coincident amb el nombre de llicències de 
l’assignació existent, i no hi ha peticions que representin variacions respecte a l'actual, 
no s'ha de fer cap modificació en l’assignació de les llicències de l'exercici vinent. 
2. El nombre mínim de mòduls resultant de l’assignació no pot ser inferior a quatre per 
establiment. 
3. Els mòduls d’un establiment han d’estar agrupats en una mateixa delimitació de 
l’espai de terrassa o en delimitacions contigües entre elles. 
4. Les regles per a l’assignació dels espais es concretaran per decret de la Comissió de 
Govern. 
 

Article 87. Criteris per a l’assignació dels espais i mòduls 
1. Si el nombre de sol·licitants acceptats és coincident amb el nombre de llicències de 
l’assignació existent, i no hi ha peticions que representin variacions respecte a l'actual, no 
s'ha de fer cap modificació en l’assignació de les llicències de l'exercici vinent. 
2. El nombre mínim de mòduls resultant de l’assignació no pot ser inferior a quatre per 
establiment. 
3. Els mòduls d’un establiment han d’estar agrupats en una mateixa delimitació de l’espai 
de terrassa o en delimitacions contigües entre elles. 
4. Les regles per a l’assignació dels espais es concretaran per decret de la Comissió de 
Govern. 


