
ORDENANÇA DE 
TERRASSES 
Procés Participatiu 

2ª Comissió de Seguiment – 2 de maig de 2018 
 



00 
Ordre del dia 
 

a) Conèixer el desenvolupament del procés participatiu. 

 

b) Presentar els principals temes recollits durant el procés. 

 

c) Properes fites. 

 

d) Torn obert de paraules. 

 
2 



01 
Desenvolupament procés 
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Procés Participatiu 
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Inici del procés: 
a) constitució de la comissió de 
seguiment. Presentació procés, 
proposta modificació i primeres 
consideracions 22 març 
 
b) Obertura espai recollida 
aportacions al Decidim  26 de març 

Recollida propostes: 
a) sessions informatives i de 
treball territorialitzades amb 
entitats dels barris (Gràcia, 
Eixample, Sants, Sant Martí i 
Ciutat Vella). Entre el 2 i el 20 abril 
 
b) del conjunt de la ciutadania 
(decidim) 
26 març – 2 de maig 
 
a) a la comissió de seguiment  
2 de maig 

Retorn i devolució previ a l’A.D.: 
a) enviament de l’informe de resultats 
i de retorn als membres de la CdS. 
 
b) difusió dels resultats a la 
plataforma decidim 



Procés Participatiu 
Fase de propostes 
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Sessions territorialitzades: 
 
a) Sessió àmbit Gràcia (amb especial atenció al barri de la Vila de Gràcia). 17 d’abril. 10 

assistents. 
 

b) Sessió àmbit Eixample (amb especial atenció al barri de la Sagrada Família). 10 d’abril. 1 
assistent. 
 

c) Sessió àmbit Sants (amb especial atenció als barris de Hostafrancs i Poblesec). 11 d’abril. 11 
assistents. 
 

d) Sessió àmbit Sant Martí (amb especial atenció al barri del Poblenou). 24 d’abril. Anul·lada 
per falta de confirmacions prèvies. 
 

e) Sessió àmbit Ciutat Vella. 20 abril. 21 assistents.  
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Fase de propostes 
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Sessions territorialitzades: 
 
 



Procés Participatiu 
Fase de propostes 
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Sessions territorialitzades. Algunes consideracions 
 
 Baixa assistència a la majoria de sessions. 

 
 Sessions més orientades a la resolució de dubtes que a la part propositiva. 
 
 Participació activa de restauradors i entitats de comerciants. També d’alguns 

membres de la CdS. Per contra, bona part de les entitats veïnals han denegat a 
participar a les sessions per desacord en el fons del procés i en la forma.  
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Principals temes recollits 
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1.- Distàncies 

2.- Ubicació 

• Reforçar el control i la inspecció de la ocupació de terrasses i els seus 
elements a l’espai públic per que s’ajustin a la norma i no provoquin 
molèsties.  
 

• Considerar les particularitats de l’espai per decidir la optima ocupació de la 
terrassa, i si s’escau, permetre la instal·lació al front de la façana. 

   
• Considerar el caràcter particular de Joan de Borbó en relació de la ubicació 

de les terrasses dels seus locals al front de la façana.  

• No s’han recollit aportacions 



3.- Elements (para-sols, paravents, jardineres, testos, mobiliari auxiliar, 
il·luminació , estufes, elements publicitaris, mampares, pissarres, faristols) 

• Aclariment l’efecte que té la prohibició d’estufes a partir del 2025 en relació a les 
conseqüències  en l’escalfament global.   

  
• Reforçar el control i la inspecció de la retirada d’elements en l’espai públic, tant 

durant en el dia a dia com en períodes d’inactivitat de les terrasses (mesos que 
estan tancades). 

    
• Flexibilitzar la tipologia i/o disseny de mobiliari que es permet a les terrasses que no 

es troben dins el règim d’ordenació singular. 
  
• Homogeneïtzar criteris estètics d’elements i disseny dels mateixos amb a les zones 

amb criteris territorials  
 

• Eliminar els elements de muntatge, fixació i ancoratge de mobiliari i elements de 
terrasses que després queden a l’espai públic. 

  
• Es proposa la possibilitat de combinar mòduls bàsics amb mòduls reduïts.  



4.- Condicions dels establiments 

5.- Ordenacions singulars i distribucions prèvies 

• Aclariment de la situació transitòria en la que es trobaran les ordenacions 
singulars en cas que s’aprovi la norma. Vigència, capacitat de modificar-se, etc. 

6.- Zones de criteris territorials 

7.- Zones d’Excel·lència 

• No s’han recollit aportacions 

• No s’han recollit aportacions 

• No s’han recollit aportacions 



8.- Llicències 

• Possibilitat d’ampliació de terrasses amb llicencies vigents quant s’ajustin 
a les condicions de la nova normativa.  

 

Ecologia Urbana – Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 

9.- Sancions 

10.- Comissió Tècnica i Ponència Tècnica 

• Reforçar criteris unitaris que permetin l’aplicació de la Norma de 
manera igualitària a tota la ciutat.   

• No s’han recollit aportacions 



11.- Temes que no canvien 

• El nombre de taules a les terrasses hauria de ser proporcional a l’aforament 
interior del local.  
 

• Reforç dels sistemes que permetin garantir el compliment d’horaris per tothom.
  

• Definició del marc legal en relació a les terrasses vers  l’aplicació de la llei 
mediambiental pel que fa al soroll.  
 

• Aclarir si la terrassa podrà superar l’aforament interior. 
 



12.- Altres  

• Prohibir els captadors de clients fora dels límits del local. 
 
• Falta d’homogeneïtzació de criteris el que donarà com a  resultat una ordenança  

a la carta.  
 
• Necessitat d’una norma que permeti les particularitats i que treballi cas per cas 

 
• Cal aclarir la situació de les terrasses en porxades  
  
• Utilitzar les terrasses i els seus elements com a element de caràcter públic en 

hores de baixa ocupació. 
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Properes fites 
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Properes fites 
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 Enviament als membres de la CdS de l’informe de resultats. Art. 35.2 d)  
https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses 

  
 Enviament, a tots els participants, de l’informe validat per la CdS i l’informe de 

retorn. Art. 30.2. 
 
 Continuació de la tramitació administrativa.  
 

https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses
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Torn obert 

2 



Gràcies per la vostra col·laboració! 
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