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1. Introducció 
 
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el procés de modificació l'Ordenança de Terrasses 
de la ciutat. L'objecte d'aquests treballs és flexibilitzar el contingut normatiu de 
l'ordenança per tal de facilitar la seva aplicació i respon a la problemàtica generada per 
l'anterior ordenança, del 2014, que fixava una regulació molt específica respecte a 
l'espai públic de molt difícil compliment. 
 
Aquesta modificació de l’ordenança de terrasses ha anat acompanyada d’un procés 
participatiu tal i com obliga el  Reglament de Participació Ciutadana, aprovat en Consell 
Municipal el 6 d’octubre de 2017,  en el seu article 37:  
 
“Els processos participatius perceptius:  
Instruments de planejament general, llevat que el seu àmbit territorial faci referència a 
una única parcel·la o a un àmbit inferior a 10.000 m2, i també dels plans d’usos d’àmbit 
de districte o de ciutat o dels plans especials l’objecte dels quals sigui l’ordenació 
d’infraestructures que no derivin d’una previsió del planejament general". 
 
La voluntat d’aquest informe és exposar els context, la metodologia i resultats del 
procés participatiu realitzat per a la modificació de l’ordenança de terrasses. Un procés 
que s’ha realitzat de forma presencial i digital paral·lelament, i que ha procurat generar 
espais tant pels col·lectius i entitats més vinculades a la temàtica que tractava com pel 
veïnat. 
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2. Objecte del procés de participació 
 
L’objecte del procés és promoure un debat ciutadà en relació a la Modificació de 
l’Ordenança de Terrasses. 
 
Els temes a tractar al procés han estat: 
 

 L'adaptació de l'aplicació de l'ordenança a les singularitats territorials. 

 Les condicions de les terrasses en l'espai públic i els seus elements. 

 Les condicions del servei i la governança i gestió de l'ordenança. 
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3. Necessitats i antecedents del procés participatiu 
 
Atenent al Reglament de Participació Ciutadana, l'Àrea d'Ecologia Urbana ha 
considerat necessari i oportú la realització d’un procés de participació la Modificació de 
l’Ordenança de Terrasses. 
 
L'objecte d'aquests treballs és flexibilitzar el contingut normatiu de l'ordenança per tal 
de facilitar la seva aplicació i respon a la problemàtica generada per l'anterior 
ordenança, del 2014, que fixava una regulació molt específica respecte a l'espai públic 
de molt difícil compliment. 
 
La nova ordenança aborda diversos elements; l'adaptació de l'ordenança a les 
singularitats territorials, les condicions de les terrasses en l'espai públic i els seus 
elements, les condicions del servei i la governança i gestió de l'ordenança, que es 
reforça, aquesta darrera, amb la creació d'una ponència tècnica de terrasses, amb 
l'objectiu de donar suport a les estructures tècniques dels districte en la correcta 
aplicació de la normativa. 
 
Amb l'objectiu d'actualitzar i modificar l’ordenança  vigent, es proposa la realització  
d'un procés de participació ciutadana, aprovat pel comitè Director del Programa 
Democràcia Activa , en la reunió del 7 de març que acompanyi els treballs de redacció 
d’una nova ordenança  i que permeti recollir la visió, les consideracions i els 
suggeriments de la ciutadania. 
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4. Procés participatiu (objectius, decret, comissió de seguiment, sessions,  decidim, 
indicadors) 
 
4.1. Metodologia: disseny del procés 
 
El procés participatiu es  plantejat, tal i com defineix l’article 19 del Reglament de 
Participació Ciutadana, com "una seqüència d’actes, delimitats en el temps, dirigits a 
promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els 
responsables municipals, a fi de recollir les seves opinions i propostes respecte d’una 
determinada actuació municipal". Aquest ha estat aprovat mitjançant un decret i 
segueix els següents objectius: 
 

 Informar i difondre la modificació de l'ordenança de Terrasses i el procés de treball 
que ha acompanyat a la redacció de la proposta aprovada inicialment. 

 Recollir les propostes i consideracions del conjunt d'agents implicats sobre la 
proposta de modificació de l'ordenança.. 

 Obrir el procés de participació per incorporar noves veus que donin pluralitat i 
diversitat al debat 

 
En el disseny i dinamització del procés s’ha vetllat per incorporar aquelles persones, 
entitats, organitzacions o col·lectius que garanteixin la pluralitat, la diversitat i la 
representativitat de la ciutadania i el teixit veïnal, social i econòmic en la reflexió i els 
debats del procés participatiu. És per aquest motiu que s’han convocat diverses 
entitats en representació dels veïns i veïnes de la zona, els comerciants, equipaments 
de l’entorn i el món associatiu. 
 
En l’apartat “6. Actes de les sessions” podreu trobar la metodologia utilitzada per 
cadascuna de les sessions explicada detalladament així com una relació de les entitats 
convocades i dels veïns i veïnes que hi han participat. 
 
Amb l’objectiu de facilitar el seguiment del procés i la seva traçabilitat s’ha habilitat, 
també, un espai específic al web decidim.barcelona 
(https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses) des d’on s’han pogut fer 
aportacions i accedir a la documentació i material de suport, així com a les actes de les 
sessions.  
 

https://www.decidim.barcelona/processes/


 
 
 
 
 
 

8 
 

 
 
4.2. Fases: desenvolupament del procés 
 
El  Reglament de Participació Ciutadana recull, al seu article 26, punt primer que “en 
tots els processos participatius han d’existir les fases següents: 
a) Fase d'informació, mitjançant la qual es difon al conjunt de la ciutadania interessada 
la matèria o el projecte sobre el qual es vol demanar la participació, utilitzant els 
mitjans adequats. 
b) Fase de debat, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades, es 
promou el diàleg i el contrast d'arguments i es recullen les aportacions de les persones 
participants.  
c)  Fase  de  retorn,  mitjançant  la  qual  es  traslladen  a  les  persones  participants  i  
al  conjunt  de  la ciutadania els resultats del procés. 
d)  Fase  de  seguiment,  mitjançant  la  qual  es  facilita  el  seguiment  del  
desenvolupament dels resultats del procés”. 
 
El present capítol recull el principal contingut i fites desenvolupades en el marc de les 
fases abans indicades. Tanmateix, no es recullen les fites o accions relatives a la fase de 
seguiment, que es desenvoluparan posteriorment a l’aprovació del planejament al que 
el procés fa referència.  
 
4.2.1  Fase 0. Treball Intern 
 
D’acord amb l’article 35 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Barcelona aquest procés compta  amb la validació i seguiment d’una Comissió de 
Seguiment, formada per representants de les entitats,  actors o agents econòmics i 
socials en els que un canvi en la normativa d’ordenació de les terrasses afecta i implica 
a la seva activitat, ja sigui perquè formen part dels agents econòmics que fan ús de les 
terrasses o bé perquè la seva activitat inclou vetllar per la correcta ordenació de l’espai 
públic i dels usos que aquest espai públic acull, i que estenen la seva mirada sobre el 
conjunt de la ciutat. 
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En concret, la comissió esta  formada per les següents entitats: BACC, AV Sagrada 
Família, Barcelona Activa, Barcelona Camina, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, 
BarnaCentre, Cambra de Comerç, CCOO, CCUB, Col·legi d’Aparelladors, Col·legi 
d’Arquitectes, Col·legi Enginyers, Consell de Gremis, FAD, FAVB, FECALON, FECASARM, 
Fem Plaça, Fem Rambla, Gremi de Flequers, Gremi de Restauració, ,Gremi d'Hotels, 
IMD, IMPUiQV, P(A)T, Pimec-Comerç, Plataforma Carrers per a Tothom, PTP, SOS Enric 
Granados, UGT. 
 
Tot i ser convidades a participar al procés, algunes d’aquestes entitats van declinar la 
seva participació. En concret ho van fer l’AV Sagrada Família, la FAVB, Fem Plaça, Fem 
Rambla, Plataforma carrer per a tothom i SOS Enric Granados. Als annexes del present 
informe s’inclouen els comunicats d’aquestes entitats.   
 
4.2.2 Fase 1. Informació i debat 
 
El procés de debat s’ha estructurat en cinc sessions; una primera sessió de la comissió 
de seguiment per validar la metodologia participativa i el contingut dels debats i quatre  
sessions de debat obertes en àmbit territorial celebrades en l’àmbit de l’Eixample , 
Sants – Montjuïc, Gràcia i Ciutat Vella. Totes  han estat convocades per correu 
electrònic i s’han anunciat al web decidim. Cal afegir que es va convocar una sessió de 
debat territorial també en l’àmbit del districte de Sant Martí malgrat es va acabar 
anul·lant per manca d’assistència.  
En concret, les sessions han estat les següents: 
 
22/03/2018 SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT –  tretze assistents 
10/04/2018 SESSIÓ TERRITORIALITZADA DE DEBAT ÀMBIT DE L’EIXAMPLE – un 
assistent  
11/04/2018 SESSIÓ TERRITORIALITZADA DE DEBAT ÀMBIT DE SANTS – MONTJUÏC – 
onze assistents 
11/04/2018 SESSIÓ TERRITORIALITZADA DE DEBAT ÀMBIT DE GRACIA – deu assistents  
20/04/2018 SESSIÓ TERRITORIALITZADA DE DEBAT ÀMBIT CIUTAT VELLA – vint-i-un  
assistents 
 
Totes les sessions s’han convocat per correu electrònic des de l’àrea d’Ecologia Urbana. 
L’estructura de les sessions ha estat de plenari, amb una primera presentació dels 
continguts i una segona part on els participants podien resoldre dubtes i realitzar les 
seves propostes. El contingut de cada una de les sessions s’ha recollit en un document 
en forma d’acta que s’ha enviat tant als equips tècnics com als participants de les 
sessions. 
 
 
 
 

https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses/f/2382/meetings/1235
https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses/f/2382/meetings/1235
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4.2.3. Fase 2. Retorn 
 
Per últim, s’ha realitzat una última sessió de tancament i retorn a la comissió de 
seguiment on s’han presentat els resultats de les sessions de debat desenvolupades en 
la fase anterior. 
 
En concret, s’ha desenvolupat aquesta sessió:  
 
02/05/2018 SEGONA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT – deu assistents. 
 
Finalment, i en el marc d’aquesta fase s’ha elaborat el present “Informe Final de 
Participació Ciutadana" que recull totes les aportacions realitzades així com un resum 
executiu de les mateixes i s’ha enviat a totes les persones participants del procés 
participatiu en forma de retorn. 
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5. Resum executiu de resultats     
 
El procés participatiu per al modificació puntual de l’ordenança realitzat en el marc del 
Reglament de Participació Ciutadana d’octubre 2017 ha costat de sis sessions de 
participació (dues de la Comissió de Seguiment i quatre en àmbit territorial) on s’ha 
donat a conèixer el projecte i s’han recollit suggeriments tant de veïnat com dels 
col·lectius més vinculats al projecte.  
 
En aquest apartat es recullen una síntesi dels suggeriments, dubtes i propostes en 
relació al projecte que s’han estudiat per incorporar, si s’escau, al document per a la 
seva aprovació futura. 
 
En relació a la ubicació de les terrasses, s’ha proposat reforçat 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. També s’ha recollit considerar les particularitats de 
l’espai per decidir la optima ocupació de la terrassa front façana. Finalment també s’ha 
suggerit considerar el caràcter particular de Joan de Borbó en relació de la ubicació de 
les terrasses front façana. 
 
En relació als elements de les terrasses, s’ha demanat aclariment sobre  la prohibició 
d’estufes a partir del 2025 degut a les conseqüències  en l’escalfament global, s’ha 
plantejat reforçar el control i la inspecció de la retirada d’elements en l’espai públic  en 
períodes de inactivitat de les terrasses ( mesos que estan tancades), doncs en molts 
casos queden les terrasses muntades. També s’ha proposat flexibilitzar la tipologia y/o 
disseny de mobiliari que es permet a les terrasses que no es troben dins el règim 
d’ordenació singular. S’ha suggerit eliminar els elements de muntatge, fixació i 
ancoratge de mobiliari i elements de terrasses que després queden a l’espai públic. 
S’ha proposat combinar mòduls bàsics amb mòduls reduïts i s’ha plantejat 
homogeneïtzar criteris estètics d’elements i disseny dels mateixos amb criteris 
territorials. 
  
En relació a les ordenacions singulars i distribucions prèvies, s’ha demanat un 
aclariment sobre de la situació transitòria en ordenacions similars. 
 
En relació a llicències, s’ha proposat ampliar les terrasses amb llicencies vigents quant 
s’ajustin a les condicions de la nova normativa.  
  
En relació a la Comissió tècnica i Ponència tècnica de Terrasses, es proposa reforçar 
criteris unitaris que permetin l’aplicació de la norma. 
  
Respecte als  temes que no canvien, es proposa que només a la Rambla , el nombre de 
Taules a les terrasses haurien de ser proporcional a l’aforament interior del local. 
També es suggereix  el reforç dels sistemes que permetin garantir el compliment 
d’horaris per tothom. Es proposa definir el marc legal en relació a les terrasses vers  la 
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aplicació de la llei mediambiental per el que fa al soroll. Finalment, es planteja  aclarir 
si la terrassa podrà superar l’aforament interior  
 
Finalment, es recullen altres aportacions com prohibir els captadors de clients, 
considerar que la manca d’homogeneïtzació de criteris donarà com a  resultat una 
ordenança  a la carta, necessitat d’aclarir la situació de les terrasses en porxades i 
necessitat d’una norma que permeti les particularitats i que treballi cas per cas.  
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6. Resultats de les sessions  
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INTRODUCCIÓ 
 
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el procés de modificació l'ordenança de Terrasses de 
la ciutat. L'objecte d'aquests treballs és flexibilitzar el contingut normatiu de l'ordenança 
per tal de facilitar la seva aplicació i respon a la problemàtica generada per l'anterior 
ordenança, del 2014, que fixava una regulació molt específica respecte a l'espai públic de 
molt difícil compliment. 
 
La nova ordenança aborda diversos elements; l'adaptació de l'aplicació de l'ordenança a les 
singularitats territorials, les condicions de les terrasses en l'espai públic i els seus elements, 
les condicions del servei i la governança i gestió de l'ordenança, que es reforça, aquesta 
darrera, amb la creació d'una ponència tècnica de terrasses, amb l'objectiu de donar suport 
a les estructures tècniques dels districte en la correcta aplicació de la normativa. 
 
Actualment, la proposta de modificació ha iniciat la seva tramitació administrativa i es troba 
en fase d’informació pública i d’al·legacions. 
 
Amb l’objectiu de compartir i contrastar la proposta sobre la reforma de l’ordenança, es 
planteja un procés de participació. Aquest procés ha de permetre una recollida oberta de 
propostes i consideracions de la ciutadania mitjançant la plataforma Decidim i diversos 
debats territorials en els àmbits de la ciutat en els que la temàtica de les terrasses ha 
generat més debat públic. 
 
Aquest procés s’emmarcarà dintre del període d’informació pública, amb l’objectiu de 
considerar el conjunt de les aportacions en la redacció del document final. 
 
El present informe recull els resultats de la sessió constitutiva de la Comissió de Seguiment 
del procés, desenvolupada el dia 22 de Març de 2018. 
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SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROCÉS PARTICIPATIU 
 
DADES BÀSIQUES 
 
Data, hora i lloc: 22 de març de 2018 de 17.00 a 19:00, a la sala Barcelona de la Gerència 
d’Ecologia Urbana, Av Diagonal , 240, 2a planta. 
 
Convocatòria: la convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant correu 
electrònic a diferents entitats relacionades amb l’àmbit. La convocatòria per correu 
electrònic es va reforçar amb una trucada telefònica per confirmar la recepció del correu 
electrònic i confirmar les persones assistents. 
 
En concret, es va convocar a les següents entitats: AV Sagrada Família, Fem Plaça, BACC, 
Fem Rambla, Barcelona Camina, Gremi de Flequers, Barcelona Activa, Barcelona Comerç, 
Gremi de Restauració, CCOO, Barcelona Oberta, Gremi d’Hotels, Col·legi Aparelladors, 
BarnaCentre, IMPUiQV, Col·legi Arquitectes, Cambra de Comerç, P(A)T, Col·legi Enginyers, 
CCUB, Pimec – Comerç, IMD, Consell de Gremis, Plataforma carrers per tothom, UGT, 
FAD, PTP, FAVB, SOS Enric Granados, FECALON, FECASARM. 
 
Algunes entitats van fer arribar un comunicat declinant la seva participació en la comissió 
de seguiment. Aquest comunicat s’adjunta a mode d’annex al present document. 
 
Participants: la sessió constitutiva de la Comissió de Seguiment va comptar amb la 
participació de tretze assistents, representant d’un total de nou entitats de la ciutat de 
Barcelona. En concret, van assistir a la jornada representants de les següents entitats: 
Col·legi d’Arquitectes, Col·legi  d’Enginyers, Consell de Gremis, FAD, FECASARM, Gremi de 
Flequers, Gremi de Restauració, Gremi d'Hotels, Pimec -Comerç. 
 
Per part de l’Ajuntament de Barcelona han assistit representants de l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat(IMD) i de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat 
de Vida (IMPUiQV), a més de representants de la Gerència d’Ecologia Urbana. 
 
 
Metodologia 
 
La sessió de treball s’ha desenvolupat en tres moments diferenciats: 
 
una primera part de context del projecte de modificació de la normativa de terrasses, de 
presentació i validació del procés participatiu a desenvolupar, de constitució i validació 
de la comissió de seguiment. 
 
una segona part, durant la qual es va presentar el contingut bàsic de la modificació de la 
normativa de terrasses que es posarà a debat públic durant el procés. 
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i una tercera i darrera part, durant la qual es va donar pas a un torn obert de paraules de 
les persones assistents en les que es van recollir dubtes, consideracions i aportacions 
sobre la proposta de modificació. 
 
Resum de la primera part informativa: context del projecte de modificació de la 
normativa de terrasses, de presentació i validació del procés participatiu a desenvolupar, 
de constitució i validació de la comissió de seguiment. 
 
Durant la primera part informativa i de contextualització el Sr. Xavier Moreno, 
responsable de participació de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de 
Barcelona, ha presentat els objectius de la sessió, posant en context la modificació de la 
normativa de terrasses i presentant els espais previstos per a desenvolupar el procés 
participatiu, a fi que pogués ser validat per les persones assistents. S’ha iniciat l’exposició 
recordant que la darrera ordenança de terrasses va ser aprovada l’any 2013, però que 
des de la seva aprovació ha presentat diferents dificultats per a la seva aplicació. Per 
aquesta raó l’Ajuntament a l’any 2015, inicia un procés per a la seva revisió. Al darrer 
trimestre de l’any 2017. L’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració acorden les 
bases per a la modificació de la normativa. Entre el 8 de febrer i el 22 de març ha estat 
obert el tràmit d’informació pública i al·legacions. 
 
En aquest context es genera la necessitat d’encetar un procés de participació ciutadana 
que permeti promoure el debat al voltant del text platejat. Els espais i mecanismes de 
què es dota el procés participatiu són: 
 
Comissió de Seguiment, constituïda per les persones representants de diferents entitats 
de la ciutat. La seva missió és vetllar perquè el procés participatiu s’està desenvolupant 
amb total garantia i que inclou tots els agents que hi són vinculats a l’àmbit de debat. Es 
vol que sigui reflex de la pluralitat de la ciutadania, de manera que, tot i que la normativa 
de participació limita la seva composició a un màxim de 25 membres, es planteja 
augmentar aquest nombre si les persones que han donat resposta a la convocatòria ho 
validen. Des de la taula s’emplaça a les persones assistents a poder fer propostes 
d’ampliació i en cas que es consideri adient la composició proposada es demana que es 
pugui validar. 
 
Debat online, mitjançant la plataforma digital Decidim, per tal d’obrir al conjunt de la 
ciutadania el debat i el recull d’aportacions. 
 
Debat presencial. Es preveu organitzar fins a cinc sessions de debat territorialitzades, a 
cinc zones on hi ha un major debat públic i/o interès amb l’aplicació de la normativa 
(Gràcia-Vila de Gràcia, Eixample-Sagrada Família, Sants-Poble-sec i Hostafrancs, Sant 
Martí-Poblenou, i Districte de Ciutat Vella). L’objectiu dels tallers serà portar el debat als 
territoris per tal de veure com hi encaixa la norma. Les sessions no seran obertes, sinó 
que es convocarà a les entitats de cada territori, per tal que l’assistència sigui plural i 
diversa, vetllant per tal que hi puguin ser presents representants de la pluralitat de 
discursos existents al territori. 
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En aquest punt, s’enceta un breu debat entre algunes de les persones que composen la 
Comissió de Seguiment i la taula, centrat en dubtes respecte la oportunitat de realitzar el 
procés participatiu en aquest moment de la tramitació i quan ja s’ha finalitzat el període 
d’informació pública. També es plantegen dubtes respecte les possibles repercussions 
dels resultats del mateix en el text aprovat inicialment. Es considera que durant el procés 
es pot arribar a conclusions diferents de les expressades al text, que poden modificar 
aspectes que no s’hagin al·legat abans. En aquest sentit es pregunta quina capacitat 
tindrà el procés participatiu per modificar el text consensuat. 
 
S’informa que habitualment els processos participatius i els períodes d’informació publica 
es desenvolupen al mateix temps, però que per diferents circumstàncies, en aquest cas 
no ha estat possible que funcionin en paral·lel. Respecte la capacitat de modificació del 
text consensuat, per part del procés participatiu, informa que ni els processos 
participatius, ni les al·legacions que es poden realitzar durant el tràmit administratiu 
d’informació pública, són de caràcter vinculant. En tots dos casos l’Ajuntament les valora 
i analitza per determinar la seva viabilitat i oportunitat a fi de determinar si són o no 
acceptades. 
 
La persona representant del Gremi de Restauració considera que no té sentit realitzar un 
procés participatiu un cop s’ha aprovat inicialment la norma. Considera que pot generar 
indefensió respecte les persones i/o entitats que han esgotat el tràmit administratiu per 
realitzar al·legacions, el fet que posteriorment es pugui modificar el text a través d’un 
procés participatiu. Per aquesta raó considera que caldria disposar d’espais per poder fer 
al·legacions als possibles canvis que es puguin generar al text, fruit del procés 
participatiu. Per altra banda manifesta que no disposa de poder per validar la composició 
de la Comissió de Seguiment ni la proposta de procés participatiu i que caldrà que els 
òrgans rectors del Gremi de Restauració donin el seu vistiplau. 
 
Des de la taula es reconeix el dret de les entitats per analitzar internament aquestes 
propostes però es recorda que existeix un marc normatiu del qual s’ha dotat 
l’Ajuntament i que obliga a realitzar processos de participació per aprovar una norma 
municipal, de manera que el procés que es planteja no és opcional. La necessitat d’obrir 
un procés participatiu en aquest moment ve donada per la recent entrada en vigor de la 
nova normativa de participació de que s’ha dotat l’Ajuntament de Barcelona i que obliga 
a desenvolupar processos participatius en determinades tramitacions d’ordenances de la 
ciutat. Una aprovació d’aquesta normativa sense haver desenvolupat el pertinent debat 
ciutadà mitjançant un procés participatiu, podria suposar que fos impugnada per aquest 
fet i suspesa. 
 
Durant el debat també es realitza una consulta sobre el període de temps que es preveu 
que duri el procés participatiu. En aquest sentit s’indica que la norma de participació 
indica que com a màxim pot durar 120 dies, però que en aquest cas es preveu que la 
durada sigui inferior per tal de no allargar el procés actual. 
 
Per part d’una part de les persones convocades també es posa en dubte el fet que el 
debat s’hagi de tornar a obrir. S’apunta que obrir el procés participatiu és reobrir un 
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conflicte i posar en crisi un acord que ha suposat molts esforços. Es posa en dubte el 
moment en què es fa el procés. 
 
Des de la taula es comenta que el procés administratiu dóna 30 dies per realitzar 
al·legacions, però es considera que aquest és un tràmit que no facilita la participació per 
la seva natura administrativa. Per aquesta raó es desenvolupa un procés que faciliti la 
participació de la ciutadania. Es pretén donar veu a tothom, desenvolupant diferents 
mecanismes per facilitar la participació plural.  Respecte els dubtes que pugui generar 
obrir un debat presencial es postula que les sessions presencials de caràcter territorial 
estan pensades per fomentar la participació d’entitats i col·lectius que disposen d’un 
discurs articulat al voltant de la temàtica, i que no estaran obertes a la participació de 
persones individuals. 
 
Resum de la segona i tercera part: presentació del contingut bàsic de la modificació de la 
normativa de terrasses que es posarà a debat públic durant el procés i torn obert de 
paraules. 
 
A la segona part el Sr. Xavier Olivella de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat 
de Vida (IMPUiQV) va presentar els principals elements de la modificació de la normativa 
de terrasses. Durant l’exposició s’han anat recollint diferents comentaris i preguntes 
plantejades per part de les persones representants de les entitats que conformen la 
Comissió de Seguiment, que han estat respostes per la taula, de manera que el torn obert 
de paraules i l’exposició s’han desenvolupat de manera paral·lela. Per aquesta raó en 
aquest apartat del document es presenten ambdós aspectes: els de caràcter expositiu 
(cursiva) i els dubtes i respostes suscitats. 
 
Les modificacions plantejades per modificar la normativa de terrasses estan organitzades 
en un total d’onze punts: 
 
1.-Distàncies 
 
Les distàncies orientatives es flexibilitzen per oferir la possibilitat que s’adaptin a cada 
territori (districte) en concret. En aquest sentit es deixa molta més capacitat al territori 
per decidir seguint unes normes genèriques per al conjunt de la ciutat. 
 
2.-Ubicació 
 
El criteri de front de façana passa a ser preferent. 
 
3.- Elements 
 
No es modifiquen. La prohibició a les estufes de tot tipus (elèctriques o de gas) es manté. 
 
Dubtes, aportacions i comentaris: Per part de les persones integrants de la Comissió de 
Seguiment es pregunta per la raó de mantenir aquesta prohibició. Des de l’Ajuntament es 
contempla com una mesura de lluita contra el canvi climàtic. Escalfar l’aire del carrer no 
té sentit si es vol contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Les terrasses són llocs de 
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troba i esbarjo que tradicionalment la gent utilitza quan fa bon temps, de manera que no 
té sentit la utilització d’aquests elements. 
 
4.- Condicions dels establiments 
 
Es manté la necessitat de complir amb la llei d’accessibilitat dels establiments que es 
d’obligat compliment. 
 
Dubtes, aportacions i comentaris: Per part de les entitat es demana si aquells 
establiments que hagin perdut la seva llicència de terrassa a causa de la entrada en vigor 
de l’ordenança actual, en cas que puguin recuperar la llicència en virtut de l’entrada en 
vigor de les noves normes, hauran d’adaptar el seu establiment. En aquest sentit des de 
la taula es respon afirmativament, indicant que l’obligatorietat a adaptar-se a la llei 
d’accessibilitat és per a tots els establiments des de l’any 2003. En aquest sentit 
l’ordenança no modifica res amb les modificacions que es plantegen. 
 
S’insisteix des de les entitats que amb la normativa vigent l’any 2012 l’aforament de la 
terrassa no comptava per l’aforament general de l’establiment i que en funció d’això 
establiments petits amb terrassa no es veien obligats a complir la normativa 
d’accessibilitat. El responsable municipal indica que el compliment d’aquest aspecte era 
vigent des de l’any 2003, de manera que la terrassa comptava com a aforament total i en 
cas de superar l’establert per la llei calia l’adaptació. S’apunta que una altra cosa era si 
l’Ajuntament feia complir aquesta obligatorietat en tot moment i de manera exhaustiva. 
 
En relació a l’aforament també es planteja que la norma ha d’aclarir si l’aforament 
exterior pot ser superior a l’aforament interior. 
 
La nova normativa marcarà criteris que definiran les terrasses emblemàtiques a fi de 
garantir la seva continuïtat. En aquest sentit es planteja crear un catàleg de terrasses 
emblemàtiques. 
 
Dubtes, aportacions i comentaris: Des de les entitats es reclama la possibilitat de 
recuperar terrasses emblemàtiques que van perdre la seva llicència. 
 
Es prohibirà l’autoservei, de manera que totes les terrasses hauran d’estar assistides per 
personal de l’establiment. Per altra banda, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de les 
condicions laborals segons estableix la llei, informant les persones treballadores dels seus 
drets i facilitant la presentació de denúncies en aquells casos que aquests estiguin 
vulnerats. 
 
Dubtes, aportacions i comentaris: Aquest aspecte porta a un intens debat per part 
d’algunes de les entitats que demanen com farà aquesta tasca l’Ajuntament i fins i tot es 
planteja si l’Ajuntament ha de desenvolupar aquest paper, si ja el duen a terme les 
instàncies corresponents. També es considera que aquesta pràctica pot desembocar en 
una situació en la que tothom pugui denunciar a tothom sense fonaments. Des dels 
responsables municipals es comenta que aquesta funció ja la desenvolupa actualment 
l’Ajuntament en aquest i altres àmbits, doncs es part de la seva funció vetllar pel bon 
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funcionament de la ciutat i que aquesta situació de denúncia sense fonaments que 
s’apunta no es produeix. De tota manera, des de les entitats no es veu bé que la 
normativa expliciti de manera escrita aquest paper de l’Ajuntament. Es considera que 
l’ordenança es posa en aspectes que van més enllà del que li pertoca 
 
5.- Ordenacions singulars i distribucions prèvies 
 
Desapareixen en virtut de la creació de les zones de criteris territorials i les zones 
d’excel·lència. 
 
6.- Zones de criteris territorials 
 
Per casos excepcionals, en els que s’adequarà l’aplicació de l’ordenança a les singularitats 
i usos de l’espai públic, en especial places, rambles. 
 
7.- Zones d’excel·lència 
 
Són zones que a criteri de l’Ajuntament es considera que per la seva ubicació singular 
tenen una qualitat superior a la mitja (Plaça Real, Front Marítim,...). Aquestes zones es 
regularien de manera específica i fins i tot es proposaria que cadascuna disposés d’un 
llibre d’estil a seguir pel que fa al disseny de les terrasses de manera que es cercaria una 
uniformitat. 
 
8.- Llicències 
 
Es mantenen els requisits sense modificacions i la renovació serà de caràcter anual.  
 
9.- Sancions 
Es mantenen, s’endureixen en alguns casos i es clarifiquen. 
 
10.- Comissió Tècnica i Ponència Tècnica de terrasses 
 
Són òrgans col·legiats interns de l’Ajuntament que es creen en el marc de l’ordenança. 
 
11.- Aspectes diversos que no es modifiquen 
 
Entre els mateixos s’inclouen els horaris, que es mantenen, segons el decret d’Alcaldia i 
per evitar problemes derivats de la contaminació acústica. 
 
També es manté el càlcul de l’aforament total dels establiments que suma el del local 
més el de la terrassa. 
 
Altres consideracions 
 
Durant el debat es recullen també altres aportacions. 
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En relació a la publicitat a les terrasses es consulta si aquesta estava prohibida. Des de 
l’Ajuntament es respon que aquesta estava prohibida, exceptuant la relativa al propi 
establiment. Però les marques comercials només s’han tolerat en aquells casos que la 
seva presència era mínima. 
 
La persona representant del Col·legi d’Arquitectes manifesta que un grup de treball del 
mateix ha estat estudiant l’espai públic. Una de les conclusions a les que s’ha arribat és 
que existeix una ocupació excessiva de les voreres per part de les terrasses. Es considera 
que manca sensibilitat i informació de la població per conèixer els seus drets envers 
l’espai públic. Consideren que per tal de pacificar el conflicte que pugui existir una 
mesura aplicar seria la de senyalitzar l’espai destinat a terrassa, de manera que tothom 
tingui clar quin és l’espai destinat i es puguin resoldre els abusos. Des de l’Ajuntament es 
manifesta que l’ordenança actual i la modificació recullen aquesta mesura i que, tot i que 
encara no s’ha aplicat, en el futur serà obligatori marcar les terrasses. Aquest aspecte 
suscita en altres persones de la Comissió de Seguiment la pregunta si aquesta mesura no 
facilitarà que es puguin generar denúncies sense fonament, realitzant fotos que apunten 
a una infracció però que no reflecteixen la realitat. En aquest sentit, es manifesta que la 
denúncia serà competència de la Guàrdia Urbana, que serà la responsable d’aixecar acta. 
 
En relació als para-sols des de les entitats s’apunta que la normativa és excessivament 
restrictiva i que obliga a disposar de para-sols que superen els requisits de la norma de 
fabricació estàndard (UNE) pel que fa a la velocitat del vent que han d’aguantar. 
L’ordenança estableix la necessitat que aguantin vents de fins a 80 km/h, quan les 
normes de fabricació estableixen que han d’aguantar com a màxim entre 60 i 65 km/h. 
No queda clar si aquesta especificació queda o no recollida a l’ordenança, o ho està a la 
declaració responsable, però de tota manera es considera que caldria equiparar els 
requisits als de la industria. 
 
Des dels responsables municipals es destaca que un dels objectius bàsics de la 
modificació de la normativa és descentralitzar la decisió respecte a les especificitats de 
les terrasses, adaptant-la a cada situació. Es postula que cada territori pugui decidir 
segons el cas concret com s’aplica la normativa, la qual estableix uns criteris generals. Es 
vol flexibilitzar l’aplicació de la normativa per evitar els problemes d’aplicació que ha 
tingut fins ara l’ordenança vigent. Al respecte d’aquesta qüestió es recull algun 
posicionament crític amb la possibilitat d’existència de criteris territorials, doncs es 
considera que poden ser generadors d’arbitrarietats i donar peu a l’existència de 
diferents ordenacions singulars per a cada territori. En aquest sentit es sol·licita que els 
criteris territorials siguin públics i no puguin modificar-se de manera arbitrària. Els 
responsables municipals postulen que tot i que es puguin establir unes normes d’inici 
aquestes es poden modificar i adaptar a diferents situacions que puguin sorgir en el 
futur. 
 
En relació al procés participatiu es recullen un parell més de dubtes. Per una banda, es 
demana concretar el paper de la Comissió de Seguiment. En aquest sentit el Sr. Xavier 
Moreno recorda les principals funcions; aprovar la metodologia exposada, valorant si es 
considera suficient per generar un debat ampli, plural i divers validar els agents convidats 
a formar part de la Comissió de Seguiment i en cas necessari proposar de nous, valorar la 
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presentació del contingut de la normativa de les terrasses que s’ha realitzat a fi de decidir 
si es considera adient per a ser base del debat durant el procés participatiu i realitzar un 
seguiment dels espais participatius i dels resultats que es generaran. 
 
Per altra banda, es demana conèixer si està definit quins seran els agents que 
participaran a les sessions de debat presencial. S’acorda traslladar la informació als 
membres de la comissió de seguiment. 
Tancament de la sessió 
Es recorda que en una setmana caldria que les entitats de la Comissió de Seguiment 
poguessin validar la metodologia plantejada, així com els agents que constitueixen la 
Comissió de Seguiment, de manera que demana que si hi ha cap esmena que es faci 
arribar al servei de Participació Ciutadana d’Ecologia Urbana. 
Recorda quin ha estat el procés desenvolupat fins aquest moment. Emplaça a les 
persones assistents a la propera reunió a celebrar-se al mes d’abril i en la que es donarà 
compte de l’evolució dels estudis efectuats, conclusions, propostes planejament i 
aportacions de les associacions. 
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INTRODUCCIÓ 
 
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el procés de modificació de l'ordenança de 
Terrasses de la ciutat. L'objecte d'aquests treballs és flexibilitzar el contingut normatiu de 
l'ordenança per tal de facilitar la seva aplicació i respon a la problemàtica generada per 
l'anterior ordenança, de finals de l’any 2013, que fixava una regulació molt específica 
respecte a l'espai públic de molt difícil compliment. 
 
La nova ordenança aborda diversos elements; l'adaptació de l'aplicació de l'ordenança a 
les singularitats territorials, les condicions de les terrasses en l'espai públic i els seus 
elements, les condicions del servei i la governança i gestió de l'ordenança, que es reforça, 
aquesta darrera, amb la creació d'una ponència tècnica de terrasses, amb l'objectiu de 
donar suport a les estructures tècniques dels districte en la correcta aplicació de la 
normativa. 
 
Amb l’objectiu de compartir i contrastar la proposta sobre la reforma de l’ordenança, es 
planteja un procés de participació. Aquest procés ha de permetre una recollida oberta de 
propostes i consideracions de la ciutadania mitjançant diferents mecanismes: 
 
La plataforma Decidim (https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses/steps) 
 
Sessions informatives i de treball territorialitzades en els àmbits on s'ha generat més 
debat públic en relació a l’ordenança de les Terrasses. En concret: 
 
Sessió àmbit Gràcia (amb especial atenció al barri de la Vila de Gràcia). 
Sessió àmbit Eixample (amb especial atenció al barri de la Sagrada Família). 
Sessió àmbit Sants (amb especial atenció als barris de Hostafrancs i Poble-sec). 
Sessió àmbit Sant Martí (amb especial atenció al barri del Poblenou). 
Sessió àmbit Ciutat Vella. 
Sessions de treball amb una comissió de seguiment del procés participatiu, espai 
constituït amb els agents de ciutat implicats en el projecte. 
 
El procés participatiu s’emmarcarà dintre del període de valoració de la fase d’informació 
pública, amb l’objectiu de considerar el conjunt de les aportacions en la redacció del 
document final. 
 
El present informe recull els resultats de la sessió de debat territorialitzada del Districte 
de l’Eixample, desenvolupada el dia 10 d’Abril de 2018. 
 
  

https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses/steps
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Dades bàsiques 
 
Data, hora i lloc: 10 d’Abril de 2018 de 18.30h a 20.00h, a la sala de plens de la seu del 
districte de l’Eixample, Aragó 311. 
 
Convocatòria: la convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant correu 
electrònic a diferents entitats relacionades amb l’àmbit, especialment del barri de la 
Sagrada Família. 
 
Participants: la sessió va comptar amb la participació d’un representant de l’Eix Comercial 
Sagrada Família, més l’assistència de vuit persones de l’equip tècnic municipal del 
territori. 
 
També s’ha comptat amb l’assistència de representants de l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUiQV), a més de la Gerència d’Ecologia Urbana. 
 
Metodologia 
 
La sessió de treball s’ha desenvolupat en tres moments diferenciats: 
 
Una primera part informativa i de context del projecte de modificació de la normativa de 
terrasses, així com de presentació del procés participatiu a desenvolupar en el seu marc.  
 
Una segona part, també de caràcter informatiu, durant la qual es va realitzar una 
presentació del principal contingut de la modificació de la normativa de terrasses. 
 
Una tercera i darrera part, durant la qual es va donar pas a un torn obert de paraules de 
les persones assistents. 
 
 
Resum de la primera part informativa: explicació del context i del procés de participació 
ciutadana 
 
Durant la primera part informativa i de contextualització el Sr. Xavier Moreno, 
responsable de participació de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de 
Barcelona, ha presentat els objectius de la sessió, posant en context la modificació de la 
normativa de terrasses i presentant els espais previstos per a desenvolupar el procés 
participatiu.  
 
El Sr. Xavier Moreno ha iniciat la seva exposició recordant que la darrera ordenança de 
terrasses va ser aprovada a finals de l’any 2013, però que des de la seva aprovació ha 
presentat diferents dificultats per a la seva aplicació. Per aquesta raó l’Ajuntament a l’any 
2015, inicia un procés per a la seva revisió. Al darrer trimestre de l’any 2017, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració acorden les bases per a la 
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modificació de la normativa. Entre el 8 de febrer i el 22 de març ha estat obert el tràmit 
d’informació pública i al·legacions. 
 
En aquest context es genera la necessitat d’encetar un procés de participació ciutadana 
que permeti promoure el debat al voltant del text acordat i cercar consensos per tal de 
validar-lo. Els espais i mecanismes de què es dota el procés participatiu són: 
 
Comissió de Seguiment, constituïda per les persones representants de diferents entitats 
de la ciutat. La seva missió és vetllar perquè el procés participatiu s’està desenvolupant 
amb total garantia i que inclou tots els agents que hi són vinculats a l’àmbit de debat, de 
manera que sigui reflex de la pluralitat de la ciutadania. 
 
Debat online, mitjançant la plataforma digital Decidim, per tal d’obrir al gruix de la 
ciutadania el debat i el recull d’aportacions. 
 
Debat presencial. Es preveu organitzar fins a cinc sessions de debat territorialitzades. 
L’objectiu dels tallers és portar el debat als territoris per tal de veure com hi encaixa la 
norma. Les sessions no són obertes, sinó que es convoca a les entitats de cada territori, 
per tal que l’assistència sigui plural i diversa, vetllant que hi puguin ser presents 
representants de la pluralitat de discursos existents al territori. Des de l’Ajuntament 
s’assumeix el compromís que el que sigui resultat de les sessions de debat tingui la 
mateixa validesa que les al·legacions que es realitzin durant el període d’informació 
pública. 
 
Informes de resultats dels diferents espais participatius i informe de retorn en el que 
s’inclou el destí de les aportacions, indicant de manera motivada si han estat o no 
incorporades al text de la normativa.  
 
Resum de la segona part informativa: explicació dels aspectes bàsics de la modificació de 
l’ordenança 
 
A la segona part el Sr. Xavier Olivella de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat 
de Vida (IMPUiQV) va presentar els principals elements de la modificació de la normativa 
de terrasses.  
 
Les modificacions plantejades per modificar la normativa de terrasses estan organitzades 
en un total d’onze punts: 
 
1.-Distàncies 
Les distàncies orientatives es flexibilitzen per oferir la possibilitat que s’adaptin a cada 
territori (districte) en concret. En aquest sentit es deixa molta més capacitat al territori 
per decidir seguint unes normes genèriques per al conjunt de la ciutat. 
 
2.-Ubicació  
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El criteri de front de façana passa a ser preferent. 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 
 
3.- Elements  
No es modifiquen. S’estableix la prohibició a les estufes de gas en períodes d’alta 
contaminació i de manera total a partir del 2025.  
 
4.- Condicions dels establiments  
Es manté la necessitat de complir amb la llei d’accessibilitat dels establiments que es 
d’obligat compliment per a tots els establiments des de l’any 2003. En aquest sentit 
l’ordenança no modifica res amb les modificacions que es plantegen. 
 
La nova normativa marcarà criteris que definiran les terrasses emblemàtiques a fi de 
garantir la seva continuïtat. En aquest sentit es planteja crear un catàleg de terrasses 
emblemàtiques.  
 
Es prohibirà l’autoservei, de manera que totes les terrasses hauran d’estar assistides per 
personal de l’establiment.  
 
Per altra banda, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de les condicions laborals segons 
estableix la llei, informant les persones treballadores dels seus drets i facilitant la 
presentació de denúncies en aquells casos que aquests estiguin vulnerats.  
 
5.- Ordenacions singulars i distribucions prèvies  
Es deroguen en dos anys. Mentrestant es poden modificar. 
 
6.- Zones de criteris territorials 
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. 
 
Els  decrets  d’aprovació  de  criteris  territorials  Regulen únicament % d’ocupació, quin 
mobiliari i si s’ha de retirar cada dia.. 
 
7.- Zones d’excel·lència 
Són zones que a criteri de l’Ajuntament es considera que per la seva ubicació singular 
tenen una qualitat superior a la mitja  (Plaça Real, Front Marítim,...). Aquestes zones es 
regularien de manera específica i fins i tot es proposaria que cadascuna disposés d’un 
llibre d’estil a seguir pel que fa al disseny de les terrasses de manera que es cercaria una 
uniformitat. 
 
8.- Llicències 
Es mantenen els requisits sense modificacions i la renovació serà de caràcter anual. 
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9.- Sancions 
Es mantenen, s’endureixen en alguns casos i es clarifiquen. 
 
10.- Comissió Tècnica i Ponència Tècnica de terrasses 
Són òrgans col·legiats interns de l’Ajuntament que es creen en el marc de l’ordenança. 
 
11.- Aspectes diversos que no es modifiquen 
Entre els mateixos s’inclouen els horaris, que es mantenen, segons el decret d’Alcaldia i 
per evitar problemes derivats de la contaminació acústica.  
 
També es manté el càlcul de l’aforament total dels establiments que suma el del local 
més el de la terrassa. 
 
Resum del torn obert de paraules 
 
Un cop finalitzada l’exposició de caràcter informatiu s’ha obert un torn obert de paraules 
per tal de resoldre dubtes i recollir valoracions o aportacions a les modificacions 
presentades: 
 
La Sra. Antonia Utrera, representant de l’Eix Comercial Sagrada Família, manifesta que la 
seva motivació a assistir a la sessió és l’existència d’un conflicte a l’entorn de la Sagrada 
Família pel que fa a l’establiment de terrasses. Vol conèixer de quina manera la 
modificació de l’ordenança incidirà en la situació actual. Des de la taula s’explica que tot i 
que des del Districte s’està treballant una proposta de modificació de l’ordenança 
singular, aquesta esta condicionada per l’existència d’obres, les quals incideixen en la 
mobilitat i en els itineraris del trànsit rodat. Es manifesta que existeix una al·legació de 
caràcter total a la modificació per part de les entitats veïnals i que en aquesta situació es 
contraposen els interessos dels restauradors i del veïnat. En l’àmbit s’ha fet una prova 
pilot per ubicar terrasses fora de la vorera i sobre plataformes a la calçada. Es manifesta 
que cal esperar a l’aprovació de la modificació de l’ordenança que està prevista per al 
mes de maig. Un cop es disposi dels nous criteris es procedirà a negociar la modificació 
de l’ordenança singular de la Sagrada Família. 
 
Des de l’àmbit de la restauració es vol traslladar que han tingut moltes despeses per 
aplicar l’ordenança vigent i que va ser complicat adaptar-se. Estan a l’espera de conèixer 
que s’aplicarà. 
 
Davant de la baixa assistència de persones i entitats a la sessió, la Sra. Olga Bastidas, 
tècnica de barri del barri de la Sagrada Família, manifesta que molta gent del barri de la 
Sagrada Família ha estat convocada i no ha vingut perquè saben que el dia 7 de maig 
l’ordenança ha d’estar aprovada i han valorat que el procés desenvolupat no és un procés 
participatiu, que la convocatòria ha estat en un període de temps molt curt i que els 
resultats ja estan definits. Demana que de cara a les entitats i la ciutadania, aquestes 
qüestions es tractin amb més cura. Demana que des de l’Ajuntament no es confongui a la 
ciutadania anomenant procés participatiu al que són sessions informatives i per recollir 
aportacions.  
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Des de la taula es manifesta que el procés participatiu ha arribat sobrevingut quan el 
procés de modificació de l’ordenança està molt avançat degut a l’entrada en vigor de la 
nova normativa de participació ciutadana de la ciutat, l qual obliga a desenvolupar 
processos participatius en els moments d’informació pública inicial de les tramitacions. 
En aquest cas s’ha solapat l’aprovació de l’ordenança amb l’aprovació de la normativa de 
participació. De totes maneres el procés participatiu s’ha dissenyat i es desenvolupa amb 
totes les garanties i l’Ajuntament té el compromís de tractar les aportacions recollides 
durant el procés de la mateixa manera que les al·legacions que s’hagin pogut presentar, 
valorant la seva incorporació. El procés es desenvolupa amb voluntat d’escoltar la 
ciutadania i es manifesta que cal posar en valor els esforços i els aspectes positius i que 
per descomptat cal treballar els aspectes a millorar. 
 
Tancament de la sessió 
 
El Sr. Xavier Moreno agraeix l’assistència, recorda els espais per presentar propostes i 
dóna per tancada la sessió. 
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INTRODUCCIÓ 
 
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el procés de modificació de l'ordenança de 
Terrasses de la ciutat. L'objecte d'aquests treballs és flexibilitzar el contingut normatiu de 
l'ordenança per tal de facilitar la seva aplicació i respon a la problemàtica generada per 
l'anterior ordenança, de finals de l’any 2013, que fixava una regulació molt específica 
respecte a l'espai públic de molt difícil compliment. 
 
La nova ordenança aborda diversos elements; l'adaptació de l'aplicació de l'ordenança a 
les singularitats territorials, les condicions de les terrasses en l'espai públic i els seus 
elements, les condicions del servei i la governança i gestió de l'ordenança, que es reforça, 
aquesta darrera, amb la creació d'una ponència tècnica de terrasses, amb l'objectiu de 
donar suport a les estructures tècniques dels districte en la correcta aplicació de la 
normativa. 
 
Amb l’objectiu de compartir i contrastar la proposta sobre la reforma de l’ordenança, es 
planteja un procés de participació. Aquest procés ha de permetre una recollida oberta de 
propostes i consideracions de la ciutadania mitjançant diferents mecanismes: 
La plataforma Decidim (https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses/steps) 
 
Sessions informatives i de treball territorialitzades en els àmbits on s'ha generat més 
debat públic en relació a l’ordenança de les Terrasses. En concret: 
 
Sessió àmbit Gràcia (amb especial atenció al barri de la Vila de Gràcia). 
Sessió àmbit Eixample (amb especial atenció al barri de la Sagrada Família). 
Sessió àmbit Sants (amb especial atenció als barris d’Hostafrancs i Poble-sec). 
Sessió àmbit Sant Martí (amb especial atenció al barri del Poblenou). 
Sessió àmbit Ciutat Vella. 
 
Sessions de treball amb una comissió de seguiment del procés participatiu, espai 
constituït amb els agents de ciutat implicats en el projecte. 
El procés participatiu s’emmarcarà dintre del període de valoració de la fase d’informació 
pública, amb l’objectiu de considerar el conjunt de les aportacions en la redacció del 
document final. 
 
El present informe recull els resultats de la sessió de debat territorialitzada del Districte 
de Sants-Montjuïc, desenvolupada el dia 11 d’Abril de 2018. 

https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses/steps
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Dades bàsiques 
 
Data, hora i lloc: 11 d’Abril de 2018 de 18.30h a 20.00h, a la sala de plens Sala Anselm 
Cartaña de la seu del Districte de Sants-Montjuïc, carrer Creu Coberta, 104. 
Convocatòria: la convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant correu 
electrònic a diferents entitats relacionades amb l’àmbit, especialment del barris 
d’Hostafrancs i Poble-sec. 
Participants: la sessió va comptar amb la participació de deu persones d’establiments de 
restauració de la zona, conselleres i conselleres de diferents grups municipals del 
Districte, així com diferents membres de l’equip tècnic municipal del territori. 
També s’ha comptat amb l’assistència de representants de l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUiQV), a més de la Gerència d’Ecologia Urbana. 
 
Metodologia 
 
La sessió de treball s’ha desenvolupat en tres moments diferenciats: 
Una primera part informativa i de context del projecte de modificació de la normativa de 
terrasses, així com de presentació del procés participatiu a desenvolupar en el seu marc.  
Una segona part, també de caràcter informatiu, durant la qual es va realitzar una 
presentació del principal contingut de la modificació de la normativa de terrasses. 
Una tercera i darrera part, durant la qual es va donar pas a un torn obert de paraules de 
les persones assistents. 
 
Resum de la primera part informativa: explicació del context i del procés de participació 
ciutadana 
 
Durant la primera part informativa i de contextualització el Sr. Xavier Moreno, 
responsable de participació de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de 
Barcelona, ha presentat els objectius de la sessió, posant en context la modificació de la 
normativa de terrasses i presentant els espais previstos per a desenvolupar el procés 
participatiu.  
El Sr. Xavier Moreno ha iniciat la seva exposició recordant que la darrera ordenança de 
terrasses va ser aprovada a finals de l’any 2013, però que des de la seva aprovació ha 
presentat diferents dificultats per a la seva aplicació. Per aquesta raó l’Ajuntament a l’any 
2015, inicia un procés per a la seva revisió. Al darrer trimestre de l’any 2017, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració acorden les bases per a la 
modificació de la normativa. Entre el 8 de febrer i el 22 de març ha estat obert el tràmit 
d’informació pública i al·legacions. 
 
En aquest context es genera la necessitat d’encetar un procés de participació ciutadana 
que permeti promoure el debat al voltant del text acordat i cercar consensos per tal de 
validar-lo. Els espais i mecanismes de què es dota el procés participatiu són: 
Comissió de Seguiment, constituïda per les persones representants de diferents entitats 
de la ciutat. La seva missió és vetllar perquè el procés participatiu s’està desenvolupant 
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amb total garantia i que inclou tots els agents que hi són vinculats a l’àmbit de debat, de 
manera que sigui reflex de la pluralitat de la ciutadania. 
 
Debat online, mitjançant la plataforma digital Decidim, per tal d’obrir al gruix de la 
ciutadania el debat i el recull d’aportacions. 
 
Debat presencial. Es preveu organitzar fins a cinc sessions de debat territorialitzades. 
L’objectiu dels tallers és portar el debat als territoris per tal de veure com hi encaixa la 
norma. Les sessions no són obertes, sinó que es convoca a les entitats de cada territori, 
per tal que l’assistència sigui plural i diversa, vetllant que hi puguin ser presents 
representants de la pluralitat de discursos existents al territori. Des de l’Ajuntament 
s’assumeix el compromís que el que sigui resultat de les sessions de debat tingui la 
mateixa validesa que les al·legacions que es realitzin durant el període d’informació 
pública. 
 
Informes de resultats dels diferents espais participatius i informe de retorn en el que 
s’inclou el destí de les aportacions, indicant de manera motivada si han estat o no 
incorporades al text de la normativa.  
 
Resum de la segona part informativa: explicació dels aspectes bàsics de la modificació de 
l’ordenança 
 
A la segona part el Sr. Xavier Olivella de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat 
de Vida (IMPUiQV) va presentar els principals elements de la modificació de la normativa 
de terrasses.  
Les modificacions plantejades per modificar la normativa de terrasses estan organitzades 
en un total d’onze punts: 
 
1.-Distàncies 
Les distàncies orientatives es flexibilitzen per oferir la possibilitat que s’adaptin a cada 
territori (districte) en concret. En aquest sentit es deixa molta més capacitat al territori 
per decidir seguint unes normes genèriques per al conjunt de la ciutat. 
 
2.-Ubicació  
El criteri de front de façana passa a ser preferent. 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 
 
3.- Elements  
No es modifiquen. S’estableix la prohibició a les estufes de gas en períodes d’alta 
contaminació i de manera total a partir del 2025.  
 
4.- Condicions dels establiments  
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Es manté la necessitat de complir amb la llei d’accessibilitat dels establiments que es 
d’obligat compliment per a tots els establiments des de l’any 2003. En aquest sentit 
l’ordenança no modifica res amb les modificacions que es plantegen. 
 
La nova normativa marcarà criteris que definiran les terrasses emblemàtiques a fi de 
garantir la seva continuïtat. En aquest sentit es planteja crear un catàleg de terrasses 
emblemàtiques.  
 
Es prohibirà l’autoservei, de manera que totes les terrasses hauran d’estar assistides per 
personal de l’establiment.  
Per altra banda, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de les condicions laborals segons 
estableix la llei, informant les persones treballadores dels seus drets i facilitant la 
presentació de denúncies en aquells casos que aquests estiguin vulnerats.  
 
5.- Ordenacions singulars i distribucions prèvies  
Es deroguen en dos anys. Mentrestant es poden modificar. 
 
6.- Zones de criteris territorials 
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. 
Els  decrets  d’aprovació  de  criteris  territorials  Regulen únicament % d’ocupació, quin 
mobiliari i si s’ha de retirar cada dia.. 
 
7.- Zones d’excel·lència 
Són zones que a criteri de l’Ajuntament es considera que per la seva ubicació singular 
tenen una qualitat superior a la mitja  (Plaça Real, Front Marítim,...). Aquestes zones es 
regularien de manera específica i fins i tot es proposaria que cadascuna disposés d’un 
llibre d’estil a seguir pel que fa al disseny de les terrasses de manera que es cercaria una 
uniformitat. 
 
8.- Llicències 
Es mantenen els requisits sense modificacions i la renovació serà de caràcter anual. 
 
9.- Sancions 
Es mantenen, s’endureixen en alguns casos i es clarifiquen. 
 
10.- Comissió Tècnica i Ponència Tècnica de terrasses 
Són òrgans col·legiats interns de l’Ajuntament que es creen en el marc de l’ordenança. 
 
11.- Aspectes diversos que no es modifiquen 
Entre els mateixos s’inclouen els horaris, que es mantenen, segons el decret d’Alcaldia i 
per evitar problemes derivats de la contaminació acústica.  
 



 

38  

També es manté el càlcul de l’aforament total dels establiments que suma el del local 
més el de la terrassa. 
Resum del torn obert de paraules 
 
Un cop finalitzada l’exposició de caràcter informatiu s’ha obert un torn obert de paraules 
per tal de resoldre dubtes i recollir valoracions o aportacions a les modificacions 
presentades: 
 
El President de l’Associació de Bars del Carrer Blai/Blesa, Òscar Sala, pregunta si el 
manteniment dels horaris es farà respecte la situació actua, perquè ells tenen una 
ordenació singular, en la qual l’horari permès és inferior en una hora a l’estandard.  
Consulta si un cop aprovada la modificació no es podrà revertir aquesta situació i poder 
demanar obrir les terrasses més temps que el permès ara.  El senyor Sr. Xavier Olivella 
comenta que el Gremi de Restauradors i l’Associació van impugnar aquesta situació, però 
comenta que en l’aplicació de la normativa modificada el Districte no podrà modificar 
aquesta situació, perquè existeix una normativa de rang superior, que és la regulació 
mediambiental que estableix uns mapes de soroll per zones i que estableix que si es 
supera determinat nivell de soroll no es poden autoritzar fonts de soroll a partir de 
determinada hora. Cal determinar si les terrasses són font de soroll i en cas positiu la 
llicència estaria limitada fins l’hora que determini la normativa.  
 
El Sr. Sala consulta si per aplicar la norma en relació al soroll s’analitza local a local. El Sr. 
Olivella respon que hi ha sentències que indiquen que s’ha de realitzar local a local i 
d’altres que s’ha de tractar tot el conjunt com un focus de soroll, i que no es poden 
tractar de manera independent perquè la suma fan el conjunt de soroll. El Districte haurà 
de fer una mesura monomètrica per tal de prendre una decisió. En cas que un regidor/a 
pugui donar llicències fora de la normativa estaria subjecte a un delicte legal, i per tant 
aquestes situacions es valoren de manera molt curosa.  
 
El Sr. Sala també consulta sobre la possibilitat d’ampliar taules a les terrasses. En aquest 
sentit des de la taula es respon que l’ordenança contempla aquesta possibilitat però 
supeditada a diferents elements, com són el soroll, l’espai disponible, el volum de 
persones que hi transiten, seguretat, la possibilitat que sigui pas de vehicles 
d’emergència, l’accessibilitat i altres. També cal tenir en compte que l’espai disponible 
s’ha de distribuir entre els diferents operadors. El districte en funció de tots aquests 
aspectes i de la demanda haurà de determinar quin és l’espai disponible per a les 
terrasses. 
 
L’advocada de l’Associació de Bars del Carrer Blai/Blesa demana aclariments respecte 
quina norma serà aplicable en el termini en que les ordenacions singulars siguin encara 
vigents. En aquest sentit el Sr. Olivella comenta que l’ordenació singular no pot regular 
els horaris. Si que pot regular l’espai que ocupen les terrasses. La modificació diu que en 
un termini màxim de dos anys en el cas de les ordenacions singulars es mantindran els 
criteris de la normativa actual, a no ser que sigui modificada aquesta ordenació singular a 
demanda del districte o dels restauradors. 
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Eudald Candaló de l’establiment El carro gros (Pl. Sortidor, en relació a la possibilitat de 
creació de zones d’excel·lència, i específicament en relació a la creació de llibres d’estil 
per homogeneïtzar aquestes zones, considera que seria interessant aplicar aquest criteri 
també a les zones amb criteris territorials per donar a determinades zones uns mateixos 
criteris estètics. Des de la taula es comenta que l’objectiu de l’ordenança no és 
homogeneïtzar el mobiliari de la ciutat, més enllà de determinar quins elements poden 
ubicar-se en una terrassa (taules, cadires i para-sols). La zona d’excel·lència pretén 
homogeneïtzar determinats espais singulars de Barcelona. A la resta de terrasses cada 
operador pot posar les cadires i taules que vulgui, no s’estipulen materials, només es 
demana que les taules i cadires tinguin tacos  de goma a les potes per evitar sorolls. Cada 
restaurador pot escollir el que millor s’adeqüi a allò que consideri adient. De tota manera 
l’ordenança actual estipula una mínima homogeneïtzació respecte colors i altres 
elements. 
 
Es demana si es podrà escollir entre mòduls bàsics i mòduls reduïts, escollint dos mòduls 
reduïts enlloc d’un de bàsic. Xavier Olivella comenta que la modificació de l’ordenança  
no recull això, de manera que es continua com fins ara.  
 
Una altra consulta és realitza en relació a si les terrasses podran superar l’aforament 
interior del local. Des de la taula es comenta que la terrassa és un element 
complementari, de manera que la voluntat seria que les terrasses no superin l’aforament 
del local, però la norma no estipula res estrictament al respecte, de manera que dóna 
peu a interpretacions per part dels districtes segons cada cas. 
 
Es consulta que és el front de façana i es comenta que és l’espai de façana que ocupa el 
local. 
 
Es consulta com es distribuiran les taules als espais on coincideixen diferents 
restauradors. En aquest sentit es mantindran els criteris actuals. 
 
En relació a les estufes es consulta si la prohibició al 2025 afecta  només a les estufes de 
gas i des de la taula es respon en sentit afirmatiu. 
 
Es recull una demanda d’aclariment respecte la durada del procés participatiu. Xavier 
Moreno comenta que les sessions presencials al territori es desenvoluparan 
aproximadament fins al dia 20 d’abril. Amb el resultat de les sessions es redactarà un 
document que es presentarà a la Comissió de Seguiment per tal que l’acabi de 
complementar i el pugui validar, amb el que el procés es tancaria amb la presentació d’un 
document de retorn amb les respostes a les aportacions recollides. 
La tramitació continuaria passant per dos òrgans, un que l’informa i un altre que l’aprova, 
per fer l’aprovació definitiva. Hi ha voluntat de fer-ho el més aviat possible, i tot i que no 
hi ha data exacta, és possible que l’aprovació definitiva serà entre finals de maig i el mes 
de juny. Per això les aportacions del procés participatiu han de fer-se abans de finals 
d’aquest mes per tal que es pugui donar resposta. 
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Tancament de la sessió 
 
El Sr. Xavier Moreno agraeix l’assistència, recorda els espais per presentar propostes i 
dóna per tancada la sessió. 
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INTRODUCCIÓ 
 
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el procés de modificació de l'ordenança de 
Terrasses de la ciutat. L'objecte d'aquests treballs és flexibilitzar el contingut normatiu de 
l'ordenança per tal de facilitar la seva aplicació i respon a la problemàtica generada per 
l'anterior ordenança, de finals de l’any 2013, que fixava una regulació molt específica 
respecte a l'espai públic de molt difícil compliment. 
 
La nova ordenança aborda diversos elements; l'adaptació de l'aplicació de l'ordenança a 
les singularitats territorials, les condicions de les terrasses en l'espai públic i els seus 
elements, les condicions del servei i la governança i gestió de l'ordenança, que es reforça, 
aquesta darrera, amb la creació d'una ponència tècnica de terrasses, amb l'objectiu de 
donar suport a les estructures tècniques dels districte en la correcta aplicació de la 
normativa. 
 
Amb l’objectiu de compartir i contrastar la proposta sobre la reforma de l’ordenança, es 
planteja un procés de participació. Aquest procés ha de permetre una recollida oberta de 
propostes i consideracions de la ciutadania mitjançant diferents mecanismes: 
La plataforma Decidim (https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses/steps) 
 
Sessions informatives i de treball territorialitzades en els àmbits on s'ha generat més 
debat públic en relació a l’ordenança de les Terrasses. En concret: 
 
Sessió àmbit Gràcia (amb especial atenció al barri de la Vila de Gràcia). 
Sessió àmbit Eixample (amb especial atenció al barri de la Sagrada Família). 
Sessió àmbit Sants (amb especial atenció als barris de Hostafrancs i Poble-sec). 
Sessió àmbit Sant Martí (amb especial atenció al barri del Poblenou). 
Sessió àmbit Ciutat Vella. 
 
Sessions de treball amb una comissió de seguiment del procés participatiu, espai 
constituït amb els agents de ciutat implicats en el projecte. 
 
El procés participatiu s’emmarcarà dintre del període de valoració de la fase d’informació 
pública, amb l’objectiu de considerar el conjunt de les aportacions en la redacció del 
document final. 
 
El present informe recull els resultats de la sessió de debat territorialitzada del Districte 
de Gràcia, desenvolupada el dia 17 d’Abril de 2018. 

https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses/steps
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Dades bàsiques 
 
Data, hora i lloc: 17 d’Abril de 2018 de 18.30h a 20.00h, a la sala de plens de la seu del 
districte de Gràcia, Plaça de la Vila, 2. 
 
Convocatòria: la convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant correu 
electrònic a diferents entitats relacionades amb l’àmbit, especialment del barri de la Vila 
de Gràcia. 
 
Participants: la sessió va comptar amb la participació d’una persona en representació de 
l’Associació de Veïns de la Plaça Lesseps,  dues persones en representació del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), una de l’AAVV del Carrer Torrijos i sis persones 
d’establiments de restauració de la zona, així com diferents membres de l’equip tècnic 
municipal del territori. 
 
També s’ha comptat amb l’assistència de representants de l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUiQV), a més de la Gerència d’Ecologia Urbana. 
Metodologia 
 
La sessió de treball s’ha desenvolupat en tres moments diferenciats: 
 
Una primera part informativa i de context del projecte de modificació de la normativa de 
terrasses, així com de presentació del procés participatiu a desenvolupar en el seu marc.  
Una segona part, també de caràcter informatiu, durant la qual es va realitzar una 
presentació del principal contingut de la modificació de la normativa de terrasses. 
Una tercera i darrera part, durant la qual es va donar pas a un torn obert de paraules de 
les persones assistents. 
Resum de la primera part informativa: explicació del context i del procés de participació 
ciutadana 
 
Durant la primera part informativa i de contextualització el Sr. Xavier Moreno, 
responsable de participació de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de 
Barcelona, ha presentat els objectius de la sessió, posant en context la modificació de la 
normativa de terrasses i presentant els espais previstos per a desenvolupar el procés 
participatiu.  
 
El Sr. Xavier Moreno ha iniciat la seva exposició recordant que la darrera ordenança de 
terrasses va ser aprovada a finals de l’any 2013, però que des de la seva aprovació ha 
presentat diferents dificultats per a la seva aplicació. Per aquesta raó l’Ajuntament a l’any 
2015, inicia un procés per a la seva revisió. Al darrer trimestre de l’any 2017, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració acorden les bases per a la 
modificació de la normativa. Entre el 8 de febrer i el 22 de març ha estat obert el tràmit 
d’informació pública i al·legacions. 
 
En aquest context es genera la necessitat d’encetar un procés de participació ciutadana 
que permeti promoure el debat al voltant del text acordat i cercar consensos per tal de 
validar-lo. Els espais i mecanismes de què es dota el procés participatiu són: 
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Comissió de Seguiment, constituïda per les persones representants de diferents entitats 
de la ciutat. La seva missió és vetllar perquè el procés participatiu s’està desenvolupant 
amb total garantia i que inclou tots els agents que hi són vinculats a l’àmbit de debat, de 
manera que sigui reflex de la pluralitat de la ciutadania. 
 
Debat online, mitjançant la plataforma digital Decidim, per tal d’obrir al gruix de la 
ciutadania el debat i el recull d’aportacions. 
 
Debat presencial. Es preveu organitzar fins a cinc sessions de debat territorialitzades. 
L’objectiu dels tallers és portar el debat als territoris per tal de veure com hi encaixa la 
norma. Les sessions no són obertes, sinó que es convoca a les entitats de cada territori, 
per tal que l’assistència sigui plural i diversa, vetllant que hi puguin ser presents 
representants de la pluralitat de discursos existents al territori. Des de l’Ajuntament 
s’assumeix el compromís que el que sigui resultat de les sessions de debat tingui la 
mateixa validesa que les al·legacions que es realitzin durant el període d’informació 
pública. 
 
Informes de resultats dels diferents espais participatius i informe de retorn en el que 
s’inclou el destí de les aportacions, indicant de manera motivada si han estat o no 
incorporades al text de la normativa.  
Resum de la segona part informativa: explicació dels aspectes bàsics de la modificació de 
l’ordenança 
 
A la segona part el Sr. Xavier Olivella de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat 
de Vida (IMPUiQV) va presentar els principals elements de la modificació de la normativa 
de terrasses.  
 
Les modificacions plantejades per modificar la normativa de terrasses estan organitzades 
en un total d’onze punts: 
 
1.-Distàncies 
Les distàncies orientatives es flexibilitzen per oferir la possibilitat que s’adaptin a cada 
territori (districte) en concret. En aquest sentit es deixa molta més capacitat al territori 
per decidir seguint unes normes genèriques per al conjunt de la ciutat. 
 
2.-Ubicació  
El criteri de front de façana passa a ser preferent. 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 
 
3.- Elements  
No es modifiquen. S’estableix la prohibició a les estufes de gas en períodes d’alta 
contaminació i de manera total a partir del 2025.  
 
4.- Condicions dels establiments  



 

46  

Es manté la necessitat de complir amb la llei d’accessibilitat dels establiments que es 
d’obligat compliment per a tots els establiments des de l’any 2003. En aquest sentit 
l’ordenança no modifica res amb les modificacions que es plantegen. 
 
La nova normativa marcarà criteris que definiran les terrasses emblemàtiques a fi de 
garantir la seva continuïtat. En aquest sentit es planteja crear un catàleg de terrasses 
emblemàtiques.  
 
Es prohibirà l’autoservei, de manera que totes les terrasses hauran d’estar assistides per 
personal de l’establiment.  
 
Per altra banda, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de les condicions laborals segons 
estableix la llei, informant les persones treballadores dels seus drets i facilitant la 
presentació de denúncies en aquells casos que aquests estiguin vulnerats.  
 
5.- Ordenacions singulars i distribucions prèvies  
Es deroguen en dos anys. Mentrestant es poden modificar. 
 
6.- Zones de criteris territorials 
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. 
 
Els  decrets  d’aprovació  de  criteris  territorials  Regulen únicament % d’ocupació, quin 
mobiliari i si s’ha de retirar cada dia.. 
 
7.- Zones d’excel·lència 
Són zones que a criteri de l’Ajuntament es considera que per la seva ubicació singular 
tenen una qualitat superior a la mitja  (Plaça Real, Front Marítim,...). Aquestes zones es 
regularien de manera específica i fins i tot es proposaria que cadascuna disposés d’un 
llibre d’estil a seguir pel que fa al disseny de les terrasses de manera que es cercaria una 
uniformitat. 
 
8.- Llicències 
Es mantenen els requisits sense modificacions i la renovació serà de caràcter anual. 
 
9.- Sancions 
Es mantenen, s’endureixen en alguns casos i es clarifiquen. 
 
10.- Comissió Tècnica i Ponència Tècnica de terrasses 
Són òrgans col·legiats interns de l’Ajuntament que es creen en el marc de l’ordenança. 
 
11.- Aspectes diversos que no es modifiquen 
Entre els mateixos s’inclouen els horaris, que es mantenen, segons el decret d’Alcaldia i 
per evitar problemes derivats de la contaminació acústica.  
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També es manté el càlcul de l’aforament total dels establiments que suma el del local 
més el de la terrassa. 
Resum del torn obert de paraules 
 
Un cop finalitzada l’exposició de caràcter informatiu s’ha obert un torn obert de paraules 
per tal de resoldre dubtes i recollir valoracions o aportacions a les modificacions 
presentades: 
 
El senyor Mayu-Chon de l’Associació de Veïns de la Plaça Lesseps demana aclariments 
respecte el que diu la modificació en relació a les ordenances singulars. Des de la taula 
s’indica que les ordenances singulars aprovades abans de la tramitació de la modificació 
estaran vigents durant dos anys a partir del moment de l’aprovació. Pregunta si passats 
aquests dos anys s’estudiarà cas per cas o si el procediment serà un altre. Des de la taula 
se li respon que hi haurà dos anys per estudiar que passarà amb aquests espais i que 
segurament s’haurà d’estudiar cas per cas, però l’aplicació o la decisió en cada cas serà 
diferent i adequada a l’espai. 
 
Xavier Moreno fa un incís per anunciar que acompanyant aquestes sessions presencials,  
s’ha obert un espai online del procés participatiu, decidim.barcelona, on més enllà de 
recollir les actes de totes les sessions i la documentació, també hi ha un espai on es 
recullen aportacions.  Les propostes es recolliran i valoraran fins a finals d’abril ja que el 
procés es vol tancar durant el mes de maig. Aquestes aportacions se’ls donarà resposta 
d’igual manera a que si fossin al·legacions 
 
El torn obert de paraules continua amb la intervenció d’una persona propietària d’un 
comerç de restauració. Comenta que no li ha quedat clar si hi haurà unes noves 
ordenacions singulars o aquest element desapareix un cop hagin passat els dos primers 
anys d’aplicació de la normativa modificada. Se li respon que aquest element desapareix i 
la proposta és que es pugui treballar cada cas de manera particular, llicència a llicència. 
En el futur es veurà si és necessari i possible fer algun tipus de procediment col·laboratiu, 
ja que l’estudi individual de cada cas pot generar algun conflicte. Aquest aspecte, però no 
està encara definit. 
 
Una altra propietària de comerç pregunta si el procés participatiu que es va fer de les 
ordenacions singulars de places específiques del barri, no ha servit de res amb aquesta 
nova modificació. Des de la taula es respon que si que ha tingut utilitat, doncs d’entrada 
la majoria d’espais tenen ordenació singular i per tant tota aquella participació ha servit 
per mantenir aquell espai d’acord amb el que es va acordar durant aquests dos anys. Per 
altra banda s’indica que molts dels elements treballats llavors han estat incorporats a les 
modificacions que es proposen, i per últim es valora que en el moment que s’apliquin els 
nous criteris i s’anul·lin les zones singulars, no es podrà divergir gaire o gens d’allò 
establert prèviament amb el procés anterior, és a dir que s’intentarà mantenir el que 
s’hagi pactat entre veïnat i comerços. Per tant la feina fet anteriorment té tota la 
validesa, perquè no té sentit anar en contra de dels acords consensuats entre tots els 
agents.   
 
Es comenta que hi ha terrasses i espais encara pendents de regular, perquè estava 
pendent de fer l’ordenança singular. En relació a aquests llocs es pregunta si les noves 
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llicències es donaran seguint l’ordenança genèrica. Des de la taula es confirma que es 
remetran a la nova ordenança i llicència a llicència es determinarà quin espai pot ocupar 
la terrassa, a partir de l’aprovació. 
 
Juan Carlos Rodriguez del COAC, pregunta si les noves llicències en el cas de les places de 
Gràcia serà el que es va decidir. Es respon que és el que limita l’ordenació durant dos 
anys. 
 
Angel Rico del COAC, pregunta si es coneixen els criteris de regulació bàsics a partir dels 
dos anys. Se li respon que els criteris bàsics són els que marquen l’ordenança i que més 
enllà d’això s’haurà d’estudiar cas per cas. La voluntat de l’Ajuntament és que el que 
s’hagi acordat entre veïns i restauradors sobre la distribució d’espais s’intentarà 
mantenir. On no s’hagi pactat prèviament s’haurà de fer un procés de negociació. 
 
Angel Rico del COAC, pregunta si la prohibició de la climatització a partir del 2025 és a 
causa de la contaminació. Se li respon que al voltant d’aquest aspecte s’ha generat un 
debat molt intens amb dos criteris principals. Per un costat existeix el plantejament que 
les terrasses tradicionalment han estat espais a utilitzar quan la climatologia acompanya, 
de manera que si per poder estar-hi s’ha de tancar i posar-hi climatització ja no és una 
terrassa, en tot cas és un local fora al carrer, a més que es valora que no té gaire sentit 
escalfar l’aire de la ciutat. També és cert que des dels restauradors es valora que gràcies 
a la climatització poden mantenir l’ús de la terrassa tot l’any, i si s’eliminen de cop, 
podrien perdre molts clients, a més que els cal amortitzar la inversió realitzada en aquest 
sentit. Per part de l’Ajuntament hi ha el compromís de complir uns criteris de 
sostenibilitat, reduint l’emissió de gasos i per això es vol eliminar la climatització de gas 
en l’horitzó 2025.  
 
En Gad Sans de l’AAVV de Torrijos, pregunta si es donaran noves llicències de terrassa a 
partir de l’aplicació de l’ordenança modificada. Es respon que no estarà restringit el fet 
de donar noves llicències si el local compleix les condicions necessàries per obrir terrassa 
i l’espai és suficient. 
 
Juan Carlos Rodriguez del COAC, pregunta si no hi haurà conflictes pel fet que es preveu 
que els tècnics de llicències puguin fer una aplicació subjectiva de l’ordenança. Es respon 
que per evitar aquest aspecte es crearà una Ponència Tècnica que permetrà unificar 
criteris, i així  evitar al màxim aquests possibles conflictes.  
 
Tancament de la sessió 
 
El Sr. Xavier Moreno agraeix l’assistència, recorda els espais per presentar propostes i 
dóna per tancada la sessió. 
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INTRODUCCIÓ 
 
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el procés de modificació de l'ordenança de 
Terrasses de la ciutat. L'objecte d'aquests treballs és flexibilitzar el contingut normatiu de 
l'ordenança per tal de facilitar la seva aplicació i respon a la problemàtica generada per 
l'anterior ordenança, de finals de l’any 2013, que fixava una regulació molt específica 
respecte a l'espai públic de molt difícil compliment. 
 
La nova ordenança aborda diversos elements; l'adaptació de l'aplicació de l'ordenança a 
les singularitats territorials, les condicions de les terrasses en l'espai públic i els seus 
elements, les condicions del servei i la governança i gestió de l'ordenança, que es reforça, 
aquesta darrera, amb la creació d'una ponència tècnica de terrasses, amb l'objectiu de 
donar suport a les estructures tècniques dels districte en la correcta aplicació de la 
normativa. 
 
Amb l’objectiu de compartir i contrastar la proposta sobre la reforma de l’ordenança, es 
planteja un procés de participació. Aquest procés ha de permetre una recollida oberta de 
propostes i consideracions de la ciutadania mitjançant diferents mecanismes: 
 
La plataforma Decidim (https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses/steps) 
Sessions informatives i de treball territorialitzades en els àmbits on s'ha generat més 
debat públic en relació a l’ordenança de les Terrasses. En concret: 
 
Sessió àmbit Gràcia (amb especial atenció al barri de la Vila de Gràcia). 
Sessió àmbit Eixample (amb especial atenció al barri de la Sagrada Família). 
Sessió àmbit Sants (amb especial atenció als barris de Hostafrancs i Poble-sec). 
Sessió àmbit Sant Martí (amb especial atenció al barri del Poblenou). 
Sessió àmbit Ciutat Vella. 
 
Sessions de treball amb una comissió de seguiment del procés participatiu, espai 
constituït amb els agents de ciutat implicats en el projecte. 
 
El procés participatiu s’emmarcarà dintre del període de valoració de la fase d’informació 
pública, amb l’objectiu de considerar el conjunt de les aportacions en la redacció del 
document final. 
 
El present informe recull els resultats de la sessió de debat territorialitzada del Districte 
de Ciutat Vella, desenvolupada el dia 20 d’Abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses/steps
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Dades bàsiques 
 
Data, hora i lloc: 20 d’Abril de 2018 de 18.30h a 20.00h, a la sala de plens de la seu del 
districte de Ciutat Vella, plaça Bonsuccés, 3a planta. 
Convocatòria: la convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant correu 
electrònic a diferents entitats relacionades amb l’àmbit. 
 
Participants: la sessió va comptar amb la participació de vint-i-una persones entre 
representants d’entitats, equipaments i dels locals de restauració. 
També s’ha comptat amb l’assistència de representants de l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUiQV), a més de la Gerència d’Ecologia Urbana. 
Metodologia 
 
La sessió de treball s’ha desenvolupat en tres moments diferenciats: 
 
Una primera part informativa i de context del projecte de modificació de la normativa de 
terrasses, així com de presentació del procés participatiu a desenvolupar en el seu marc.  
Una segona part, també de caràcter informatiu, durant la qual es va realitzar una 
presentació del principal contingut de la modificació de la normativa de terrasses. 
Una tercera i darrera part, durant la qual es va donar pas a un torn obert de paraules de 
les persones assistents. 
Resum de la primera part informativa: explicació del context i del procés de participació 
ciutadana 
 
Durant la primera part informativa i de contextualització el Sr. Xavier Moreno, 
responsable de participació de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de 
Barcelona, ha presentat els objectius de la sessió, posant en context la modificació de la 
normativa de terrasses i presentant els espais previstos per a desenvolupar el procés 
participatiu.  
 
El Sr. Xavier Moreno ha iniciat la seva exposició recordant que la darrera ordenança de 
terrasses va ser aprovada a finals de l’any 2013, però que des de la seva aprovació ha 
presentat diferents dificultats per a la seva aplicació. Per aquesta raó l’Ajuntament a l’any 
2015, inicia un procés per a la seva revisió. Al darrer trimestre de l’any 2017, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració acorden les bases per a la 
modificació de la normativa. Entre el 8 de febrer i el 22 de març ha estat obert el tràmit 
d’informació pública i al·legacions. 
 
En aquest context es genera la necessitat d’encetar un procés de participació ciutadana 
que permeti promoure el debat al voltant del text acordat i cercar consensos per tal de 
validar-lo. Els espais i mecanismes de què es dota el procés participatiu són: 
 
Comissió de Seguiment, constituïda per les persones representants de diferents entitats 
de la ciutat. La seva missió és vetllar perquè el procés participatiu s’està desenvolupant 
amb total garantia i que inclou tots els agents que hi són vinculats a l’àmbit de debat, de 
manera que sigui reflex de la pluralitat de la ciutadania. 
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Debat online, mitjançant la plataforma digital Decidim, per tal d’obrir al gruix de la 
ciutadania el debat i el recull d’aportacions. 
Debat presencial. Es preveu organitzar fins a cinc sessions de debat territorialitzades.  
 
L’objectiu dels tallers és portar el debat als territoris per tal de veure com hi encaixa la 
norma. Les sessions no són obertes, sinó que es convoca a les entitats de cada territori, 
per tal que l’assistència sigui plural i diversa, vetllant que hi puguin ser presents 
representants de la pluralitat de discursos existents al territori. Des de l’Ajuntament 
s’assumeix el compromís que el que sigui resultat de les sessions de debat tingui la 
mateixa validesa que les al·legacions que es realitzin durant el període d’informació 
pública. 
 
Informes de resultats dels diferents espais participatius i informe de retorn en el que 
s’inclou el destí de les aportacions, indicant de manera motivada si han estat o no 
incorporades al text de la normativa.  
 
Resum de la segona part informativa: explicació dels aspectes bàsics de la modificació de 
l’ordenança 
 
A la segona part el Sr. Xavier Olivella de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat 
de Vida (IMPUiQV) va presentar els principals elements de la modificació de la normativa 
de terrasses.  
 
Les modificacions plantejades per modificar la normativa de terrasses estan organitzades 
en un total d’onze punts: 
 
1.-Distàncies 
Les distàncies orientatives es flexibilitzen per oferir la possibilitat que s’adaptin a cada 
territori (districte) en concret. En aquest sentit es deixa molta més capacitat al territori 
per decidir seguint unes normes genèriques per al conjunt de la ciutat. 
 
2.-Ubicació  
El criteri de front de façana passa a ser preferent. 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 
 
3.- Elements  
No es modifiquen. S’estableix la prohibició a les estufes de gas en períodes d’alta 
contaminació i de manera total a partir del 2025.  
 
4.- Condicions dels establiments  
Es manté la necessitat de complir amb la llei d’accessibilitat dels establiments que es 
d’obligat compliment per a tots els establiments des de l’any 2003. En aquest sentit 
l’ordenança no modifica res amb les modificacions que es plantegen. 
 
La nova normativa marcarà criteris que definiran les terrasses emblemàtiques a fi de 
garantir la seva continuïtat. En aquest sentit es planteja crear un catàleg de terrasses 
emblemàtiques.  
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Es prohibirà l’autoservei, de manera que totes les terrasses hauran d’estar assistides per 
personal de l’establiment.  
 
Per altra banda, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de les condicions laborals segons 
estableix la llei, informant les persones treballadores dels seus drets i facilitant la 
presentació de denúncies en aquells casos que aquests estiguin vulnerats.  
 
5.- Ordenacions singulars i distribucions prèvies  
Es deroguen en dos anys. Mentrestant es poden modificar. 
 
6.- Zones de criteris territorials 
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. 
 
Els  decrets  d’aprovació  de  criteris  territorials  Regulen únicament % d’ocupació, quin 
mobiliari i si s’ha de retirar cada dia.. 
 
7.- Zones d’excel·lència 
Són zones que a criteri de l’Ajuntament es considera que per la seva ubicació singular 
tenen una qualitat superior a la mitja  (Plaça Real, Front Marítim,...). Aquestes zones es 
regularien de manera específica i fins i tot es proposaria que cadascuna disposés d’un 
llibre d’estil a seguir pel que fa al disseny de les terrasses de manera que es cercaria una 
uniformitat. 
 
8.- Llicències 
Es mantenen els requisits sense modificacions i la renovació serà de caràcter anual. 
 
9.- Sancions 
Es mantenen, s’endureixen en alguns casos i es clarifiquen. 
 
10.- Comissió Tècnica i Ponència Tècnica de terrasses 
Són òrgans col·legiats interns de l’Ajuntament que es creen en el marc de l’ordenança. 
 
11.- Aspectes diversos que no es modifiquen 
Entre els mateixos s’inclouen els horaris, que es mantenen, segons el decret d’Alcaldia i 
per evitar problemes derivats de la contaminació acústica.  
 
També es manté el càlcul de l’aforament total dels establiments que suma el del local 
més el de la terrassa. 
Resum del torn obert de paraules 
 
Un cop finalitzada l’exposició de caràcter informatiu s’ha obert un torn obert de paraules 
per tal de resoldre dubtes i recollir valoracions o aportacions a les modificacions 
presentades: 
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La persona representant d’Amics de la Rambla, comenta un element que han presentat 
com al·legació, i que fa referència a la demanda de prohibir que els captadors de clients 
que fan servir alguns establiments no puguin sortir del perímetre de la terrassa.  
 
També comenta que a futur es considera que, només a la Rambla, el nombre de taules a 
les terrasses haurien de ser proporcional a l’aforament interior del local, prèvia 
constatació física del mateix, no el que consti a llicència. 
També considera que la possibilitat que les consideracions envers les llicències estigui 
oberta a la subjectivitat dels tècnics de llicència, consideren que és obrir la porta a 
possible situacions conflictives, perquè és de natura humana que hi hagi tècnics més 
permissius que altres. 
 
Demana aclariments respecte el fet que s’obri un període de dos anys per mantenir les 
ordenacions singulars. També pregunta si els operadors que havien estat emplaçats a 
esperar la modificació per disposar de més taules, podran demanar-ne. Valora que la 
prohibició d’estufes a partir del 2025 no influirà en l’escalfament global, i per últim 
demana saber si les sancions poden suposar la pèrdua de llicència. 
 
Xavier Olivella respon a les diferents qüestions plantejades. En relació als cambrers 
captadors expressa el seu acord amb que es tracta d’una molèstia, i que tot que no són 
objecte d’aquesta ordenança, des de l’ajuntament s’estan treballant propostes per cercar 
solució a la utilització de l’espai públic com espai de captació, en aquest i altres àmbits. 
En principi l’ordenança de civisme prohibeix aquesta pràctica, i caldria fer èmfasi en que 
es compleixi. 
 
La Rambla tindrà un tractament diferent, a partir del procés que s’està fent de 
remodelació, i en aquest s’estan treballant diferents temes relacionats amb l’espai públic, 
i també la qüestió de les terrasses i la seva distribució. De totes maneres, la modificació 
de la normativa diu que la terrassa ha d’ocupar el front del local i per tant això ja limita el 
nombre de taules. Per aquest motiu no es té en compte l’aforament interior com a 
element de càlcul del nombre de taules. El representant d’Amics de la Rambla considera 
que aquest argument és pervers, perquè hi ha locals que tenen un llarg de façana molt 
superior al fons del local i això suposa que pot disposar de molta més extensió de 
terrassa. El Sr. Olivella comenta que aquest criteri és diferent a rambles i passejos, i que 
en aquests els districtes poden limitar en funció de les característiques de l’espai, i aplicar 
el criteri que es planteja des d’Amics de la Rambla. 
 
La qüestió de la possible arbitrarietat dels tècnics de llicència s’intentarà regular amb els 
criteris homogenis que posarà la Ponència Tècnica. 
 
Respecte les ordenacions singulars derogades i la possibilitat de modificació durant dos 
anys, l’ordenança diu que fins a dos anys després de l’aprovació les ordenacions singulars 
queden automàticament derogades. En aquest període, si es veu que s’ha de modificar 
alguns dels elements acordats prèviament, l’ordenació singular és susceptible de ser 
modificada d’acord al procediment establert a l’ordenança anterior. Durant dos anys les 
ordenacions singulars seran vigents, però si cal es podran fer modificacions perquè les 
circumstàncies de l’entorn poden haver canviat. 
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Pel que fa als restauradors que poden estar esperant la modificació de l’ordenança per 
demanar una augment de taules a les terrasses, en el moment que s’aprovi la 
modificació, aquestes persones podran sol·licitar modificació de la llicència si ho 
considera adient. 
 
Respecte a les sancions, confirma que la reiteració de sancions greus pot comportar la 
pèrdua de la llicència. En aquest sentit la modificació de l’ordenança recull que es redueix 
el nombre de sancions greus que comporta pèrdua de llicència, passant de tres a dues. 
 
Es recull una consulta per conèixer que passa amb les terrasses que queden buides en 
períodes de temps llargs (mesos) en els quals no se’n fa ús, però que queden muntades. 
Posa l’exemple del Hard Rock Cafè. L'ordenança diu que les terrasses poden estar 
muntades mentre es dona servei de terrassa. Segons això, en el moment que no se’n 
doni, tots els elements de la terrassa han de ser retirats. Reconeix que es tracta d’una 
errada de l’Ajuntament no fer complir aquest aspecte. 
 
Es recull una consulta respecte a com es fa complir l’ordenança, perquè es considera que 
moltes terrasses no compleixen amb allò establert, sobretot pel que fa a l’ocupació de 
l’espai,  provocant molèsties als vianants.  
Xavier Olivella indica que l’ordenança estipula que l’espai de la terrassa ha d’estar limitat 
per pintura, però aquest extrem no s’ha portat a terme. La voluntat és fer complir amb 
aquest aspecte. 
 
El debat continua amb la reflexió que tradicionalment les terrasses ocupaven l’espai més 
proper al local i adossades a la façana. Es planteja que la situació actual que posa les 
terrasses allunyades de la façana comporta inconvenients a les persones que transiten 
entre el local i la façana. En aquest sentit, des de la taula es comenta que es situen 
allunyades tant per donar compliment a la llei d’accessibilitat, que estipula que s’ha de 
deixar un ample de 1,80m entre la façana i qualsevol element, per afavorir el pas de 
persones amb mobilitat reduïda. També cal tenir en compte la facilitat per accedir als 
immobles. També és un aspecte que permet l’accés dels vianants als aparadors a les 
botigues que es troben a les façanes. 
 
Es recull la valoració que la nova normativa dóna més llibertat per adaptar-se a diferents 
situacions dels carrers. Es recull una valoració positiva respecte aquest fet, perquè 
permet flexibilitzar l’ordenança. Des de la taula es comenta que aquesta flexibilització no 
vol dir que l’espai públic serà copat per terrasses sinó que caldrà trobar l’equilibri òptim 
als diferents usos. 
 
Es recull una valoració respecte que l’horari no és el mateix de fet per a tothom. Des de la 
taula es comenta que l’horari és el mateix per a tothom, però que en ocasions pot ser 
que la inspecció no arribi a tothom. En aquest punt es recull un breu debat respecte el fet 
que hi ha establiments que prefereixen fer front a les sancions econòmiques per superar 
el temps d’obertura de les terrasses, perquè els compensa. En la normativa actual  aquest 
fet donava peu a interpretar si es tractava d’una falta greu, perquè estipulava que a més 
d’estar oberta fora d’horari havia de provocar molèsties i aquest és un element de difícil 
valoració objectiva si no existeixen denuncies. Amb la modificació actual aquest aspecte 
s’objectivitza, de manera que només es tindrà en compte el no complir amb l’horari. 
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Es recull una pregunta respecte el mobiliari. Es comenta que els establiments han de 
cenyir-se a un mobiliari estàndard, però que es veuen establiments amb mobiliari 
singular, i es vol un aclariment al respecte. Des de la taula es respon que l’ordenança 
estableix una orientació respecte el mobiliari però no obliga. En els casos en què hi ha 
una ordenació singular, el Districte, podia determinar el mobiliari en funció de l’espai.  
 
La Sra. Isabel Bachs, representant del MACBA comenta que el museu havia estat convidat 
a participar en un procés anterior per parlar de les terrasses de l’entorn més proper amb 
veïnat i restauradors. Aquell procés va tenir com a resultat un projecte per fer una 
actuació global per a les terrasses de la plaça propera, però ja no han tronat a tenir 
notícies respecte el mateix, fins ara que s’ha convocat aquesta sessió. En aquest sentit, 
pregunta que passa amb les propostes col·lectives realitzades anteriorment. Des de la 
taula es comenta que hi ha ordenacions singulars que van quedar pendents d’aprovació 
en iniciar-se la modificació de la normativa i en aquest sentit projectes col·lectius han 
quedat suspesos, donat que les ordenacions singulars a futur es preveu que siguin 
suspeses. De tota manera, considera que en els casos en que hi ha hagut participació dels 
agents del territori per fer una proposta d’ordenacions singulars, el districte rarament 
modificarà els acords assolits pels agents del territori i intentarà preservar-los en 
l’aplicació de l’ordenança modificada. 
 
La Sra. Bachs, demana informació sobre com en el procés participatiu actual, un 
determinat desacord passa a ser considerat una al·legació.  Des de la taula es comenta 
que hi ha dues vies per a presentar al·legacions: Una via és a través de la plataforma 
Decidim, de manera que qualsevol proposta o comentari presentat ha de ser valorat, 
resposta i tingut en consideració per si pot ser incorporat en la modificació. L’altra via és 
a través de les opinions que es recullen a l’acta de les sessions que tindran aquest 
tractament. Es reitera que l’objecte dels processos participatius es fer aflorar diferents 
visions des de diferents col·lectius de la ciutadania per adaptar la decisió final que és 
presa pels responsables polítics municipals. 
 
La representant de l’Associació de Veïns de la Barceloneta / Agrupació de Comerciants de 
la Barceloneta valora que la modificació de la normativa dóna com a resultat una 
ordenança a la carta. Considera que tot i que els processos participatius són de caràcter 
consultiu, aquells desenvolupats anteriorment en relació a aquest tema no han estat 
tinguts en compte.  
 
Reitera el comentari realitzat anteriorment respecte els faristols i el fet que els cambrers 
captadors, sobretot a la nit, no respecten la norma. 
Respecte a que és obligatori que les terrasses es desmuntin fora de l’horari de servei, 
comenta que no es compleix.  
 
També denuncia que hi ha casos en que es disposen elements fixes que no poden ser 
retirats quan s’ha de desmuntar una terrassa per algun acte públic. De la mateixa manera 
denuncia que no es compleix la llicència pel que fa a l’espai a ocupar, superant-lo, 
independentment de les sancions. També consideren que la terrassa no pot convertir-se 
en una prolongació del local quan aquest està buit. També denuncia que les jardineres 
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ocupen de manera il·legal espai que no pertany a la terrassa. Demana si hi ha alguna 
manera de controlar-ho. 
 
Per últim destaca que consideren impossible unificar el mobiliari. En el seu cas es va 
assolir un pacte inicial que no es va acabar duent a terme. 
 
Des de la taula es valora que la major part de les demandes es redueixen a problemes 
d’indisciplina i d’inspecció. L’ordenança recull tots els elements que es destaquen com a 
incompliment i recull les sancions corresponents. Tots els elements destacats es poden 
classificar entre els que fan referència a aspectes inclosos en la modificació de la 
normativa que seran recollits com a aportacions al procés, i d’altres que seran traslladats 
al districte com a queixes relacionades amb la inspecció. En aquest sentit cal tenir que la 
inspecció de terrasses es pot haver limitat per la tramitació actual.  
 
Es recullen un parell de preguntes, una respecte a si l’ordenança contempla la possibilitat 
de combinar mòduls bàsics amb mòduls reduïts. Es considera que és un element 
importants en alguns casos d’establiments que donen menjar i que poden tenir més 
necessitat d’espai. En aquest sentit des de la taula es respon que l’ordenança no ho 
contempla, però que es pot presentar com una al·legació. 
 
La segona, respecte a les ordenacions singulars que tenen un marge de dos anys, es 
consulta si la revisió es poden realitzar a petició dels establiments. En aquest sentit es 
respon de manera afirmativa. 
 
Es recull una demanda respecte a possibles casos en els que l’horari estigui limitats a les 
11h de la nit per l’existència de fonts de soroll. En cas que aquestes hagin desaparegut, es 
consulta que es pot fer. En aquest sentit, l’ordenança permet actuar sobre la terrassa si el 
focus de soroll és la terrassa. 
 
Es reitera que no s’acaba de veure que s’hagin incorporat a la modificació de la normativa 
determinats casos en que s’ha arribat a acords entre els agents dels espais, i amb suport 
del veïnat, per a les ordenacions singulars.  
 
Des de la taula es comenta que s’ha tingut en compte el debat realitzat prèviament, tot i 
que cal tenir en compte que hi ha valoracions i percepcions molt diferents sobre les 
terrasses. També cal tenir en compte que els espais tenen característiques diferents. La 
modificació de la normativa es realitza en el sentit de poder disposar de criteris per 
valorar cada cas de manera independent. En el cas de les aprovacions inicials 
d’ordenacions singulars es tindran en compte els criteris i acords assolits prèviament. 
 
Les aprovades definitivament tindran una vigència de dos anys, amb la possibilitat 
d’introduir modificacions segons allò estipulat a la normativa per canvis en les condicions 
inicials de l’entorn. Les no aprovades definitivament anteriorment, no s’aprovaran. En 
aquests casos es podran donar llicències local a local.  
 
Es consulta si les terrasses d’ús privatiu en espai públic (porxades) tindran el mateix 
tractament que la resta. Des de la taula es comenta que es regulen per llicència 
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d’activitat. Les d’ús privatiu, representa que no poden tenir un ús públic, és a dir, no 
poden tenir clients. Si el terreny és privat i l’ús és públic s’han d’ajustar a ordenança. 
 
Es consulta quina és la data límit de resposta a les al·legacions. Es preveu que les 
respostes es puguin donar durant el mes de maig, però no hi ha una data estipulada. 
 
Respecte els espais singulars es demana quan s’hauria de començar a treballar per 
demanar ser-ne considerat. En aprovar-se la modificació de l’ordenança. 
 
Al Passeig Joan de Borbó s’aplicarà la normativa d’accessibilitat que obliga que les 
terrasses estiguin separades de la façana? Es respon que Joan de Borbó de moment és 
tracta de manera diferent. 
 
Si les terrasses es col·loquen preferentment davant del local es considera que dóna peu a 
situacions obertes, perquè hi haurà locals que puguin ocupar espai  davant d’altres locals. 
Des de la taula es comenta que s’inclou aquesta valoració per tal que el districte disposi 
de més opcions per distribuir l’espai disponible entre els restauradors que demanin 
llicències. 
 
Per últim el representant d’Amics de la Rambla i també com a representant de la 
plataforma d’afectats pel top manta, vol aprofitar l’espai per denunciar la situació d’ús de 
l’espai públic per altres activitats més enllà de les terrasses: venda ambulant, llauners, 
nou fenomen dels tricicles de lloguer, i altres. 
Tancament de la sessió 
 
El Sr. Xavier Moreno agraeix l’assistència, recorda els espais per presentar propostes i 
dóna per tancada la sessió. 
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Introducció 
 
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el procés de modificació l'ordenança de Terrasses 
de la ciutat. L'objecte d'aquests treballs és flexibilitzar el contingut normatiu de 
l'ordenança per tal de facilitar la seva aplicació i respon a la problemàtica generada per 
l'anterior ordenança, del 2014, que fixava una regulació molt específica respecte a l'espai 
públic de molt difícil compliment. 
 
La nova ordenança aborda diversos elements; l'adaptació de l'aplicació de l'ordenança a 
les singularitats territorials, les condicions de les terrasses en l'espai públic i els seus 
elements, les condicions del servei i la governança i gestió de l'ordenança, que es reforça, 
aquesta darrera, amb la creació d'una ponència tècnica de terrasses, amb l'objectiu de 
donar suport a les estructures tècniques dels districte en la correcta aplicació de la 
normativa. 
 
Actualment, la proposta de modificació ha iniciat la seva tramitació administrativa i es 
troba en fase d’informació pública i d’al·legacions. 
Amb l’objectiu de compartir i contrastar la proposta sobre la reforma de l’ordenança, es 
planteja un procés de participació. Aquest procés ha de permetre una recollida oberta de 
propostes i consideracions de la ciutadania mitjançant la plataforma Decidim i un debat 
tècnic sobre els continguts en el marc d’una comissió de seguiment amb els agents de 
ciutat implicats en el projecte 
 
Aquest procés s’emmarcarà dintre del període d’informació pública, amb l’objectiu de 
considerar el conjunt de les aportacions en la redacció del document final. 
 
El present informe recull els resultats de la segona sessió de la Comissió de Seguiment del 
procés, desenvolupada el dia 02 de Maig de 2018. 
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Segona sessió de la Comissió de Seguiment del procés participatiu 
 
Dades bàsiques 
 
Data, hora i lloc: 02 de maig de 2018 de 17.00h a 18.30h, a la sala Barcelona de la Gerència  
d’Ecologia Urbana, Av Diagonal , 240, 2a planta. 
Convocatòria: la convocatòria de la jornada participativa es va realitzar mitjançant correu 
electrònic a diferents entitats relacionades amb l’àmbit. La convocatòria per correu 
electrònic es va reforçar amb una trucada telefònica per confirmar la recepció del correu 
electrònic i confirmar les persones assistents. 
Participants: la sessió de la Comissió de Seguiment va comptar amb l’assistència de deu 
persones, representant a un total de nou entitats de la ciutat de Barcelona. En concret, van 
assistir a la jornada representants de les següents entitats: Barcelona Camina, Col·legi 
d’Enginyers, Consell de Gremis, FAD, Gremi de Flequers, Gremi de Restauració, Gremi 
d'Hotels i Pimec-Comerç. Per part de l’Ajuntament de Barcelona han assistit representants 
de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat(IMD) i de l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUiQV), a més de la Gerència d’Ecologia Urbana. 
 
Metodologia 
 
La sessió de treball s’ha desenvolupat en dos moments diferenciats: 
 
Una primera part informativa dels resultats del procés participatiu desenvolupat, tant de les 
sessions presencials territorialitzades, com dels mecanismes online.  
 
Una segona part, durant la qual es va donar pas a un torn obert de paraules de les persones 
assistents. 
Resum de la part informativa 
 
El Sr. Xavier Moreno, responsable de participació de la Gerència d’Ecologia Urbana de 
l’Ajuntament de Barcelona, ha començat la presentació fent un recordatori del procés 
desenvolupat, els seus espais i mecanismes: 
 
Comissió de Seguiment, constituïda per les persones representants de diferents entitats de 
la ciutat. La seva missió és vetllar perquè el procés participatiu s’està desenvolupant amb 
total garantia i que inclou tots els agents que hi són vinculats a l’àmbit de debat. 
Debat online, mitjançant la plataforma digital Decidim!, per tal d’obrir al gruix de la 
ciutadania el debat i el recull d’aportacions. 
 
Debat presencial. S’han organitzat fins a cinc sessions de debat territorialitzades, a cinc 
zones on hi ha una major controvèrsia i/o interès amb l’aplicació de la normativa (Gràcia-Vila 
de Gràcia, Eixample-Sagrada Família, Sants-Poble-sec i Hostafrancs, Sant Martí-Poblenou, i 
Districte de Ciutat Vella). L’objectiu dels tallers serà portar el debat als territoris per tal de 
veure com hi encaixa la norma.  
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Respecte els resultats dels diferents mecanismes s’apunten diferents consideracions: 
 
Les sessions territorialitzades s’havien concebut com un espai de debat amb les entitats i els 
agents més vinculats a l’àmbit d’actuació de les diferents zones, de manera que la 
convocatòria no ha estat general, oberta a tota la ciutadania. Malgrat això, es considera que 
l’assistència en global, pel conjunt de les cinc sessions plantejades, ha estat baixa. 
Numèricament s’ha registrat l’assistència de 43 persones. A la sessió de Gràcia es va registrar 
l’assistència de 10 persones, a la de l’Eixample només va assistir una persona de les 
convocades, a la sessió de Sants es va registrar l’assistència d’onze persones, la sessió de 
Sant martí es va haver d’anul·lar per manca de persones assistents, i a Ciutat Vella es va 
registrar la major assistència amb un total de 21 persones assistents. 
 
S’ha registrat una participació activa de restauradors i entitats de comerciants a la major 
part de zones, mentre que les associacions veïnals han declinat participar, perquè critiquen 
el contingut del document i també el moment en el que el procés participatiu s’ha 
desenvolupat en el conjunt del procés de modificació de la normativa 
 
Han estat sessions de caràcter principalment informatiu i de resolució de dubtes plantejats 
per les persones assistents sobre l’aplicació de les modificacions plantejades i sobre la 
normativa actual. La part propositiva ha estat minsa per la manca d’aportacions per part de 
les persones assistents. 
 
 
En relació a les aportacions recollides a les diferents sessions es presenten organitzades 
segons els diferents aspectes inclosos a la modificació: 
 
1.-Distàncies 
No s’han recollit aportacions 
 
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.  
 
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.   
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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  
No s’han recollit aportacions 
 
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 
No s’han recollit aportacions 
 
7.- Zones d’excel·lència 
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.  
 
9.- Sancions 
No s’han recollit aportacions 
 
10.- Comissió Tècnica i Ponència Tècnica de terrasses 
Reforçar criteris unitaris que permetin l’aplicació de la Norma de manera igualitària a tota la 
ciutat.   
 
11.- Aspectes diversos que no es modifiquen 
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.  
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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. 
 
El Sr. Xavier Moreno finalitza la part informativa fent referència a les properes fites del 
procés. En aquest sentit, es preveu elaborar un informe final de resultats , que aplega els 
informes de les diferents sessions. Aquest document s’enviarà a les persones integrants de la 
Comissió de Seguiment per tal que el puguin validar en un període de màxim deu dies durant 
el qual es podran realitzar esmenes. Un cop validat serà enviat a totes les persones 
participants. Posteriorment s’elaborarà un document de retorn, en el qual es recollirà el 
destí motivat de les diferents aportacions.  
Resum del torn obert de paraules 
 
Durant el debat es recullen diferents aportacions, que han estat respostes pel Sr. Xavier 
Moreno i també pel Sr. Xavier Olivella, Gerent de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida (IMPUiQV): 
 
Montse Bosch del Consell de Gremis pregunta si les al·legacions presentades per diferents 
entitats durant el període pertinent seran incorporades als diferents documents del procés 
de participació. En aquest sentit, Xavier Olivella respon que les al·legacions han de ser 
respostes una a una, mentre que les aportacions durant el procés participatiu es respondran 
de manera conjunta. Aquestes són elements a valorar per part de l’Ajuntament i que poden 
ser incorporades en cas que es consideri adient. 
 
També demana quan es preveu que es responguin les al·legacions. Xavier Bella respon que 
en aquest moment les al·legacions s’estan analitzant per valorar la seva incorporació i es 
preveu que siguin presentades als diferents grups polítics per tal de cercar el seu 
posicionament i cercar el consens polític per a que puguin tirar endavant. 
 
Montse Bosch consulta si les persones membres de la Comissió de Seguiment tindran 
coneixement del text definitiu abans que aquest arribi al Ple per la seva aprovació. Es respon 
que la Comissió de Seguiment tindrà coneixement dels resultats del procés participatiu. No 
tindran coneixement previ de les incorporacions definitives fruit de les al·legacions doncs 
serà el Ple el que aprovi el text definitiu.  Es preveu treballar el text prèviament  entre els 
grups municipals per tal de consensuar el text definitiu per tal que pugui ser aprovat. 
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Ole Thorson de Barcelona Camina valora que les propostes haurien d’estar presentades en 
plànols per tal de poder ser millor valorades. Es pregunta si s’ha tingut en compte aspectes 
de detall com l’existència de tanques que estan massa a prop dels vianants, o l’existència 
d’elements que puguin afectar a la visibilitat de ciclistes, vianants i vehicles, per tal d’evitar 
accidents. També es reflexiona sobre la possibilitat de controlar que els establiments 
comercials no utilitzin la via pública com aparadors o expositors, amb elements que limiten 
l’espai i dificulten l’accessibilitat dels vianants. 
 
Xavier Olivella explica que sobre els criteris de seguretat l’ordenança del 2013 havia treballar 
a fons aquests aspectes. Indica que fer una norma general és complex per tractar aspectes 
particulars. L’esperit de la norma és que el Districte tingui la potestat de tractar aquests 
aspectes particulars segons cada situació. 
 
Josep Mª Milà, del FAD, valora positivament aquest aspecte perquè considera que es pot 
anar a parlar amb el Districte per negociar i treballar cada cas en particular. 
 
Jordi Pujol del Gremi de Flaquers pregunta si això vol dir que es pot anar a demanar al 
districte que per qüestions de seguretat es retirin tots els contenidors d’escombraries que 
limiten la visibilitat a la sortida dels guals. Xavier Olivella comenta que existeixen canals per 
realitzar aquestes demandes. De tota manera, valora que normalment s’intenten col·locar 
en espais que no limitin la visibilitat, especialment a els cantonades. 
 
Respecte els elements addicionals de la resta d’establiments, l’ordenança no recull aquest 
aspecte, però la normativa pertinent prohibeix aquesta pràctica. Una altra cosa és que 
l’Ajuntament tingui la capacitat per fer complir la norma en tots els casos. Jordi Pujol valora 
que Flors Navarro ocupa l’espai públic i que es fa un tractament desigual. Xavier Bella 
manifesta que el Districte ha realitzat accions per corregir aquesta situació, i recorda que 
legalment hi ha alguns establiments com floristeries i fruiteries que si que poden tenir una 
part del gènere a la via pública. 
 
Josep Mª Milà reflexiona sobre el fet que s’ha valorat la participació com a baixa i si es treu 
alguna conclusió al respecte. Es respon que la convocatòria ha estat selectiva, adreçada 
únicament a entitats, aspecte que ha influït en el nombre de participants. Per altra banda el 
moment del procés, també ha esta un element que pot haver influït en la baixa participació, 
especialment perquè les entitats veïnals consideren que han quedat fora de la negociació 
prèvia i han decidit no participar, aspecte que ha afectat a la participació. Respecte aquest 
fet, es comenta que el Gremi de Restauració va promoure una iniciativa popular amb 
recollida de signatures per tal de modificar l’ordenança, que va rebre suport dels diferents 
grups del consistori. En aquest sentit l’equip de govern ha negociat els criteris per la 
modificació amb el Gremi de Restauració i la resta d’entitats s’han sentit apartades de la 
negociació. Es comenta que actualment la FAVB està realitzant una recollida de signatures 
per tal de fer un text alternatiu, i si aconsegueix suport polític es podria tornar a modificar. 
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Xavier Moreno explica que hi ha diferents criteris per tal de valorar la participació. Indica que 
el quantitatiu no és habitualment el més important, perquè cal assegurar-ne d’altres, com 
per exemple la diversitat i la pluralitat. El criteri de diversitat s’ha assolit durant el procés 
perquè han participat persones de diferents perfils a les sessions (entitats, tècnics, 
comerciants, gent gran, gent jove,...). El que no s’ha assolit de la millora manera possible és 
el de la pluralitat, és a dir el fet que les diferents visions existents sobre la temàtica 
estiguessin presents a les sessions, per tal de ser tingudes en compte a l’hora de prendre la 
decisió final.  
 
Jordi Pujol demana que es faci un resum del moment en que està la tramitació i de les 
diferents fites que resten per assolir, perquè el fet que l’ordenança pugui ser modificada 
posteriorment per canvis polítics i demanda ciutadana, li genera certa incertesa. 
 
Xavier Olivella comenta que ara s’ha acabat el procés de participació i el procés 
d’al·legacions. Ara l’Ajuntament ha de valorar tot i redactar un text alternatiu de l’ordenança 
que haurà de ser presentat en plenari per a la seva aprovació. La voluntat és que el procés 
finalitzi durant aquest mes, tot i que es podria allargar fins al següent. Comenta que existeix 
la possibilitat, com amb qualsevol altra norma, que qualsevol ciutadà/na recollint les 
signatures pertinents pugui forçar el debat d’una potencial modificació, per tal de valorar si 
una modificació té el suficient suport i si té un impacte substancial, per tal que la majoria de 
grups del consistori li donin suport per generar una nova modificació. 
 
David Jimenez, del Col·legi d’Enginyers, pregunta com s’escull quina de les al·legacions 
transcendeix en la modificació de l’ordenança. Xavier Olivella comenta que les diferents 
opcions plantejades es presenten a l’equip de govern, es valoren les consideracions 
tècniques al respecte de cadascuna, i l’equip de govern decideix si les incorpora o no al text 
definitiu. 
 
Ole Thorson comenta que la determinació de l’espai lliure per als vianants és un debat 
tècnic. Indica que un seguit d’observacions realitzades des de fa anys estableix com es 
comporten els vianants en funció de la situació. Manifesta que hi ha una modificació del 
comportament si l’espai disponible està per sota dels 2,5 metres. Considera que aquest 
aspecte caldria tenir-lo en compte en l’ordenança final.  
 
Xavier Olivella comenta que l’espai disponible a les voreres dificulta poder disposar de 
terrasses i mantenir aquest criteri. Considera que cal tenir en compte la qüestió de les 
densitats i cercar un equilibri entre els usos i els drets de tots els ciutadans. 
 
Ole Thorson insisteix en que cal utilitzar indicadors més tècnics per dibuixar la ciutat.En 
aquest debat, Jordi Pujol indica que els restauradors aporten als pressupostos municipals 
amb la taxa que paguen per les terrasses, per utilitzar espai públic. 
 
Xavier Olivella comenta que el que aporten és un import ínfim, i més en comparació amb el 
percentatge que la terrassa els pot suposar a la facturació del local. El que l’Ajuntament 
cobra per les terrasses és poc, potser pot estar al voltant de 50 cèntims per taula al dia. 
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Núria Trinidad comenta que ella va realitzar una proposta a través de la plataforma Decidim, 
en la qual manifestava que caldria regular la possibilitat que les persones residents a 
Barcelona puguin utilitzar les terrasses en horaris que culturalment no estan establerts per 
dinar o sopar, sense veure’s obligats pels restauradors a realitzar una consumició que vagi 
més enllà de prendre una beguda i una tapa. Troba que la pressió turística i els seus hàbits 
diferents pel que fa als horaris de dinar i sopar estan desplaçant als autòctons de les 
terrasses sinó realitzen una consumició equivalent. 
 
Es genera un breu debat sobre la possibilitat que els restauradors puguin realitzar menús a 
les hores que considerin i també sobre si existeix dret d’admissió als locals.  
 
Montse Bosch confirma que aquesta pràctica es dóna i que ella s’ha vist obligada a demanar 
el llibre de reclamacions per poder consumir una beguda a una terrassa a una hora que el 
restaurador establia que calia dinar. 
 
Jordi Pujol entén que l’Administració no ha de poder establir al restaurador que ha de fer o 
no. Si que entendria que l’Ajuntament cobrés una taxa superior als restauradors per utilitzar 
l’espai públic amb una terrassa, per tal de contribuir en major mesura a les arques 
públiques, però no establir horaris per realitzar diferents consumicions. 
 
Es valora que aquestes pràctiques suposen un greuge comparatiu amb la ciutadania que 
resideix i que sosté la ciutat amb els seus impostos. 
 
David Jimenez, indica que no ha pogut trobar a la pàgina web del procés els documents 
generats a partir de les diferents trobades. Xavier Moreno mostra com accedir-hi. 
 
Jordi Pujol demana aclarir com queda la qüestió de les ordenacions singulars. 
 
Xavier Olivella confirma que transitòriament les llicències a les ordenacions singulars poden 
tenir com a màxim una vigència de dos anys. El que pot passar es que l’ordenació es podria 
modificar en aquest període si es considera convenient. 
 
Jordi Pujol manifesta el seu desacord amb la inclusió d’un criteri de proporcionalitat a l’espai 
destinat a la terrassa en relació a l’aforament interior del local 
 
Tancament de la sessió 
 
Sense més comentaris es dóna per tancada la sessió. 
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7. Resum de les aportacions del decidim 
 
El procés participatiu per a la modificació de l’Ordenança de Terrasses s’ha realitzat de forma 
presencial i digital paral·lelament, procurant generar espais tant pels col•lectius i entitats 
més vinculades a la temàtica que tractava com pel veïnat. 
 
Amb aquest objectiu s’ha habilitat un espai específic al web decidim.barcelona 
(https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses) des d’on s’han pogut fer aportacions i 
accedir a la documentació i material de suport, així com a les actes de les sessions. 
 
A la pagina del decicidim s’ha pogut recollir les següents aportacions:  
 

 Utilització de les terrasses i els seus elements com a element de caràcter públic en hores 
de baixa ocupació.  

 

 Fer una part de terrassa extra, sense despeses només per gent del barri amb autoservei.  
 
  

https://www.decidim.barcelona/processes/terrasses
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8. Avaluació del procés participatiu  
 
D’acord amb l’article 31 del Reglament de Participació Ciutadana que parla sobre l’avaluació 
del procés participatiu s’han definit els següents indicadors d’avaluació: durada de la sessió, 
adequació de l’espai, organització de la sessió, informació rebuda i material de suport, temps 
de la sessió. També s’ha recollit informació relativa a la  valoració global del taller i a la 
possibilitat que l’avaluat tornés a participar en una iniciativa o sessió similar. Finalment, s’ha 
recollit dades sobre el sexe dels participants i la seva edat. 
 
Per tal d’avaluar aquests indicadors es lliurava a l’inici de les sessions una enquesta que els 
participants complimentaven i retornaven al final de cada trobada.   
 
De totes les persones participants s’han rebut setze respostes. Del seu anàlisi se’n desprèn 
una molt bona valoració del conjunt dels indicadors. Tant sols la durada i l’organització han 
rebut valoracions negatives, tot i que en cap cas majoritàries respecte del conjunt. 
 
Pel que fa a la valoració global, també ha estat molt positiva i el conjunt dels participants 
han afirmat que participarien en una sessió en el futur. 
 
Valoració de la durada 
 

 
Valoració de l’espai 
 

 

Malament; 
13,3 

Bé; 66,7 

Molt bé; 
20,0 

Bé; 64,3 

Molt bé; 
35,7 



 
 
 

 

    72 
 

 
Valoració de l’organització 
 

 
Valoració de la informació rebuda 
 

 
 
Valoració del temps per participar 
 

 
 

Malament; 
6,3 

Bé; 68,8 

Molt bé; 
25,0 

Bé; 71,4 

Molt bé; 
28,6 

Bé; 78,6 

Molt bé; 
21,4 
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Valoració global del taller 
 

 
 
 
Tornaries a participar en una experiència com aquesta? 
 
La totalitat de les persones que han donat resposta als qüestionari de valoració manifesten 
que tornarien a participar en un altre procés participatiu.  
 
 
Dades sociodemogràfiques 
 
Edat 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bé; 91,7 

Molt bé; 
8,3 

30 a 39 
anys; 18,8 

40 a 49 
anys; 50,0 

50 a 59 
anys; 18,8 

60 a 69 
anys; 12,5 
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Sexe 
 
La presencia de dones entre les persones que han valorat les sessions ha estat superior a la 
dels homes.  

 
 
L’enquesta també permetia reflectir comentaris sobre les sessions. En concret, es van 
recollir els següents: 
 

 En castellano y más directo, más corto. 

 Estudiar cas per cas és molt important, ja que cada cas té les seves peculiaritat 

 M'ha agradat molt l'explicació, clara i objectiva 

 Millor que l’exposició es faci davant 
 
  

Home; 37,5 

Dona; 62,5 
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9. Annexes  
 
Informe justificatiu i de necessitat del procés participatiu. 
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Decret d’aprovació i convocatòria del procés participatiu 
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Recull d’imatges del procés 
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Enquesta de valoració de les sessions de debat 
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Comunicats de les entitats declinant participar a les sessions del procés participatiu 
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Benvolguts, benvolgudes, 
 
Davant la convocatòria per part de la regidoria d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament a una comissió de 
seguiment d'un suposat procés de participació de la modificació de l'ordenança de terrasses, les 
entitats de la Plataforma Carrers per a tothom declarem: 
 
1.l'esmentat procés participatiu no existeix ni ha existit en cap moment, de manera que no té sentit 
convocar una comissió de seguiment 
 
2.la proposta de modificació de l'ordenança de terrasses ha estat acordada exclusivament pel partit 
de govern i el Gremi de Restauració, i posteriorment refrendat per la gran majoria de partits de 
l'oposició; ha superat ja l'aprovació inicial i espera l'aprovació definitiva per a la qual compta amb el 
suport declarat de tots els grups municipals excepte la CUP; en cap moment s'ha tingut en compte 
cap veu veïnal ni de les entitats del sector de la discapacitat. 
 
3.el moment de proposar un procés participatiu no és ara, havia de ser fa messos  
 
4.en el seu moment, l'Ajuntament va crear una Comissió Tècnica de Terrasses participada pel Gremi i 
per la FAVB; una vegada que el Gremi va boicotejar aquest espai, va quedar buit i inutilitzat  
 
5.des d'aleshores, la veu veïnal ha sigut totalment ignorada; se'ns ha comunicat les decisions, se'ns 
ha explicat un acord deslegitimat per la manca de participació i per ser essencialment una ordenació 
del sector públic dictat pel sector privat en el seu interés. 
 
6. Justament la reunió serà el dia 22, últim dia per a presentar al·legacions al text que previsiblement 
s'aprovarà. 
 
Per tots aquests motius, no assistirem a la comissió que, com hem esmentat a l'inici del missatge, no 
és de seguiment. 
 
Salutacions. 
 
Plataforma Carrers per a tothom 
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Benvolgut senyor, 
 
Li comuniquem que cap persona assistirà a la sessió de "debat" (sic) en nom de SOS ENRIC 
GRANADOS. 
 
La nostra entitat manifesta aquesta negativa perquè el procediment endegat, en el seu 
conjunt, es troba viciat per una situació prèvia d'evident abús de poder amb la finalitat de 
beneficiar uns determinats interessos econòmics, impedint a efectes pràctics la participació 
real i efectiva de la ciutadania en el procés de modificació de l’Ordenança de terrasses 
(veure document adjunt). 
 
La modificació que es presenta correspon a una mera transposició de l’acord previ entre 
l’Ajuntament i l’entitat “Gremi de Restauració de Barcelona”, per modificar de l’Ordenança 
de terrasses vigent, incorporant a la reglamentació municipal els canvis normatius reclamats 
per aquesta organització empresarial privada en benefici dels seus associats. 
En el present cas, l’Ajuntament i el Gremi de Restauració de Barcelona van pactar 
bilateralment els canvis a la normativa vigent de terrasses, excloent la ciutadania, Aquest 
acord acull íntegrament les demandes del grup empresarial esmentat i comporta la 
consolidació com a dret adquirit de l’explotació econòmica de l’espai públic pels operadors 
privats, en detriment del dret col·lectiu a l’espai públic. 
 
Resulta especialment ofensiu per al veïnat que es presenti ara com a "procés participatiu" el 
que simplement constitueix una estafa i una farsa: el mer procediment de validació formal 
del pacte previ entre l'ajuntament i el Gremi.  
 
A sobre, representa una manifestació asombrosa de cinisme afegit que al web de 
decidim.barcelona s'arribi a afirmar que la proposta de modificació aborda l'adaptació de 
l'aplicació de l'ordenança a les singularitats territorials, quan parteix de la supressió de la 
figura de les ordenacions singulars de terrasses, per imposició expressa del Gremi, que veia 
en aquestes normes un fre als seus interessos d'ocupació de l'espai públic. 
 
La nostra entitat ha vingut reclamant des la tardor de l'any 2014 l'aprovació de l'ordenació 
singular de terrases del carrer d'Enric Granados. Al llarg d'aquests temps hem mantingut una 
gran quantitat de reunions, primer, amb el sr. Gerard Ardanuy, i amb el srs. Agustí Colom i la 
senyora Montserrat Ballarin, després. Hem tractat sobre el contingut de l'ordenació amb una 
innombrable quantitat de tècnics del Consell del Districte i de l'Institut Municipal del 
Paisatge Urbà. Hem demanat assessorament a veïns del carrer amb perfils professionals 
especialitzats (enginyers, arquitectes, advocats, ...). Hem presentat documents  amb 
al•legacions i esmenes de caràcter divers. Hem tractat repetidament la questió amb els 
nostres associats i associades. Els veïns i veínes que han assistit a les reunions amb 
l'Ajuntament ho han hagut de fer la majoria dins dels seus horaris laborals. 
 
Però tot aquest temps, tot aquest esforç, no ha servit absolutament per a res perquè el 
senyor Pallerols, un dels actuals cacics de la ciutat, no ha parat de maniobrar fins aconseguir 



 
 
 

 

    91 
 

polvoritzar la proposta d'ordenació singular, que havia arribat a ser aprovada inicialment, 
l'estiu de 2016. 
 
Amb aquests antecedents, la Junta Directiva de la nostra entitat ha decidit que ja hi ha prou i 
renuncia a seguir intervenint com a coartada en un mer "paripé" que només busca donar 
aparença de legalitat a una normativa articulada entre l'Ajuntament i el Gremi en contra de 
l’interès general. 
 
Si els interessa la nostra opinió per alguna cosa, adjuntem també les al•legacions 
presentades per la FAVB, que fem nostres, per a que les incorporin a la proposta presentada. 
 
Barcelona, 9 d'abril de 2018. 
 
SOS ENRIC GRANADOS 
 


