PER UNA REGULACIÒ DE TERRASSES QUE PERSERVI L’ESPAI PÚBLIC COM A DRET COL·LECTIU
L’espai públic de les ciutats és un indicador que defineix la seva qualitat. El dret a l’espai públic és, en última instància, el
dret a exercir-lo com a ciutadà . La seva privatització, si no està degudament regulada ,en pot ser un factor de desequilibri
Una ordenança de terrasses ha de regular l’equilibri de l’ús de l’espai públic, garantint en primer lloc el dret dels ciutadans
a gaudir d’uns espais de qualitat, . En segon lloc, també els interessos privats dels restauradors que ocupen una part
quantitativa i qualitativa de l’esmenta’t espai públic, perquè les terrasses són també espais de relació quotidiana que, ben
dimensionades, ajuden a dignificar-lo.
Fins ara, la vigent Ordenança de Terrasses de Barcelona, de 31 de Desembre de 2013, repeteix de manera perillosa el
mateix model que es va aplicar durant anys amb el creixement del turisme, quan la demanda actuava com a únic mitjà
regulador de l’ús de l’espai públic. Ha de superar-se la concepció de l’ordenança actual, que ha consistit únicament a
endreçar la demanda en lloc de bastir un instrument eficient per regular-la. És evident que la instal·lació d’un nombre
major de taules i cadires a la ciutat ha generat una sobreocupació i degradació de l’espai públic per part de les terrasses.
L’ordenança no pot obviar els conflictes que són conseqüència d’aquest creixement indiscriminat de l’ocupació de l’espai
públic
En aquest sentit, la mercantilització i privatització de l’espai públic i la proliferació sense control de terrasses han
incrementat les incidències per manca d’accessibilitat a la ciutat i han fet desaparèixer nombrosos elements urbans dels
nostres carrers, bàsics per a la vida quotidiana. Aquests elements (com p.ex. els bancs per seure) no són només un element
que permet l’estada i el gaudi de l’espai públic, sinó que són un element clau d’accessibilitat per a moltes persones a la seva
vida diària i són imprescindibles per als trajectes quotidians per a persones amb dificultats en la deambulació i la gent
gran,.....”.
Per això, la present ordenança té com a objectiu:
Regular així com ordenar i delimitar la demanda amb criteris de sostenibilitat, de millora de l’espai públic per a la
convivència de la ciutadania i aposta per una ciutat accessible i inclusiva i per la preservació de la qualitat del paisatge urbà
de la ciutat, la seguretat i la integritat dels bens públics afectats

 L’encaix de la regulació de les terrasses en un projecte de ciutat inclusiva, habitable i sostenible.
 Impedir la sobreocupació de l’espai públic amb terrasses
 Garantir la mobilitat, l’accessibilitat i la seguretat a l’espai públic especialment amb les persones amb diversitat






funcional
Garantir el descans nocturn del veïnat
Minimitzar les molèsties per soroll
Preveure mecanismes d’adaptació de la norma a les condicions de l’emplaçament incorporant la visió territorial
Minimitzar l’impacta visual i d’ocupació a l’espai públic
Millorar la participació pública en el seguiment de l’aplicació de les ordenances

Les terrasses no es poden contemplar i regular únicament com una qüestió de tipus econòmic i empresarial. Ben al contrari,
l’objectiu últim de l’ordenança ha de ser preservar l’espai públic com a espai de convivència i de cohesió social, impulsant
diversos mecanismes de seguiment i participació veïnal.
Si bé en el moment de la seva aprovació l’ordenança acomplia amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat, urgeix la
seva actualització amb l’objectiu d’incorporar els requeriments del Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual
s’aprova la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, així com de la Llei 13/2014
d’accessibilitat de Catalunya. En definitiva, cal revisar l’ordenança per acomplir plenament amb la Convenció Internacional
dels drets humans de les persones amb discapacitat garantint l’accessibilitat no només a la via pública, sinó també als
establiments i als serveis que s’hi ofereixen i també cal introduir altres principis complementaris a l’ordenança, com
garantir un espai públic ordenat, o la protecció dels drets a la salut i al medi ambient i la mobilitat i accessibilitat, així com
l’avaluació sobre la salut dels efectes del fum del tabac a les terrasses, l’impacta mediambiental de les estufes, entre
d’altres.
És necessari per això:
 Blindar i estendre la figura de les ordenacions singulars i les distribucions prèvies .
 Impulsar normes complementàries, com ho són els plans d’usos, que evitin la conversió de l’espai públic en un
monocultiu d’establiments de restauració.
 Introduir mecanismes de seguiment i participació veïnal.
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Si bé l’ordenança vigent és modèlica pel que fa als criteris d’accessibilitat, que fan de la nostra ciutat capdavantera en
polítiques d’integració, hem d’aprofundir en la seva implementació.
La modificació de l’ordenança ha de ser una oportunitat tant per introduir una revisió a la baixa amb caràcter general dels
horaris permesos actualment, passant a:de diumenge a dijous, de 8:00 a 23:00 hores, i els divendres i vigílies de festius, de
8:00 a 24:00 hores, i contemplant l’opció de restriccions superiors especialment als àmbits on hi hagi concentració de
terrasses com és el cas de places, passejos, rambles.., per tractar-se d’un factor molt rellevant de contaminació acústica per
al veïns situats a l’entorn, així com per garantir el dret al descans.
El Tribunal Constitucional ha afirmat repetidament que el dret fonamental a la integritat física i moral protegeix la
inviolabilitat de la persona i del domicili (art. 18.2 CE), incloent.-hi la protecció front a les immissions acústiques. D’altra
banda, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha advertit que determinats danys ambientals, encara que no posin en perill
la salut de les persones, poden privar-les de gaudir del seu domicili i, en conseqüència, atemptar contra el seu dret al
respecte a la seva vida privada i familiar en els termes de l’art. 8.1 del Conveni de Roma, la qual cosa inclou qualsevol
vulneració immaterial o incorporal, com els sorolls, les emissions, les olors i d’altres ingerències.
L’ordenança ha d’oferir l’oportunitat d’implementar mesures tant per evitar l’augment indiscriminat de noves terrasses com
per preservar i recuperar espais sobreocupats i així minimitzar el seus impactes sobre l’ús del espai públic, amb l’objectiu
d’establir criteris de regulació des d’una perspectiva territorial.
La regulació i el control sobre l’espai públic, com a potestat municipal, pertany a l’Ajuntament, qui ha de vetllar per un ús
racional d’aquest, preservar-ne la seva condició d’espai públic a disposició de la ciutadania i evitar-ne un ús excessiu i
excloent a favor d’activitats de discutible interès general
INICIATIVA CIUTADANA PER MODIFICAR L’ORDENANÇA DE TERRASSES.
Article únic. Modificació de l’ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses
L’ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses es modifica en aquests termes:
Article 7
Delimitació de la terrassa
D’addició. Es modifica en els termes següents:
1. L’ocupació de la terrassa ve delimitada per l’espai autoritzat i s’ha de marcar al paviment amb una ratlla de pintura
indeleble, discontínua, de color blanc o d’un altre color prèviament autoritzat que s’integri millor en el paisatge, d’un
màxim de 5 cm d’ample.
2. S’han de senyalitzar les cantonades, els canvis de direcció i les delimitacions rectes amb trams de 20 cm de llarg,
repartides proporcionalment i separades un mínim de 3,00 metres i un màxim de 4,50 metres.
Article 8
Instal·lacions elèctriques
D’addició, s’afegeix l’apartat 3:
3. En cap cas és permeten instal·lacions aèries pel subministrament elèctric de les terrasses.
Justificació.
Les instal·lacions elèctriques aèries no es poden acceptar pel subministrament elèctric a les terrasses per ser menys segures,
més invasives de l’espai públic i poc estètiques.
Article 9.2
Requisits bàsic de localització
L’apartat 2 es modifica en els termes següents:
Si hi ha diferents establiments confrontants, i la longitud d’ambdós espais ocupats de forma contínua per les terrasses
mesurada en paral·lel a la façana supera els 10,00 metres, les terrasses hauran de mantenir entre elles una separació útil
mínima de 1,80 metres, llevat que les disposicions especials contingudes en distribucions prèvies o singulars ho disposin
altrament i en cap cas l’ocupació continua de terrasses podrà ser superior a 30 metres.
Justificació.
Cal evitar l’acumulació contínua de terrasses que produeixen un efecte túnel i de sensació de màxima ocupació de l’espai
públic, deixant entre espais destinats a terrasses, espais buits on poder col·locar mobiliari urbà que faciliti la trobada,
l’estada i la relació del veïnat a l’espai públic.
Article 11
Carrers amb voreres diferenciades de la calçada
Els números1, 2 i 4 es modifiquen en els termes següents:
1. A més de les condicions establertes a la secció 2 d’aquest capítol, la instal·lació de terrasses en els carrers amb voreres
diferenciades de la calçada ha de complir les condicions següents, esquematitzades gràficament en l’annex I:
a) Ha de deixar un espai lliure de pas per als vianants entre la façana i la terrassa no inferior al 50% de l’ample total de la
vorera, amb un mínim d'1,80 metres. En sentit longitudinal les terrasses no podran ocupar més del 50% de la llargada de
cada illa de cases, aquest percentatge es podrà fraccionar per complir el que s’estableix a l’article 9.
b) Ha de deixar una separació mínima a la calçada de:
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 0,80 metres en aquell on no es permès l’aparcament ni jardineres de separació.
 0,80 metres amb aparcament en línia.
 1,00 metre amb aparcament en bateria o semi bateria.
En aquest tipus de carrer, la situació de la terrassa adossada a la façana del local està prohibida inclús en els xamfrans.
Els possibles canvis entre les terrasses adossades a la vorera estan determinats per les transicions entre el carrer i el xamfrà,
amb un mínim de distància entre terrasses contigües d’1,50 metres, i d’acord amb el que s’indica en l’annex.
Justificació.
L’ordenança ha de garantir i preservar els usos col·lectius de l’espai públic. El 50% de l’amplada de la vorera que contempla
l’ordenança vigent pel pas dels vianants, només garanteix la mobilitat dels ciutadans però no garanteix espais públics com
a lloc de trobada, d’estada, de relació i cohesió del veïnat. És per això que cal garantir espais a les voreres per a la relació
social a més a més dels destinats a la mobilitat. També es suprimeix la referència a jardineres, menys ocupació de l’espai
públic i espais diàfans
L’objectiu és garantir la qualitat dels espais públics per a ciutadans i veïns d’acord amb el contingut de l’articulat i del
preàmbul de l’ordenança
No es pot situar cap terrassa adossada a la façana segons normativa d’accessibilitat. És necessari no permetre la col·locació
de terrasses al costat de les façanes, ja que qualsevol element situat a prop de la paret constitueix un obstacle per als
persones cegues i amb discapacitat visual.
Article 13.1
Places
D’addició, quedarà redactat en els termes següents:
1. Les terrasses que es poden autoritzar en les places no poden ocupar més del 33% de l’espai útil de la plaça destinat als
diferents usos per part del veïnat.
En aquelles places que formen part de l’entramat viari el màxim d’ocupació no superarà el 25% del total de l’espai útil de la
plaça destinat als diferents usos per part del veïnat.
Per determinar el percentatge d’ocupació de les terrasses de l’espai públic de les places es tindrà en compte la singularitat
de la trama urbanística, el seu encaix en l’entramat viari i la densitat total d’ocupació.
Justificació
L’ordenança ha de garantir i preservar els usos col·lectius de l’espai públic. L’ocupació màxima de les terrasses del 50%,
contemplada a l’ordenança vigent, no garanteix l’ús comú general ni l’ús comú especial de les vies i els espais públics de la
ciutat ni els usos col·lectius de l’espai públic. L’objectiu és garantir la qualitat dels espais per a ciutadans i veïns d’acord amb
el contingut de l’articulat i del preàmbul de l’ordenança. S’ha de tenir en compte que les places, carrers, rambles i passejos
són els únics espais públics de trobada, de relació social i de cohesió del veïnat així com els únics espais de joc dels infants.
Article 15.1
Rambles i passejos
D’addició, quedarà redactat en els termes següents:
1. Les terrasses que es poden autoritzar a les rambles i els passejos no poden ocupar més del 50% de l’ample del passeig
central o rambla, ni superar en sentit longitudinal el 50% de la llargada del tram. Aquest percentatge es podrà fraccionar
per complir el que s’estableix a l’article 9. Aquesta mesura comporta que l’espai útil màxim per la ubicació de les terrasses
sigui el 25%
Justificació
L’ordenança ha de garantir i preservar els usos col·lectius de l’espai públic. El 50% de l’amplada de la rambla o passeig
contemplada a l’ordenança vigent garanteix la mobilitat dels ciutadans, però no garanteix espais públics com a lloc de
trobada, d’estada, de relació i de cohesió del veïnat. És per això que cal garantir espais públics lliures a les dues bandes de
les rambles o passejos que permetin la col·locació de mobiliari urbà o que deixin espais buits per a la relació social.
L’objectiu és garantir la qualitat dels espais públics per a ciutadans i veïns d’acord amb el contingut de l’articulat i del
preàmbul de l’ordenança.
Article 17.
Elements de les terrasses
De modificació. número 3, quedarà redactat en els termes següents:.
S’afegeix la lletra f
3. No s’admet a les terrasses:
a) La instal·lació de qualsevol mena d’element acústic extern o de megafonia.
b) La instal·lació de neveres i elements de cocció.
c) La il·luminació amb efectes de color o intermitències.
d) Les actuacions en viu.
e) Els aparells i sistemes d’emissió i reproducció audiovisuals
f) Les estufes, paravents, mampares, jardineres, testos i mobiliari auxiliar
Justificació:
Les terrasses han de ser el màxim de diàfanes, tant per minimitzar al màxim l’ocupació d’espai públic així com per la
percepció que tingui la ciutadania dels usos privats de l’espai.
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La proposta d’eliminar aquests elements: paravents, mampares, jardineres i testos, i mobiliari auxiliar és perquè considerem
que no solament cal delimitar l’ocupació de l’espai públic per part dels elements de les terrasses sinó també per garantir i
preservar els usos públics així com l’accessibilitat, mobilitat i seguretat. També és important que les terrasses siguin espais
diàfans i no espais tancats i parcel·lats que no solament incrementen l’ocupació de l’espai públic sinó també la percepció
que es té per part de la ciutadania, i quant a les estufes, per l’impacta que tenen sobre el medi ambient
Les terrasses han de ser el màxim de diàfanes, tant per minimitzar al màxim l’ocupació de l’espai públic així com per la
percepció que tingui la ciutadania dels usos privats de l’espai i, quant a les estufes, per l’impacta que tenen sobre el medi
ambient.
Article 19
Cadires i taules
Els números 2 i 3 quedaran redactats en els termes següents:
2.A partir de l’hora de tancament de la terrassa, i mentre l’establiment de restauració o assimilat romangui obert, cal
l’apilament temporal de taules i cadires a l’espai d’ús públic de la terrassa,s’han de disposar de manera que no
s’incompleixin les normatives vigents d’accessibilitat i no suposin cap obstacle per a les persones amb discapacitat visual o
amb mobilitat reduïda. Si durant aquest temps es lliguen les taules i cadires, les cadenes o els altres sistemes de subjecció
han d’anar protegits amb goma o plàstic per minimitzar el soroll en la col·locació o retirada.
3. Les taules i cadires s’han de retirar diàriament de l’espai d’ús públic a partir de l’hora de tancament de l’establiment de
restauració o assimilat, en el termini màxim establert a la llicència. Aquesta mesura afecta també a les ordenacions
singulars i distribucions prèvies.
Justificació
És important posar molt èmfasi en el control de la recollida de les terrasses ja que la presència poc controlada de cadires
apilades i altres elements a les voreres poden constituir obstacles per a les persones cegues així com també que l’espai
públic no esdevingui un magatzem d’ús privatiu.
Articles 21,22,23,24 i 26
Paravents,mampares, jardineres i testos, mobiliari auxiliar per als serveis de la terrassa i estufes
De supressió: Se suprimeix els articles 21,22,23,24 i 26 referits a tots aquests elements
Justificació.
S’ha prohibit el seu ús a l’article 17.
Article 29
Condicions dels establiments als quals es vincula la terrassa
De modificació del punt 1 i addició del punt 3 i 4 :
1.Per a la concessió de la llicència, els establiments de restauració o assimilats han de disposar dels serveis higiènics i
sanitaris en la proporció i les condicions mínimes establertes en el Annex II del Document Tècnic d’Edificació aprovat per
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en la Llei 13/2014 de 30 d’octubre d’accessibilitat de Catalunya i el Codi
D’accessibilitat que la desenvolupi, i en la resta de normes concordants sectorials i municipals que siguin d’aplicació.
Aquestes condicions d’accessibilitat seran exigibles en els terminis establertes a la disposició addicional tercera del Reial
Decret
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text Refos de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social.
L'Ajuntament oferirà assessorament tècnic i de suport i establirà un programa d’ajudes per als petits i mitjans establiments
de barri que no disposin de recursos per a adaptar el seu local.
3. L’aforament autoritzat a la terrassa no pot superar el 50% de l’aforament del local del que depèn. Aquesta mesura
s’aplicarà a les noves llicències i progressivament a les llicències vigents que estiguin afectades de conformitat amb el que
estableix la present ordenança.
Justificació:
Cal garantir que l’explotació econòmica de la terrassa sigui veritablement una activitat complementària i que no subordini
la viabilitat dels establiments de restauració o assimilats de què depenen.
Cal garantir el compliment de la normativa d’accessibilitat: el Codi d’accessibilitat català (Decret 135/1995) en
concordança amb el document tècnic d’edificació que obliga a fer accessible l’accés, interior i els lavabos dels establiments
amb més de 50 places (ANNEX 2); aforament que amb l'actual ordenança es comptabilitza tenint en compte l'evident
increment de places que s’obtenen en sumar les places de l'interior de l’establiment i les de la terrassa (assolint llavors un
aforament major a 50).
En aquest sentit, el Codi Tècnic d’edificació, insta a aquestes actuacions i el Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de Novembre,
pel qual s’aprova la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, ens recorda que en
tots els supòsits el termini màxim d’exigibilitat de les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació, en tot cas, és el
4 de desembre d’aquest 2017 (disposició addicional tercera).
Així mateix, la promoció de l’adaptació de locals fomentaria la creació de llocs de treball socialment responsables i amb un
impacte positiu també per a l’hostaleria, i, alhora, permetria avançar en el pla d’accessibilitat municipal que s’ha d’elaborar
i executar. Sobre tot, permetrà a les persones amb discapacitat gaudir dels serveis en igualtat amb la resta de ciutadania tal
com insta la Convenció Internacional dels drets de les persones amb discapacitat”.
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article 30
Règim d’horaris de les terrasses
De modificació dels números1 i 2. Queda redactat en els termes següents:
1. Amb caràcter general, els horaris d’obertura i tancament de les terrasses són els següents:
a) De diumenge a dijous, de 8:00 a 23:00 hores.
b) Divendres i vigílies de festius, de 8:00 a 24:00 hores.
2. Mitjançant decret de l’Alcaldia, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, els horaris es
poden modificar en els supòsits següents:
a) En dates concretes d’interès de ciutat.
b) En dates concretes d’interès de districte.
c) En emplaçaments situats en zones turístiques, sempre i quant no es trobin en zones urbanes
d) En temporada d’estiu, sempre i quant no es trobin en zones urbanes
e) Quan en un determinat espai se superin els nivells màxims establerts a la normativa sobre contaminació acústica i
aquesta contaminació sigui imputable a les terrasses, es podrà reduir l’horari d’aquestes. La reducció pot ser tant
per locals com per àmbits, si la terrassa es troba en zona urbana habitada. En aquest supòsit, l’horari podrà reduirse com a mínim en 1 hora.
En els supòsits a,b,c,d: no es podrà superar en cap cas les 02:00h
Justificació:
El descans i,principalment, el nocturn és un dret a la salut (reconegut a l’OMS i en la nostra legislació) que ha de prevaler
per sobre del de l’oci i de les activitats econòmiques que es desenvolupen en l’espai públic
Article 43
Circumstàncies per atorgar o denegar llicències.
D’addició i modificació, queda redactat en els termes següents:
1. L’òrgan municipal competent s’establirà tres zones, amb l’objectiu de regular i ordenar la concessió de terrasses amb
criteris de sostenibilitat ambiental i social, preservant els usos públics de l’espai i garantint el dret al descans, i per tal
d’evitar i corregir els conflictes que genera la sobreocupació de l’espai públic, amb una visió territorial i en funció del nivell
d’ocupació máxim de l’espai públic per part les terrasses i segons el nombre de llicències actuals. Aquestes tres zones són:
a) Zona de creixement.
b) Zona de manteniment.
c) Zona de decreixement.
Per determinar les zones de decreixement i manteniment, un dels criteris serà la concurrència de més d’una de les
circumstàncies recollides en el paràgraf posterior., per la zona de creixement , per la concessiò de noves llicencies es tindra
en compte els criteris que s’exposan en el punt 1 d’aquest article.
2. Per a la classificació esmentada al punt anterior, l’òrgan municipal competent ha de tenir en compte, almenys, les
circumstàncies següents:
a) El valor turístic o patrimonial de la zona.
b) La concurrència d’instal·lacions de terrasses.
c) La incidència en la mobilitat i accessibilitat de la zona.
d) La particular disposició de l’espai públic de la zona.
Altres circumstàncies que l’Ajuntament consideri oportunes i que responguin a interessos generals.
La sobreocupaciò de terrasses determinada per la densitat del nombre d’establiments
3. L’existència de procediments de disciplina que es trobin en tramitació amb relació al local principal pot motivar la
denegació de la llicència de terrassa.
4. L’existència de deutes de naturalesa tributària local de la persona titular de l’establiment de restauració o assimilat a què
es vincula la terrassa comporta pèrdua de llicència.
5.La reiteració de més d’una falta molt greu comporta la pèrdua de llicència.
Justificació.
Cal establir una classificació per zones de la ciutat, a fi d’evitar sobreocupació indiscriminada de l’espai públic. Cal poder
denegar o revocar llicències quan l’iterés general ho aconselli o per incompliment manifest del regim sancionador
Article 49 Renovació
De supressió del número 2 d
Suprimir el punt 2.d per la modificació de l’article 50 transmissió.
article 50
Transmissió
De modificació.
El número 1 quedarà redactat en els termes següents:
1. La llicència municipal de terrassa no és transmissible. El fet de llogar o la transmissió de l’establiment de restauració o
assimilat a què està vinculada extingirà la llicència en vigor.
El nou propietari haurà de presentar una nova sol·licitud de llicència i no tindrà cap dret adquirit sobre la seva concessió.
Justificació:
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L’Ajuntament no pot contribuir a que l’explotació econòmica privada de l’espai públic sigui un factor que contribueix a
especular amb els imports de venda o de lloguer dels establiment de restauració
Les terrasses donen un valor afegit als establiment que tenen llicència i és un factor que comporta increment de preu de
venda o de lloguer.
Article 52
Extinció .
D’addició del punt h, d’acord amb la proposta de modificació de l’article 50
1. La llicència municipal de terrassa s’extingeix pels motius següents:
a) Pel transcurs del termini de vigència atorgat.
b) Per renúncia de la persona titular.
c) Per cessament en l’activitat de l’establiment de restauració o assimilat.
d) Per revocació.
e) Per caducitat.
f) Per manca de pagament de la taxa corresponent dins del període de pagament voluntari.
g) Pels mateixos motius que es pot denegar la renovació automàtica.
h) Per canvi de titular
Article 56
Inspecció i control
D’addició. El número 1 del article 56. quedarà redactat en els termes següents:
Possibilitat dels ciutadans i les entitats d’instar l’acció inspectora.
1. Els titulars de les llicències municipals de terrassa han de permetre i facilitar l’acció inspectora de l’Ajuntament, la qual es
pot dur a terme en qualsevol moment, ja sigui d’ofici o per denúncia dels ciutadans, de les associacions veïnals o de
persones amb discapacitat, de les Comunitats de Propietaris o de qualsevol altre representant de col·lectius perjudicats per
la suposada conducta infractora del titular de la terrassa, sense perjudici de les accions específiques de control efectuades
pels serveis municipals quant al funcionament de la terrassa i els seus elements i de revisió de les llicències municipals.
Justificació.
Cal establir que l’acció inspectora pugui portar-se a terme en qualsevol moment, sigui d’ofici o per denúncia dels
ciutadans, d’associacions de veïns, etcètera, perjudicats per la suposada conducta infractora del titular de la terrassa.
Article 62.
Infraccions
D’adició:
1.Sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador previst en aquesta ordenança, les infraccions tipificades per la legislació d’espectacles públics i activitats recreatives, de medi ambient, d’urbanisme i d’accessibilitat seran sancionades
d’acord amb la regulació respectiva. Concretament en matèria d’accessibilitat, s’aplicarà allò previst a la legislació estatal, i
en la vigent llei d’accessibilitat de Catalunya”.
Justificació
Cal que el regim sancionador de l’ordenança de terrasses contempli les diferents legislacions que regulen els impactes sobre l’espai públic
Article 63
Infraccions molt greus.
D’addició.
h) L’instalació de terrasses sense llicència en espais d’ús públic de titularitat municipal o de titularitat privada”.
i) Servir begudes, quan la terrassa estigui tancada.
J) Incomplir les normes relatives a distàncies i accessibilitat.
Justificació.
Cal incorporar la prohibició de servir begudes fora d’horari i el respecte a les normes d’accessibilitat.
Article 66.
Sancions per la comissió d’infraccions molt greus
D’addicció:
Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança com a molt greus poden ser sancionades amb:
a) Una multa de fins a 5.000 EUR.
b) La retirada de la llicència de terrassa en l’activitat en què s’ha comès la infracció i la inhabilitació per ser titular
d’aquesta llicència per un període d’un any.
C) En cas d’incórrer en la comissió de tres infraccions molt greus en l’activitat esmentada la retirada de la llicència
de terrassa en l’activitat en què s’ha comès la infracció i la inhabilitació per ser titular d’aquesta llicència será de
tres anys.
Justificació
És insuficient sancions exclusivament de caire econòmic, són amortitzables per la seva l’alta rendibilitat econòmica ,la
retirada de la llicencia es una mesura suficientment dissuasòria que pot ajudar a que hagi més cura en el compliment de
l’ordenança.
6

Article 77
Projectes de decret
D’addició. Els números 2 i 3 quedaran redactats en els termes següents:
2. La memòria del projecte de decret de distribució prèvia ha de contenir com a mínim:
un informe d’impacte del projecte en matèria d’accessibilitat.
3. La memòria del projecte de decret d’ordenació singular ha de contenir com a mínim:
un informe d’impacte del projecte en matèria d’accessibilitat.
Justificació.
Per tal de garantir l’escrupolós compliment de la legalitat quant a accessibilitat, caldria incorporar a l’article 77.2 i 3 que les
memòries continguin un informe d’impacte dels projectes en matèria d’accessibilitat
Article 90
Creació i naturalesa de la Comissió Tècnica de Terrasses
De modificació, el número 2 quedarà redactat en els termes següents:
2 La Comissió Tècnica de Terrasses s’integra com a mínim per membres de les Gerències d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i
d’Ocupació, Empresa i Turisme. Incorporarà també representants d’entitats veïnals i representants de persones amb
discapacitat i representants del sector de la restauració de forma paritària.
Justificació.
Cal garantir la participació de les entitats veïnals i de discapacitats
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