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Fitxa resum elaboració/modificació de normativa municipal

Data de publicació 
del pla normatiu

Pla Normatiu per al 2023 aprovat el 5 de gener de 2023.

Òrgan que proposa L’Alcalde Data 9-1-2019

Unitat tramitadora Departament de Domini Públic

Instructor de 
l’expedient

Silvia Martínez Manzanares

Títol del procés Consulta pública participativa per a la redacció de l’ordenança de terrasses 
i extensions comercials a la via pública

Oportunitat de la proposta (Art. 133.1 Llei 39/2015)

Problema que es 
pretén solucionar

Regular les ocupacions a la via pública amb terrasses i extensions 
comercials.

Necessitat i 
oportunitat

El buit normatiu i l’elevada demanda en la utilització de l’espai públic de la 
ciutat per a ocupacions de terrasses i extensions comercials per part dels 
establiments interessats.

Objectius que es 
pretenen

- Compatibilitzar l’ús de l’espai públic d’ús general amb l’ocupació 
privativa i parcial del mateix, amb terrasses i extensions comercials.
- Garantir la qualitat dels espais públics per a tota la ciutadania.
- Donar suport a l’activitat econòmica dels sectors afectats.
- Establir el règim jurídic aplicable a la instal·lació de terrasses i 
extensions comercials.

Principals 
alternatives 
considerades

Alternativa 1.
Regular mitjançant decrets indicant les condicions a cada autorització 
individual, atenent a la discrecionalitat de la Corporació, la qual cosa 
produeix inseguretat jurídica a les persones.

Normes pressupostàries o d’organització (Art. 133.4 Llei 39/2015)

Es prescindeix del tràmit de consulta, audiència i informació pública No

En cas afirmatiu, 
motivació

Contingut i anàlisi jurídic

Tipus de norma Ordenança

Estructura de la 
norma

PREÀMBUL
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
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Article 3. Supòsits exclosos
Article 3 bis. Delegacions
Títol II. TERRASSES 4
Capítol 1. Règim de la instal·lació i el funcionament de les terrasses
Article 4. Condicions generals
Article 5. Condicions específiques per a les ocupacions amb estructures 
fixes
Article 6. Condicions específiques de les ocupacions a la calçada (aquest 
article és l’antic Article 11)
Article 7. Enllumenat i climatització
Article 8. Neteja i decòrum
Article 9. Horaris (Proposta d’incloure els horaris en forma d’Annex i no com
un article)
Article 10. Publicitat
Article 11. Especificacions sobre els usos de l’ocupació
Article 12. Illes de vianants
Article 13. Condicions específiques de les ocupacions a la calçada (aquest 
article es reordena i es col·loca després de l’article 5)
Article 14. Zones urbanes amb tractament diferenciat
Capítol 2. Sol·licituds, documentació, pròrrogues, i canvis de titular
Article 15. Terminis
Article 16. Períodes d’aprofitament
Article 17. Pròrrogues
Article 18. Canvis de titular
Article 19. Documentació necessària
Article 20. Modificació, reducció o retirada de la terrassa
Títol III.  EXTENSIONS COMERCIALS
Capítol 1. Règim de la instal·lació i el funcionament de les extensions 
comercials
Article 21. Establiments que poden ser autoritzats a posar extensions 
comercials.
Article 22. Condicions generals
Article 23. Condicions d’ordre, decòrum, neteja i salubritat
Article 24. Publicitat
Article 25. Condicions particulars per la tipologia de l’ocupació
Article 26. Condicions específiques per al Centre Històric
Article 27. Modificació, reducció o retirada de l’extensió comercial
Capítol 2. Sol·licituds, documentació, pròrrogues, i canvis de titular
Article 28. Terminis i períodes d’aprofitament
Article 29. Pròrrogues i canvis de titularitat
Article 30. Documentació necessària
Article 3. Altres especificacions sobre la documentació
Títol IV. RÈGIM SANCIONADOR
ANNEX 1. Plànols de les zones amb tractament diferenciat
ANNEX 2. Horaris
ANNEX 3. Altres especificacions

Calendari previst de
tramitació

Entre 3 i 9 mesos:
1. Aprovació inicial del text pel Consell Plenari (abril 2023).
2. Publicacions reglamentàries als butlletins oficials, seu electrònica i 

premsa.

2 de 5 01/03/23



Organització i qualitat

3. Verificació d’al·legacions.
4. Informe del resultat de les al·legacions.
5. Aprovació definitiva.
6. Comunicació als organismes oficials.
7. Publicacions reglamentàries.

Punts clau per la 
consulta de 
participació

L’espai públic d’ús general i la privatització de zones a instància del sector 
de restauració: 
1.- Criteris a valorar per a l’autorització de terrasses i extensions 
comercials.
2.- Horaris d’ús
3.- Disseny
4.- Incompatibilitats entre les ocupacions i l’espai d’ús lliure de la via pública
5.- Zones a preservar i/o a excloure

Anàlisi d’impacte (Art. 2 RD 931/2017)

Adequació de 
competències

Articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 
articles 61 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Impacte econòmic i 
pressupostari

Té impacte econòmic per a la 
ciutadania Sí/No 

No

Té impacte econòmic en 
l’activitat productiva Sí/No 

No

Té carregues administratives 
Sí/No 

No

Té impacte en els pressupostos 
Sí/No 

No

Impacte de gènere No es produeix

Altres impactes 
considerats

Mediambiental  –  protecció  del  dret  a  la  convivència,  ordre  i  netedat  de
l’espai ocupat.

Higiènic-sanitari – garantia de la qualitat del servei.

Accessibilitat –garantia de l’ús de la via pública segura de les persones amb
mobilitat reduïda.

Històric-patrimonial -protecció dels edificis i ambients protegits.

Social – prevalença de l’interès general.
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Altres (Llei 19/2014)

Indicadors d'anàlisi i
avaluació del 
compliment
(art. 63 i 64)

No s’han previst de moment.

Altres 
consideracions

Possible creació d’una comissió de seguiment i avaluació de les ocupacions
autoritzades.

Documentació del projecte

Accions clau 
prèvies a la 
tramitació

Anàlisi de l’estat actual de la via pública amb les superfícies d’ocupació 
existents amb terrasses i extensions comercials.

Anàlisi de les denúncies i incompliments de les condicions incloses a les 
autoritzacions emeses, observades per part de la unitat instructora i la 
policia administrativa de la Guàrdia Urbana.

Recursos 
necessaris

Materials No

Econòmics No

Humans No

Documentació 
annexa

Decret creació comissió d’estudi; fitxa de la consulta pública participativa.
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