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Les terrasses formen part de la fesomia de 
Barcelona. En aquests espais a l’aire lliure es 
desenvolupa part de la vida quotidiana dels 
nostres ciutadans i ciutadanes. Són punts 
de trobada, de diàleg i de lleure, afavorits 
per la benevolència del clima mediterrani. 

La necessitat de regular correctament i 
amb vocació de permanència una figura 
tan arrelada a la nostra ciutat com són les 
terrasses ha impulsat l’entrada en vigor 
d’una modificació en l’ordenança existent.  
La nova norma neix amb la voluntat de ser  
clara, realista i de perdurar en el temps. 
També vol aconseguir un equilibri entre 
l’excel·lència en l’espai públic, la bona con-
vivència i la necessària activitat econòmica. 

Així mateix, aquesta modificació de l’orde-
nança pretén fomentar les bones pràcti-
ques. D’aquesta manera, estableix les bases 
perquè les terrasses siguin respectuoses 
amb el medi ambient —en aquest sentit, 
promou la reducció de la presència d’estufes 
de combustió amb l’horitzó de la seva pro-

hibició definitiva el 2025— i també perquè 
vetllin de manera més conscient pels drets 
laborals dels que hi treballen —així, prohibeix 
expressament les terrasses amb autoservei—.

En aquesta tasca de millora de l’espai urbà, 
el protagonisme dels qui gestioneu les ter-
rasses és clau. La vostra dedicació i profes-
sionalitat resulta fonamental perquè tant 
l’experiència dels clients com la convivència 
amb els veïns siguin satisfactòries.

Aquesta guia conté algunes indicacions per 
comprendre la nova ordenança. Hi trobareu 
informació bàsica sobre el mobiliari que 
podeu col·locar a la vostra terrassa, les dis-
tàncies orientatives que heu de respectar i 
les normes de funcionament. Recordeu que 
només podeu habilitar una terrassa en el 
vostre establiment si disposeu de llicència 
per fer-ho.

Moltes gràcies per ajudar-nos a fer que la 
nostra ciutat sigui més acollidora i més res-
pectuosa amb tothom. 

Presentació
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LES TERRASSES S’HAN D’UBICAR DAVANT 

DE L’ESTABLIMENT DEL QUÈ DEPENEN

Es podrà autoritzar la col·locació de terrasses 
en ubicacions alternatives quan l’espai situat 
al davant de l’establiment estigui ocupat per 
altres elements (mobiliari urbà, passos de 
vianants, etcètera).
L’espai de les terrasses ha d’estar delimitat 
amb senyalització discontínua.

ACCESSOS ALS EDIFICIS I

LES ESCALES DE VEÏNS

La ubicació concedida de la terrassa està 
pensada per no interferir en l’entrada 
d’edificis i escales de veïns.

ACCESSOS A ALTRES ESTABLIMENTS 

COMERCIALS

La ubicació concedida de la terrassa està 
pensada per no interferir en l’entrada 
d’edificis i visió d’altres establiments  
comercials.

On es poden autoritzar
les terrasses?

AIXÍ SÍ I AIXÍ NO: VINYETES IL·LUSTRATIVES

ITINERARI DE VIANANTS ACCESSIBLE

La ubicació de la terrassa ha de respectar 
l’espai lliure necessari per tal de garantir 
l’accessibilitat universal i la seguretat.
S’ha de respectar en tot moment una 
distància d’1,80m a continuació de la fa-
çana per permetre el pas de vianants i, en 
especial, de persones amb visió reduïda.

PAS DE VEHICLES D’EMERGÈNCIES

La ubicació de terrassa concedida està 
pensada per no interferir en cap cas en 
el pas de vehicles d’emergències.

!!!

?!

PORXOS

Només es poden col·locar taules, cadires, 
faristol i estufes.
Han de respectar l’amplada mínima de 
promoció de l’accessibilitat, 1,80 m de se-
paració de la façana interior del porxo.

RAMBLES I PASSEIGS

No poden ocupar més del 50% de l’amplada 
del passeig central o rambla.
Quan només es puguin situar terrasses en 
un costat, s’haurà de mantenir la distri-
bució al llarg de tota la rambla o passeig.

PLACES

No poden ocupar més del 50% de la su-
perfície lliure destinada als vianants.

50%
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Recordeu que...

La ubicació de llicència de terrassa que us han concedit 
està pensada per no impedir la utilització de serveis 
públics, l’ús i el manteniment del mobiliari urbà i la visu-
alització dels senyals de trànsit. 

A continuació, us mostrem situacions que il·lustren com 
no instal·lar la terrassa en l’emplaçament especificat a 
la llicència pot generar problemes de diversos tipus. 

PARADES DE BUS

ENTRADA DE METRO

APARCAMENTS

CARRILS BICI
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Quins elements
poden tenir?

Tots els elements de la terrassa s’han de retirar diàri-
ament a l’hora del tancament, excepte si ho autoritza 
expressament la llicència.

L’ocupació de la terrassa ve delimitada per l’espai au-
toritzat i s’ha de marcar al paviment amb una ratlla de 
pintura que es pugui esborrar. La ratlla ha de ser dis-
contínua, de color blanc (o d’un altre color prèviament 
autoritzat) i d’un màxim de 5 cm d’amplada. Recordeu 
que tots els elements de la terrassa s’han de situar 
dins del perímetre delimitat per a aquesta.

Els elements instal·lats en la terrassa han de ser pre-
ferentment del mateix model i tipus i han de poder ser 
retirats fàcilment de l’espai lliure. No han de situar-se 
mai fora del perímetre de la terrassa.

Cap element de la terrassa no es pot recolzar, lligar o 
ancorar a l’arbrat o als altres elements urbans. Només 
en zones definides es permet la identificació de l’es-
tabliment en respatllers de cadires i para-sols; però 
no la incorporació de marques ni codis de productes.

No s’admeten: 
 · Instal·lacions acústiques o de megafonia 
 · Neveres i elements de cocció 
 · Il·luminació amb efectes de color o intermitències 
 · Actuacions en viu 
 · Aparells audiovisuals

Recordeu retirar els paravents i estufes fora del 
període autoritzat (de l’1/11 al 30/4).

MÒDUL BÀSIC

1 taula i 4 cadires.
1,50 x 1,50 m.

MÒDUL REDUÏT

1 taula i 2 cadires.
1,50 x 0,80 m.
Excepcionalment per
manca d’espai.

(mida mínima)

 
PARA-SOLS
 · Desmuntables.
 · Ancoratge autoritzable per llicència.
 · Alçada mínima lliure: 2,20 m / 
alçada màxima: 3,50 m.
 · La projecció en planta dels 
para-sols no pot superar els límits 
de la terrassa.

 
TAULES I CADIRES
 · Quan es retiren es poden apilar 
fins l’hora de tancament del local 
només dins l’espai de la terrassa.
 · En cas d’utilització de cadenes 
de subjecció, cal que siguin 
protegides amb plàstic o goma, 
per evitar sorolls.

 
ESTUFES 
 · No han de ser mai aparells fixos i  
s’han de retirar i emmagatzemar 
dins del local fora de l’horari de 
l’activitat de la terrassa.  
 · Han d’estar homologades per la UE. 
 · De gas: fins a 500 W/m2.
Elèctriques: fins a 150 W/m2. 
 · Estan prohibides les estufes 
domèstiques o decoratives. 
 · Només poden estar enceses 
mentre la terrassa estigui 
ocupada i de l’1/11 al 30/4. 
 · Les estufes de gas no es 
podran encendre en episodis 
d’alta contaminació. 
 · Totes les estufes de combustió 
estaran prohibides a partir de 
l’1 de gener del 2025. 

 
MAMPARES
 · Només poden situar-se en els
laterals en cas que ho autoritzi 
així la llicència. 
 · Alçada màxima: 1,40 m.
 · Si es combinen amb jardineres
hauran de ser solidàries amb
aquestes. Fetes de vidre transparent 
de seguretat (doble capa).
 · Sense muntants en la part
superior i les parts opaques 
no han de superar els 0,80 m.

 
PARAVENTS LATERALS
 · Permesos de l’1/11 al 30/4.
 · Enrotllables, solidaris als para-sols,
sense estructura addicional i de
material no rígid i transparent.
 · L’ancoratge al paviment s’establirà
per llicència.
 · Només es poden col·locar
simultàniament a dos costats.

IL·LUMINACIÓ
 · Només elements d’il·luminació
solidaris o ancorats sota els
para-sols, però que no impedeixin 
que els para-sols es pleguin.
 · Els elements d’il·luminació han 
d’estar homologats i han de 
funcionar preferentment amb 
bateries autònomes.

 
PISSARRA O FARISTOL
 · Un únic element situat a l’interior 
de l’espai de la terrassa. Dimensions 
màximes: 1,50m x 0,60m x 0,60m 
(alçada x amplada x longitud).

 
MOBILIARI AUXILIAR
 · Només es pot autoritzar la 
instal·lació de mobiliari auxiliar 
si està previst expressament 
a la llicència.
 · Dimensions màximes: 
0,90 m x 0,60 m x 1,00 m. 
(alçada x amplada x longitud)
 · Ha d’harmonitzar  amb la resta 
dels elements i amb rodes.
 · No es podrà utilitzar com a 
barra de servei, ni per manipular 
aliments.

BUJOLS DE RECOLLIDA 
SELECTIVA
 · Només si es guarden dins del 
mobiliari auxiliar i no són visibles.

 
JARDINERES I TESTOS
 · En voreres diferenciades, es poden 
utilitzar com a separació física 
respecte de la calçada.  
 · En places, passeigs i carrers de 
plataforma única només estan 
permeses si ho diu així la llicència.
 · No es poden utilitzar com a 
delimitador lateral permanent 
si no ho autoritza la llicència. 
 · Seran del mateix material, 0,50 m x 
0,80 m (amplada x alçada màximes), 
amb plantes vives i en bon estat, 
amb una alçada no superior a 1,40 m 
respecte al paviment.
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Les terrasses són un espai de convivència 
clau de la nostra ciutat. Per tal de garantir-ne 
un ús cívic, és essencial la col·laboració 
dels propietaris d’aquests establiments. 
A continuació, us resumim un seguit d’ac-
tituds que ajudaran a convertir la vostra 
terrassa en un espai de convivència satis-
factori per a tots: 

Mantingueu les taules de la terrassa 
netes i endreçades.

Mireu de minimitzar el soroll dels 
usuaris de la terrassa, sobretot a 
partir del vespre.

Si la vostra terrassa té una jardinera, heu 
de tenir cura de les plantes.

No ubiqueu mai elements de les terrasses 
dins dels escocells.

Recordeu que no podeu impedir que 
un client segui a la terrassa, encara que 
aquest no tingui intenció de fer un àpat. 

Terrasses: un espai
de convivència

!!!

Infraccions
i sancions

INFRACCIONS LLEUS
No exhibir en un lloc visible la cèdula, incom-
plir els horaris fins a 30 minuts, no mantenir 
l’ordre i la neteja de la terrassa o no atendre 
el client directament a la terrassa.

INFRACCIONS GREUS
Incomplir els horaris fins a 45 minuts o 
instal·lar elements no autoritzats.

INFRACCIONS MOLT GREUS
Instal·lar una terrassa sense llicència, in-
complir els horaris en més de 45 minuts, 
ocupar els escocells dels arbres amb algun 
element de la terrassa o de l’establiment 
principal, o instal·lar-hi equips musicals o 
altres elements de megafonia. També que 
la terrassa impedeixi o dificulti el pas de 
persones amb mobilitat reduïda.

750 €

La modificació de l’ordenança implica més flexibilitat 
i voluntat d’adaptar-se a les necessitats de restauradors 
sense descurar la necessària bona convivència amb 
la ciutadania. Per això, mentre que alguns aspectes 

de la norma s’han canviat per fer-la més aplicable i 
realista, la modificació de l’ordenança també preveu 
un enduriment de les infraccions i sancions per a 
aquells que la incompleixen.

1.500 €

3.000 €
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I les normes de
funcionament...?

LA INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA TERRASSA 

REQUEREIX:

L’obtenció prèvia d’una llicència (indepen-
dent de la llicència de l’establiment). Es fa 
efectiva un cop s’efectua el pagament de 
les taxes. Pot ser anual, de temporada o 
per esdeveniment extraordinari.
El pagament de les taxes corresponents.
No tenir en curs cap procediment de disciplina 
que afecti l’establiment.
Una assegurança de responsabilitat civil de 
l’establiment que cobreixi els riscos associats 
a la terrassa.
Una vegada obtinguda la cèdula, cal expo-
sar-la de manera visible a la entrada de l’es-
tabliment (alçada: entre 1 i 1,60 m).

A MÉS...

No tenir deute tributari amb l’Ajuntament.
La terrassa ha d’estar senyalitzada amb línies 
discontínues a cantonades, canvis de direcció 
amb separació mínima de 3 m i màxima de 
4,5 m.
Les línies seran de 5 cm d’amplada i 20 cm 
de llarg.
S’ha de mantenir sempre neta i els elements, 
en bon estat.
Quan l’establiment romangui tancat, es 
recolliran tots els elements de la terrassa, 
excepte si ho autoritza expressament la 
llicència.

Telèfon 010. Establiment: 0,47 €. Cost/min: 0,06 €. Tarifat per segons. IVA inclòs.

De diumenge a dijous,
de 8.00 a 24.00 hores 

Divendres i vigílies de festius,
de 8.00 a 1.00 hores

MÉS INFORMACIÓ AL 010

HORARIS

LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE TERRASSES 

ESTABLEIX QUE:

Els clients de les terrasses han de ser atesos 
directament a la terrassa pel titular de la 
llicència o pels treballadors i treballadores 
de l’establiment de què depèn la terrassa.
En cap cas s’accepta que els clients hagin 
d’anar a recollir les consumicions a l’interior 
de l’establiment.
L’Ajuntament vetllarà perquè les condicions 
salarials dels treballadors i treballadores 
de l’establiment amb terrassa s’ajustin al 
conveni col·lectiu de treball aplicable.

AUTOSERVEI
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La modificació de l’ordenança de terrasses 
elimina les ordenacions singulars, una figura 
creada per l’anterior normativa. Per tant, ja 
no s’aprovaran noves ordenacions singulars, 
malgrat que les ja existents es mantin-
dran dos anys més. Passats aquests dos 
anys, el 12 de juliol de 2020, totes les 
ordenacions singulars quedaran derogades 
de manera automàtica i les llicències que 
preveien aquesta figura passaran a subjectar- 
se al règim general de l’Ordenança.

ORDENACIÓ
SINGULAR
2018

12/07/2020

El Consell Municipal aprovarà la creació 
d’un catàleg de terrasses emblemàtiques 
de la ciutat i establirà els nivells de protecció 
i les mesures que s’escaiguin per garantir-ne 
la continuïtat.




