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 Resolució: Decret de l'alcaldia per a iniciar la consulta pública prèvia a la redacció de l’ordenança reguladora de les
autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari
   

 Òrgan Gestor: Protecció Civil i Ocupació de la Via Pública



Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei de Protecció Civil i Via Pública 

DECRET

Consulta pública prèvia a la redacció de l’ordenança reguladora de les autoritzacions de
terrasses de bar i el seu mobiliari
   

Antecedents: 

El 26 de març de 2015, l’Ajuntament de Terrassa va aprovar en sessió plenària l’Ordenança reguladora
de les autoritzacions de terrasses de bar i  el  seu mobiliari  i va ser publicada al  Butlletí  Oficial  de la
Província el dia 29 de juny de 2015.

La situació de la pandèmia viscuda durant els darrers dos anys ha augmentat la demanada dels espais
annexos als locals de restauració situats a l’aire lliure. D'un costat aquest canvi en l’ús de les terrasses i
el seu mobiliari i d'altre que cal donar compliment al programa de govern per al mandat 2019-2023 de
l’Ajuntament de Terrassa, basant-se en l’actualització i transparència en la gestió de les autoritzacions a
l’espai  públic  recollida  a l’eix 138, fa necessària la redacció d’una nova ordenança de terrasses que
anul·li l’actual, dotant-la d’una major flexibilitat per tal de garantir els diferents usos de la via pública i el
respecte als mateixos. 

Atenent el seu caràcter normatiu, en l’elaboració d’aquesta norma és plenament d’aplicació l’article 133
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, on
es preveu que “amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha
de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha
de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives  potencialment  afectats
per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenent solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.»

Es per tot això que d'acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, aquesta Alcaldia-
Presidència, 

DECRETA

PRIMER.  OBRIR  CONSULTA  PÚBLICA  amb  caràcter  previ  a  la  redacció  de  l’ordenança
reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari de l’Ajuntament de Terrassa, amb
amb l’objectiu de recollir les opinions i aportacions de la ciutadania i dels subjectes i les organitzacions
més representatives potencialment afectades per la futura norma, sobre els aspectes següents:

A) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 

Els problemes detectats que cal treballar a la nova normativa són: 
 Cal adequar les ocupacions de la via pública relacionades amb les terrasses dels bars i el seu

mobiliari a les demandes actuals.
 Evitar que l’augment de la demanda pugui crear conflictes entre els diferents usos.
 Incloure la normativa relacionada amb l’accessibilitat
 Flexibilitzar alguns aspectes com els materials del mobiliari adequant-los a l’oferta actual.
 Regular els horaris, elements sonors i visuals, compatibilitzant-los amb la normativa actual.
 La gestió dels residus generats a les terrasses.
 Revisar la tipologia de les infraccions i la seva graduació per adaptar-la a les diferents situacions.



B) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

L’augment de la demanda dels espais annexos als locals de restauració situats a l’aire lliure ha generat
un canvi en l’ús de les terrasses i el seu mobiliari i cal adaptar-los als diferents usos dels espais públics. 

C) Objectius de la normativa
 Adaptar l’ocupació de la via pública amb terrasses a les demandes i usos actuals
 Proposar els colors, materials i annexos a materials i formes del seu mobiliari.
 Ajustar la temporalitat de les demandes
 Regular la publicitat en els elements que la conformen
 Establir els tipus de tancaments permesos
 Regular els elements sonors i visuals
 La gestió dels residus
 Revisar la tipologia de les infraccions i la seva graduació

D) Possibles solucions reguladores i no reguladores

Pel que fa a les possibles solucions reguladores, la redacció de l’ordenança és imprescindible per aportar
el  marc normatiu necessari que garanteixi els diferents usos de la via pública per a la instal·lació de
terrasses de bars i el seu mobiliari. En aquest cas no es preveuen possibles solucions no reguladores en
tan que la finalitat de la present és establir condicions per a les autoritzacions de terrasses de bar i el seu
mobiliari. 

SEGON. Establir les condicions de realització d’aquesta consulta que seran les següents:

SERVEI RESPONSABLE: Protecció Civil i Via Pública

TERMINI DE PARTICIPACIÓ:  S’estableix  un termini  de consulta pública prèvia de 20 dies hàbils,  a
comptar des de l’endemà de la data d’aquest decret.

APORTACIONS: La recollida  d’opinions en relació amb aquesta  consulta es farà mitjançant el  portal
digital de participació ciutadana "Participa a Terrassa" (https://participa.terrassa.cat).

TERCER.-  Donar  la  màxima  difusió  a  aquesta  consulta  a  través  dels  diferents  mecanismes  de
comunicació amb que compta l’Ajuntament i publicar al Portal Participa a Terrassa aquest decret així
com tota la informació complementària que sigui necessària per tal que la ciutadania disposi d’informació
suficient per poder emetre la seva opinió. 

QUART.- Una vegada finalitzat el procés es publicarà el resultat del procés.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde President


		2022-04-19T12:11:50+0200
	Terrassa
	id-f590f8fbc45e8c503e061fcf9ba58f10##FGY5-0OAH-OF1O-TCXB-2165-0363-1100-07
	Signatura i registre del decret




