
L’AJUNTAMENT HA D’APLICAR AMB MÉS RIGOR LA 

NORMATIVA DE TERRASSES A BARCELONA 
 

La síndica creu que el control municipal “no és prou eficaç” i interpreta com una 

laxitud la considerable disminució d’expedients d’inspecció durant la primera 

meitat de l’any 

Les ordenances actuals són molt disperses i cal tendir cap a una legislació única i 

clara en el conjunt de la ciutat    

L’Ajuntament ha d’aplicar amb més rigor la normativa de terrasses a Barcelona. La síndica 

de greuges, Maria Assumpció Vilà, opina que el control municipal “no és prou eficaç” i això 

reverteix en una manca de qualitat de l’espai públic i en el dret dels ciutadans a poder 

transitar amb comoditat i seguretat per les voreres. 

Diferents ciutadans han fet arribar a la Sindicatura les seves queixes pel que consideren  

una privatització i un ús abusiu de l’espai públic per part de bars o restaurants. Segons la 

defensora dels barcelonins, els incompliments de les ordenances de terrasses estan força 

estesos per tota la ciutat, i només a Ciutat Vella i l’Eixample, per citar els dos districtes 

més cèntrics, hi ha desenes de vetlladors que no s’ajusten a la normativa. 

Algunes de les infraccions més habituals són l’ús d’enclavaments fixos al terra, fins i tot 

amb ciment; l’ús d’armaris; els tancaments amb plantes o vidres; la no-senyalització del 

vetllador, i  la instal·lació de plantes artificials. De totes maneres, les faltes que ocasionen 

més molèsties als veïns i vianants són el fet de no respectar els horaris de tancament i la 

sobreocupació de les voreres amb taules i cadires sense deixar un pas mínim. La llei diu 

que el pas per a vianants no pot ser inferior a un metre i mig ni a la meitat de l’amplada de 

la vorera.    

Més vetlladors per la prohibició de fumar 

Barcelona és una ciutat on es fa un ús intensiu de les terrasses, motivat pel bon clima de 

la ciutat. A més, al llarg del 2011, les peticions per obrir vetlladors ha crescut notablement 

a causa de la prohibició de fumar dins els establiments. La síndica creu que, per tot això, 



es fa necessari trobar l’equilibri entre els drets dels restauradors a fer rendible el seu 

negoci i els dels barcelonins a fer un ús còmode i segur de les voreres. 

L’informe que l’Ajuntament ha fet arribar a la síndica reconeix que, en alguns indrets, 

s’estan produint incompliments. També assegura que les infraccions es controlen i es  

corregeixen. Però Vilà creu que no és així i moltes de les faltes detectades persisteixen en 

el temps. La síndica interpreta com “una certa laxitud” municipal el fet que, durant la 

primera meitat del 2011, el nombre d’expedients d’inspeccions hagi disminuït entorn d’un 

50 %. Entre els mesos de gener i juny, l’Ajuntament ha iniciat 245 expedients, mentre que 

en tot l’any passat se’n van tramitar 1.029.  

La síndica considera que l’Ajuntament té les eines i els protocols per efectuar les 

actuacions necessàries per reduir la problemàtica i demana al consistori un control més 

gran i més eficaç sobre les terrasses. També creu que cal preservar l’espai públic destinat 

als vianants quan es detectin situacions de sobredemanda de vetlladors. 

Això, però, no ha de ser un obstacle perquè l’Ajuntament no atorgui les llicències seguint 

criteris d’equitat i d’igualtat. Recentment, la síndica de gregues ha estimat la queixa d’un 

restaurador de l’avinguda Gaudí a qui l’Ajuntament ha denegat el permís per obrir una 

terrassa en aquest indret al·legant que, des de l’any 2005, la normativa específica 

d’aquest carrer disposa que no es poden concedir més llicències de terrasses si no es 

dóna de baixa una de les llicències actuals.  

La defensora dels barcelonins considera que, contràriament a les previsions normatives, 

els criteris que aplica l’Eixample per atorgar llicències d’un ús especial en un espai públic 

on hi ha una limitació no garanteixen l’objectivitat i la concurrència a tots aquells que 

tindrien dret a obtenir-les per reunir les mateixes condicions. Vilà creu que, en casos com 

aquest, l’Ajuntament hauria d’obrir un procés per garantir la igualtat d’oportunitats entre 

tots els empresaris. 

Vilà recomana també al consistori que acceleri la posada en marxa d’una nova normativa 

general de terrasses per al conjunt de la ciutat. “Ara la normativa és molt dispersa. Varia 

molt d’un districte a un altre i el que cal és tendir cap a una legislació única i clara, tant pel 

que fa als horaris com pel que fa al mobiliari. S’ha de legislar el mínim possible i el que es 

legisli s’ha de fer complir”, diu.  

 

  

 

 

 


