
 

LA SÍNDICA VILÀ INSISTEIX EN LA MANCA D’EQUITAT EN EL SORTEIG 

D’ADJUDICACIÓ DE LES TERRASSES DEL CARRER BLAI  

 La defensora ha iniciat una actuació d’ofici amb l’objectiu de valorar i 

comparar les condicions en què s’executen els sortejos per l’atorgament de 

les autoritzacions de terrasses de tots els districtes quan hi ha concurrència 

de sol·licituds. 

 

Barcelona, 7 de novembre del 2019 – Per segon any consecutiu, la Síndica de Greuges 

de Barcelona ha rebut queixes amb relació a la manca d’equitat en el sorteig 

d’adjudicació de les terrasses del carrer Blai. L’Ajuntament estableix que els bars del 

carrer Blai que vulguin col·locar una terrassa a la via pública s’han d’inscriure abans del 

dia 15 de setembre de cada any, segons l’ordenança de Terrasses de Barcelona. El 

problema sorgeix quan l’Ajuntament decideix que en alguns trams del carrer la 

selecció dels titulars de terrasses es farà per sorteig donada la concurrència de 

sol·licituds. 

 

Novament, titulars dels establiments de restauració d’aquest carrer s’han dirigit a la 

Sindicatura  de Greuges de Barcelona per denunciar la manca d’equitat en aquesta 

decisió i sol·licitar que, en cas de no ser possible una redistribució de les taules totals, 

com havien demanat els locals afectats per tal que cap restaurador es quedi sense 

terrassa, almenys canviïn les condicions en què es realitza el sorteig, de manera que els 

establiments que ja han patit les conseqüències econòmiques que suposa quedar-se 

un any sense terrassa, no puguin repetir a l’any següent i successius fins que tots els 

establiments afectats hagin passat pel mateix tràngol. 

 

En data 28 de gener del 2016, i d’acord amb les previsions de l’annex II de l’Ordenança 

de Terrasses de Barcelona, aprovada el dia 20 de desembre de 2013 pel Consell 

Plenari, la Comissió de Govern de l’Ajuntament va aprovar definitivament l’Ordenació 

Singular de Terrasses dels carrers Blai i Blesa, amb l’objectiu d’afavorir l’equilibri entre 

els usos de les terrasses i els usos col·lectius de l’espai públic. El propòsit és garantir, 

per una part, la qualitat dels espais per a la convivència ciutadana i, per l’altra, el 

suport i promoció de l’activitat econòmica dels sectors de restauració i assimilats. 

 



Tanmateix, el Manual operatiu de l’Ordenança de terrasses, aprovat per Decret 

d’Alcaldia en data 26 de febrer de 2015, disposa que caldrà optar o per la distribució 

igualitària entre concurrents o la distribució proporcional a la capacitat del local com a 

sistema d’assignació d’espais. 

Amb el sorteig que cada any es duu a terme a la seu del Districte per fer l’assignació de 

les terrasses al carrer Blai, no s’aprecia aquest suport a l’activitat econòmica al qual fa 

referència l’Ordenança d’una manera igualitària i proporcionada per a totes les 

persones interessades. En aquells trams on hi ha més concurrència de sol·licituds 

també hi ha més probabilitat de quedar-se sense autorització i el consistori no aplica 

cap correcció al respecte, tot i haver estat proposades possibles solucions tant per 

part de les persones afectades com per la mateixa síndica de greuges.  

Tal com ja es va traslladar al consistori l’any passat, la Síndica de Greuges de Barcelona 

considera que la manera en què es realitza el sorteig per a l’atorgament de les 

autoritzacions de les terrasses als establiments del carrer Blai incompleix l’obligació 

legal de distribuir de forma equitativa l’espai susceptible d’ocupació que estableix el 

Reglament del patrimoni dels ens locals a Catalunya, i infringeix els principis d’igualtat i 

proporcionalitat als quals fa referència el Manual operatiu de l’Ordenança de 

terrasses. 

Per aquest motiu, la Síndica ha iniciat una actuació d’ofici amb l’objectiu de valorar i 

comparar les condicions en què s’executen els sortejos per l’atorgament de les 

autoritzacions de terrasses a tota la ciutat quan hi ha concurrència de sol·licituds, i ha 

recomanat al Districte de Sants-Montjuïc que cerqui i apliqui un procediment legal per 

tal que l’assignació de les autoritzacions de les terrasses al carrer Blai sigui justa i 

equitativa. 


