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ng ordre: 	090/2012 ACTIVITATS 	data: 16 d'abril de 2012 

anubla a: 

TEMA ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ AMB TERRASSA 

normativa de referéncia: DECRET 112/2010, DE 31 D'AGOST, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT D'ESPECTACLES PÚBLICS I 

ACTIVITATS RECREATIVES 

 

La Ponéncia Ambiental en la seva sessió de 2 de marg de 2012 va adoptar el següent acord* 

"D'acord amb l'informe emés per la Direcció de Coordinació Jurídica d'Hábitat Urbá sobre "Concepte de 

terrasses en relació amb el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives", tots els 

establiments oberts al públic d'activitats de restauració que ocupin espais complementaris a l'aire lliure, 

com ara terrasses o vetlladors, que siguin de domini públic o de domini privat, peró d'us públic, supósits 

que estan sotmesos a Ilicéncia d'utilització del domini o dels sols d'us públic, no poden entendre's 

compresos en el concepte que de terrasses o vetlladors es recull al Reglament d'espectacles públics i 

activitats recreatives i, en conseqüéncia, d'acord amb el Reglament esmentat, no estan sotmesos al 

régim de llicencia, Ilevat que l'aforament autoritzat superi les 150 persones a l'interior del local. 

Per tot l'esmentat, els establiments de restauració amb aforament igual o inferior a 150 persones, en 

cas d'instal•lar una terrassa, aix6 no suposará estar sotmesos a un régim de llicéncia ambiental, per tant 

romandran sotmesos al régim de comunicació". 

Només es tramitaran en régim de Ilicéncia, en aplicació de l'article 124 del decret 112/2010, de 31 

d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aquells establiment 

amb un aforament superior a 150 persones i establiments amb un aforament inferior a 150 persones 

que disposin de terrasses o espais exteriors privats d'ús exclusivament privat. 

Régim transitori per al expedients en trámit de Ilicéncies de bars i restaurants amb terrassa amb un 

aforament inferior a 150 persones. 

Els procediments de Ilicéncia per a establiments de bars i restaurants de menys de 150 persones 

d'aforament que, per la interpretació anterior de terrassa, es tramitaven pel procediments de llicéncia i 
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rector d'Actuació Urbanísti a 

Miguel García Sanjuan 

Ajuntament 
de Barcelona 

no s'hagin resolt amb l'atorgament de la corresponent llicéncia municipal en el moment de la difusió 

d'aquesta circular, es continuaran tramitant i resolent d'acord amb el procediment vigent en el moment 

de la seva incoació. Tanmateix, el control inicial es donará per complimentat amb una comunicació 

prévia que acompanyi, com a mínim, la certificació de conformitat lliurada per una entitat ambiental de 

control . 

No obstant aixó, si el titular manifesta la seva voluntat d'acollir-se a la nova interpretació del concepte 

de terrassa i per tant a la tramitació d'una comunicació prévia amb certificació d'una EAC, s'acceptará el 

desistiment de la seva sol•licitud. 

Cap del Departament 

de Llicénci s d'Activitats 

CristWolo Sangüesa 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 

* S'acompanya certificació de l'acord de la Ponéncia Ambiental signada pel secretara de la mateixa. Com  a 

document annex a aquesta circular 



EL SECRETARI DE LA PONÉNCIA AMBIENTAL 

61174-41, , 
0:3121•01/0\ 

Ricard Alsina i Donadeu 

Ajuntament de Barcelona 

Ponéncia Ambiental 

Ricard Alsina i Donadeu, Secretari de la Ponéncia Ambiental Municipal de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

CERTIFICO: 

Que la Ponéncia Ambiental, en la sessió celebrada el dia 2 de maro de 2012, 
en exercici de les funcions atribuTdes per la norma segona de l'annex del 
Decret de l'Alcaldia de 9 de setembre de 2002, va adoptar I'ACORD que es 
transcriu a continuació: 

D'acord amb l'informe emés per la Direcció de Coordinació Jurídica d'Hábitat 
Urbá sobre "Concepte de terrasses en relació amb el Reglament d'espectacles 
públics i activitats recreatives", tots els establiments oberts al públic d'activitats 
de restauració que ocupin espais complementaris a l'aire lliure, com ara 
terrasses o vetlladors, que siguin de domini públic o de domini privat, peró d'us 
públic, supósits que estan sotmesos a llicéncia d'utilització del domini o deis 
sois d'us públic, no poden entendre's compresos en el concepte que de 
terrasses o vetlladors es recull al Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives i, en conseqüéncia, d'acord amb el Reglament esmentat, no estan 
sotmesos al regim de (licencia, Ilevat que l'aforament autoritzat superi les 150 
persones a l'interior del local. 

Per tot l'esmentat, els establiments de restauració amb aforament igual o 
inferior a 150 persones, en cas d'installar una terrassa, estaran subjectes al 
regim de comunicació. 

I, perqué consti, i als efectes adients, signo aquest certificat. 

Barcelona, 2 d'abril de 2012 

• 
REGISTRE 

DE 

SORTIDA 
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