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1. OBJECTE: 
 
L’objecte d’aquest document és establir els criteris necessaris per a l’aplicació de la disposició 
transitòria única de la modificació de l’OT aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal 
de 23 de desembre de 2021, en concret, per a determinar les circumstàncies que poden 
comportar una càrrega desproporcionada. 
 
 
2. NORMATIVA: 
 

- Modificació de l’Ordenança de Terrasses aprovada per acord del Plenari del Consell 
Municipal de 23 de desembre de 2021, que habilita la instal·lació de terrasses a la 
calçada mitjançant plataforma única. 

- Ordenança Municipal d’Activitats i Establiments de Concurrència Pública (OMAECP) 
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics i 

Activitats Recreatives 
 
 
3. DESENVOLUPAMENT: 
 
A la disposició transitòria única de la modificació de l’Ordenança de Terrasses de 23 de 
desembre de 2021 estableix: 
  
1. A partir de l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança de terrasses que habilita la 
instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, s’estableix un termini de dos mesos 
perquè els i les restauradors/es que han gaudit de llicència de terrassa extraordinària 
atorgada en virtut del Decret d’Alcaldia de 20 de maig de 2020 puguin presentar una 
sol·licitud de l licència. 
... 

4. Per l’atorgament de les llicències indicades a l’apartat 1 podrà eximir-se als sol·licitants del 
compliment d’allò establert a l’article 29 apartat 3 de l’Ordenança de terrasses, prèvia 
acreditació junt amb la sol·licitud de llicència de les circumstàncies que 
impossibil iten, per comportar una càrrega desproporcionada, l’adequació del local 
als requeriments indicats a l’esmentat precepte mitjançant ajustos raonables. 
Aquesta circumstància serà valorada pels serveis tècnics municipals mitjançant informe motivat. 
Tanmateix, aquesta exempció no és aplicable quan es duguin a terme canvis substancials a 
l’interior del local. 
 

L’article 29 de l’Ordenança de Terrasses de 23 de desembre de 2021 estableix d’una banda: 

1. Els establiments de restauració o assimilats han de complir les condicions d’accessibilitat 
corresponents i han de disposar dels serveis sanitaris en la proporció i les condicions mínimes 
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establertes a l’Annex V de l’Ordenança municipal de les activitats i establiments de concurrència 
pública de Barcelona aprovada pel Plenari del Consell municipal en sessió d’11 d’abril de 2003. 
...  
3. Els serveis sanitaris i de gestió de residus han de ser els que corresponguin a l’aforament de 
l’establiment més el de la terrassa.   
 
No obstant l’anterior, la dotació de serveis sanitaris en establiments on s’exerceix l’activitat de 
restauració amb llicències concedides amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’ OMAECP i que 
no compleixen les condicions de l’annex V poden continuar mantenint, pel seu aforament 
interior,  la dotació establerta a la llicència.  
 
Amb la presentació de la sol·licitud de llicència de regularització a ordinària de les terrasses 
atorgades durant la pandèmia com a extraordinàries, el titular de l’activitat o el tècnic del 
particular haurà d’acreditar que el compliment de la dotació de serveis sanitaris no és pot assolir 
per ser una càrrega desproporcionada. 
 

La naturalesa de la càrrega desproporcionada pot ser per: 

- L’escassa rellevància de l’aforament de la terrassa com a màxim de tres mòduls bàsics.* 
- L’elevada despesa econòmica de les obres d’adequació. 
- Necessitat de realitzar obres que modifiquin la distribució del local per complir amb la 

dotació de serveis sanitaris. 
- Qualsevol altra circumstància degudament justificada, de naturalesa anàloga a les 

anteriors, que sigui apreciada de forma excepcional  pel tècnic municipal i que comporti 
una càrrega desproporcionada. 

 

*  Aquest  criteri resulta coincident amb un dels establerts per la “Guia per determinar els 
ajustament raonables exigibles”, en matèria d’accessibilitat, del Departament de Treball, 
Afers Socials, i Famílies, de data 7 de març de 2018,  amb la finalitat de no exigir als 
establiments de restauració que compleixin condicions addicionals a les requerides als 
establiments d’ús públic amb caràcter general. 

 

NOTES: 

- Aquesta excepcionalitat no s’aplicarà en cas que es realitzin obres de reforma que 
comportin canvis substancials a l’interior del local.  

- En cap cas, un inodor i un urinari podran compartir el mateix espai. 
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