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Expedient:  03-2014-01 OS 
Assumpte:  Ordenació Singular carrer Blai i carrer Blesa 
 
 
Atès que el carrer Blai i el carrer Blesa és un espai susceptible d’ordenació singular tal 
com es recull a l’annex II de l’Ordenança de Terrasses de Barcelona aprovada 
definitivament el 20 de desembre de 2013. 
 
El Regidor que sotasigna formula la següent proposta:  
 
 

PROPOSTA D’ORDENACIÓ SINGULAR DE TERRASSES 
AL CARRER BLAI I AL CARRER BLESA (BARRI DE 
POBLE-SEC, DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC) 
 
 
CAPÍTOL PRIMER 
 
Característiques dels elements susceptibles de ser instal·lats. 
 
Article 1. Determinació dels elements de les terrasses i característiques. 
 

 Cadires i taules. Seran preferentment d’alumini o acer inoxidable, sempre del 
material menys sorollós possible, incorporant tacs de goma a les potes. Podran 
anar revestides de fundes de material tèxtil, sobre les que es podrà estampar la 
identificació del establiment.  

 Para-sols. Els suports dels para-sols poden ser amb contrapès o ancorats al 
paviment amb un adaptador de tancament automàtic. La projecció en planta del 
para-sol no pot superar els límits de delimitació de la terrassa, i serà d’1 per 
cada 4 taules o fracció. 
En el cas de para-sols ancorats caldrà la declaració responsable signada per 
un tècnic competent i el titular de la terrassa. 

 Paravents. No són permesos. 

 Jardineres i testos. No són permesos. 

 Mobiliari auxiliar. No és permès. 

 Il·luminació. S’admeten elements d’il·luminació solidaris o ancorats als para-
sols. 

 Estufes. Es podran instal·lar però limitades a la potència total instal·lada: a) 
Estufes de gas fins a un màxim de 700 W tèrmics per metre quadrat de 
superfície de terrassa. Hauran de ser models homologats de conformitat amb la 
normativa vigent de la Unió Europea i han de complir la reglamentació tècnica 
corresponent. Es situaran dintre del perímetre autoritzat de la terrassa. 

 Pissarres, faristols o elements equivalents. S’admet un únic element amb unes 
dimensions màximes de 0,60 x 0,60 x 1,50 metres d’amplada, profunditat i 
alçada i es situaran dintre del perímetre autoritzat de la terrassa. 

 Bujols de recollida selectiva de residus. No són permesos 
 
 
Article 2. Homogeneïtzació d’elements  
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Les taules, les cadires i els para-sols hauran de ser d’iguals característiques a 

tots els trams del carrer. 
 
El material dels para-sols ha de ser tèxtil, llis i de color cru i el material de les 

fundes i/o coixins de les cadires ha de ser tèxtil i llis. 
 
Article 3. Retirada dels elements 
 

No es poden deixar a la via pública ni les taules, ni cadires, ni para-sols, ni cap 
element auxiliar un cop finalitzat l’horari de funcionament de l’activitat principal. 
 

El local disposarà d’un espai en el seu interior amb capacitat suficient per 
guardar tots els elements retirats o d’un espai annex tipus magatzem.  
 
Article 4. Publicitat 
 

D’acord amb l’establert a l’article 33 de l’Ordenança dels usos del paisatge 
urbà, l’únic missatge a les cadires, les taules i els para-sols de la  terrassa permès, és 
la raó social de l’establiment concessionari o nom comercial autoritzat.  
 
 
CAPITOL SEGON 
 
Superfícies i ocupacions 
 
Article 5. Condicions generals 
 

 Dins de la distribució aprovada en aquesta ordenació, la ubicació concreta de 
les terrasses s’assignarà des del Districte respectant distàncies i proximitat dels 
locals i del mobiliari urbà, arbrat i d’altres elements urbans. 

 El perímetre autoritzat per l’ocupació i la seva zona d’influència haurà de 
mantenir-se en perfectes condicions d’higiene. 

 Caldrà deixar lliure d’obstacles l’itinerari de vianants i permetre un espai mínim 
de pas per a vehicles d’emergència i les condicions d’accessibilitat a façanes,   
no ocupant l’espai amb cap tipus d’objecte fora dels límits assenyalats per el 
perímetre de la terrassa. 

 Serà obligatòria la senyalització del perímetre de la terrassa en els termes 
establerts a la llicència, cantonera i part central, amb una línia de pintura blanca 
discontinua i deleble de cinc centímetres d’amplada.  
 

Article 6. Superfícies d’ocupació 
 

És objectiu d’aquesta ordenació que l’ocupació de la via pública per a la 
instal·lació de terrasses màxima serà aproximadament del 5%  de la superfície a 
comptabilitzar, aquesta superfície es determinarà per les àrees compreses entre els 
eixos de carrers i es definiran de la següent manera: 
 
Tram 1. Carrer Blai números 67 a 63  
Tram 2. Carrer Blai números 61 a 49 i 70 a 50 
Tram 3. Carrer Blai números 47 a 41 i 48 a 38 
Tram 4. Carrer Blai números 39 a 29 i 36 a 28 
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Tram 5. Carrer Blai números 23 a 19 i 26 a 18 
Tram 6. Carrer Blai números 17 a 13 i 16 a 12 
Tram 7. Carrer Blai números 7 a 5 i 10 a 6 
Tram 8. Carrer Blai números 1 i 4 a 2 
Tram 9. Carrer Blesa números 47 a 39 i 38 a 30  
 

La instal·lació de les terrasses de cada local s’ajustarà a la distribució dels 
mòduls, d’acord amb l’annex gràfic que forma part de l’Ordenació Singular. 
 
Article 7. Mòduls 
 

La llicència autoritzada serà per a quatre mòduls, composades per una taula i 
un màxim de 4 cadires cadascuna i un únic para-sol per cada local (superfície del 
mòdul 1,5x 1,5 m). 

La distribució dels mòduls serà igualitària entre tots els concurrents, d’acord 
amb l’annex gràfic que forma part de l’Ordenació singular. 
 
Article 8. Distància entre el local i la terrassa 
 

Les terrasses s’instal·laran en la zona central del carrer i s’ubicaran  d’acord 
amb l’annex gràfic. 

Un cop rebudes les peticions s’estudiarà la seva ubicació i s’instal·laran 
preferentment de manera uniform en cada tram. 
 
 
CAPITOL TERCER 
 
Llicències  
 
Article 9. Documentació per l’atorgament de la llicència. 
 

 Nom del titular i nom de l’establiment. 

 Aforament interior permès i augment d’aforament previst. 

 Disponibilitat d’espai per l’emmagatzematge dels elements de la terrassa (local 
annex o el mateix local que té associada la terrassa). 

 Llistat dels elements propis que tindran. 

 Plànol d’emplaçament a escala 1/200, indicant la longitud de façana del local i 
distància existent entre la façana i la terrassa. 

 Proposta d’ubicació de la terrassa a l’espai públic. 

 Justificació del compliment del codi d’accessibilitat i senyalització del nombre i 
tipus de sanitaris. 

 Declaració responsable signada pel tècnic competent i pel titular de 
l’establiment, en la que s’assumeixi la correcta estabilitat del para-sol, a més 
del suport i l’ancoratge. 

 Assegurança  per responsabilitzar-se  de la reposició de la via pública quan ja 
no es disposi de llicència de terrassa i que estengui la seva cobertura als riscos 
que es poden derivar del funcionament de la terrassa. 

 
 
 
 
Article 10.  Condicions prèvies per l’atorgament de la llicència 
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10.1  L’existència de deutes de naturalesa tributària local de la persona titular de 
l’establiment de restauració o assimilat a què es vincula la terrassa comporta la 
denegació de la llicència municipal de terrassa. 
 
10.2   La persona interessada a obtenir la llicència de terrassa ha de ser titular de la 
llicència de restauració o assimilat de l’establiment a què es vincula la terrassa. 
 
10.3  L’existència de procediments de disciplina que es trobin en tramitació en relació 
al local principal pot motivar la denegació de la llicència de terrassa. 
 
Article 11. Vigència de la llicència. 
 
 El termini per a la presentació de noves sol·licituds i les peticions de les 
renovacions de les ja existents, s’hauran de formular abans del 15 de setembre de 
cada any. Excepcionalment per aquest primer període s’informarà de la data límit de 
presentació. 
 

La durada de l’autorització de terrassa serà per dotze mesos o temporada 
anual, entenent com a tal el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre. 

 
Article 12. Horaris. 
 
 Els horaris màxims d’obertura i funcionament de totes les terrasses seran els 
següents:  
 

- De diumenges a dijous, l’horari de funcionament de les 8.00 a les 24.00 
hores. 

- Divendres i vigílies de festius, l’horari de funcionament de les 8.00 a les 
24.00 hores. 

 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 
 
 És objectiu d’aquesta ordenació que el número de llicències de terrasses 
degudament legalitzades tinguin un repartiment de les autoritzacions per trams en 
paràmetres de màxims, amb la següents distribució: 
 
Tram 1, 3 llicències ; Tram 2, 6 llicències ; Tram 3, 4 llicències; Tram 4, 4 llicències; 
Tram 5, 4 llicències; Tram 6, 4 llicències; Tram 7, 4 llicències; Tram 8, 3 llicències; 
Tram 9, 5 llicències. 
 

Es respectaran els espais de via pública destinats  a la instal·lació de terrasses 
existents en el moment de l’assignació del 2015 que superin  els paràmetres de 
màxims establerts,  fins el moment que s’amortitzin  aquelles activitats existents per 
sobre del número establert per cada tram.  

 
En el cas de que es superin les llicències de terrasses atorgades en algun dels 

trams en el moment de l’assignació al 2015, d’acord amb la proposta d’aquesta 
disposició, el número màxim d’autoritzacions per a tot l’espai objecte de regulació, no 
podrà superar en cap cas el nombre de 40. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
 

Els locals que l’1 de gener de 2014 disposin d’autorització per exercir la seva 
activitat o que hagi sigut modificada pel seu titular amb posterioritat, podran disposar 
de llicència de terrassa a partir de l’1 de gener de 2015.  
 

Serà del tot necessari la presentació de les peticions segons s’indica a l’article 
11 d’aquesta ordenació. Tanmateix, si no presenten cap sol·licitud o aquesta és  
denegada, en el supòsit de fer noves peticions per períodes posteriors se’ls aplicarà el 
règim general d’aquesta Ordenació Singular. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
 

Una vegada autoritzades les llicències de terrasses d’acord amb la disposició 
transitòria primera, únicament s’autoritzaran noves terrasses quan no sobrepassin el 
número de llicències màxim permeses per la totalitat del  sector ni el número màxim de 
les llicències permeses per cada tram. 

 
L’adjudicació de noves llicències, en cas de concurrència de peticions, es farà 

mitjançant  sorteig públic a celebrar per cadascú dels trams. 
 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA 
 
D’acord amb el que disposa l’Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del 
Consell Municipal de 20 de desembres de 2.013, en la seva disposició transitòria 
segona les llicències que siguin susceptibles de renovació s’hauran d’adaptar a les 
condicions d’aquesta ordenança en els termini màxim següent : 
 
c) A partir de l’1 de gener del 2.017 el nombre de sanitaris i condicions d’accessibilitat 
de l’establiment d’acord amb l’article 29. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 

Es deroguen totes les disposicions d’igual rang o inferior que s’oposin a 
aquesta Ordenació Singular o la contradigui, en particular l’Acord per establir criteris 
d’ordenació de l’espai públic al carrer Blai (Poble Sec) de 21 de novembre de 2008.   
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 

La present Ordenació Singular entrarà en vigor amb caràcter definitiu a 
l’endemà de la seva publicació. 

 

 


