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Barcelona és una ciutat oberta i acollidora, amb 
un clima que convida a gaudir el seu espai urbà; 
en places i carrers, passejant o conversant en una 
terrassa. I és que les terrasses són un dels grans 
atractius de la ciutat per els qui ens visiten i, per 
descomptat, per als barcelonins i les barceloni-
nes, que fem d’elles un ús quotidià.

La demanda creixent de noves llicències, la 
diversitat normativa i la necessitat d’adaptar-se 
a la realitat socioeconòmica actual han motivat 
l’entrada en vigor d’una nova ordenança, que 
pretén millorar l’espai públic per a la convivència 
ciutadana, impulsant al mateix temps l’activitat 
econòmica. En aquesta tasca de millora de 
l’espai urbà el protagonisme dels qui gestionen 
les terrasses és molt important. La seva dedica-
ció contribueix al fet que el servei a l’usuari sigui 
excel·lent, i que la convivència amb els veïns  
sigui agradable. 

Aquesta guia conté les indicacions bàsiques 
necessàries per aconseguir una nova llicència o 
renovar una ja existent. Gràcies per ajudar-nos 
a fer de la nostra ciutat un entorn de convivència 
per a tothom! •

Antoni Vives 
Tercer tinent d’alcalde  
de Barcelona  
Ajuntament de Barcelona

 
 
A una ciutat amb més de 4.000 llicències de 
terrasses ja atorgades, la transició al marc 
normatiu que es desprèn de la nova Ordenança 
de terrasses constitueix un repte compartit 
entre els restauradors de la ciutat, conscients 
del valor afegit que suposa disposar de terras-
sa; l’Ajuntament, responsable del compliment 
de l’Ordenança, i el Gremi de Restauració, que, 
com a entitat al servei dels seus establiments 
agremiats, vetlla perquè aquesta adaptació es 
produeixi de forma progressiva. Aquesta ha estat 
també la voluntat de l’Ajuntament, qui, a partir de 
les moratòries previstes al text de l’Ordenança i 
un pla d’implementació, ha desenvolupat diverses 
accions informatives per garantir que els restau-
radors coneixen la nova norma. 

Ara el Gremi de Restauració, com a gremi 
col·laborador de l’administració, ens sumem a 
aquesta campanya municipal de suport al sector. 
A més, comptem amb un equip d’advocats i en-
ginyers especialitzats per resoldre tots els dubtes 
dels restauradors, a fi que la nova Ordenança de 
terrasses permeti millorar la qualitat de l’espai 
públic a Barcelona i, de retruc, l’experiència dels 
clients als nostres bars i restaurants. •

Pere Chias 
President  
Gremi de Restauració  
de Barcelona

“ “ 
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On es poden situar?

Davant de l’establiment  
del què depenen:
•  Amb una separació mínima 

de la façana de 1,80 m.
• Delimitades amb senyalització  

discontínua.

Accessos als edificis i les escales  
de veïns:
• Frontalment: mínim 5 m.
• Lateralment: l’ample total  

del portal, amb mínim 2 m.

On es poden situar?

Distàncies als elements urbans

Als elements de senyalització:
• Senyal de trànsit paral·lela  

a la vorera: 0,20 m.
• Panells informatius en terrasses  

sense para-sol: 0,20 m.
•  Panell informatius en terrasses  

amb para-sol: 4 m.
•  Senyalització vertical per  

a vianants: 2 m.

 
Als escocells:
• 0,20 m sense protector  

normalitzat.

 
Als contenidors d’escombraries: 
• 1,5 m.
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On es poden situar?

En vigor a partir de l’1 de gener de 2015

On es poden situar?

Distàncies als edificis

Aparcaments de bicicletes 
i parades bicing
• Frontalment: 5 m.
• Lateralment: 1,50 m.

Parades de bus
• 20 m abans.
• 5 m després.

Parades  
de tramvia
• 5 m.

Cruïlles de vials
perpendiculars
• 5 m.

Accessos a aparcaments 
per discapacitats
• 2 m.

Carrils bici  
sobre la vorera
• 1 m.

Als guals
• En carrers amb aparcament: 

   1,50 m a cada costat del gual
• En carrers sense aparcament: 

entre 2 i 5 m.

Davant edificis, monuments 
o elements catalogats
• Determinat per llicència,  

mínim 2 m.

Metro
• 15 m davant les escales d’accés.
• 5 m davant l’ascensor.
• 2 m als laterals d’escales i ascensors.
• 3 m al costat del punt d’informació.
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On es poden situar?

98 On es poden situar?On es poden situar?

  

Ubicacions

On es poden situar?

Si el carrer té la vorera diferenciada 
de la calçada:
•  Espai de pas per a vianants no inferior  

al 50% del ample de la vorera,  mínim: 1,80 m.
• Separació mínima de la calçada:

 -  0,80 m si no hi ha aparcament,  
    ni jardineres.
-    0,40 m si no hi ha aparcament  

  i es col·loquen jardineres.
-    0,80 m amb aparcament en línia  

1 m amb  aparcament en bateria  
o semibateria.

 

Si el carrer és de plataforma única  
(sense esglaó):
• No poden ocupar més del 35%  

de l’ample del carrer.
• Als que disposen de separació visual  

o elements de diferenciació: règim  
de carrer amb vorera diferenciada.

• Es regulen per distribució prèvia  
o ordenació singular.

Places:
• Regulades per distribució prèvia  

o ordenació singular.
•   No poden ocupar més del 50% de la 

superfície lliure destinada als vianants.
 

Porxos:
• Regulats per distribució prèvia  

o ordenació singular.
•    Només es poden col·locar taules,  

cadires, faristol i estufes.
• Han de respectar l’amplada mínima 

de promoció de l’accessibilitat, 1,80 m  
de separació de la façana interior  
del porxo.

 

Rambles i passeigs:
• Regulades per distribució prèvia  

o ordenació singular.
•   No podem ocupar més del 50% del ample 

del passeig central o rambla.
• Quan només es pugui situar terrasses en 

un costat, s’haurà de mantenir la distribció          
al llarg de tota la rambla o passeig.

 

Front de mar, ports, platges, parcs i jardins:
• Regulades per distribució prèvia  

o ordenació singular.
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Mobiliari auxiliar
• Només amb ordenació singular.
• Dimensions màximes: 0,90 m  

(alçada) x 0,60 m (amplada) 
 x 1,00 m (longitud).

• Harmonitzats amb la resta dels 
elements i amb rodes.

• No es podrà utilitzar com a barra de 
servei, ni per manipular aliments.

Bujols de recollida selectiva
• Només si es guarden dins del  

mobiliari auxiliar i no són visibles.

Estufes
• Gas: fins a 700 W tèrmics/m2

• Elèctriques: fins a 120 W/m2

• Homologades per la UE.
• Mai de tipus domèstic.

Jardineres i testos
• En voreres diferenciades es poden 

utilitzar com separació física.
• En places, passeigs i carrers de 

plataforma única necessiten ser 
previstes en ordenació singular.

• Mai es col·locaran com a delimitador 
lateral permanent.

• Seran del mateix material, 0,50 m 
d’amples 0,80 m d’alçada màximes,  
amb plantes vives i en bon estat, amb 
una alçada de les plantes no superior  
a 1,40 m respecte al paviment.

Mampares
• Només poden situar-se en els 

laterals quan estigui previst en  
una ordenació singular.

• Alçada màxima: 1,40 m.
• Si es combinen amb jardineres 

hauran de ser solidàries amb  
aquestes. Fetes de vidre transparent 
de seguretat (doble capa).

•  Sense muntants en la part superior  
i les parts opaques no han de superar 
els 0,80 m.

Paravents laterals
• Permesos de l’1/11 al 30/4.
• Enrotllables, solidaris als para-sols,  

sense estructura addicional i de  
material no rígid i transparent.

•  L’ancoratge al paviment s’establirà 
per llicència.

• Només es poden col·locar  
simultàniament a dos costats.

Para-sols
• Desmuntables.
• Ancoratge establert per llicència.
•  Alçada mínima lliure: 2,20 m / 

alçada màxima: 3,50 m. 
 
Il·luminació

• Només elements d’il·luminació 
solidaris o ancorats sota els para-sols,  
que no impedeixin que es pleguin.

Pissarra o faristol
• Un únic element. Dimensions màximes: 

1,50 m (alçada) x 0,60 m (amplada)  
 x 0,60 m (profunditat).

• Situar dins del perímetre de la terrassa.

Quins elements 
poden tenir?

Tots els elements de la terrassa
s’han de retirar diàriament a l’hora
de tancament. 
 
Materials dels elements: alumini, 
acer inoxidable, fusta i tèxtil (que 
no propagui la flama, en cas de 
proximitat a estufes o il·luminació) 
i elements de protecció (goma) per 
minimitzar el soroll. 
Cap element de la terrassa no es 
potrecolzar, lligar o ancorar a l’arbrat 
o als altres elements urbans. 
Només a zones definides es permet 
la identificació de l’establiment en 
respatllers de cadires i para-sols; 
però no la incorporació de marques  
ni codis de productes.

No s’admeten
• Instal·lacions acústiques  

o de megafonia.
• Neveres i elements de cocció 

Il·luminació amb efectes  
de color o intermitències.

• Actuacions en viu.
• Aparell audiovisuals.

Mòdul bàsic
1 taula i 4 cadires.
1,50 x 1,50 m.

Mòdul reduït
1 taula i 2 cadires.
1,50 x 0,80 m.
excepcionalment
per manca d’espai.

Taules i cadires
•  Quan es retiren es poden apilar  

temporalment només dins l’espai  
de la terrassa.

•  S’han de retirar diàriament de l’espai 
públic, excepte en aquelles ordena-
cions singulars que permetin desar-les 
a l’espai de la terrassa.

•  En cas d’utilització de cadenes de 
subjecció, cal que siguin protegides 
amb plàstic o goma, per evitar sorolls.
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Calendari d’adaptació per a les llicències

Calendari d’adaptació  
per a les llicències
Atorgades abans de l’1 de gener de 2014

L’Ordenança obliga a adaptar les terrasses des de 
la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2014. Això 
no obstant, atesa la complexitat dels canvis pro-
duïts, l’Ajuntament ha establert un calendari per 
promoure el coneixement de l’Ordenança durant 
el primer semestre de 2014 i passar a la inspecció 
a partir del mes de juliol.   
 
Horaris
  • De diumenge a dijous,  
   de 8:00 a 24:00 hores.
 • Divendres i vigílies de festius,  
     de 8:00 a 1:00 hores.

Aquests horaris es poden modificar de manera 
puntual mitjançant un decret d’Alcaldia en dates 
d’interès del districte o la ciutat, en zones turísti-
ques i en temporada d’estiu  de l’1 de maig al  
31 d’octubre). 

L’Ordenança preveu una moratòria aplicable a  
les terrasses del Port Olímpic que finalitza l’1  
de gener de 2021 o en el moment en què entri en 
vigor l’ordenació singular de la zona, de manera  
que continua sent d’aplicació el que disposa el  
Pla especial d’usos del Port en matèria d’horaris  
i elements de les terrasses. 

Durada de les llicències
Existeixen tres tipus de llicències: llicències 
anuals (fins el 31 de desembre de l’any en curs), 
llicències de temporada i llicències per esdeveni-
ments especials. Les llicències anuals i de  
temporada es poden renovar. 

Característiques dels elements de les terrasses
L’Ordenança fixa les característiques i les mides 
dels elements de les terrasses que caldrà respec-
tar a tots els districtes de la ciutat (excepte allà on 
s’hagi previst una moratòria). Per més informació, 
consulteu les pàgines 10 i 11 d’aquesta guia. 

Ubicació dels elements de les terrasses
Per facilitar la mobilitat de les persones amb 
necessitats especials, cal que entre la façana i la 
terrassa hi hagi un espai mínim lliure de 1,80 me-
tres. Això pot obligar a desplaçar algunes terras-
ses. No obstant això, s’admeten algunes excep-
cions, que hauran de ser objecte d’una distribució 
prèvia (és el cas, per exemple, dels xamfrans amb 
terrassa adossada a la façana). 

Novetats vigents des  
de l’1 de gener de 2014

Novetats vigents a partir  
de l’1 de gener de 2015

Què és una distribució  
prèvia?

Oficina d’atenció a  
establiments amb terrassa

Previsió 2016 i 2017
L’1 de gener de 2016 entrarà en vigor l’obligació 
que la terrassa es col·loqui al davant de 
l’establiment al qual es troba vinculada sense 
ultrapassar-ne els límits. Això pot suposar la 
reducció de la superfície d’algunes terrasses. 
Quant a l’obligació de disposar de sanitaris 
d’acord amb l’aforament, aquesta entrarà en 
vigor l’1 de gener de 2017. 

Previsió 2021
Per últim, es preveu que, en el cas de les terras-
ses ubicades al Port Olímpic, l’adaptació al que 
disposa el text de l’Ordenança es produeixi, en 
un sol cop, l’1 de gener de 2021 o en el moment 
en què entri en vigor el decret d’ordenació sin-
gular de la zona. 

És un espai d’ús públic on la instal·lació de terras-
ses ha de ser establerta cas per cas per qüestions 
de naturalesa morfològica i de tipologia. Han  
de ser objecte d’una distribució prèvia tots els 
porxos, places, rambles, passeigs, ports, platges, 
parcs, jardins i espais del front de mar. Els decrets 
de distribució prèvia són aprovats per la Comissió 
de Govern i se sotmeten a un període d’informació 
pública. També es demana l’informe de la Comis-
sió Tècnica de Terrasses, un òrgan consultiu format, 
entre d’altres, per l’Ajuntament de la ciutat i  
el Gremi de Restauració.  

Les distàncies amb el mobiliari urbà
L’Ordenança fixa un nou règim de distàncies 
entre les terrasses i els elements del mobiliari 
urbà: escocells, contenidors d’escombreries,  
carrils bici, estacions de bicing, sortides de  
metro, parades de tramvia, etc. (pàgines 4,  
5, 6 i 7 d’aquesta guia). Això pot obligar a  
desplaçar algunes terrasses i a modificar-ne  
la superfície ocupada. 

Per resoldre els dubtes dels establiments de  
restauració durant l’adaptació de les terrasses  
a la nova Ordenança, el Gremi ha creat una  
oficina d’atenció formada per advocats  
i enginyers especialitzats. Podeu fer arribar les 
vostres consultes trucant per telèfon al 
933 018 891 o enviant un correu electrònic  
a terrasses@gremirestauracio.com. 
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Renovació de llicències
de terrasses atorgades prèviament

Espais susceptibles
d’ordenació singular

Infraccions i sancions

• Retirar elements adossats a les façanes:  
jardineres, faristols, taules auxiliars,  
i mantenir un espai mínim lliure entre façana  
i terrassa d’1,80 m.

• Només una sola pissarra o faristol, situat  
sempre a dins del perímetrede la terrassa.

• Retirar la publicitat dels elements de  
la terrassa.

• Retirar mobiliari auxiliar, excepte en espais 
d’ordenació singular.

• Retirar mampares laterals, excepte en espais 
d’ordenació singular.

• Retirar bujols de recollida selectiva de l’espai 
de la terrassa quan estigui funcionant.

• Retirar ancoratges al mobiliari urbà existent  
i estructures fixes no autoritzades.

• Treure els elements d’anivellació per 
l’ocupació interior d’escocells.

• Al tancament de la terrassa, retirar el  
mobiliari, excepte en ordenacions singulars  
que ho autoritzin.

• Retirar aparells audiovisuals, acústics  
o de megafonia, neveres, elements  
de cocció o el servei directe al públic des  
de mobiliari auxiliar.

• Retirar enllumenat de color o amb efectes 
d’intermitència.

Són infraccions lleus, per exemple: no exhibir  
en lloc visible la cèdula, excedir l’ocupació o  
incomplir els horaris fins a 30 minuts.  
Les sancions poden arribar fins a 500 €.
 
Són infraccions greus, per exemple: no tenir 
llicència, incomplir els horaris fins a 60 minuts, 
instal·lar elements no autoritzats o molestar als 
veïns. Les sancions poden arribar fins a 1.000 €.

Són infraccions molt greus, per exemple, 
instal·lar una terrassa sense llicència i incomplir 
els horaris quan això molesti greument a altres 
persones o activitats. Les sancions poden arribar 
a 3.000 euros.

Districte de Ciutat Vella
La rambla del Raval
La plaça Reial
La Rambla
La plaça Comercial i entorns del Born
La plaça de Catalunya
L’avinguda del Paral·lel
El Port de Barcelona

Districte de l’Eixample
L’avinguda de Gaudí
L’avinguda de Mistral
El passeig de Sant Joan
El carrer d’Enric Granados
La plaça de Catalunya
L’avinguda del Paral·lel
La Rambla de Catalunya
El Passeig de Gràcia
L’avinguda Diagonal

Districte de Sants-Montjuïc
La plaça d’Osca
El carrer de Blai
L’avinguda del Paral·lel

Districte de Les Corts
La Gran Via de Carles III
L’avinguda de Josep Tarradelles
L’avinguda Diagonal

Districte de Sarrià-Sant Gervasi
El carrer Major de Sarrià
La plaça de la Bonanova
La plaça de Lesseps

Districte de Gràcia
La plaça del Sol
La plaça de la Vila de Gràcia
La plaça de la Virreina
La plaça de Lesseps

Districte d’Horta-Guinardó
La plaça d’Eivissa i entorns

Districte de Nou Barris
El passeig de Fabra i Puig
Els espais públics del complex Heron City

Districte de Sant Andreu
El carrer de Fabra i Puig
La plaça del Comerç

Districte de Sant Martí
El Port Olímpic
L’eix comercial Rambla Poblenou-Mercat
del Clot-Sèquia Comptal-Rogent
L’ avinguda Diagonal
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Infraccions i sancions 

Són infraccions lleus, per exemple: no exhibir en lloc visible la cèdula, 
excedir l’ocupació o incomplir els horaris fins a 30 minuts. Les sancions 
poden arribar fins a 500 €.

Són infraccions greus, per exemple: no tenir llicència, incomplir els 
horaris fins a 60 minuts, instal·lar elements no autoritzats o molestar als 
veïns. Les sancions poden arribar fins a 1.000 €.

Són infraccions molt greus, per exemple, instal·lar una terrassa sense 
llicència i incomplir els horaris quan això molesti greument a altres per-
sones o activitats. Les sancions poden arribar a 3.000 euros.

Calendari d’adaptació 
per a terrasses en vigor

Espais susceptibles 
d’ordenació singular
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1 de gener de 2017 El nombre de sanitaris i condicions d’accessibilitat 
de l’establiment

1 de gener de 2016 Les condicions d’ubicació

1 de gener de 2015 Les condicions de distàncies

1 de gener de 2021 En el cas de les terrasses situades en el Port de 
Barcelona i en el Port Olímpic, o en el moment què 
entri en vigor el decret d’ordenació singular de 
l’espai corresponent
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Per adaptar-se a la norma cal



Fes-te del Gremi 
Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos  
08015 Barcelona
T. 93 301 88 91
www.gremirestauracio.com

bcn.cat/
habitaturba
facebook.com/Bcn.cat
telèfon: 010 (24h)

Gremi col·laborador  
Com a gremi col·laborador  
de l’Ajuntament de Barcelona,  
el Gremi de Restauració de  
Barcelona treballa conjuntament 
amb l’administració local  
en la difusió de les novetats 
normatives que afecten el sector 
i acompanya els restauradors  
durant els processos d’adaptació 
als nous marcs legislatius.


