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INFORME DE RESULTATS: 

DEBAT CIUTADÀ SOBRE L’ORDENANÇA DE TERRASSES 
 

 

El dijous 19 de juny de 2014, es va dur a terme el Debat ciutadà sobre l’ordenança de terrasses 

al Centre Cívic de Premià de Mar. 

 

L’objectiu va ser compartir l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses 

d’establiments de restauració o assimilats als espais públics. Les persones assistents van 

conèixer les principals novetats de l’ordenança i van posar en comú les seves opinions i 

arguments. El debat es va donar a partir de les següents preguntes: 

 

 Quines coses creieu que s’han mantenir perquè considereu que són positives?  

 Com milloraríeu aquesta ordenança?  

 

Es va treballar en 7 grups de debat en funció del tipus d’espai públic:  

 Grup lila: carrer amb vorera petita + carrer de prioritat invertida 

 Grup groc: carrer amb vorera mitjana 

 Grup verd: carrer amb vorera ampla 

 Grup taronja (2 grups): zones específiques 

 Grup vermell: places 

 Grup mixt: persones de diferents tipus d’espai públic 

 

A continuació, es recullen les principals idees de cada àmbit ordenades segons la següent 

estructura: 

 

 Aportacions compartides: són idees i arguments que van ser resultat de dos o més 

grups de treball i, moltes d’elles,  van ser explicades i compartides en el plenari final. 

 Aportacions d’un grup: són opinions argumentades en un sol grup de treball.  

 Aportacions enviades per l’Associació Segle XXI Grup de suport a la gent diferent.  

 

Al final del document, s’adjunta informació sobre els i les assistents i algunes imatges del 

debat. Qüestions que no estan relacionades amb l’ordenança de terrasses s’han traslladat als 

departaments municipals responsables.  
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CALENDARI I HORARIS 

 

A mantenir i millorar... APORTACIONS COMPARTIDES: 

 

• Tot i que a una part del plenari ja li sembla bé l’horari d’inici sigui a les 8h, les persones 

que obren el local d’hora demanen que es permeti posar la terrassa ½ o 1 hora abans 

(7.30h-7h). Es justifica perquè l’hora de major afluència de clients és a les 8 del matí i 

per tant, a aquesta hora hauria d’estar la terrassa ja muntada. 

• A grans trets, la meitat del plenari considera correctes les temporades que es 

proposen a l’ordenança. Tot i així 3 grups fan una proposta per millorar-les i ajustar-les 

més al clima i a les preferències d’ús dels clients.   

 
o Propostes de temporada alternatives: 

 

 Proposta grup 1 Proposta grup 2 Proposta grup 3 

Hivern 1 de novembre - 30 de març Novembre-Abril  

Estiu  1 d’abril - 30 octubre Maig - Octubre Maig – octubre o  

abril - octubre 

Especial 

estiu  

1 de juny - 30 setembre Ampliar horari de 

tancament. P.ex. des 

de Festa Major fins la 

tercera setmana 

d’agost.  

Horari d’hivern, 

retallar una hora 

(acordat amb els 

veïns).   

 

 

• Els veïns es queixen del soroll, però aquest moltes vegades no és tant de les persones 

que estan a la terrassa com de les persones que estan a la plaça o als carrers del 

voltant. El propietari no té la culpa de la manca de civisme de la gent.   

 

A mantenir i millorar... APORTACIONS D’UN GRUP: 

 

• No hi ha massa diferències amb l’anterior normativa.  

• Considerem correcte que es pugui sol·licitar la terrassa per temporada. 

• Els horaris de la terrassa haurien de ser els mateixos que l’horari del bar ja que dins del 

bar no es pot fumar i la terrassa és on es volen quedar els clients (tant un ciutadà dins 

del mateix grup com el plenari, van mostrar el seu desacord amb aquesta proposta).  
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• Ampliar els horaris de tancament de les terrasses en dies especials com la Festa Major, 

Sant Joan, festes de barri... Com a exemple, es proposa que es pugui tancar 1h després 

que acabin els actes dins del poble però no hi ha acord respecte aquest darrer punt. 

• L’ajuntament hauria de posar-se d’acord amb els ajuntaments veïns i unificar horaris 

de terrasses.   

• Sobre els dies eventuals: retornar els diners pagats per posar taules extra si, finalment, 

perquè plou no s’ha pogut posar la terrassa.  

• Tant hi ha veïns que es queixen perquè es tanca massa tard com veïns que ho fan 

perquè es tanca massa d’hora. Però aquests darrers no van a l’ajuntament ho diuen al 

bar.   

 

 

TIPUS D’ESPAI PÚBLIC, MÒDULS i SUPERFICIE A OCUPAR 

 
A mantenir... APORTACIONS COMPARTIDES:: 

• En general, ens sembla correcte. Acord amb els mòduls proposats. 

 
A millorar... APORTACIONS COMPARTIDES: 

 

• Desvincular la grandària de la terrassa de l’aforament del local o, al menys, ampliar el 

límit proposat a l’ordenança. No hi ha acord en què l’aforament defineixi com ha de 

ser la terrassa o sigui tant limitat.   

 

A millorar... APORTACIONS D’UN GRUP: 

 

• S’hauria de poder posar un parell de taules en aquelles voreres petites/mitjanes on 

està comprovat que hi ha espai suficient per a què a més, hi passin sense dificultat: 

cotxets, persones amb cadires de rodes, invidents....   

• S’haurien de regular molt bé les terrasses a les vies que no són amples perquè es pugui 

passejar. 

•  Desvincular la grandària de la terrassa de l’aforament del local o, al menys, ampliar el 

límit proposat a l’ordenança. No hi ha acord en què l’aforament defineixi com ha de 

ser la terrassa o sigui tant limitat.   

• Els carrers del casc antic haurien de ser de vianants. Bar Tulipa: el c/Sant Antoni hauria 

de ser de vianants, el nostre tros de carrer és molt just, i juntament amb el fet d’haver 

de deixar 1,5 metres des de la façana, ens impossibilita poder posar terrassa. Bar-

restaurant l’Amistat: proposo que el c/Sant Antoni sigui de vianants ja que el seu 

encant de carrer mariner té totes les condicions per fer-ho possible.   
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COM HAN DE SER ELS ELEMENTS QUE CONFORMIN LES TERRASSES? 

 

A mantenir...  APORTACIONS COMPARTIDES: 

 

• És positiu que l’ordenança permeti les jardineres, mampares i estufes. Tots els 

elements que es puguin posar en les terrasses com jardineres, estufes per l’hivern... és 

positiu pel comerç.  

 

A mantenir... APORTACIONS D’UN GRUP: 

 

• Deixar escollir el material de la taula. 

• No permetre para-sols amb publicitat, només el nom dels locals.  

 

A millorar... APORTACIONS COMPARTIDES: 

 

• S’hauria de permetre que els para-sols tinguin publicitat dels proveïdors garantint que 

sigui discreta –petita, adequada a l’entorn, que no destaqui excessivament...-. Creiem 

que si les cases publicitàries ens ajuden una mica regalant-nos els para-sols, amb la 

que està caient, hauríem de poder posar-los. 

• Sempre que no molesti, permetre desar recollida la terrassa i no haver d’entrar-la al 

local. 

o No estem d’acord en haver d’entrar cada dia la terrassa dins el local ja que es 

fa més soroll que si s’apilen proporcionalment en l’espai.  

o  Deixar que el propietari que no tingui espai al local pugui deixar la seva 

terrassa en la via pública, sempre i quan no molesti a la gent.   

• S’hauria de permetre posar estructures fixes (per a protegir les terrasses de les 

inclemències del temps). Es considera que poden millorar la comoditat i seguretat dels 

clients (vent, contenidors, cotxes...).   

• Ampliar els colors permesos a l’ordenança (para-sols). Diferenciar-se és positiu per un 

negoci: 

o Deixar al propietari posar els para-sols d’un color d’acord amb l’estètica del 

seu local. No imposar el color.   

o Les terrasses amb para-sols haurien de tenir una gamma cromàtica de colors, 

però els colors haurien de poder ser diferents als diferents locals.    

 

A millorar... APORTACIONS D’UN GRUP: 

 

• Ànec Groc: demana poder posar les taules al porxo quan plou.  
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• Deixar ancorar els para-sols al terra sense posar impediments sempre i quan es faci bé, 

de forma adequada. 

• No hi ha acord en que es faci demanar permís i pagar pels dies addicionals 

(s’argumenta que no ajuda en res als negocis i que només es fa per afany recaptatori). 

• Canviar els tests grans del c/Sant Antoni. Estèticament horrorosos.  

 

Observacions dinamització: 

 

• Per la quantitat de dubtes generats, es proposa aclarir i concretar el redactat de 

l’ordenança per fer-la més comprensible i fàcilment interpretable en dos punts: 

o Jardineres: ubicació permesa i distàncies respecte a la façana i a la vorada. 

o Terrassa: distàncies respecte la façana. 

 

 

ALTRES QÜESTIONS RELLEVANTS 

 

A mantenir...  APORTACIONS COMPARTIDES: 

 

• Es valora molt positivament la pròrroga automàtica de la llicència fins a 4 anys, en el 

cas que no hi hagi cap variació important. 

 

A millorar... APORTACIONS D’UN GRUP: 

 

• Valorar el tornar els diners de la llicència de terrassa quan aquesta no s’hagi pogut 

posar per les raons que marca l’article 5.4.  

• Vigilar el compliment de la normativa per part dels locals de degustació. No trobem bé 

que puguin tenir terrassa.  

• Considerem nefast que et pugui treure la llicència per diferents qüestions. 

• És difícil no fer una mica de soroll a l’hora de recollir la terrassa.  

• Aquesta reunió ha anat molt bé per entendre les necessitats dels veïns i comerços i 

creiem que seria convenient fer-ne una cada any (per valorar l’aplicació de 

l’ordenança, estudiar els desajustos (que l’ajuntament expliqui quines han estat bones 

o males pràctiques dels bars, els veïns si han funcionat els horaris, els dubtes dels 

bars...).  
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ZONES ESPECÍFIQUES 

 

Enric Granados/Can Farrerons 

 

• Es demana una reunió amb 

l’ajuntament per sol·licitar mesures 

correctores de les terrasses 

proposades, pel bé comú dels 

restauradors i l’ajuntament (no 

s’entén i s’està d’acord amb la 

proposta d’ordenació presentada).   

 

 

Arguments i propostes de millora: 

 

• S’han fet inversions importants comptant amb que les terrasses estan al costat de la 

façana.  

• Es planteja poder muntar tancaments laterals i de sostre per obrir la terrassa a 

l’hivern. 

• No es considera necessari canviar la ubicació de la terrassa ja que la vorera permet el 

pas suficient dels vianants. El canvi d’ubicació suposa posar als clients al costat dels 

cotxes (perill) i escombraries (males olors). Veiem innecessari el canvi proposat. 

• Una solució per no canviar la ubicació de la terrassa seria posar una guia a la vorera 

pels invidents.  

 

Torrent de Sta. Anna (València – Aragó) 

 

• Està bé que es limiti l’espai des de la façana fins a l’inici de la terrassa, però l’espai de 

la riera s’hauria de poder ocupar encara que sigui amb un límit.  

 

 

APORTACIONS ASSOCIACIÓ SEGLE XXI 

 

Aquesta entitat va excusar la seva absència però va fer arribar les seves opinions i propostes 

sobre l’esborrany d’ordenança via correu electrònic. Aquestes s’inclouen a continuació:   

 

• Per a nosaltres, el més important és que hi hagi un espai "suficient" perquè hi passi 

una cadira de rodes entre la paret i la zona de terrasses. També és important aquest 

punt per als deficients visuals, que necessiten cert espai per moure el bastó. 
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• És molt important que la zona de terrasses no ocupi en "cap cas" algun pas de 

vianants, com passa actualment a la Jijonenca de la Gran Via (al costat de la plaça dels 

Països Catalans) ja que la dificultat que ens suposa és enorme i no només a nosaltres, 

sinó també a pares i/o mares que portin un cotxet de nen o el carretó d'anar a 

comprar. 

• En definitiva tot es resumeix a que hi hagi un espai suficient per a què hi puguem 

passar tots, sense excepcions i sense que ocupin altres espais públics necessaris per a 

la mobilitat (com passos de vianants). 

• Ens preocupa molt més els permisos d'obertura que es donen a nous locals i/o 

reformats i que no compleixen en cap cas les condicions legals d'accessibilitat mínima. 

Això sí que és un greu problema i que creiem que també té relació i sinó, s'hauria de 

tenir molt en compte en el futur. 

 

 

ASSISTENTS 

 

Es van convidar 134 persones: 73 bars i restaurants, 50 veïns, 8 persones del registre ciutadà i 

l’entitat Segle XXI Grup de suport a la gent diferent. 

 

Assistència de bars i restaurants: 

 
Bar Azulete (2) 
Bar Casa Paco 
Bar Kachito 
Bar La Cantonada 
Bar La Cova 
Bar La Muralla 
Bar La Tulipa 
Bar restaurant L'Amistat 
Cafeteria La Lió 
Cafeteria Shandra 
Frankfurt La Illa 
Frankfurt Montevideo 
Granja cafeteria Ceres 
Granja L'Ànec Groc 
Pizzeria Porta Nuova 
Restaurant El Far de'n Roc 
Restaurant l'Ona (2) 
Restaurant Xinès Gran Muralla 
 
 

Assistència de veïns: 

 
Assumpta Mitjans 
Catalina Bernadas 
Frederic Caralt 
Musa Camara 
 

Excusen la seva absència 12 veïns. 
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REPORTATGE GRÀFIC DEL DEBAT 

 

   


