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INSTRUCCIÓ NUM. 001/2011 001.-TB-2011 
pera l'aplicació de criteris en les diferents situacions provocades perla 
"llei del tabac" · 

La modificació introdulda perla llei 42/2010 de 30 de desembre de perla que es modifica la 
Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitarias davant el tabaquisme i reguladora de 
la venda, el subministrament, el consum i la publicitat deis productes del tabac i vigent a tot el 
pais des del dia ·2 de gener de 2011, i pel que implica la prohibició de fumar al interior deis 
espais tancats, fa re¡ilantejar la situació' actual deis criteris d'actuació en els elements següents: 

1.- TERRASSES. situadas al espai públic de la ciutat: 

Mentre no es produelxila concrecló de la reglamentacló pera la instaJ.fa'ció d'estufes a 
/es terrasses 1 vetfladors, ·ambla modificació de /es orderiances genera/so particulars de 
Districte, 1 sempre que aquestes tio ho prohibelxin específicament (1), es concreten /es 
condlclons pera la instal-lació d'estufes a/s espa/s de /es terrasses: · 

a) ·Estufes mÓbils de gas, . 
El nombre maxim d'estufes no superara el resulta! de dividir el nombre de taules 
concedidas per quatre, arrodonit per excés. El nombre mfnim de taules per poder 
disposar d'una estufa sera de dos. • 

Hauran de retirar-se de l'espai públic mentre romangui .!ancada la terrassa, i el 
magatzematge de res estufes i bombones de .ieéanvi que s'efectui' dins el local, haura 
de complir amb fes condicions establertes en la reglamentació propia.que consta el 
contracta de subministrament de boll)bones subscrit pef titular. 

Les anteriors condicions s'inclourari com a possibilitat permesa en les condicions· de les 
llicéncies pera terrasses, peró no generaran increment d.e superficie, ni taxes. · 

b) Electriques, . 
aquestes hauran de ser solidarles als para-sois de la terrassa i la instal·lació eléctrica 
que hi dona subministrament estara ente\rada. 

La instal·fació eléctrica situada en f'espai públic haura de quedar totalment soterrada i 
inaccessible en el cas de que es retirin els para-sois. 

Per l'autorització de la instal·lació eléctrica soterrada, tot el conjunt complirá les 
condicions establertes pera les instal·facions eléctriques en general, del locar i pel que 
fa a la part situada a l'espai públic, les establertes a les Ordenances municipals vigents. 

En qualsevol cas la polissa d'asseguranva corresponent al local que exerceix l'activitat haura 
de contemplar el risc que afégeix la instal·lació d'estufes i el nombre de persones qué 
corresponen a la capacita! establerta en la de la terrassa. 

No s'admetran estufes que no disposin de la homologació del Departament d'fndústria i Energia 
de la Generalitat de Catalunya. 
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2.- CENDRERS 

· Gerencia de Serveis Gerierals i 
CoordinaciÓ Territorial 

Dlrecció de Serveis de Llicl}ncies 1 
lnspecció · 

Avlnyó, 7 3r 08002. Barcelona 
Tel~fon: 93 402 78 80 Fax: 93·402 71 14 

A ti de facilitar la neteja deis espais situats davant deis locals de concurrencia públiC?, es · 
permesa la col·locació de cendrers als brancals de !'entrada d_els locals. 

Només en el cas de que· l~s po"rtes del local estiguin enrasades a m~ : la llnia de fayana d\31 
edifici, es permetra la coJ.Iocació de cendrers de pei.J, moblls i adossats a les fai;:ailes deis 
locals, amb una sortida · maxima de 20 cms. respecte la Unia de fa9ana, i sémpre que l'espai 
restantde pas lliure a la vorera sigui igual o superior a '1,50 m. 
Els· .c~ndrers no poden disposar de propaganda, amb els mateixos criteris que son vigent~ per a. 
les terrasses. · 

Per aquesta coHocació no .es necessari la sol· licitud de.permisos. . . . . . 
La inspecció municipal podra fer retirar aquests cen(jrers en cas que· o.bstaculitzin eJ pas, o 
·esser considerats deixalla a la vía pública en cas que hi romangui.n quan el local es troba 
tancaf. . · · · . 

(1) Questions particulars 

• En els Districtes de Les Corts ·¡ Nou Barris, la seva 'ordenanya vigent de terrasses i 
vetlladbrs !'10 permet la instal·lació d'estufes. 

• En el Dis~ricte de.I'Eixample la seva regulació no permet posar estufés més que a partir 
de disposar de quatre taules. · 

Es promoura per becret d' Alcaidia la rectjficació de les tres reglamentaci9ris citad~s. a 
fi d'unificar els criteris a tota la Ciutat. · .. 

Aquesta instrucció sera d'apllcació des del dia 1 de febrer de 2011 
. . 

. Les Direccions de Llicencies i Espais .Públic de Dlstrictes, conjuntamen~ ambla Direcció 
de Guardia Urbana, rebran els annexos d'áquesta instrucció referents als protocols 
d'actuació, tant ~el que fa a la tramitació de llicencjes de t rasses com als d'i.nspecció, i 
procedim~nts sanclonadors. 
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