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Benvolgut Degà: 
 
En relació al Comunicat de la Junta de Govern de l'ICAB “sobre la mesura adoptada pel Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona relativa a la reducció horària d’obertura dels locals de restauració situats al carrer Enric Granados 
i en d'altres carrers de Barcelona”, de 4 d’agost de 2022, us faig avinents les següents consideracions: 
 
1ra) L’esmentat comunicat posa de manifest un problema habitual i recorrent que afecta cada estiu els operadors 
jurídics: les Administracions Públiques (totes elles) realitzen notificacions en el decurs del mes d’agost en tant que 
aquest mes és hàbil a efectes administratius. Tanmateix, com assenyala el comunicat, encara que essent legítim i 
legal, és una evidència que el mes d’agost és un mes on gran part de la ciutadania gaudeix dels dies de vacances, i 
la pràctica d’una notificació en aquest mes pot implicar que el destinatari de la notificació no pugui exercir el seu 
dret de defensa amb plenes garanties. 
Com a possible solució, el comunicat apel·la a la responsabilitat de les Administracions Públiques (en aquest cas, 
l’Ajuntament de Barcelona), que tenen la possibilitat de ponderar la raonabilitat i proporcionalitat de la data de 
notificació en cada supòsit concret. 
Ens hagués agradat que el Col·legi es pronunciés de forma semblant en relació amb procediments similars que s’han 
donat tant en el passat com recentment, per exemple processos de transformació urbanística, de modificació de 
normativa mediambiental o de regulació de la participació ciutadana que són de gran interès general.  
A banda d’apel·lar al principi genèric de responsabilitat pública, potser hauria estat oportú plantejar, també, la 
conveniència d’una reforma legal del procediment administratiu, en matèria de dies festius i períodes vacacionals, 
per adequar-lo realment a les circumstàncies socials i laborals de la nostra època, delimitant normativament quines 
actuacions haurien de ser hàbils per la seva urgència durant el mes d’agost i quines no. 
Des d’un punt de vista merament tècnic, per tant, les consideracions de la Junta de Govern no presenten cap objecció. 
 
2a) No obstant, seria il·lusori ignorar el context i la intencionalitat amb què s’emet el comunicat. 
 
3a) D’entrada, crida l’atenció la rapidesa amb què la secció de Dret Administratiu aprova la proposta d’actuació, se 
suposa que amb tots els requisits necessaris de procediment i forma, i la Junta de Govern adopta després l’acord. 
Mentre que al comunicat de l’ICAB, s’atribueix l’actuació de la Junta de Govern a “les notícies aparegudes als 
mitjans de comunicació en els darrers dies (...)”, el cert és que no és fins el dimarts 2 d’agost a les 16.30 hores que 
l’Ajuntament realitza el primer anunci de mesures, que inclou la proposta de reducció d’una hora exclusivament 
destinada al carrer d’Enric Granados (veure https://www.youtube.com/watch?v=Rj7Cu0Zx2kc); mentre que 
l’anunci respecte a diversos carrers i places de Ciutat Vella es produeix el mateix dijous 4 d’agost a les 12.30 hores 
(veure https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2022/08/03/jordi-rabassa-explica-els-plans-per reduir-la-
contaminacio-acustica-a-les-zathn-de-ciutat-vella). 



Destaca, per tant, la diligència amb què la Junta de Govern ha actuat en aquest cas. 
 
4a) Però, sobretot, sorprèn l’omissió del motiu de fons que provoca la intervenció de l’ICAB en l’afer de les 
terrasses, de manera que la Junta de Govern ho atribueix, exclusivament, a les notícies aparegudes als mitjans de 
comunicació. 
En canvi, els propis mitjans de comunicació, el mateix dia 4 d’agost a la tarda, coincideixen en atribuir el 
posicionament públic de l’ICAB a una petició provinent del Gremi de Restauració de Barcelona. 
Així, a la notícia publicada la mateixa tarda del dia 4 d’agost a l’edició digital de El Periódico, reproduïda el dia 
següent a la versió en paper, s’afirma que la comunicació de l’ICAB es produeix a instància del Gremi de 
Restauració de Barcelona, podent-se llegir el següent: 

“Otro aspecto que preocupa mucho a los afectados es que la ofensiva se produzca en el mes de agosto: 
"Es muy grave, provoca una situación de indefensión". La patronal ha pedido al Col·legi de l'Advocacia 
de Barcelona (ICAV) [sic] que inste al gobierno municipal a que no realice notificaciones en este 
habitual mes de éxodo estival "para no viciar estos procesos de nulidad por indefensión obvia que se 
produce al no poder acceder a abogados y técnicos cualificados durante las vacaciones. 
En este sentido, el colegio ha emitido esta tarde un comunicado donde manifiesta que aunque las 
notificaciones de las administraciones públicas en agosto son legítimas y legales, en la práctica implican 
que "el destinatario no pueda ejercer su derecho de defensa en plenas facultades". Por ello, algunas 
utilizan los denominados 'días de gracia' para ampliar los plazos. El ICAV [sic] considera estas 
herramienta(s) "deseables" en términos jurídicos, con criterios de "racionalidad y proporcionalidad". 

També, a La Vanguardia, es recull, a les edicions digital i impresa. que la consulta a l’ICAB ha estat feta pel Gremi 
de Restauració de Barcelona: 

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha emitido un comunicado, tras la consulta realizada por el 
Gremi de Restauració, para sugerir al propio Ayuntamiento que tome la(s) medidas que considere 
oportunas durante el mes de septiembre a fin de que todos los afectados por la limitación de horarios de 
los locales de restauración de la calle Enric Granados y otras de la ciudad puedan ejercer su derecho de 
defensa con todas las garantías. “Estamos hablando de una situación de indefensión”, ha agregado Roger 
Pallarols, director del Gremi de Restauració. 
 

5a) Les informacions transcrites desmenteixen, consegüentment, que l’acord s’hagués adoptat de manera merament 
espontània, com es desprèn del comunicat de l’ICAB, i a causa exclusivament de la lectura dels mitjans de 
comunicació. 
 
6a) D’altra banda, sembla raonable preguntar-se si s’ha produït alguna situació de conflicte d’interessos en el present 
cas, i si alguna de les persones promotores de l’acord manté algun tipus de relació professional o personal amb el 
Gremi de Restauració de Barcelona o amb la propietat dels locals de restauració afectats. 
 
7a) Cal lamentar, a més, que no s’hagi ponderat el conjunt d’interessos i de drets afectats per aquesta actuació 
administrativa. 
L’Ajuntament de Barcelona sempre ha mantingut un capteniment favorable a la instal·lació i extensió de terrasses, 
com ho demostra la successiva aprovació de la normativa vigent: 
 

- Ordenança de Terrasses amb entrada en vigor l’1 de gener de 2014. 
- Acord del Consell Municipal de 29 de juny de 2018, d'aprovació de la modificació de l’Ordenança de 

Terrasses (ampliació de taules i cadires en vorera). 
- Acord del Consell Municipal de 23 de desembre de 2021, d'aprovació de la modificació de 

l’Ordenança de Terrasses (ampliació excepcional de terrasses permesa durant el període de 
pandèmia). 

Les restriccions ara anunciades es realitzen per la pressió social dels veïns afectats, i en el marc del pla de reducció 
de la contaminació acústica, després que els resultats dels sonòmetres instal·lats al carrer d’Enric Granados i d’altres 
de la ciutat, hagin mostrat que se supera de manera continuada en 3 decibels els límits permesos de nit. A la gràfica 
següent es mostren els resultats dels sonòmetres instal·lats al carrer d’Enric Granados durant el mes de juny: 



 
En aquest sentit, el Pla de Mesures contra la Contaminació Acústica 2022-2030 declara el carrer d’Enric Granados 
Zona Acústicament Tensionada en Horari Nocturn (ZATHN), com també diversos carrers i places de Ciutat Vella, 
de Gràcia, de Poblenou i un espai del Dte. de Sants-Montjuïc. 
A l’hora de valorar el cas, l’ICAB hauria d’haver tingut present que l’actuació administrativa s’adopta en el marc 
del deure de les administracions públiques de vetllar pel dret fonamental a la protecció de la salut, del qual formen 
part inherent el dret al descans, el dret a la intimitat, a la inviolabilitat del propi domicili i la protecció de les persones 
davant del soroll. (Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre 
avaluació i gestió del soroll ambiental, i Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll). 
Cal recordar aquí que al carrer d’Enric Granados, amb una longitud de 900 metres, hi ha 114 edificis d’habitatges i 
117 locals amb terrasses, amb alguna llicència que té fins a 28 taules. L’extinció de les llicències extraordinàries 
suposaria una reducció de l’aforament aproximat del carrer d’unes 400 cadires, mantenint l’aforament per llicències 
ordinàries en unes 2.000 cadires durant la nit. 
En aquest sentit, sembla raonable estimar que, en el present supòsit, sí existeixen motius d’urgència perquè, almenys, 
una part de les actuacions administratives es puguin realitzar en el decurs del mes d’agost, en tractar-se d’una mesura 
excepcional de caràcter quirúrgic destinada a aturar uns registres de contaminació acústica que superen les 
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 
 
8a) Finalment, cal impedir els posicionaments a demanda que malmeten la imatge pública de l’ICAB i que poden 
contravenir el propi Codi Ètic del Col·legi. 
Les circumstàncies exposades haurien de comportar una revisió de les actuacions practicades per l’ICAB en aquest 
cas, que han conduit a una evident instrumentalització, “en benefici de part”, d’una opinió formulada en termes 
estrictament tècnics. 
L’assumpció d’una funció d’observador de les decisions de les Administracions Públiques des d’un punt de vista 
de la seva oportunitat jurídica i d’afectació als drets i llibertats de la ciutadania, ha de ser extensible a totes les 
persones o entitats que ho sol·licitin, independentment del seu poder econòmic, evitant així actuacions que puguin 
ser considerades parcials o motivades per l’interès privat. 
 
 
Per això, 
DEMANEM A LA JUNTA DE GOVERN: 
Primer.- Aclarir públicament si el comunicat emès per l’ICAB va ser motivat, exclusivament, per les notícies 
aparegudes als mitjans de comunicació, com s’afirma en el mateix comunicat emès, o bé, si està relacionat amb la 
petició realitzada, directa o indirectament, pel Gremi de Restauració de Barcelona a l’ICAB o a algun dels seus 
membres col·legiats. 
Segon.- Acordar la pràctica de les diligències informatives corresponents, pel que fa a l’existència, en el seu cas, 
d’una situació de conflicte d’interessos en el supòsit de relació de serveis amb el Gremi de Restauració de Barcelona 
o amb la propietat dels locals de restauració afectats. 
Tercer.- Ratificar el compromís de la Junta de Govern amb la funció d’observador de les decisions de les 
Administracions Públiques des d’un punt de vista de la seva oportunitat jurídica i d’afectació als drets i llibertats de 
la ciutadania, a petició de tots els ciutadans o entitats que ho sol·licitin, comprometent-se a la publicació, amb la 
màxima brevetat possible, de la resposta corresponent. 



Quart.- Tenir en compte el conjunt de valors jurídics que concorren en les peticions analitzades, i alhora el seu 
context factual, especialment quan poden comportar l’afectació de drets fonamentals de tercers. 
 
Cordialment,  
 
 
 

 
 
 
Ana Menéndez  
Presidenta de la FAVB 
 
Barcelona, 12 d’agost de 2022 
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