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El passat 4 de maig l’Ajuntament de Barce-
lona i el Gremi de Restauració van fer públic 
l’inici de les negociacions que mantindran 
durant les properes setmanes al voltant de la 
modificació integral de l’Ordenança de terras-
ses. Es tracta d’un escenari llargament reivin-
dicat pel Gremi: durant els darrers dos anys, 
com a conseqüència de la supressió massiva 
de taules i cadires derivada de l’aplicació de 
la normativa, el Gremi ha defensat la impor-
tància social i econòmica de les terrasses i ha 
demanat un canvi normatiu que posés fi a les 
afectacions que han neguitejat restauradors 
de tots els districtes de Barcelona. Durant 
aquest temps, a més, el Gremi ha impulsat 
nombroses accions de suport a les terras-
ses. L’inici de les negociacions amb el govern 
d’Ada Colau, per tant, suposa un avanç en-
vers la resolució del conflicte. 

Les reunions tindran lloc entre maig i 
juny; abans d’estiu, per tant, es coneixerà 
el resultat de la negociació. D’assolir-se 
l’acord amb el Gremi i amb els grups muni-
cipals de l’oposició, restaria el procediment 
d’aprovació de la nova Ordenança, que es 
produiria durant el segon semestre de 2017 i 
que es clouria amb la votació del plenari.  El 
nou text normatiu podria entrar en vigor a 
principis de 2018. Mentrestant, l’Ajuntament 
s’ha compromès a aplicar l’Ordenança vigent 
inspirant-se en “l’esperit de la negociació que 
just acaba de començar” en paraules del se-
gon tinet d’alcaldia, la qual es troba presidi-

da per la voluntat d’entesa d’ambdues parts. 
La negociació, de fet, parteix d’un document 
que recull diversos posicionaments comuns 
entre els quals destaca el respecte del dret a 
l’accessibilitat, el valor del llibre blanc de les 
terrasses com a guia de la negociació i la pro-
tecció dels establiments emblemàtics. 

Noves supressions de terrasses
Al marge del procés negociador, els serveis 
jurídics del Gremi estan estudiant el con-
tingut de les darreres decisions preses per 
l’Ajuntament de Barcelona que impliquen 
noves reduccions de taules i cadires a te-
rrasses de la ciutat. És el cas, per exemple, 

de l’ordenació singular dels entorns de la 
Sagrada Família, on es preveu una disminu-
ció dràstica del nombre de terrasses; també 
s’analitzen les possibles reduccions anuncia-
des a diversos indrets del districte de Ciutat 
Vella. El Gremi ha demanat a l’Ajuntament 
que, com a mostra de bona voluntat de cara 
a la negociació, aturi l’aprovació de noves or-
denacions singulars quan aquestes impliquin 
la supressió de taules i cadires.

El govern d’Ada Colau i el Gremi comencen a 
negociar la futura Ordenança de terrasses

Els resultats de la negociació es 
coneixeran durant el mes de juliol; 
d’existir acord, la norma podria ser 
aprovada abans que acabi l’any

D’esquerra a dreta: Daniel Mòdol, regidor de paisatge urbà; Jaume Collboni, segon tinent d’alcaldia; Pere 
Chias, president del Gremi; Roger Pallarols, director del Gremi; Isidre Gironès, vicepresident del Gremi.
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El Gremi de Restauració continua el procés per polsar 
l’opinió i les inquietuds dels restauradors de Barcelona

El Gremi continua realitzant un període de visi-
tes a bars i restaurants de la ciutat per conèixer, 
de primera mà, quines són les principals pre-
ocupacions dels restauradors barcelonins. 

Aquesta iniciativa, proposada pel president i els 
òrgans de govern del Gremi, forma part d’una 
estratègia de modernització de l’entitat que es 
va iniciar ja fa uns anys.  L’objectiu és recollir 

idees i intercanviar opinions per millorar el Gre-
mi, l’atenció i els serveis als agremiats. Aquest 
mes s’han visitat els  barris de Fort Pienc, Gòtic, 
Nou Barris, Horta i Sarrià.

Els restauradors reconeixen que la 
feina que fan no està reconeguda, 

tot i l’esforç i els diners que els 
suposa tirar endavant un negoci 

Molts petits restauradors coincideixen a destacar l’esforç que 
els suposa tirar endavant els seus negocis. “No és fàcil fer 
caixa suficient per pagar lloguers, taxes, impostos, nòmines 
i proveïdors cada mes. En lloc de reconèixer-nos i respectar-
nos la feina, l’Ajuntament ens posa pals a les rodes. El fet 
d’haver petites empreses a la ciutat que funcionen, que 
donen feina a molta gent, hauria de ser una notícia bona per 
a tothom”, és una de les lamentacions més comuns. Com a 
exemple, hi ha qui explica les dificultats que té per muntar 
una terrassa agradable en barris allunyats del centre, on els 
bars i petits restaurants són dels pocs atractius i distraccions 
de què disposen els veïns. En aquest 
sentit demanen que es permeti als 
operadors gastar-se diners en elements 
que donin aquesta confortabilitat, 
com les jardineres que compleixen 
la finalitat de limitar l’espai i donar 
seguretat als clients. No entenen per 
quina raó hi ha tantes reticències a la 
col·locació de plantes que envoltin i protegeixin el vetllador, 
alhora que embelleixen els carrers i places, “són com petits 
jardins urbans”. Els restauradors són els primers interessats 
a ordenar i fer més bonic l’espai públic perquè els clients 
premien la comoditat i la seguretat de les terrasses. Per això, 
tot i que a la majoria de professionals del sector els agrada la 
feina de cara al públic, se senten poc valorats.

Molts restauradors aposten per fer 
de les terrasses petits jardins urbans

Membres del Gremi visitant l’emblemàtic Quimet de la plaça Eivissa.

Fort Pienc, tot i tenir grans atractius a la vora, com l’Arc del 
triomf, la Sagrada Família, els Encants,  l’Auditori o el Teatre 
Nacional, és un barri petit i tranquil. És fàcil trobar-hi carrers 
i zones àmplies on les terrasses no suposen cap problema 
d’invasió a l’espai públic. És més, donada l’afluència de turistes 
i veïns que visiten els edificis i els equipaments esmentats, 
les taules exteriors estan molt buscades, especialment als 
xamfrans assolellats (Ribes amb Marina n’és un exemple). 
Per contra, el client es troba –inexplicablement- amb 
terrasses de dues o tres taules. Inexplicable, també, és el 
cas del carrer Ribes entre Sicília i Nàpols. És un tram per 

a vianants, amb voreres amples on 
l’Ajuntament preveu, segons els 
restauradors, fer un projecte de 
pacificació. Això implicaria reduir, 
encara més, les terrasses i ampliar les 
zones d’esbarjo infantil. Pel que fa al 
tram entre Sicília i Sardenya, on hi ha 
la plaça de Fort Pienc, les terrasses 

són generoses però una ordenació singular amenacen de 
retallar-les. El matí de la visita no hi havia ni una taula lliure; 
els avis i àvies de la residència del barri ocupen les terrasses 
per prendre el sol i fer l’aperitiu un cop a la setmana. Sense 
aquestes taules, expliquen, s’haurien de quedar als bancs de 
la plaça i no podrien gaudir del moment esperat de fer junts 
el cafè o el refresc fora de la residència.

Fort Pienc disposa d’espai públic 
suficient per tenir terrasses àmplies

Terrasses al carrer Ribes, entre Sicília i Nàpols.

FORT PIENCHORTA
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Només cal una passejada per Major de Sarrià i els carrers 
adjacents per fer-se una idea que en aquell barri persisteix 
un petit comerç tradicional, especialitzat, de proximitat i 
amb encant. No obstant això, molts establiments es veuen 
amenaçats per la competència deslleial de negocis que 
suposen intrusisme, ja que, més enllà de la venda d’aliments 
per emportar, realitzen activitats de restauració sense tenir 
la llicència corresponent. Molts restaurants reconeixen 
que no poden fer front al greuge d’haver de pagar uns 
sous més alts que els que determina el conveni col·lectiu 
de comerç per als empleats dels locals de degustació. Així 
mateix, els restauradors estan sotmesos a més exigències 
de seguretat alimentària per garantir la tranquil·litat i la 
salut dels consumidors. Per tot això, és freqüent  que el 
client trobi preus més assequibles si consumeix en locals 
de degustació que en establiments de 
pública concurrència com cafeteries, 
bars i restaurants. Ja no és estrany 
veure com hi ha negocis que tanquen 
perquè no poden suportar la injusta 
competència. En aquest sentit, el 
Gremi de Restauració ha informat els 
restauradors visitats que ha sol·licitat 
al Parlament de Catalunya, aprofitant que s’està tramitant la 
futura llei de comerç, que sigui obligatori que els comerços 
amb degustació disposin també de la llicència de restauració 
corresponent (doble llicència). És a dir, que totes dues 
activitats operin sota un mateix marc reglamentari. De 
moment, s’hauria de prohibir a aquests comerços que tinguin 
terrassa i que hi serveixin begudes alcohòliques o menús. El 
Gremi fa seva la reivindicació dels establiments de Sarrià, 
com de moltes altres zones de Barcelona, que reclamen a 
l’Ajuntament protecció per a aquells que paguen els impostos 
i les taxes anuals que corresponen per l’activitat i que 
penalitzi la venda ambulant de menjar en parades al carrer 
durant fires i festes, així com les ja esmentades consumicions 
en locals de degustació, com fleques o forns de pa.

La restauració amenaçada pel 
fenomen de la degustació

Terrassa a la plaça de Sarrià amb la parròquia de fons.

El Gremi demana al Parlament 
que obligui els locals amb 

degustació a tenir també una 
llicència de restauració

La visita al barri Gòtic va portar a l’equip del Gremi a 
diversos establiments de places cèntriques com la Reial o 
la George Orwell, plenes a vessar durant totes les hores del 
dia. A la plaça Reial continuen pendents de l’aprovació d’una 
ordenació singular que, segons els primers plans del districte 
de Ciutat Vella, comportaria una reducció de gairebé un 
27% de les taules que hi ha actualment. Mentrestant, els 
propietaris han de fer front a la pèrdua d’ingressos que 
suposa haver de tancar una hora abans respecte de l’horari 
històric, a les dues en vigília de dissabtes o festius i a la 
una entre setmana. Els restauradors asseguren que, a la nit 
quan tanquen les terrasses, l’espai públic s’ocupa amb altres 
usos, molt més nocius i perillosos. És a dir, que quan s’acaba 
l’activitat regulada –sobre la que els mateixos restauradors 
actuen pacificant la zona, si s’escau- arriba l’activitat no 

regulada, que és molt pitjor. Per això 
els veïns de la mateixa plaça són els 
principals defensors de les terrasses, 
perquè els donen seguretat. Ningú no 
entén que els negocis de restauració 
siguin vistos per l’Ajuntament com 
l’enemic; tampoc s’entén l’excés 
de zel inspector que fa que estiguin 

sotmesos a contínues inspeccions municipals sense motiu 
aparent. Els membres del Gremi, que van aprofitar tot un matí 
per visitar diversos locals del Gòtic, van comprovar, un cop 
més, que l’ocupació de la plaça Reial per part de terrasses 
representa un percentatge baix. No hi ha massificació de 
taules i el pas dels vianants està més que garantit. El mateix 
succeeix a la plaça George Orwell. A l’espera de l’aprovació 
d’una ordenació singular, l’activitat dels locals de restauració 
és perfectament compatible amb l’ús ciutadà. Tothom 
coincideix en el fet que els bars i restaurants han aconseguit 
pacificar la plaça, escombrant altres pràctiques conflictives. 
En places tan emblemàtiques com aquestes dues és lògic que 
els clients s’esperin per agafar taula exterior. Des de fora, 
l’espectacle que ofereix la ciutat és impagable. 

Les terrasses de la plaça Reial donen 
seguretat a veïns i clients

SARRIÀ GÒTIC

Espectacles de música i malabars a les terrasses de la plaça Reial.




