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El Gremi de Restauració, gràcies a la impli-
cació dels bars i restaurants que en formen 
part, va presentar el passat divendres 10 de 
novembre 18.138 signatures de veïns i veïnes 
de Barcelona que donen suport a la iniciati-
va ciutadana, anunciada a principis d’agost 
d’aquest any, per modificar l’Ordenança de 
terrasses. A l’acte van assistir nombrosos 
restauradors i treballadors del sector, que 
van voler celebrar la fita amb el president 
del Gremi, Pere Chias, i amb la resta de 
membres de la Junta Directiva. 

A diferència d’altres processos de reco-
llida de signatures, que pretenien posar de 
manifest de manera simbòlica la queixa 
dels restauradors pel que fa a la supressió 
de terrasses, les signatures presentades ara 
pel Gremi tenen caràcter vinculant i impli-
quen endegar un veritable procés de revisió 
de l’Ordenança. La normativa que regula 
aquest tipus d’iniciatives exigeix un nombre 
mínim de signatures; doncs bé, el Gremi ha 
presentat 4.116 signatures més de les 14.022 
que exigeix el consistori. L’ampli suport ciu-
tadà ha permès, a més, que la seva recollida, 
dintre de la campanya Salvem les terrasses, 
finalitzi en 49 dies, menys de la meitat del 
període màxim de 120 dies que fixa la nor-
mativa. 

La iniciativa ciutadana, instaurada l’any 
1998 a la Carta municipal de Barcelona, és 
un mecanisme de participació a través del 
qual els veïns i veïnes poden incidir, de di-

verses formes, en l’activitat ordinària de 
l’Ajuntament. Celebrar una consulta ciuta-
dana o convocar una audiència pública són 
alguns dels objectius que pot perseguir una 
iniciativa ciutadana; també l’aprovació o 

modificació d’una norma municipal, que és 
el que planteja la iniciativa impulsada pel 
Gremi de Restauració.  

Tramitació de la iniciativa
Un cop validades les signatures presenta-
des, la comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat del mes de desembre debatrà la 
seva admissió a tràmit, la qual es troba ga-
rantida en comptar amb el suport dels regi-
dors/es dels grups Demòcrata, C’s, Esquerra 
i PP. A partir d’aquí, la iniciativa seguirà el 
procés ordinari de les proposicions norma-
tives. El Gremi calcula que l’aprovació defi-
nitiva es produirà al plenari del mes d’abril, 
coincidint amb l’època en què habitualment 
el consistori procedeix a la renovació de les 
llicències de terrassa. Per això, el Gremi ha 
demanat que aquest procés es realitzi tenint 
en compte ja el nou marc legal. 

La iniciativa ciutadana impulsada pel 
Gremi aconsegueix el suport de 18.138 veïns 

per modificar l’Ordenança de terrasses

L’ampli suport ciutadà de què 
gaudeixen les terrasses permet que 
les signatures es recullin en menys 
de la meitat del termini previst

Treballadors del sector sostenen els dígits que conformen el número total de signatures recollides.
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Els partits de l’oposició consideren que la iniciativa 
ciutadana del Gremi facilitarà l’acord sobre l’Ordenança

La resolució del conflicte de les terrasses, en forma de revi-
sió de l’Ordenança, sembla ara un escenari possible gràcies 
a la iniciativa ciutadana impulsada pel Gremi i validada per 
18.138 veïns/veïnes de la ciutat. A les portes de l’inici de la 
seva tramitació, des del Gremi hem volgut polsar l’opinió dels 
responsables de les principals forces polítiques de l’oposició, 
dels qui depèn que la propera temporada de primavera-estiu 
s’encari ja amb la normativa esmenada. Tots ells coincideixen 
que el pas donat pel Gremi (la simplificació de les peticions 
del sector i la renúncia a abordar aspectes sobre els quals no 
hi ha consens) aplana el camí i obre espais per a l’entesa.  

1 REGIDOR NO ADSCRIT

Majoria 
absoluta
21 regidors

Regidors/es dels 
partits polítics amb 
representació a 
l’Ajuntament 
de Barcelona

11/41

5/419/41 5/41 4/41

3/41

3/41

A aquestes alçades del mandat i amb 
l’aplicació que el Govern d’Ada Colau 
està fent de l’Ordenança de Terrasses, 
la ILP que impulsa el Gremi és una bona 
eina, no tant per la pressió que exerceix, 
sinó perquè ofereix una solució. Fins 
ara, tot i les reiterades demandes que 
reclamen una modificació, el Govern no 
ha respost, ni quan Barcelona en Comú 
governava en solitari, ni en coalició amb 
el PSC.

La simplificació de les demandes del 
Gremi és un pas més en la línia de buscar 

Xavier Trias
PDeCAT

el consens que faciliti l’acord. Ens sembla una bona solució, però 
amb un risc a tenir en compte, el criteri tècnic pot venir condi-

1 cionat pel criteri polític general i esdevenir més restrictiu. Ho 
hem vist en alguna ordenació singular.

L’Ordenança actualment en vigor ja contemplava l’opció de 
revisar-la per ajustar-la i mantenir el consens. Des de l’inici 
d’aquest mandat així ho hem defensat, i ara des del Grup del 
PDeCAT estem per la seva modificació per tal d’adaptar-la a la 
realitat. Ens preocupa la inacció del govern municipal. Ens pre-
ocupa també l’actitud que el govern ha tingut amb determinades 
ordenacions singulars. I ens preocupa la incògnita de què farà 
ara que fineixen les moratòries de distàncies i d’accessibilitat, 
per exemple. En el darrer plenari de l’Ajuntament, el 24 de no-
vembre, hem reclamat al Govern de Colau qui lidera ara aquest 
tema, quin és el full de ruta, si hi ha voluntat d’acord i que, en 
qualsevol cas, mantenim la mà estesa per arribar a una solució 
pel bé del sector i de la ciutat.

2

3

PREGUNTES

El Gremi porta 2 anys i mig demanant la revisió de l’Ordenança que 
va acordar el plenari del Consell Municipal el juliol de 2015. Què diríeu als 
restauradors que l’esperen impacients? 

Quina valoració feu de la iniciativa ciutadana impulsada pel Gremi?
La restauració ha simplificat les seves reivindicacions i planteja una 

modificació que afecta únicament el 15% de l’articulat actual. Creieu que 
aquest gest facilitarà l’acord entre els grups? 

1

2

3
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Modificar l’Ordenança i fer-la més 
flexible en l’aplicació i més eficient sem-
bla un objectiu àmpliament compartit. El 
debat fa temps que està sobre la taula, i 
les diferents propostes també, però cer-
tament la iniciativa ciutadana impulsada 
pel Gremi pot ser l’eina que contribueixi 
a accelerar un acord entre els grups po-
lítics. La iniciativa, que és fruit d’un tre-
ball tècnic exhaustiu, ens permetrà una 
discussió pública, i farà que tothom hagi 
de pronunciar-se i acordar. Benvinguda 
sigui, doncs, aquesta iniciativa. 

És cert que el Gremi de Restauració ha sabut prioritzar les 
seves reivindicacions i, a la iniciativa, només presenten les més 
importants per a la defensa de la restauració, fet que cal agrair. 
El treball previ fet per identificar i simplificar segur que facilitarà 
la valoració i l’acord entre els grups. Caldrà veure també si els 
grups volen posar sobre la taula altres modificacions que ara no 
estan incloses en la iniciativa, o recollir reivindicacions d’altres 
sectors durant el debat. Però òbviament la feina feta millora les 
possibilitats d’agilitzar la modificació. 

2

Jaume Collboni
PSC

1

Cal recordar que l’Ordenança està vigent des del 2014 (és a 
dir, recentment), i va ser aprovada per CiU i el PP. La seva posa-
da en marxa, a més, ha estat gradual i ha estat durant l’aplicació 
que les dificultats s’han fet paleses. Però per modificar-la cal 
un acord, que alguns grups municipals renunciïn a aspectes de 
l’Ordenança que van impulsar i altres a noves propostes. I en la 
dificultat de l’acord està la dificultat de la revisió. 

És una iniciativa sorgida de la ne-
cessitat del Gremi de defensar els seus 
associats que reclamen fer canvis en 
l’Ordenança de terrasses. Creiem que 
fer ús dels mecanismes dels que ens 
dotem per donar veu és sempre una 
bona notícia. 

Creiem que l’acord s’ha de produir 
perquè Barcelona és una ciutat medi-
terrània, que viu al carrer i que ha de 
tenir terrasses. És part de la nostra 
ciutat, una ciutat que hem de cuidar i 
millorar. Al mateix temps, també s’ha 

demostrat voluntat d’acord i s’ha optat per buscar fer-les més 
respectuoses amb veïns i vianants. La voluntat d’acord es va 
demostrar també quan des d’Esquerra Republicana vam acordar 
uns principis generals per tal de garantir els bons accessos i que 
l’ocupació de via pública no perjudiqui els vianants, i la generació 
de llocs de treball de qualitat a les terrasses. 

Alfred Bosch
Esquerra

1

2

Que esperem que la reforma sigui definitiva. No es pot deixar 
que els problemes s’enquistin. La ciutat necessitat lideratge i 
donar respostes. Algú que sàpiga defensar les seves idees però 
també assumir pactes. I creiem que la ciutat està suportant més 
del que hauria determinats comportaments irresponsables amb 
el seu teixit social. 

3

La modificació de l’Ordenança de 
terrasses ha estat una prioritat per 
Ciutadans Barcelona des de l’inici de la 
legislatura, atès els perjudicis que ha 
ocasionat al sector de la restauració 
en termes de pèrdua d’oportunitats de 
negoci i llocs de treball. Davant la impos-
sibilitat que el govern municipal executi 
els acords majoritaris de modificació de 
l’Ordenança per falta de voluntat política, 
és necessari que la ciutadania, i, més 
concretament, el sector afectat, actuï 
mitjançant els instruments de partici-

Com més simple sigui la reforma més fàcil serà la possibilitat 
d’arribar a acords que la facin efectiva; demostra una predis-
posició del sector de la restauració per solucionar el problema. 
Ara bé, cal la voluntat política del govern municipal per fer-la 
efectiva.

Carina Mejías
Ciutadans

1

El grup municipal de Ciutadans a Barcelona continuarà insis-
tint per tal de fer-la efectiva el mes aviat possible. La modifica-
ció no pot anar més enllà de la primavera del 2018 per tal que 
durant la propera temporada d’estiu pugui estar en vigor.

2
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pació política que té al seu abast. Per tant, la iniciativa ciutadana 
impulsada pel Gremi de Restauració em sembla una bona eina 
per impulsar la reforma i fer arribar al govern municipal la 
necessitat d’impulsar-la definitivament.

Després de 2 anys i mig de govern 
d’Ada Colau no és de rebut que encara 
no s’hagin modificat els articles pro-
blemàtics de l’Ordenança de terrasses. 
Això ha provocat que el Gremi i l’oposició 
hagin fet de govern municipal en lloc 
dels que tenen aquesta responsabilitat. 
De fet, el grup del PP vam fer també 
una iniciativa normativa molt similar a 
l’actual del Gremi durant el 2015; malau-
radament, els vots contraris del govern 
municipal d’Ada Colau, PSC, ERC i CUP 
van evitar que prosperés. Per això fem 

Tot el que sigui facilitar el consens per ajudar un sector tan 
important com el de la restauració és ben rebut. En un moment 
d’agitació política com el que estem vivint, trobar punts d’acord 
que afavoreixin els emprenedors de Barcelona ha de ser una 
obligació pels representants polítics, i així ho entenem nosaltres.

Alberto Fernández
Partit Popular

1

Des del PP també portem tot aquest temps demanant una 
modificació de l’Ordenança que arregli els problemes de les 
terrasses, i farem tot el que estigui a les nostres mans perquè 
se solucioni el més aviat possible, perquè som conscients de la 
importància del sector a Barcelona. A l’estiu del 2015, quan el 
nou Ajuntament començava a caminar, ja vam ser els primers 
a convocar un plenari extraordinari per tractar aquest tema. , 
conscients de la problemàtica generada. Hem de ser capaços 
tots plegats de solucionar el problema de les terrasses de 
seguida i fer-ho, en tot cas, abans de la propera temporada de 
primavera-estiu. Per nosaltres, no quedarà.

2

3

una valoració molt positiva de l’actual iniciativa del Gremi.

3
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2. Accessibilitat
La iniciativa ciutadana en marxa pre-
veu millorar substancialment l’articulat 
de l’Ordenança pel que fa a la protecció 
dels col·lectius amb mobilitat reduïda: 
persones amb discapacitat, gent gran, 
famílies amb cotxet, etc. Concreta-
ment, es proposa introduir una referèn-
cia expressa a l’itinerari de vianants ac-
cessible, absent a hores d’ara, i al marc 
normatiu estatal, tal com han demanat 
en nombroses ocasions els col·lectius 
de persones amb discapacitat. Així 
doncs, la ubicació de les terrasses 
haurà de respectar la distància lliure 
de pas d’1,80 metres a continuació de 
la façana. Excepcionalment, i sempre 
que l’itinerari de vianants accessible 
quedés garantit, les terrasses podrien 
adoptar una ubicació alternativa; en 
aquests supòsits, correspondria al res-
taurador assumir el cost de les accions 
realitzades per garantir l’itinerari de 
vianants accessible. 

1. Criteri de la façana
L’actual redactat de l’Ordenança esta-
bleix que la terrassa s’ha de col·locar 
obligatòriament davant de l’establiment 
de què depèn. S’ignora, primer, que el 
restaurador és el primer interessat que 
entre el local i la terrassa hi hagi una 
certa continuïtat espacial i visual i, se-
gon, que a la ciutat trobem centenars 
de terrasses desplaçades per motius 
diversos, degudament autoritzades 
per l’Ajuntament. Aquesta restricció, 
l’anomenat criteri de la façana, entraria 
en vigor el proper 1 de gener de 2018 i 
implicaria la desaparició de més terras-
ses. El Gremi proposa mantenir la faça-
na del bar o restaurant com a punt de 
referència per a la ubicació de la terras-
sa i admetre el seu desplaçament quan 
el context del vial en qüestió així ho 
aconselli; es tractaria, per tant, d’una 
decisió ajustada a les particularitats de 
cada cas i que correspondria prendre 
als serveis tècnics municipals.

Modificació de mínims: els detalls de la 
regulació que conté la iniciativa ciutadana

La iniciativa ciutadana impulsada pel Gremi de Restauració es vincula 
a una proposta concreta d’articulat, el qual modifica l’Ordenança de 
terrasses vigent. Tal com els seus representants van anunciar durant 
el mes de juliol, el sector renuncia a qüestionar íntegrament la norma 
i proposa modificar únicament els aspectes imprescindibles per des-

activar el conflicte actual. Així doncs, i com a conseqüència del procés 
de recollida de signatures, la que havia estat una proposta de sector 
esdevé un petició de la ciutadania. Més de 18.000 veïns/es, amb la seva 
signatura, avalen els canvis concrets que planteja el Gremi i insten els 
grups municipals a tramitar la modificació en els termes següents. 

3. Terrasses ateses
Si bé es tracta d’una pràctica clarament 
minoritària, existeixen a la ciutat algu-
nes terrasses, lligades majoritàriament 
a cadenes de menjar ràpid, on és el 
client qui ha d’anar a recollir les con-
sumicions a l’interior de l’establiment 
(és el conegut model self-service). La 
proposta presentada pel Gremi plante-
ja exigir que les terrasses hagin d’estar 
ateses en tot cas pel restaurador o pel 
personal de l’establiment, les condi-
cions salarials del qual hauran de res-
pectar el conveni col·lectiu de treball 
aplicable. Cal tenir en compte que els 
locals que a dia d’avui no atenen di-
rectament la terrassa podran complir 
aquest nou requisit modificant mínima-
ment les seves rutines de treball. 

L’objectiu de la proposta, per tant, no 
és el de retirar terrasses, sinó exigir que 
l’ocupació de la via pública s’associï a 
un servei de qualitat i a una bona expe-
riència del client.



canvi de filosofia: el nou règim de les 
distàncies, a partir d’un conjunt de dis-
tàncies de caràcter orientatiu, permet 
que els serveis tècnics dels districtes 
adaptin la norma al territori i prenguin 
decisions ajustades a les particularitats 
urbanístiques de cada cas. D’aquesta 
manera es reforcen les eines de què 
disposa l’administració per garan-
tir l’equilibri d’usos urbans, ja que és 
l’administració qui, en última instància, 
concedeix les llicències de terrassa. A 
més, es reitera el paper de la Comissió 
Tècnica de Terrasses com a òrgan que 
coordina l’actuació dels districtes i vet-
lla per la unitat i la coherència de la res-
posta administrativa del consistori. 

Per altra banda, també s’elimina la 
prohibició que les terrasses no ocupin 

més del 50% de l’amplada de la vorera. 
Aquesta previsió no millora les con-
dicions d’accessibilitat: així ho va fer 
constar l’Observatori de la Discapaci-
tat Física en un estudi recollit al llibre 
blanc de les terrasses on es recorda 
que l’accessibilitat es troba garantida 
quan l’espai lliure de pas mesura 1,80 
metres. Ara es proposa que siguin els 
serveis tècnics municipals els qui de-
terminin el percentatge que poden ocu-
perar les terrasses tenint en compte les 
característiques del vial en qüestió. 

A FONS
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El nou sistema permet que els 
tècnics prenguin decisions 
ajustades a cada cas concret

4. La revisió del règim de les distàncies
L’entrada en vigor del règim de les dis-
tàncies l’1 de gener de 2015 i la seva 
posterior aplicació, amb motiu de la 
renovació de les llicències pels volts 
de Setmana Santa, va confirmar el que 
el Gremi havia denunciat durant els 
mesos anteriors: l’Ordenança de te-
rrasses incloïa alguns preceptes apa-
rentment innocus que, en aplicar-se als 
carrers de Barcelona, generaven una 
allau de disfuncions. La principal dis-
funció del règim de les distàncies, la su-
pressió de terrasses: segons les xifres 
fetes públiques pel consistori durant el 
mes de setembre del mateix 2015, 2.240 
terrasses perdien taules i cadires com 
a conseqüència de l’aplicació del règim 
de les distàncies – concretament, entre 
10.000 i 20.000 cadires només durant 
aquell any. El nivell d’angoixa i pre-
ocupació no va trigar a captar l’atenció 
dels mitjans de comunicació, els quals 
van reflectir la magnitud d’una tragèdia 
sense precedents: la restauració, un 
dels principals sectors econòmics de 
la ciutat, veia amenaçada de soca-rel la 
seva viabilitat.  

La iniciativa ciutadana impulsada pel 
Gremi inclou una modificació integral 
del règim de les distàncies, tal com ha 
estat la reivindicació dels restauradors 
des de l’inici del conflicte de les terras-
ses. Proposa superar l’actual model, ca-
racteritzat per l’existència d’un conjunt 
de distàncies fixes, rígides i iguals per 
a tota la ciutat; aquest sistema impli-
caria abordar la ciutat com una unitat 
urbanística homogènia, una assumpció 
clarament errònia. Ara es proposa un 

5. El mobiliari
L’estudi Terrasses d’Europa, realitzat 
per l’arquitecta Benedetta Tagliabue 
durant la primavera de 2016, va posar 
de manifest a través d’un ampli ventall 
d’exemples concrets la capacitat de 
les terrasses per transformar l’espai 
on s’ubiquen i la incidència, en aquest 
sentit, del mobiliari escollit. També el 
confort d’una terrassa tindria a veure 
amb els seus elements: para-sol, jardi-
neres, paravents, etc. El llibre blanc de 
les terrasses de Barcelona, posterior-
ment, reivindicava igualment la utilitat 
de les diferents peces del mobiliari. La 
restauració, guiada per aquestes dues 
opinions autoritzades, desitjaria supe-
rar la cotilla que, en aquest sentit, supo-
sa el text actual de l’Ordenança, el qual 
regula amb un nivell de detall atípic les 
característiques dels elements de les 
terrasses. Això no obstant, per tal de fa-
cilitar l’acord entre les diferents forces 
polítiques i la tramitació de la iniciativa 

ciutadana, renuncia a aquesta reivin-
dicació i accepta mantenir l’articulat 
actual. 

Únicament s’introdueix un canvi, que 
té a veure amb la presència de les es-
tufes: el seu ús es limita a la tempora-
da d’hivern (entre l’1 de novembre i el 
30 d’abril) i sempre que la temperatura 
exterior sigui igual o inferior als 16ºC. 
D’aquesta manera la restauració con-
tribueix a l’estalvi de gas i electricitat. 
Quan es tracta de protegir el medi am-
bient, els petits gestos compten!

La restauració renuncia a 
revisar les previsions sobre les 
característiques dels elements
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un pacte entre el consistori i els restau-
radors afectats per millorar plegats la 
zona a través d’unes terrasses de quali-
tat, especialment atractives, que anirien 
vinculades a un servei comú de neteja i 
manteniment destinat a garantir l’estat 
òptim del mobiliari i la vegetació. 

Per altra banda, no existiria un llistat 
de zones d’excel·lència tot i que, atesa 
la seva pròpia naturalesa, no es preveu 
la seva proliferació. De fet, per cada 
zona d’excel·lència s’aprovaria un llibre 
d’estil, és a dir, un conjunt d’obligacions 
i recomanacions de caràcter estètic, 
d’obligat compliment per a tots els res-
tauradors amb terrassa de la zona afec-
tada. D’aquesta forma es materialitza-
ria una aliança entre la restauració i el 
món del disseny i l’arquitectura. Els lli-
bres d’estil podrien preveure solucions 

estètiques diferents a les previstes per 
l’Ordenança amb caràcter general. 

La derogació de les ordenacions sin-
gulars i distribucions prèvies ja apro-
vades, però, no impossibilitaria que 
el consistori continués gestionant les 
terrasses de determinats indrets (pla-
ces, rambles, passeigs, etc.) a partir de 
criteris homogenis. De fet, els canvis 
que planteja el Gremi reforcen el paper 
d’àrbitre de l’Ajuntament en tot allò que 
afecta l’ocupació de l’espai públic.

El llibre d’estil de les zones 
d’excel·lència segellaria l’aliança 
amb el món de l’arquitectura

6. El futur de les zones singulars
El debat sobre les ordenacions singu-
lars de terrasses té en els casos de la 
Diagonal i la rambla del Poblenou dos 
exemples paradigmàtics. El primer, 
durament criticat per no haver estat 
capaç de materialitzar el nivell de qua-
litat que requeria un vial d’aquestes ca-
racterístiques, evidencia els límits de 
l’Ordenança per encaixar el disseny i 
la creativitat; el segon, únicament ha 
servit per eliminar el 25% de les taules i 
ha sumit l’ànim dels restauradors afec-
tats en la desesperança més absoluta. 
Les ordenacions singulars, a més, s’han 
multiplicat durant els darrers dos anys: 
més enllà de la trentena de zones ini-
cialment previstes, el govern hi ha su-
mat nous indrets com els entorns del 
temple de la Sagrada Família, on la sin-
gularitat prevista passa per la supressió 
d’una dotzena de terrasses. Existeix, 
doncs, una gran decepció sobre la uti-
litat de les zones singulars, compartida 
també pels membres de la comissió 
d’experts i autors de les reflexions del 
llibre blanc de les terrasses, motiu pel 
qual la iniciativa ciutadana planteja una 
regulació alternativa.

Concretament, l’instrument actual 
de les ordenacions singulars i distri-
bucions prèvies seria substituït pel de 
les zones d’excel·lència, una evolució 
de les zones singulars que conjuga el 
lideratge del sector públic i el suport 
del món privat per portar al món de les 
terrasses els principis dels BID (Busi-
ness Improvement District) o àrees de 
promoció econòmica urbanes. Les zo-
nes d’excel·lència, per tant, implicarien 

7. Serveis sanitaris
Les exigències que conté l’Ordenança 
en matèria de serveis sanitaris po-
drien generar un nou daltabaix a par-
tir de l’any vinent. La norma, com és 
obvi, obliga a dimensionar el nombre 
de lavabos i inodors tenint en comp-
te l’aforament total, és a dir, la suma 
de les places a l’interior i a la terras-
sa. Així, a partir de 16 places calen 2 
inodors i 2 lavabos i, amb 51 perso-
nes o més, s’hi ha de sumar 1 urinari 
i 1 inodor accessible, és a dir, adaptat 
per a persones amb mobilitat reduïda. 
L’aplicació d’aquesta previsió, a partir 
del proper any, planteja greus dificul-
tats, algunes d’impossible resolució, a 
centenars de bars i restaurants de la 
ciutat. En aquests casos les caracterís-
tiques tècniques i arquitectòniques de 
l’establiment fan que les reformes per 
instal·lar nous inodors siguin comple-
tament inviables; en d’altres, el cost de 
la reforma és desproporcionat i exce-
deix les possibilitats econòmiques del 

restaurador (sovint un autònom, pime 
o negoci familiar). Davant d’aquesta 
situació, l’Ordenança actual únicament 
preveu una resposta: la pèrdua de la te-
rrassa. Això aboca l’establiment al tan-
cament, motiu pel qual el Gremi propo-
sa recuperar les excepcions que preveu 
la normativa estatal. Concretament, 
l’Ajuntament podria fer excepcions 
concretes i motivades quan les refor-
mes fossin d’impossible realització o 
quan el cost fos desproporcionat. 

El Gremi proposa recuperar 
les excepcions de la normativa 
estatal d’accessibilitat
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El Gremi agraeix la implicació dels bars i restaurants 
agremiats durant la recollida de signatures

Del període de 120 dies que estableix la normativa municipal, el Gremi 
únicament n’ha necessitat 49 per recollir, amb escreix, el nombre de 
signatures que acredita l’interès general de la iniciativa ciutadana que 
ha de modificar, durant els propers mesos, l’Ordenança de terrasses. 
Això ha estat possible gràcies a la mobilització dels bars i restaurants 

agremiats, que, un cop més, han demanat ajuda als seus clients, sovint 
veïns de la zona, per defensar les seves terrasses. El director general 
del Gremi, Roger Pallarols, ha visitat els dos locals que més signatures 
han recollit per agrair, en nom de la Junta Directiva, el seu esforç, un 
agraïment que ara fem extensiu a tots els establiments agremiats. 

L’edifi on ara hi trobem La Coctelera, a la con-
fluència del carrer Rogent amb la Meridiana, 
va albergar un dia el mític cafè La Parra, lloc 
de tertúlies i reunions obreres protagonit-
zades per Buenaventura Durruti. Alguns es-
crits, penjats a les parets del local, donen fe 
del seu passat polític. La Coctelera ha estat 
l’establiment agremiat que més signatures 
de veïns i veïnes ha aportat; el seu propietari, 
Joaquín, és ben conegut al barri. La seva ter-
rassa, malauradament, s’ha vist perjudicada 
per l’Ordenança actual. 

La Coctelera

Roberto i Daniel són els restauradors que es 
troben al capdavant del Terra Bar, a la gra-
cienca plaça de la Virreina. El recompte final 
de sigantures els hi atorga la segona posició, 
per darrere de La Coctelera. La seva terrassa 
també s’ha vist afectada, entre d’altres qües-
tions, per l’aprovació d’una ordenació singu-
lar. 

Terra Bar




