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“L’acord que avui presentem dóna estabilitat 
i tranquil·litat a un sector, la restauració, que 
és cabdal a la nostra ciutat”. Amb aquestes 
paraules va obrir l’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, la presentació pública, el passat 
5 de desembre, d’un dels pocs pactes de ciu-
tat que han nascut durant l’actual mandat: 
un gran acord entre el govern de Barcelona 
en Comú, els grups municipals de l’oposició 
i el Gremi de Restauració per modificar de 
manera immediata l’Ordenança de terras-
ses. A l’acte, que va generar una gran ex-
pectació mediàtica, van intervenir també 
els presidents dels grups municipals que 
s’han sumat a l’acord (PDeCAT, Ciutadans, 
Esquerra, PSC, PP i el regidor no adscrit) i 
que, des de l’inici del conflicte, es van soli-
daritzar amb el sector de la restauració i van 
assumir la necessitat de revisar la normativa 
sobre terrasses. 

El pacte arribava després de gairebé 3 anys 
en què el Gremi havia denunciat públicament 
i de manera sistemàtica les disfuncions gene-
rades per l’aplicació, en alguns casos man-
cada de sensibilitat envers la promoció de 
l’activitat econòmica que correspon als po-
ders públics, d’una Ordenança especialment 
rígida i reglamentista. Poc abans, durant el 
mes de novembre de 2017, la presentació de 
fins a 18.138 signatures de veïns i veïnes de 
Barcelona que donaven suport a les tesis dels 

restauradors havia confirmat la predilecció 
que senten els barcelonins per les seves te-
rrasses, d’una banda, i el descrèdit d’algunes 
entitats veïnals de dubtosa representativitat 
si es té en compte el seu discurs clarament 
anti-terrasses, d’una altra. 

Així doncs, el pacte de les terrasses posa 
punt final a un estat de nerviosisme que ha-
via condicionat el destí de molts bars i res-
taurants de la ciutat i obre, al mateix temps, 
un nou escenari d’entesa amb el consistori. 
En aquest sentit, el sector espera que amb 
la modificació de l’Ordenança es reverteixin 

algunes de les supressions de taules i cadi-
res que, des de l’any 2015, han afectat més 
de 2.500 terrasses de la ciutat i que han im-
plicat la retirada de més de 70.000 cadires. 
A més, la pluralitat de forces polítiques mu-
nicipals i el Gremi de Restauració es conju-
ren, a través d’aquest pacte, a tancar l’etapa 
de criminalització de les terrasses viscuda i 
a no reobrir el debat durant el mandat que 
s’iniciarà l’any 2019. 

Govern, oposició i Gremi acorden 
la fi del conflicte de les terrasses

El pacte posa fi a un conflicte 
de gairebé 3 anys amb 2.500 
terrasses afectades i més de 
70.000 cadires retirades

Representants del govern, dels grups municipals de l’oposició i del Gremi de Restauració escenifiquen l’acord per modificar 
de manera immediata l’Ordenança de terrasses. D’esquerra a dreta: Xavier Trias, Pere Chias, Roger Pallarols, Ada Colau, 

Janet Sanz, Jaume Collboni, Gerard Ardanuy, Alberto Fernández, Agustí Colom i Jordi Coronas. 
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Janet Sanz
Quarta tinent d’alcaldia

“La ciutat es mereixia aquest 
acord: una Ordenança que fos 
flexible, adaptable i, sobretot, 

aplicable. Equilibrarà l’ús 
ciutadà i veïnal de l’espai públic i 

l’activitat econòmica”

Jaume Collboni
PSC

“L’acord és bo per a la ciutat i 
té el suport del PSC. El conflicte 
ha durat massa i ha perjudicat 

molts autònoms del sector amb 
negocis a peu de carrer. Ens 

sentim coresponsables de l’èxit”

Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

“Les terrasses ens agraden 
a tots: són un actiu i un tret 

d’identitat de la ciutat. Donen 
vida als nostres barris i generen 
llocs de treball. Tenen una funció 

social que cal destacar”

Jordi Coronas
Esquerra Republicana

“Cal garantir l’accessibilitat, 
preservar la convivència, pro-

moure que les condicions laboral 
siguin de qualitat i vetllar perquè 
la flexibilitat de la norma es trobi 

sempre justificada”

Xavier Trias
PDeCAT

“Vull agrair la col·laboració i la 
bona entesa que hem tingut amb 
el Gremi de Restauració: el que 
es proposa és positiu i hi dona-
rem suport. Ja hem patit prou 
amb el tema de l’Ordenança” 

Alberto Fernández Díaz
Partit Popular

“És un acord de suma: primer 
s’hi va sumar l’oposició i ara 
el govern. Més enllà d’aquest 

matís, el que importa és el final: 
que l’acord és bo per a la 

ciutat i per al sector”

Carina Mejías
Ciutadans

“Per fi hem resolt el conflicte de 
les terrasses. En aquests 3 anys 

hi ha hagut pèrdues econòmi-
ques i de llocs de treball. Hem 

portat fins a 7 iniciatives de 
control a comissió i plenari”

Gerard Ardanuy
Demòcrates de Catalunya

“Darrere d’aquest pacte hi 
ha l’esforç per resoldre un 

conflicte real. Desitgem que 
l’Ordenança doni una solució a la 

conflictivitat que s’ha produït 
en l’àmbit de la restauració”

La modificació de l’Ordenança comptaria 
amb l’ampli suport dels grups municipals

A través de l’acord de les terrasses es portarà a terme una modifica-
ció puntual de l’Ordenança que inclou revisar el redactat d’alguns dels 
articles més controvertits (règim de les distàncies, ordenacions singu-
lars, etc.). Es planteja, doncs, un articulat de consens, que recull tam-
bé diverses peticions formulades pels grups municipals de l’oposició i 

que avança, entre d’altres aspectes, en la promoció d’unes activitats 
econòmiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i, global-
ment, amb l’entorn urbà més proper. Per aquest motiu, el Gremi confia 
que la votació definitiva del nou text normatiu comptarà amb el vot favo-
rable de 38 dels 41 regidors/es que conformen el plenari municipal.
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La modificació pactada ampliarà les potestats 
de l’Ajuntament com a gestor de l’espai públic

L’Ordenança de terrasses vigent, pel seu 
caràcter rígid i reglamentista, constren-
yia la capacitat del consistori per orde-
nar l’activitat de les terrasses i per pre-
servar la compatibilitat d’usos urbans en 
cada barri. La modificació pactada recu-
pera l’essència del caràcter discrecional 
de la gestió de l’espai públic i multiplica, 
per tant, el marge de maniobra de què 
gaudeix l’administració local, que passa 

a poder prendre decisions ajustades a 
les circumstàncies de cada vial de la ciu-
tat. Lluny de flexibilitzar la presència de 
terrasses, es produeix un empowering 
del consistori, a qui continua correspo-
nent atorgar les llicències de terrassa de 
manera individual; el caràcter flexible 
de la nova norma, per tant, no afecta 
els restauradors, que resten subjectes 
als preceptes generals de l’Ordenança 

i a les decisions concretes preses per 
l’administració i que es reflecteixen a la 
llicència corresponent. 

La modificació de l’Ordenança fou 
aprovada de manera inicial per la comis-
sió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat el 
passat 1 de febrer. Finalitzat el període 
d’informació pública, únicament resta 
l’aprovació definitiva, prevista pel ple-
nari del Consell Municipal de maig.

DISTÀNCIES

Els serveis tècnics dels districtes recuperen 
la capacitat d’incidència sobre el territori

L’Ordenança vigent, en el seu afany per superar les contradiccions, 
difícilment explicables, que existien entre les diferents normatives 
sobre terrasses d’àmbit de districte, va optar per un règim de dis-
tàncies amb el mobiliari urbà rígid, únic per als 10 districtes de la 
ciutat. D’un extrem a un altre. En aplicar aquest model rígid a les di-
ferents trames urbanes de Barcelona, la xifra de casos conflictius 
va anar enlairant-se fins superar les 2.000 terrasses, la majoria 
d’elles ubicades a barris allunyats del centre i en perfecta harmo-
nia amb l’entorn. La modificació pactada supera aquest dilema i 
aposta per retornar la veu als districtes. Així doncs, les distàncies, 
ara orientatives, poden ser adaptades pels serveis tècnics del dis-
tricte a cada cas particular, cosa que permet tenir en compte les 
circumstàncies exactes de cada ubicació. 

ACCESSIBILITAT

La modificació blinda els drets de 
les persones amb mobilitat reduïda

Ni un pas enrere en matèria d’accessibilitat. Sota aquesta premis-
sa, l’articulat pactat recull les demandes dels col·lectius de persones 
amb discapacitat i trasllada a la normativa municipal de terrasses 
les principals directrius sobre accessibilitat que dicta la normativa 
sectorial aplicable. Així doncs, l’Ordenança prioritza l’itinerari de via-
nants accessible d’1,80 metres a continuació de la façana, cosa que 
facilita la mobilitat de les persones que, per orientar-se, recorren a 
aquest punt de referència.  Aquesta disposició preferent únicament 
pot alterar-se si es garanteix l’existència d’un itinerari de vianants 
accessible alternatiu. Al mateix temps, confirma el salt qualitatiu que 
es produeix l’1 de gener de 2014, moment a partir del qual totes les 
llicències de terrassa noves han de disposar de serveis sanitaris ac-
cessibles si superen les 50 places d’aforament (interior i exterior).  

ORDENACIONS SINGULARS

L’acord polític aspira a desactivar 
la judicialització que s’ha generat

Durant els últims 3 anys un dels principals punts de fricció entre 
l’Ajuntament i el sector han estat les ordenacions singulars, un ins-
trument que pretenia adaptar els mandats genèrics de l’Ordenança 
a espais concrets (places, rambles, passeigs) però que a la pràc-
tica, a ulls del Gremi, únicament han servit per suprimir terrasses 
i prohibir el mobiliari que fa confortables les terrasses. Destaquen, 
com a especialment controvertides, les ordenacions de la rambla 
del Poblenou, els carrers Blai i Blesa i els entorns de la Sagrada 
Família. Les desavinences s’han traduït en recursos contenciosos 
administratius, alguns ja amb sentència en primera instància. Ara 
la modificació de l’Ordenança de terrasses facilita la substitució 
d’aquestes ordenacions per un nou pacte amb els restauradors 
afectats, cosa que permetria retirar els contenciosos presentats.  

REVISIÓ DE LLICÈNCIES

L’adaptació al nou marc normatiu  
es farà de manera progressiva

Gràcies al pacte assolit, moltes de les terrasses que des de 2015 
van perdre taules i cadires en podran recuperar una part. Un cop 
s’aprovi la modificació de l’Ordenança, els restauradors podran 
sol·licitar una revisió de les condicions de la seva llicència; el Gre-
mi confia que els restauradors més àgils encararan la segona part 
de la temporada d’estiu d’aquest any (juliol, agost, setembre) amb 
noves taules recuperades. Simultàniament, la normativa encarrega 
als serveis tècnics municipals la revisió d’ofici de totes les llicències 
de terrassa; en aquells casos en què es puguin recuperar taules, el 
consistori notificarà aquesta possibilitat als restauradors. D’aquesta 
manera es garanteix, d’una banda, l’adaptació de totes les terrasses 
a la nova regulació i, d’una altra, es promouen les activitats de res-
tauració respectuoses amb l’entorn urbà més proper. 



PRUEBA DE NUESTRO COMPROMISO:

LAS NUEVAS MARCAS
DE MAKRO


