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A hores d’ara, la importància de les terrasses 
dintre de l’oferta de restauració de la ciutat 
de Barcelona és un fet evident; a més de 
permetre que els clients gaudeixin del bon 
clima i del pols incessant de la vida urbana 
barcelonina, les terrasses constitueixen un 
element fonamental de dinamisme empre-
sarial, imprescindible en la majoria de ca-
sos des del punt de vista de la rendibilitat 
econòmica de l’establiment a causa de la de-
manada que existeix per part de ciutadania 
i turistes.  

La proliferació de terrasses als darrers 
anys ha obligat els districtes de Barcelona a 
regular aquest supòsit d’ocupació de via pú-
blica davant la necessitat de fer compatibles 
els diferents usos urbans; ara, l’Ajuntament 
vol superar aquesta fragmentació i homoge-
neïtzar la normativa sobre terrasses, volun-
tat que el Gremi de Restauració comparteix, 
mitjançant el nou projecte d’ordenança mu-
nicipal de terrasses. 

Es tracta, doncs, d’una ordenança clau per 
al sector de la restauració a la nostra ciutat. 
És per aquest motiu que el Gremi s’ha reunit 
a les darreres setmanes amb diversos mem-
bres de l’equip de govern per tal de defensar 
els interessos del sector de la restauració i 
explicar amb profunditat les modificacions 
que caldria incorporar al text de l’ordenança. 
Concretament, el president del Gremi, Gaie-
tà Farràs, s’ha reunit amb el primer tinent 
d’Alcalde, Joaquim Forn; la segona tinent 
d’Alcalde, Sònia Recasens; i el regidor de 
Comerç, Consum i Mercats, Raimond Bla-

al carrer i fer un passeig pels seus barris per 
constatar l’aparició de noves fórmules de 
restauració que barregen nous estils de vida i 
tendències d’altres latituds amb un dels actius 
principals de Barcelona: el seu espai públic. 

Són noves propostes que diversifiquen i 
enriqueixen l’oferta gastronòmica de la ciutat 
sempre que es desenvolupin en igualtat de 
condicions. Des d’una perspectiva històrica, 
el Gremi ha estat testimoni d’aquest 
batec transformador i ha donat suport als 
empresaris i empresàries del sector per tal 
d’aprofitar les oportunitats de negoci que 
s’han anat generant. 

La conservació i la potenciació d’aquest 

espai públic, sobretot a partir de les activitats 
de restauració que s’hi desenvolupen, ha 
de ser l’objectiu de la nova ordenança de 
terrasses que en aquests moments està 
treballant l’Ajuntament de Barcelona, una 
normativa molt important per consolidar 
el futur de la restauració a la ciutat en la 
tramitació de la qual el consistori compta 
amb la participació del Gremi. 

Corren, per tant, nous temps per al sector 
i també per al Gremi, que ha renovat la 
seva imatge corporativa i, a través d’aquest 
butlletí, vol reforçar la comunicació amb els 
seus membres. Així, mensualment difondrà 
les principals notícies que afecten el nostre 
sector. Barcelona es transforma i també ho 
fem el Gremi per tal de continuar oferint-vos 
un servei útil i de qualitat. 

Gaietà Farràs González
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Barcelona és una ciutat en 
constant evolució. Aquest pro-
cés de transformació afecta tots 
els aspectes de la vida social 
i del món econòmic, també la 
restauració: només cal sortir 
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si. Properament es reunirà amb Antoni 
Vives, tercer tinent d’Alcalde i respons-
ble de l’àrea d’Hàbitat Urbà. De mane-
ra paral·lela, Farràs també s’ha entre-
vistat amb els presidents dels grups 
municipals de l’oposició: Jordi Martí, 
president del grup municipal socialista; 
Alberto Fernández, del Partit Popular;  
Ricard Gomà, president del grup ICV-
EUiA; i Jordi Portabella, d’Unitat per 
Barcelona. 

A més, l’ordenança de terrasses, en 
regular aquest supòsit d’ocupació de 
l’espai públic, tindrà una especial in-
cidència als districtes de Ciutat Vella, 
Gràcia i l’Eixample, on s’hi concentra 
un major nombre d’activitats de restau-
ració i oci. Per tal d’avaluar de quina 
manera la nova ordenança afectarà la 
restauració d’aquests districtes, el pre-
sident Farràs s’ha reunit amb els seus 
respectius regidors i regidores de dis-
tricte, Mercè Homs, Maite Fandos i Ge-
rard Ardanuy, respectivament. 

Atesa la complexitat del text propo-
sat, la negociació política continua a 
hores d’ara i el Gremi confia que les 
seves peticions, reflectides en l’escrit 
d’al·legacions presentat el passat 7 
d’octubre i que s’ocupen, en primer 
lloc, de la tipologia d’establiments als 
quals pot vincular-se una terrassa, si-
guin incorporades a fi que la nova orde-
nança municipal de terrasses esdevin-
gui un instrument de creació de riquesa 
i d’ocupació a la ciutat de Barcelona. 

Ordenança de llarg recorregut
La proposta d’ordenança presentada per 
l’Ajuntament pretén regular de manera 
homogènia la instal·lació de terrasses a 
Barcelona. Tot i partir d’aquesta visió 

global de la ciutat, l’ordenança té en 
compte la seva diversitat urbana, previ-
sió que queda reflectida a les diferents 
zones anomenades d’ordenació singu-
lar; en aquests espais, entre els quals hi 
ha la Rambla, la Rambla de Catalunya, 
el Passeig de Gràcia o l’avinguda Dia-
gonal, l’ordenança permetrà una regu-
lació específica de les seves terrasses 
que s’adapti a les característiques de 
l’espai en qüestió.  

Així doncs, la importància econòmi-
ca de les terrasses en el context actual 
recomana construir un consens ampli 
amb el principal sector afectat, la res-

La nova ordenança municipal de terrasses, 
un instrument de promoció econòmica

tauració, i el seu interlocutor a la ciu-
tat, el Gremi. Per aquest motiu, el pre-
sident Farràs està duent a terme totes 
les accions necessàries que condueixin 
a l’aprovació final d’una ordenança de 
llarg recorregut, consensuada amb el 
sector i que garanteixi la seguretat ju-
rídica que els empresaris i empresàries 
necessiten per continuar generant ocu-
pació i dinamisme econòmic.  

A FONS

La creixent importància econòmica de les terrasses dintre del conjunt 
de l’oferta de restauració a Barcelona recomana que la nova norma-
tiva sigui consensuada amb el sector directament afectat, la restau-

ració. Per aquest motiu, el Gremi ha traslladat a l’Ajuntament tot un 
seguit de propostes per tal de millorar el text, facilitar la realització 
de noves inversions i promoure la creació d’ocupació al sector.   

EL PRESIDENT DEL GREMI I ELS MEMBRES DEL COMITÈ EXECUTIU I LA JUNTA RECTORA VISITEN JOAQUIM 
GAY DE MONTELLÀ, PRESIDENT DE FOMENT DEL TREBALL NACIONAL. En el decurs de la trobada, els 
representants del Gremi van poder compartir amb Gay de Montellà la seva visió del projecte d’ordenança 
municipal de terrasses. A la fotografia, d’esquerra a dreta: Isidre Gironès, Josep Soley, Jaume Manresa, 
Antoni Mas, Alfons Herrero, Leyla Escudero, Joaquim Gay de Montellà, Joan Pujol (secretari general de 
Foment), Gaietà Farràs, Josep Maria Palou, Anna Calpe, Fernando Díaz i Lola Bolet.

Escaneja aquest codi amb el teu 
smartphone per accedir al text 
complet del projecte d’ordenança

Consulta tots els cursos de formació continuada bonificada al web del Gremi, www.gremirestauracio.com

<< ve de la pàgina anterior



L’agosarada decisió 
de Sheldon Adel-
son de construir 
un conjunt de 

casinos i hotels a 
l’estil de Las Vegas a 

Madrid no pot comportar, però, un 
tracte especial pel que fa al marc 
legislatiu estatal, que ha de regir en igualtat de condicions 
totes les activitats econòmiques, indepenentment del vo-
lum de la inversió i de la seva ubicació. 

La Grossa de Cap 
d’Any es distri-
buirà prioritària-
ment a través del 

comerç de proxi-
mitat de Catalunya, 

una decisió estratègia per continuar 
incrementant l’atractiu i la centrali-
tat dels nostres comerços. A més, l’establiment que re-
parteixi algun dels tres primers premis serà destinatari, 
al mateix temps,  d’un premi directe.   

La sensibilitat que 
mostra Gay de 
Montellà pel que 
fa a les deman-

des del sector de la 
restauració, expres-

sades a través dels representants 
del Gremi, demostra la seva capa-
citat per conèixer el teixit empresarial del nostre país i 
defensar els seus interessos davant les administracions 
públiques, a Catalunya i a la resta de l’Estat. 
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La ruta de “De tapes per 
Barcelona” es consolida 
amb la seva 7a edició

Neix la Grossa de Cap 
d’Any, la loteria de Nadal de 
Catalunya

La tardor acull la 7a edició de la inicia-
tiva “De tapes per Barcelona”, que en 
aquesta ocasió compta amb la partici-
pació de 77 establiments de la ciutat. 
La ruta, que es celebrarà del 2 al 20 
d’octubre, és una iniciativa del Gremi 
de Restauració i Estrella Damm amb el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona 
i Gastronosfera. Ja fa pràcticament 4 
anys que va arrencar aquesta idea que 

a dia d’avui s’ha convertit en cita obli-
gada per a veïns i veïnes i que té com a 
objectiu promoure la restauració de la 
ciutat de Barcelona. Durant la ruta es 
valoren les millors tapes de la ciutat a 
través dels 77 establiments que oferiran 
una tapa de la seva creació i un quinto 
d’Estrella Damm per només 2,40€. 

El proper 31 de desembre tindrà lloc 
el primer sorteig de loteria de Nadal 
organitzat per la Generalitat de Cata-
lunya: és la Grossa de Cap d’Any. Els 
bitllets tindran un preu de 5€ i un total 
de 30 sèries. Quant als premis, el pri-
mer premi del sorteig guanyarà 20.000€ 
per euro jugat, i en el cas del segon i 
el tercer premi, els guanys són de 6.500 
i 3.000€, respectivament. Els establi-
ments que hagin venut els bitllets guan-
yadors també tindran un premi directe. 
A més, com ja succeeix amb la resta de 
jocs d’atzar de la Generalitat, el 30% de 
la recaptació de la Grossa anirà destina-
da al finançament de projectes socials 
en l’àmbit de l’atenció a la infància. 

NOTÍCIES EL SEMÀFOR

Els 77 establiments que 
participen ofereixen una tapa i 
un quinto o canya per 2,4€

Josep Maria Recasens
Director general de Comerç

El Gremi de Restauració és una entitat 
viva i dinàmica; atesa la seva llarga tra-
jectòria històrica, es pot dir, fins i tot, 
que conserva una salut envejable. Els 
temps, però, canvien, i per això s’ha 
considerat oportú renovar la seva imat-
ge corporativa per tal d’adaptar-la a la 
conjuntura actual. 

La nova marca combina les notes de 
seriositat i estabilitat, al marge de les 
modes, amb un toc modern, fresc i sen-
sible als canvis. Es reflecteix, així, el 
paper institucional del Gremi i la con-

El Gremi renova la seva imatge corporativa
fiança que els empresaris i empresàries 
de la restauració hi han dipositat. 
Aquest primer butlletí estrena la nova 
marca, que a partir d’ara identificarà el 
Gremi a tot arreu.

El redisseny, inspirat en les rajoles 
característiques del Passeig de Gràcia 
de Barcelona, conserva la referència 
visual a la diversitat d’establiments que 
aglutina el Gremi i hi suma la inicial de 
la ciutat, l’àmbit estratègic on el Gremi 
desenvolupa la seva tasca de suport al 
sector.   

Joaquim Gay de Montellà
President de Foment del Treball Nacional

Sheldon Adelson
President de Las Vegas Sand Corporation

Segueix tota l’actualitat del Gremi al seu Twitter, @RestauracioBCN

Si voleu formar part de la xarxa de distribució de la 
Grossa, contacteu amb l’equip del Gremi (Araceli 
Vargas, araceli.vargas@gremirestauracio.com)
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