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El Gremi de Restauració forma part del grup 
de treball creat per l’Ajuntament de Barce-
lona per dur a terme els treballs previs a la 
futura ordenació singular de les terrasses si-
tuades a la Rambla de Catalunya. Com és sa-
but, l’ordenança municipal de terrasses, que 
encara no ha estat aprovada, preveu que les 
terrasses situades a determinades zones de 
la ciutat es regulin de manera específica ate-
nent a la singularitat de l’espai en qüestió. 
Concretament, l’esborrany inclou fins a 30 
zones d’ordenació singular, entre les quals hi 
ha la Rambla, l’avinguda de Gaudí, la plaça 
de Catalunya o l’avinguda Diagonal. 

En el decurs de les reunions d’aquest grup 
de treball també s’han abordat les obres de 
millora endegades per l’Ajuntament de Bar-
celona a la Rambla de Catalunya, l’objectiu 
de les quals és renovar el paviment i el 
mobiliari urbà a la vorera central. Aquesta 
actuació, que, d’acord amb el calendari es-
tablert, haurà conclòs abans de l’encesa de 
l’enllumenat de Nadal, tindrà una durada de 
sis setmanes i es realitzarà de forma esca-
lonada per tal de minimitzar el seu impacte 
sobre l’activitat econòmica de la zona. 

El Gremi està realitzant un seguiment 
exhaustiu de l’evolució de les obres i dels 
possibles incidents que es puguin produir; a 
partir d’aquesta informació, ha anat traslla-
dant a l’Ajuntament diverses propostes en 
defensa dels interessos dels operadors. A 
més, ha ofert a tots els operadors de la zona 
canalitzar a l’Ajuntament les peticions de 
devolució de la part proporcional de la taxa 
d’utilització privativa de la via pública. 

nyola ha abandonat oficialment la recessió 
durant el tercer trimestre de 2013, tal com 
assenyala el Banc d’Espanya, donant per 
finalitzada l’etapa de contracció econòmica 
més llarga des de la represa de la democràcia 
moderna. Aquest i altres indicadors de-
mostren que, a nivell macroeconòmic, el 
conjunt dels països europeus encaren una 
nova etapa marcada per una bonança eco-
nòmica encara tímida.

Aquest alleugeriment de la crisi, però, 
encara no s’ha notat al sector de les pimes 
catalanes i espanyoles, per la qual cosa és 
recomanable ajornar els discursos triomfa-
listes i recuperar la prudència davant la fra-

gilitat dels primers signes de recuperació 
econòmica. De fet, fins a la data d’avui les 
diferents reformes endegades encara no han 
generat els fruits esperats al sector de les 
pimes. Fiscalment, continuen ofegades pel 
conjunt d’impostos a què han de fer front. A 
més, els seus representants encara demanen 
una reforma laboral que faciliti i promogui 
la contractació estable. 

Això no obstant, l’eterna reivindicació del 
món de la pime continua desatesa: l’accés al 
crèdit. Aquesta limitació aboca al tancament 
de pimes de tots els sectors que travessen 
dificultats econòmiques, una situació que 
caldria resoldre el més aviat possible.

Cal mesurar, en definitiva, l’optimisme en-
vers el futur i continuar treballant per pro-
moure el creixement de les nostres pimes.     

El Gremi participa al grup de 
treball que definirà la futura 
ordenació de les terrasses a 
la Rambla de Catalunya
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L’alleugeriment de la crisi 
que anuncien els indicadors 
macroeconòmics encara no s’ha 
deixat sentir entre les pimes
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Als darrers dies s’han succeït 
declaracions en què la classe 
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retorn al camí del creixement. 
Certament, l’economia espa-
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Atesa la importància de l’ordenança 
municipal de terrasses, a la qual ja 
se’n feia referència a l’anterior butlletí, 
l’equip tècnic i institucional del Gremi 
s’està bolcant en els treballs que han de 
conduir a la seva aprovació.  

Fruit d’aquest compromís, din-
tre del termini d’informació pública 
es va presentar un escrit que conte-
nia 48 al·legacions a l’esborrany de 
l’ordenança; aquestes al·legacions re-
cullen els resultats de l’anàlisi realit-
zada per l’equip del Gremi i les aporta-
cions que van fer arribar els agremiats 
i agremiades i els membres del Comitè 
Executiu i la Junta Rectora del Gremi, 
que s’ocupen d’aspectes com els cri-
teris de localització, les distàncies mí-
nimes amb els elements del mobiliari 
urbà, les característiques dels elements 

de les terrasses i la composició de la fu-
tura Comissió Tècnica de Terrasses. 

Amb aquestes al·legacions, que a ho-
res d’ara estan sent objecte d’estudi 
per part de la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament, el Gremi vol contribuir 
amb el seu profund coneixement del 
sector a fer de la nova ordenança una 
eina de promoció sectorial que acceleri 
la recuperació econòmica a Barcelona. 

El repte assumit per l’Ajuntament 
és, certament, agosarat: consisteix a 
substituir les diferents normatives de 
districte vigents a dia d’avui per una 
nova norma de ciutat que respecti, al 
mateix temps, la diversitat urbana de 
Barcelona. A més, l’ordenança ha de 
dissenyar amb nitidesa el procés tem-

poral d’adaptació al nou marc regula-
dor per part d’aquells establiments de 
restauració que ja disposen d’una lli-
cència municipal de terrassa; gràcies 
a aquesta entrada en vigor escalonada, 
els empresaris i empresàries del sector 
podran programar les diferents inver-
sions que puguin ser necessàries per 
adaptar la seva terrassa al nou marc.

Davant d’aquest repte, el Gremi 
ha compartit el seu expertise amb 
l’Ajuntament de Barcelona a través d’un 
escrit d’al·legacions extens que pretén 
enriquir el text de l’ordenança i facili-
tar la seva aplicació un cop el Plenari 
del Consell Municipal, previsiblement 
abans que acabi aquest any, aprovi defi-
nitivament l’ordenança.  

A FONS

L’Ajuntament de Barcelona estudia ara les 
al·legacions presentades en aquesta darrera 
fase que conduirà a l’aprovació definitiva de 
l’ordenança abans que acabi l’any.

Consulta tots els serveis d’assessorament que ofereix el Gremi al seu web, www.gremirestauracio.com

EL PRESIDENT DEL GREMI I ELS MEMBRES DEL COMITÈ EXECUTIU I LA JUNTA RECTORA VISITEN MIQUEL 
VALLS, PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA.  En el decurs de la trobada, els 
representants del Gremi van poder compartir amb Miquel Valls la seva visió del projecte d’ordenança 
municipal de terrasses. A la fotografia inferior, d’esquerra a dreta: Josep Maria Palou, Antoni Mas, 
Pere Chias, Javier Sánchez, Gaietà Farràs, Alfons García, Miquel Valls, Anna Calpe i Isidre Gironès. 

El Gremi presenta 48 
al·legacions a l’ordenança 
municipal de terrasses

El Gremi vol contribuir a 
fer de l’ordenança una eina 
de promoció sectorial

www.gremirestauracio.com


L’execució d’obres a 
la via pública altera 
i n e v i t a b l e m e n t 
el funcionament 

habitual de les ac-
tivitats econòmiques 

afectades. Tot i les precaucions 
adoptades, cal sumar veus com-
promeses amb la ciutat i amb la defensa dels interessos 
dels operadors, tal com ha succeït amb Carme Servitje i 
l’actuació de millora a la Rambla de Catalunya.   

Un any més, la 
Confederació de 
Comerç de Cata-
lunya ha celebrat 

la seva convenció 
de comerç, que ha 

comptat amb la participació de la 
presidenta del Parlament de Cata-
lunya, Núria de Gispert; el conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig; l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; i el presi-
dent de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà. 

La prudència en po-
lítica és una virtut, 
sobretot quan es 
tracta d’encarar 

l’organització de 
grans esdeveniments 

esportius. Barcelona és una ciutat 
capaç d’acollir uns Jocs d’Hivern, 
motiu pel qual celebrem la decisió de l’alcalde de continuar 
bastint una futura candidatura més sòlida i amb més op-
cions d’imposar-se a la resta de ciutats.
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Contractar Canal + per a 
l’establiment i el domicili, 
més econòmic amb el Gremi

El Gremi i Global 
Humanitaria s’uneixen per 
oferir menús solidaris

Durant aquest mes de novembre els 
membres del Gremi de Restauració po-
den contractar Canal + amb unes con-

dicions especials. En primer lloc, con-
tractar el paquet Fútbol + Bar serà fins 
a 75€ més econòmic fins a 2014: única-
ment 150€ al mes (IVA no inclòs) quan la 
tarifa general és de 225€. Aquest estalvi 
es complementa amb la possibilitat de 
gaudir del paquet Premium + Total al 
domicili privat per 19,40€ al mes (IVA 
no inclòs). En segon lloc, aquells mem-
bres del Gremi que aprofitin aquesta 
oferta rebran una targeta regal d’El 
Corte Inglés per valor de 20€.  

Gràcies a l’acord entre el Gremi de Res-
tauració i Global Humanitaria, els res-
taurants de Barcelona podran sumar-se 
a la iniciativa solidària Cestas contra 
el hambre, una campanya de recapta-
ció de fons per a projectes de seguretat 
alimentària a l’Índia, Colòmbia, Perú, 
Bolívia i Guatemala. L’acció consis-
teix a oferir menús solidaris, del preu 
dels quals 1€ serà destinat al finança-
ment dels projectes. Aquesta iniciativa 
es desenvoluparà entre el 9 i el 31 de 
desembre, aprofitant la campanya de 
Nadal. 

NOTÍCIES EL SEMÀFOR

Els establiments que aprofitin 
aquesta promoció rebran una 
targeta regal per valor de 20€

Pere Llorens
President de la Confederació de Comerç

Com és habitual per aquestes dates, el 
passat 8 de novembre la Confederació 
de Comerç de Catalunya (CCC) va ce-
lebrar la seva convenció anual, una cita 
obligada que va reunir comerciants, 
associacions, amics del comerç i repre-
sentants de totes les institucions a El 
Born Centre Cultural, un espai emble-
màtic de la història del comerç barce-
loní.  

En el decurs de la jornada, en què 
va participar el president del Gremi de 
Restauració, Gaietà Farràs, com a vi-

El comerç català celebra la seva convenció anual
cepresident de la CCC i president del 
Consell de Gremis de Comerç, Serveis 
i Turisme de Barcelona, es van lliurar 
els diferents reconeixements que ator-
ga l’entitat. Aquest any es va posar en 
valor la sensibilitat del Cos de Mos-
sos d’Esquadra envers el comerç. Als 
darrers anys la col·laboració entre les 
forces de seguretat i les associacions 
de comerç ha permès incrementar la 
sensació de seguretat dels comerciants 
i limitar l’exercici de pràctiques de ven-
da il·legals.   

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

Carme Servitje
Pastisseries Mauri

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

Per a més informació, contacteu amb l’equip del Gremi a 
través dels canals habituals

I per això necessitem la teva 
col·laboració.
COM? Demana un MENU SOLIDARI, 
el trobarás assenyalat a la carta
I NOSALTRES, QUÈ FEM? Destinarem 
1€ a la campanya Cestas contra el 
hambre de Global Humanitaria

MOLTES GRÀCIES PER 
LA TEVA SOLIDARITAT!

Del 9 al 31 de desembre

Volem  actuar contra la fam 
i la desnutrició infantil

La desnutrició afecta  
especialment  a la  infancia: 
un de cada quatre nens 
al món presenta baix pes. 

La campanya Cestas contra 
el hambre de Global 
Humanitaria recapta fons per 
a projectes de seguretat 
alimentària que desenvolupa 
a l'Índia, Colòmbia, Peru, 
Bolivia i Guatemala.

www.globalhumanitaria.org
cestascontraelhambre/globalhumanitaria.org 

En col.laboració amb el Gremi de Restauració de Barcelona 

Per a més informació, contacteu amb l’equip del Gremi 
a través dels canals habituals o amb el distribuïdor 
AIRTV (932 477 146)  

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el president de la 
Coronela, Nicolau Martín, en el decurs de la convenció 
a l’antic mercat del Born. 

www.twitter.com/RestauracioBCN


DEL BOGAVANTE
AL BOQUERÓN.
LA MEJOR SELECCIÓN
A LA CARTA.
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