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Després d’una intensa activitat institucional 
per part del Gremi, l’ordenança de terrasses 
de Barcelona finalitza la seva tramitació i serà 
aprovada al plenari ordinari del Consell Mu-
nicipal del mes de desembre. Aquesta aprova-
ció, però, no compta amb el suport total del 
principal sector afectat, la restauració, que a 
través del Gremi ha manifestat incansable-
ment els seus recels envers les diferents ver-
sions de l’ordenança. 

En el marc d’aquesta negociació s’han ac-
ceptat diverses peticions formulades pel Gre-
mi, com la pretensió inicial de l’Ajuntament 
d’obligar els establiments de restauració a per-
metre l’ús dels seus serveis sanitaris a tots els 
vianants, fossin o no clients. Aquesta previsió, 
inclosa a la primera versió del text, va ser reti-
rada per l’Ajuntament a petició del Gremi.  

Això no obstant, el gran punt de conflicte 
entre el Gremi i l’Ajuntament ha estat la possi-
bilitat que els comerços d’alimentació amb de-
gustació poguessin tenir terrassa, una pràctica 
deslleial de difícil encaix a l’actual marc jurí-
dic i econòmic. Al seu escrit d’al·legacions, el 
Gremi va proposar que aquests comerços amb 
degustació haguessin de disposar d’una llicèn-
cia de restauració per poder tenir terrassa a 
fi que comerciants i restauradors quedessin 
subjectes a un mateix marc normatiu. Malau-
radament,  l’Ajuntament de Barcelona ha des-
oït el prec del Gremi: l’ordenança de terrasses 
aprovada estén i consolida la competència 
deslleial. D’aquesta manera, una ordenança, 
l’objectiu de la qual havia de ser harmonitzar 
l’aprofitament de l’espai públic, acabarà cris-
pant-ne el seu ús.

Davant d’interessos contraposats, correspon 
a l’Ajuntament fer prevaldre l’interès general i 
garantir la compatibilitat d’usos urbans. 

La qüestió ha adquirit una gran rellevància 
amb l’enduriment de la crisi econòmica: en un 
moment en què el turisme sembla ser l’únic 
sector immune a la recessió, l’espai públic ha 
esdevingut l’objecte més desitjat per tipologies 
d’establiments molt diverses que han vist a la 
terrassa la seva salvació. Calia, per tant, que 
l’Ajuntament contestés aquest afany per ocu-
par l’espai públic barceloní amb un text nor-
matiu consistent, sense escletxes, capaç de 
resistir la seva aplicació pràctica sense gene-
rar ambigüitats. Aquesta capacitat per incidir 

i modificar la instal·lació de terrasses a la via 
pública, com és natural, havia generat grans 
expectatives al sector de la restauració. 

L’Ajuntament tenia l’oportunitat, en primer 
lloc, de posar fi a la disparitat de criteris i a 
la proliferació de terrasses de dubtós encaix 
legal; després d’haver regulat les terrasses 
de manera fragmentada, a partir dels dife-
rents districtes de la ciutat, l’Ajuntament te-
nia l’oportunitat, en segon lloc, de teixir una 
aliança amb el sector de la restauració sobre 
aquesta matèria i fixar també, de la mà dels 
representants del món veïnal, els límits de 
l’ocupació de l’espai públic. Aquesta iniciativa 
normativa havia de permetre, per últim, con-
sensuar un text que, des de l’estabilitat norma-
tiva i institucional, animés noves inversions 
que, a més d’incrementar la qualitat de l’oferta, 
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La llarga gestació de la futura or-
denança municipal de terrasses, 
que es remunta a l’inici de la legis-
latura actual el juliol de 2011, evi-
dencia la complexitat de l’objecte 
que pretén regular: l’espai públic. 



generarien nous llocs de treball. 
Sens dubte, es tractava d’un dels 

principals reptes que havia de superar 
l’alcalde Xavier Trias en el pla econòmic, 
tot un desafiament si tenim en compte 
la dificultat de l’actual equip de govern 
per conformar majories polítiques. És 
per això que el Gremi de Restauració de 
Barcelona s’havia ofert, des de la compli-
citat institucional, a enriquir un text legal 
complex i que havia de subsumir una ca-
suística especialment diversa.

Aquesta mà estesa del Gremi, però, no 
ha estat atesa per part de l’Ajuntament 
de Barcelona, qui aprova l’ordenança de 
terrasses sense haver assolit un consens 
amb la restauració, el principal sector 
afectat. Tot i haver aconseguit que l’ús dels 
serveis sanitaris de bars i restaurants que-
di reservat per als clients, entre d’altres 
aspectes, no han estat incorporades les 

peticions del Gremi pel que fa al règim 
que regularà la vinculació de terrasses a 
comerços d’alimentació amb degustació, 
tal com assenyala l’anàlisi jurídica realit-
zada per l’equip del Gremi. Els perjudi-
cis econòmics no es faran esperar: amb 
aquesta ordenança l’Ajuntament permet 
que s’instal·li la competència deslleial a 
la ciutat, una situació que serà denuncia-
da pel Gremi allà on calgui. 

Ens trobem, en definitiva, davant d’una 
oportunitat perduda. Barcelona, com a 
ciutat, perd l’oportunitat de disposar d’un 
instrument normatiu precís per gestionar 
l’espai públic, garantir la convivència ciu-
tadana i promoure l’activitat econòmica 
en igualtat de condicions. Això no obs-
tant, el Gremi continuarà treballant, con-
juntament amb l’equip de govern de la 
ciutat i els grups municipals a l’oposició, 
per tal que la restauració, un sector es-
tratègic a Barcelona, continuï generant 
ocupació i oferint un servei competitiu i 
innovador. 
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El Gremi s’havia ofert, des 
de la complicitat institucional, 
a enriquir l’ordenança
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ordenar les terrasses atenent a la sin-
gularitat de l’espai és el Port Olímpic, 
al districte de Sant Martí. Al voltant 
d’aquest punt, el Gremi es va fer res-
sò de les al·legacions presentades per 
l’associació que aglutina majoritària-
ment els operadors del Port, el president 
de la qual, Alfons Herrero, és al mateix 
temps membre del Comitè Executiu del 
Gremi. Es demanava que l’Ajuntament 
respectés l’estatus jurídic del Port i el 
seu propi calendari intern subjecte a la 
durada de la concessió administrativa 
i que, en definitiva, un nou acord entre 

les diferents administracions públiques 
competents i els operadors privats de 
l’espai fos el motor de canvi i millora 
de la distribució de l’espai públic a la 
zona. Així ha quedat recollit a les dis-
posicions de l’ordenança definitiva. 
D’aquesta manera, podran amortitzar-
se les inversions realitzades amb motiu 
de l’aprovació del Pla especial de 2006, 
un acord que va comportar inversions 
molt importants a la zona.  

El Gremi de Restauració va presentar 48 al·legacions a l’ordenança de terrasses sobre aspectes 
diferents com les distàncies amb el mobiliari urbà, els tipus de llicència, els elements fixos de les 
terrasses, etc. Aquestes són algunes de les peticions acceptades o rebutjades pel consistori.

L’ordenança preveu la crea-
ció de la Comissió Tècni-

ca de Terrasses, un òrgan consultiu i 
de proposta que, a més de vetllar per 
l’aplicació uniforme de l’ordenança, 
es pronunciarà sobre aquells supòsits 
conflictius i, sobretot, sobre els decrets 
d’ordenació singular que regularan es-
pecíficament la instal·lació de terrasses 
a determinades zones de la ciutat (com, 
per exemple, la Rambla, la plaça Reial 
o l’avinguda de Gaudí). 

Inicialment, la Comissió estava for-
mada únicament pels quadres tècnics 
de l’Ajuntament (concretament, per les 
gerències d’Hàbitat Urbà i d’Economia, 
Empresa i Ocupació, de manera pa-
ritària); al seu escrit d’al·legacions el 
Gremi va demanar la seva inclusió a la 
Comissió per tal de contribuir, com a 
únic interlocutor del sector a la ciutat, 
a assolir consensos i canalitzar l’opinió 
dels restauradors. Aquesta petició ha 
estat acceptada i, a més de represen-
tants del sector de la restauració, la 
Comissió podrà incorporar persones 
vinculades al món del disseny.  

PORT OLÍMPIC
Una de les zones de la ciu-
tat on l’ordenança preveia 

COMISSIÓ TÈCNICA DE TERRASSES

L’ordenança de terrasses 
incorporava la possibilitat 

que, davant de determinades situacions 
d’interès general amb una afectació di-
recta a l’espai públic, l’Ajuntament po-
gués suspendre de manera temporal la 
vigència de les llicències de terrassa. 
Els restauradors, per tant, quedarien 
obligats a retirar tots els elements de 
les terrasses durant el termini marcat 
pel consistori. Davant d’aquesta situa-
ció, s’ha acceptat la petició del Gremi 
segons la qual en el cas d’obres pro-
mogudes per administracions públi-
ques que superin els 30 dies de durada, 
l’Ajuntament haurà de retornar d’ofici 
la part proporcional de la taxa abonada 
corresponent al període de suspensió. 

SUSPENSIÓ DE LA LLICÈNCIA

Quant als horaris de fun-
cionament de les terrasses, 

l’ordenança fixava l’hora de tancament 
els dies de diumenge a dijous a mitjanit 
i els divendres i vigílies de festiu a la 
una de la matinada. El Gremi va dema-
nar estendre aquests horaris 1 hora i 
que, a més, es respectessin les diferents 
excepcions fonamentades en l’interès 
general que en matèria d’horaris de te-
rrasses s’han anat adoptant als darrers 
anys, unes al·legacions que no han es-
tat incorporades al text definitiu. 

AMPLIACIÓ DELS HORARIS

El Gremi supervisarà l’aplicació de l’ordenança 
a través de la Comissió Tècnica de Terrasses



La nit de Cap d’Any 
a Barcelona in-
crementarà el seu 
atractiu turístic 

internacional grà-
cies a la programació 

que, des de l’avinguda de Maria Cris-
tina, donarà la benvinguda al 2014. 
L’esdeveniment, organitzat per Turisme de Barcelona, serà 
“espectacular i excepcional” i hi participarà l’Home del 
Mil·leni, que ja va donar la benvinguda a l’any 2000.

La incorporació 
de la seva petició 
a l’ordenança de 
terrasses posa 

de manifest la ne-
cessitat de comptar 

amb l’associació d’operadors del 
Port Olímpic, liderada per Alfons 
Herrero, a l’hora d’estudiar canvis normatius o projectes 
de millora que incrementin la qualitat d’aquesta zona de 
Barcelona tan visitada pels turistes. 

Tot i haver accep-
tat algunes de les 
peticions del sec-
tor, el Gremi de 

Restauració no pot 
donar suport total a 

l’ordenança municipal de terrasses 
aprovada per l’Ajuntament de Bar-
celona ja que, en permetre que els comerços d’alimentació 
amb degustació puguin sol·licitar una llicència de terrassa, 
fomenta la competència deslleial. 
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No us perdeu els musicals Boig per tu i Don 
Juan Tenorio amb als descomptes del Gremi

Aquestes festes de Nadal aconseguiu 
les entrades per als musicals Boig per 
tu, una ambiciosa producció a partir de 
les cançons de Sau, i Don Juan Teno-
rio, un clàssic de la literatura que tor-
na a l’escena catalana de la mà de dos 

genis de l’humor, Lloll Bertran i Joan 
Pera, amb el descompte que el Gremi 
posa a la vostra disposició. Consulteu 
tots els detalls d’aquesta promoció al 
web del Gremi i gaudiu al màxim dels 
èxits d’aquest Nadal!

NOTÍCIES EL SEMÀFOR

Alfons Herrero
Associació d’operadors del Port Olímpic

El passat 30 de novembre el president 
del Gremi de Restauració i president 
del Consell de Gremis de Comerç, Ser-
veis i Turisme de Barcelona, Gaietà Fa-
rràs, va participar a la benedicció de la 
bandera de la Coronela de Barcelona, 
la milícia formada per ciutadans milita-
ritzats dels gremis que, al segle XVIII, 
s’encarregava de defensar la ciutat. 

La benedicció va anar a càrrec del 
rector de Santa Maria del Mar, Salvador 
Pié-Ninot, i, a continuació, es va proce-
dir amb el protocol de vestit i clavat de 

El Consell de Gremis fa beneir la bandera de la Coronela de Barcelona
la bandera. Per tal de dur-lo a terme, el 
president de la Coronela, Nicolau Mar-
tín, va clavar el primer clau, i després, 
va cridar autoritats i membres del Con-
sell de Gremis per repetir l’operació i 
arribar als tradicionals 13 claus. 

La bandera que es va beneir era una 
reproducció de la bandera regimental 
que l’any 1714, després de la capitulació 
de la ciutat davant Felip V de Borbó, va 
ser duta a Madrid, per després retornar 
a la ciutat comtal per ser cremada com 
a escarni.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

Joan Gaspart
President de Turisme de Barcelona

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

Per a més informació, contacteu amb l’equip del Gremi (Sandra del Pozo, sandra.delpozo@gremirestauracio.com)  

Gaietà Farràs, president del Gremi de Restauració de 
Barcelona i del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i 
Turisme de Barcelona.
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BOIG PER TU
Sala Barts

Consulteu tots els detalls d’aquesta promoció al web del Gremi 
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