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INFORMA’T AL GREMI SOBRE TOTES LES ACCIONS QUE S’ESTAN DUENT A TERME PER DEFENSAR LES TERRASSES

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El govern d’Ada Colau obre la negociació amb el Gremi 
de Restauració al voltant de l’Ordenança de terrasses

El passat dijous 4 de 
maig l’Ajuntament 
de Barcelona i el 
Gremi de Restaura-
ció van fer públic 
l’inici de les nego-
ciacions que man-
tindran durant les 
properes setmanes 
al voltant de la mo-
dificació integral 
de l’Ordenança de 
terrasses. Es tracta 
d’un escenari llarga-
ment reivindicat pel 
Gremi: durant els 

el Gremi ha impulsat nom-
broses accions de suport a 
les terrasses. L’inici de les 
negociacions amb el govern 
d’Ada Colau, per tant, supo-
sa un avanç envers la resolu-
ció del conflicte. 
Les reunions tindran lloc  
entre maig i juliol; abans 
d’estiu, per tant, es coneixerà 
el resultat de la negociació. 
D’assolir-se l’acord amb el 
Gremi i amb els grups muni-
cipals de l’oposició, restaria 
el procediment d’aprovació 
de la nova Ordenança, que 
es produiria durant el segon 

Al marge del procés negociador, els serveis jurídics del 
Gremi estan estudiant el contingut de les darreres decisions 
preses per l’Ajuntament de Barcelona que impliquen noves 
reduccions de taules i cadires a terrasses de la ciutat. És el 
cas, per exemple, de l’ordenació singular dels entorns de 
la Sagrada Família, on es preveu una disminució dràstica 
del nombre de terrasses; també s’analitzen les possibles 
reduccions anunciades a diversos indrets del districte de 
Ciutat Vella. El Gremi ha demanat a l’Ajuntament que, com 
a mostra de bona voluntat de cara a la negociació, aturi 
l’aprovació de noves ordenacions singulars quan aquestes 
impliquin la supressió de taules i cadires. 

semestre de 2017 i que es clouria amb 
la votació del plenari.  El nou text nor-
matiu podria entrar en vigor a princi-
pis de 2018. Mentrestant, l’Ajuntament 
s’ha compromès a aplicar l’Ordenança 
vigent inspirant-se en “l’esperit de la ne-
gociació que just acaba de començar”, 
la qual es troba presidida per la voluntat 
d’entesa d’ambdues parts. 

darrers dos anys, com a conseqüència 
de la supressió massiva de taules i cadi-
res derivada de l’aplicació de la norma-
tiva, el Gremi ha defensat la importàn-
cia social i econòmica de les terrasses i 
ha demanat un canvi normatiu que po-
sés fi a les afectacions que han neguite-
jat restauradors de tots els districtes de 
Barcelona. Durant aquest temps, a més, 

Noves supressions
de terrasses

Els representants del govern (Jaume Collboni i Daniel Mòdol) i els del Gremi (Pere 
Chias, Isidre Gironès i Roger Pallarols), a l’anunci públic de l’inici de la negociació.

El Gremi i l’Ajuntament han consensuat un 
document que sintetitza els principals punts 
d’acord en el moment de l’inici de les nego-
ciacions. Podeu consultar el document aquí.
TERRASSES I VEÏNS / Es reconeixen les te-
rrasses com un instrument que permet a la 
ciutadania gaudir de l’espai públic. Es trenca 
d’aquesta manera l’associació que de vega-
des es fa de les terrasses amb el turisme.
LLIBRE BLANC / Es pren com a guia de les 
converses el contingut del llibre blanc de les 
terrasses de Barcelona, un document que 
recull les reflexions d’una vintena de pro-
fessionals d’àmbits diversos. 
RESTAURACIÓ DE PROXIMITAT / Es mar-
ca el repte de potenciar la restauració de 
proximitat, és a dir, aquella que dóna servei 
majoritàriament al veïnat de la zona. 
FLEXIBILITAT / La nova Ordenança haurà 
de ser més senzilla i flexible; caldrà que 
permeti que els serveis tècnics proposin 
solucions adaptades a les particularitats 
de cada indret. La normativa, a més, no ex-
clourà l’aplicació del sentit comú. 
ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS / El docu-
ment es fa ressò de la preocupació compar-
tida envers la protecció dels establiments 
emblemàtics i de les terrasses emblemàti-
ques, profundament arrelades a indrets 
concrets de la ciutat. 
EL DIA A DIA / L’Ajuntament es compromet a 
tenir en compte les pràctiques habituals del 
dia a dia d’una terrassa.

PUNT DE PARTIDA DE 
LES NEGOCIACIONS
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