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El Gremi força l’ajornament de l’aplicació d’alguns dels punts 
més conflictius de l’Ordenança de terrasses fins al 2018

El Gremi demana a Gerardo Pisarello que 
suspengui la retirada de 235 terrasses

El president del Gremi de Restauració, Pere Chias, ha demanat 
personalment al primer tinent d’alcalde de Barcelona, Gerardo Pi-
sarello, que suspengui cautelarment el procediment administratiu 
que pretén extingir fins a 235 terrasses a causa de l’aplicació de 
l’anomenat règim de les distàncies (entre les quals hi ha les que es 
troben instal·lades al carrer del Rec, a la fotografia). Cap d’aquestes 
terrasses es troba ubicada a una zona susceptible d’ordenació sin-
gular. Els seus titulars, o bé han rebut ja l’ordre de retirada imme-
diata de la terrassa, o bé s’espera la rebin durant els propers dies. 
Els serveis tècnics del Gremi estan estudiant ubicacions alternati-
ves per a les terrasses afectades i demanen que l’Ajuntament faci 
una interpretació generosa de l’Ordenança que, sense contravenir 
la norma, permeti mantenir l’ocupació actual i els llocs de feina que 
s’hi troben vinculats. 

El Gremi de Restauració, grà-
cies a la pressió exercida a tra-
vés de la Comissió Tècnica de 
Terrasses, ha possibilitat que 
dos dels punts més conflictius 
de l’Ordenança de terrasses 
s’ajornin fins al 2018. Aques-
ta ampliació de la moratòria 
prevista inicialment afecta les 
llicències de terrassa conce-
dides amb anterioritat a l’1 de 
gener de 2014. Aquesta modi-
ficació haurà de ser aprovada 
pel plenari del Consell Mu-
nicipal. D’aquesta forma, els 
restauradors guanyen temps 
per adaptar-se a una normati-
va complexa. Això no obstant, 
el Gremi continua reclamant  
una modificació integral de 
l’Ordenança de terrasses que 
simplifiqui el dia a dia dels 
establiments de restauració 
amb terrassa. Concretament, 
es posposa l’aplicació dels se-
güents preceptes:

Ubicació de la terrassa
L’article 9 de l’Ordenança obli-
ga que les terrasses se situïn 
“davant de l’establiment de 
què depenen, dins de la de-
limitació autoritzada sense 
ultrapassar els límits dels lo-
cals”, és a dir, sense depassar 
l’amplada de la façana. Aques-
ta constricció obligaria els lo-
cals de restauració amb faça-

nes estretes a reduir el nombre 
de taules encara que hi hagués 
espai contigu disponible a la 
via pública. Durant el procés 
d’elaboració de l’Ordenança 
el Gremi ja va criticar aques-
ta previsió; posteriorment ha 
continuat alertant sobre les 
nefastes conseqüències que 
se’n derivarien de la seva apli-
cació. L’aplicació d’aquest ar-
ticle, prevista per l’1 de gener 
de 2016, s’ajornarà fins a l’1 de 
gener de 2018. 

Sanitaris
Com és sabut, el nombre de 
sanitaris exigibles als esta-
bliments de restauració depèn 
de l’aforament. En sumar a 
l’aforament interior les places 
de la terrassa, el restaurador 
pot quedar obligat a instal·lar 
nous sanitaris si se superen 
determinats llindars. Aquesta 
obligació serà ajornada fins a 
l’1 de gener de 2018. Això no 
obstant, el Gremi ha demanat 
que el còmput de l’aforament 
de la terrassa es realitzi a raó 
d’1 persona per cada mòdul 
de 4 cadires. Això evitaria la 
pèrdua de molts establiments 
emblemàtics, sovint ubicats a 
edificis històrics o catalogats 
on la realització d’obres 
plantejaria problemes de 
difícil solució. 
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