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L’Ajuntament de Barcelona endureix l’Ordenança de 
terrasses i amenaça la continuïtat de 2.500 negocis

L’Ajuntament de 
Barcelona preveu 
aprovar en breu una 
modificació puntual 
de l’Ordenança de te-
rrasses per endurir el 
conegut com a règim 
de les distàncies, que 
regula la distància mí-
nima que les terrasses 
han de respectar amb 
relació als diferents 
elements del mobiliari 
urbà (escocells, guals, 
parades de transport 
públic, etc.). Aquesta 
acció forma part de 
la mesura de govern 
presentada el passat 
mes de setembre, que 
venia motivada per la 
crisi oberta durant els 
mesos de juny i juliol 
a causa de l’aplicació 
de l’Ordenança de te-
rrasses. Entre d’altres 

Quadre-resum amb algunes de les distàncies més destacades. 

VOLS TRADUIR LA CARTA DEL TEU ESTABLIMENT A ALTRES IDIOMES? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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ELEMENTS DEL 
MOBILIARI URBÀ

DISTÀNCIA QUE CAL RESPECTAR

ABANS
Distàncies actualment 
en vigor, que han estat 
aplicades durant 2015

ARA
Distàncies que 
seran aprovades 
de forma imminent 
per l’Ajuntament 
de Barcelona i que 
condicionaran la 
renovació de les 
llicències per l’any 2016

Carril bici 1,00 m

5,00 m 
[intersecció entre 
carril bici i circulació de 
vianants]

Parades d’autobús 20,00 m 20,00 m

Recollida 
d’escombraries 1,50 m 5,00 m

Altres elements 1,00 m

La clàusula genèrica 
se substitueix pels 
següents elements, 
entre d’altres:
- Bancs: 3,00 m
- Cabines telefòniques: 
1,50 m
- Fonts: 2,00 m
- Quioscos: 3,00 m
- Sortides d’emergència 
des del subsòl: 15,00 m

aspectes, l’aplicació del règim de les 
distàncies equivalia a reduir el nom-
bre de taules i cadires de més de 2.500 
terrasses de la ciutat. La proposta de 
modificació, elaborada pels tècnics 
municipals, fou llargament debatuda 
a la Comissió Tècnica de Terrasses, 
òrgan que vetlla pel desplegament de 
l’Ordenança, on el Gremi de Restaura-
ció representa i defensa els interessos 
del sector. En el decurs d’aquests de-
bats el Gremi va qualificar la proposta 
municipal d’insuficient i va demanar 
novament una solució definitiva per al 
problema. Fins i tot va presentar una 
contraproposta, que fou rebutjada per 

l’Ajuntament. Per aquest motiu, el vot 
definitiu del Gremi fou negatiu.

La modificació que serà aprovada 
incrementa diverses distàncies i en 
manté d’altres tot i ésser clarament 
excessives; també preveu que en al-
guns pocs casos algunes distàncies es 
puguin reduir de forma excepcional i 
sempre que es compleixin altres cir-
cumstàncies. Segons els tècnics del 
Gremi, aquestes reduccions tindran 
un impacte gairebé nul. Per contra, se 
substitueix la distància genèrica d’1 
metre als elements no previstos per 
un llistat de fins a 11 elements: bancs, 
cabines telefòniques, fonts, quioscos, 

etc. En definitiva, lluny d’atendre les 
peticions de la restauració, aquesta 
modificació endureix el règim de les 
distàncies i durant 2016 podria perju-
dicar noves terrasses.   

L’Ordenança incorpora un ventall amplíssim 
d’elements del mobiliari urbà, la presència 
a l’espai públic d’alguns dels quals és molt 
escassa. El Gremi demana simplificar les 
distàncies i mantenir únicament aquelles 
que tenen a veure amb la seguretat.  

QUÈ DEMANA EL GREMI
Simplificar distàncies1

Barcelona és una ciutat heterogènia en ter-
mes urbanístics: cada districte té una mor-
fologia urbana determinada i no té sentit que 
una única norma s’apliqui d’igual forma a tot 
arreu. El Gremi demana que els tècnics de 
districte tinguin més marge de maniobra. 

+ intervenció dels districtes2

La presència d’un element del mobiliari 
urbà (un banc, una paperera, etc.) pot obli-
gar a reduir una terrassa. El Gremi demana 
que, en aquests casos, el restaurador pugui 
sol·licitar el trasllat de l’element en qüestió 
(assumint el cost del desplaçament). 

Desplaçar elements urbans3


