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Ada Colau es compromet a consensuar la nova i definitiva 
Ordenança de terrasses amb el Gremi de Restauració

El passat 7 de gener 
l’alcaldessa de Barcelo-
na, Ada Colau, va rebre 
el president del Gremi de 
Restauració, Pere Chias, 
i el seu director general, 
Roger Pallarols, en una 
presentació institucional 
a què també van acudir la 
responsable d’urbanisme 
de l’Ajuntament, Ja-
net Sanz, i el regidor 
d’Empresa, Ocupació i 
Turisme, Agustí Colom. 
En aquesta reunió els 
representants del Gremi 
van exposar la situació 
que pateixen els restau-
radors de la ciutat, asse-

EL TUIT D’ADA COLAU. “Treballem conjuntament des del sentit comú per una 
nova Ordenança de terrasses”. Amb aquestes paraules i aquesta fotografia, 
penjada al seu perfil de Twitter, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va fer 
pública la reunió mantinguda amb el president i el director general del Gremi de 
Restauració el passat dijous 7 de gener. 
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tjats per l’aplicació d’una Ordenança de 
terrasses clarament injusta, que durant 
2015 va obligar a reduir les terrasses de 
més de 2.200 establiments de restaura-
ció. L’alcaldessa va coincidir a assenya-
lar que la norma havia generat efectes 
no desitjats per ningú i que calia treba-
llar en un nou text normatiu. En aquest 

dència real de l’anomenat règim de les 
distàncies de l’Ordenança (que obliga a 
mantenir una distància mínima de se-
paració amb els elements del mobiliari 
urbà) barri per barri a partir d’un mapa 
que elaboraran els tècnics municipals. 
Aquesta reunió es produirà la primera 
quinzena de febrer. 

Tal com el Gremi ja va anunciar durant el passat mes 
de novembre, l’Ajuntament ajornarà l’aplicació de 
l’article 9 de l’Ordenança de terrasses, que intro-
duïa criteris restrictius amb relació als espais on 
es poden instal·lar terrasses. Concretament, aquest 
article obligava a col·locar la terrassa al davant de 
l’establiment de què depèn i prohibia la possibilitat 
que la terrassa ultrapassés els límits de la façana. 
En altres paraules: aquells locals de restauració de 
façana estreta únicament podien optar a terrasses 
petites. Durant l’elaboració de l’Ordenança el Gremi 
ja va denunciar aquesta previsió, que va qualificar 

d’arbitrària. Així doncs, l’inici de la seva aplicació, 
inicialment prevista per l’1 de gener de 2016, hauria 
afectat negativament molts restauradors de la ciu-
tat, que podrien haver perdut taules i cadires de la 
seva terrassa. Com a reacció a la pressió exercida 
des del Gremi de Restauració, l’Ajuntament pospo-
sarà l’entrada en vigor d’aquest article fins a l’1 de 
gener de 2018. Això no obstant, el Gremi confia que 
la nova Ordenança de terrasses, que serà debatuda 
i consensuada amb l’actual equip de govern d’Ada 
Colau, desterri una restricció que en cap cas té un 
impacte positiu sobre la via pública.

Ajornada l’aplicació de l’article 9 de l’Ordenança
sentit, Colau, assumint de 
forma personal el liderat-
ge d’aquesta qüestió, es va 
comprometre a treballar i 
consensuar amb el Gremi 
de Restauració la que serà 
l’Ordenança de terrasses de-
finitiva i a fer-ho, a més, amb 
celeritat, ja que la pretensió 
municipal passa per aprovar 
la nova normativa abans del 
mes de juliol de 2016. 

Abans, però, en el termi-
ni d’un mes l’alcaldessa i 
el Gremi avaluaran la inci-

Els compromisos d’Ada 
Colau amb la restauració

Quantificar les afectacions del règim 
de les distàncies barri per barri
L’equip tècnic de l’Ajuntament elaborarà 
un mapa de la ciutat amb les afectacions 
reals que se’n deriven de l’Ordenança de 
terrasses barri per barri. L’alcaldessa va 
mostrar la seva voluntat que la norma no 
perjudiqui injustament l’anomenada restau-
ració de proximitat, estretament vinculada 
a l’activitat dels barris i, per tant, allunyada 
de les zones més turístiques de la ciutat. 

Tenir llesta la nova Ordenança 
de terrasses abans de l’estiu
Com a resposta al malestar del sector, 
l’alcaldessa es va mostrar disposada a ac-
celerar els debats al voltant de la nova Or-
denança de terrasses i es va comprometre 
a aprovar-ne la versió definitiva, de forma 
dialogada i consensuada amb el Gremi de 
Restauració, abans del mes de juliol. 
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