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TENS PROBLEMES AMB LA TERRASSA DEL TEU ESTABLIMENT? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

La pressió constant exercida des del 
Gremi de Restauració en defensa de 
les terrasses dels bars i restaurants, su-
mada a la recent entrada dels regidors 
i regidores socialistes al govern de la 
ciutat, sembla haver desencallat l’actual 
situació de bloqueig que manté les més 
de 2.000 terrasses greument afecta-
des per l’Ordenança en una situació 
d’incertesa. Els membres del govern del 
PSC  s’han mostrat predisposats a ento-
mar l’anhelada revisió de l’Ordenança de 
terrasses, una revisió de caràcter “inte-
gral” que permetrà superar les rigideses 
de la norma actual. La represa de les 
converses entre el Gremi i l’Ajuntament 
acosta la resolució de l’enfrontament que 
durant el darrer any han protagonitzat el 
Gremi i els bars i restaurants amb terras-
sa de la ciutat. La notícia es va produir 
ahir dijous en finalitzar la presentació de 
l’estudi Terrasses d’Europa, realitzat per 
l’arquitecta Benedetta Tagliabue per en-
càrrec del Gremi. Després d’estudiar les 
terrasses d’una dotzena de capitals euro-

L’Ajuntament s’avé a revisar “integralment” 
l’Ordenança de terrasses per flexibilitzar-la

pees, Tagliabue conclou que l’excessiva 
rigidesa de la normativa barcelonina ofe-
ga la creativitat i condemna les terrasses 
a la uniformitat. 

El nou regidor d’Arquitectura, Paisatge 
Urbà i Patrimoni, Daniel Mòdol, va avançar 
un dels principis que guiaran la revisió de 
la norma: la necessitat d’estudiar cas per 
cas i d’optar per mecanismes reguladors 
de caràcter flexible. L’Ordenança actual 
aplica les mateixes normes a totes les 
terrasses sense tenir en compte les par-

ticularitats de cada barri. El nou segon ti-
nent d’alcaldia, Jaume Collboni, també va 
tenir ocasió de referir-se als criteris que 
han d’inspirar l’aplicació de la nova Orde-
nança. Collboni va destacar la necessitat 
d’aplicar “el sentit comú” i de construir 
consens amb els restauradors afectats. 

El segon tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, i el regidor d’Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni, Da-
niel Mòdol, conversen amb el president del Gremi, Pere Chias (d’esquenes a l’esquerra), l’arquitecta 

Benedetta Tagliabue (també d’esquenes) i amb el dissenyador Miguel Milá (dreta). 

L’Ajuntament promet una 
norma més flexible i “sentit 
comú i consens” per aplicar-la 

El Periódico de Catalunya ha obert una línia 
de discussió dedicada a la qüestió de les 
terrasses al seu espai Entre tots, on els 
lectors expliquen el seu cas. Us animem a 
fer-vos una selfie amb els vostres clients 
en defensa de la vostra terrassa. 

DEFENSEU
LES VOSTRES
TERRASSES

Des del Gremi us convidem a implicar-vos ac-
tivament en la defensa de les vostres terras-
ses. Us proposem participar a dues accions 
que s’estan desenvolupant a hores d’ara. 

1. El Periódico de Catalunya

2. Terrasses creatives

El Gremi ha impulsat un manifest per reivin-
dicar les terrasses creatives i de disseny. A 
hores d’ara més de 300 arquitectes, inte-
rioristes i creatius s’hi han adherit. Podeu 
donar el vostre suport fent clic aquí i em-
plenant el formulari d’adhesió. 
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http://www.elperiodico.com/es/entre-todos/tema/que-opinas-sobre-convivencia-entre-terrazas-vecinos-barcelona-5950#
http://www.gremirestauracio.com/index.php/component/content/article/38-noticies/noticies-top/382-manifest-en-defensa-de-les-terrasses-creatives-i-de-qualitat

