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La proposta d’ordenació singular de terrasses preveu eliminar més de 100 taules a l’eix central del passeig.

El Gremi de Restauració ha presentat un 
escrit amb diverses al·legacions a la pro-
posta d’ordenació singular de terrasses 
de la rambla del Poblenou (un de la tren-
tena d’espais de la ciutat que s’ordenen 
de manera específica amb criteris que 
poden apartar-se del marc general). La 
proposta ja fou objecte de debat en seu 
de Comissió Tècnica de Terrasses, on el 
Gremi va manifestar la total oposició dels 
restauradors. L’ordenació plantejada pel 
consistori preveu una reducció dràstica 
del nombre de taules a l’eix central del 
passeig; concretament, es perdrien 117 
taules als trams que s’estenen entre els 
carrers Pere IV i Fernando Poo. Això no 
obstant, a dia d’avui les terrasses ocupen 
a la rambla del Poblenou el 9% de la su-
perfície total del passeig sense que a cap 
tram se superi el llindar màxim del 50% 
d’ocupació per terrasses que determina 
l’Ordenança. A més, la restauració de la 
rambla compta amb la complicitat dels 
veïns i veïnes del barri, que han expres-
sat el seu suport a les terrasses a través 
de diverses accions. 

L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat que, 
durant un any, suspèn la concessió de noves 
llicències per obrir locals de concurrència pú-
blica als voltants de la plaça d’Osca, al districte 
de Sants-Montjuïc. És, segons el consisto-
ri, el pas previ a l’estudi de la situació actual, 
l’elaboració d’un cens actualitzat de locals, la 
concreció d’una diagnosi participativa i la re-
dacció d’un pla d’usos que reguli l’obertura de 
nous establiments. La suspensió abasta 24,81 
hectàrees entre el passeig de Sant Antoni, 
l’avinguda de Tarragona i el carrer de la Creu 
Coberta. El districte justifica aquesta mesura 
perquè considera que a la zona han augmentat 
el nombre de bars i la densitat d’establiments 
supera a moltes altres zones de la ciutat. Des 
de fa mesos, però, els restauradors de la plaça 
d’Osca i del carrer de Riego, al costat dels veïns 
i veïnes, ja participen en un procés de treball 
comú per buscar solucions que permetin la 
convivència entre veïns, bars i restaurants.

Suspeses noves llicències 
d’establiments al districte 
de Sants-Montjuïc

El Gremi demana per escrit al consistori que 
no elimini taules a la rambla del Poblenou

Ancoratge dels para-sols
Si s’aprovés la proposta d’ordenació, els 
para-sols s’haurien de muntar i desmun-
tar cada dia i no es podrien ancorar al te-
rra. Això obliga que els para-sols siguin 
poc resistents, cosa que genera problemes 
d’inseguretat per a clients i treballadors. 

ALTRES PETICIONS 
ORDENACIÓ SINGULAR DE TERRASSES

DE LA RAMBLA DEL POBLENOU

L’Ajuntament proposa prohibir la instal·lació 
de diversos elements (com jardineres, tes-
tos, paravents, tancaments laterals, etc.) 
que donent confort a les terrasses i faciliten 
l’estada de clients també al vespre i durant 
els mesos de tardor i hivern. El Gremi de-
mana que s’autoritzi el seu ús. 

Ús de jardineres, testos, paravents, etc.

El consistori preveu imposar una uniformit-
zació dels elements de les terrasses pel que 
fa a colors, materials i mides. Això compor-
tarà la realització d’inversions, que haurien 
de poder-se planificar amb temps. 

Planificació de les inversions necessàries

Què haig de fer per oferir 
el millor futbol per televisió 

al meu bar o restaurant
La temporada de futbol arrenca a l’agost amb 
novetats pel que fa als drets televisius. Tot i que 
encara hi ha detalls per concretar, els princi-
pals operadors ja s’han repartit el mercat te-
levisiu, tant per oferir els partits als locals pú-
blics com a nivell privat. Més informació aquí.
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