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SAPS SI ESTÀS AL DIA DE NORMATIVES I LLICÈNCIES? FES LA TEVA CONSULTA AL GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El Gremi de Restauració 
continua desplegant ac-
cions en defensa de les 
terrasses de Barcelona, 
moltes de les quals es tro-
ben amenaçades per la 
normativa actual. El Gre-
mi, des de juliol de 2015, 
ha demanat en reiterades 
ocasions al govern de 
la ciutat, encapçalat per 
Ada Colau, que modifiqui 
l’Ordenança de terrasses. 
Així doncs, durant aquesta 
setmana s’ha presentat el 
llibre blanc de les terras-
ses de Barcelona, un do-
cument que pretén servir 
per desencallar l’actual 
situació de bloqueig. Tot 
i que el govern municipal 
ha anunciat en diverses 
ocasions l’inici de les ne-

El Gremi impulsa una nova acció 
en defensa de les terrasses

gociacions amb el Gremi de Restaura-
ció, aquestes mai no s’han acabat de 
produir. El llibre blanc de les terrasses 
de Barcelona reflecteix els debats d’una 
comissió de vint experts d’àmbits diver-
sos on han participat personalitats des-
tacades com la periodista Pilar Rahola, 

l’economista Gonzalo Bernardos, el 
presentador de televisió Xavier Sardà, 
les arquitectes Benedetta Tagliabue i 
Beth Galí o l’artista Javier Mariscal. La 
comissió, creada a instàncies del Gremi 
de Restauració, es va reunir en diverses 
ocasions durant la tardor de 2016 per 
debatre en profunditat les qüestions 
més controvertides de l’Ordenança de 
terrasses: el règim de les distàncies, les 
ordenacions singulars, l’ús d’elements 

a debat són assenyades. 
La comissió ha dictaminat 
que la futura Ordenança 
de terrasses hauria de ser 
flexible i permetre pren-
dre decisions tenint en 
compte les particularitats 
de cada emplaçament. A 
hores d’ara, la normativa 
presenta una gran rigidesa 
i determina criteris únics 
per a tota la ciutat igno-
rant la seva diversitat ur-
banística. Els experts tam-
bé s’han pronunciat sobre 
l’ús d’estufes, tancaments 
laterals, jardineres i altres 
elements, que consideren 
necessaris per garantir el 
confort dels usuaris de te-
rrasses. Advoquen, a més, 
per ampliar la llibertat 
d’acció del restaurador i 

que garanteixen el confort de les terras-
ses, l’ancoratge dels para-sols al terra, 
etc. L’experiència ha servit per demos-
trar que és possible arribar a consensos 
amplis quan les opcions que se sotmeten 

perquè la norma reflecteixi amb clare-
dat les línies vermelles. A la presenta-
ció organitzada pel Gremi de Restau-
ració van assistir diversos regidores i 
regidores dels grups de Convergència 
i Unió, Ciutadans, Esquerra Republica-
na, PSC (en nom del govern de la ciutat) 

i PP. L’acte, doncs, va servir per lliurar 
el llibre blanc als grups municipals i 
per demanar públicament que les pro-
postes dels experts fossin tingudes en 
compte durant la tramitació de la nova 
Ordenança de terrasses. També va as-
sistir l’expresident de la Generalitat de 
Catalunya, Artur Mas, com a mostra de 
suport al sector de la restauració, i al-
tres personalitats destacades del món 
polític i de la societat civil barcelonina. 

El Gremi demana als grups que 
tinguin en compte el dictamen 
de la comissió d’experts

Un moment de l’acte de presentació del llibre blanc de les terrasses de Barcelona.

La comissió ha demostrat que 
el consens es possible quan 
les propostes són assenyades

El llibre blanc de les terrasses incorpora el suport a la 
comissió d’experts que han expressat personalitats 
destacades com les periodistes Glòria Serra i Merce-
des Milá, l’exdiputada Montserrat Nebrera i l’extinent 
d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona Eulàlia Vintró. 
També s’hi han sumat entitats diverses com PIMEC Co-
merç, la Fundació Barcelona Comerç, Amics del Pas-
seig de Gràcia, Barcelona Oberta, Amics de la Rambla, 
el sindicat UGT i el FAD. Aquestes mostres de suport 
posen de manifest l’existència d’un clima generalitzat 
procliu a la resolució del conflicte de les terrasses. 
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