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INFORMA’T AL GREMI SOBRE TOTES LES ACCIONS QUE S’ESTAN DUENT A TERME PER DEFENSAR LES TERRASSES
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L’acció del Gremi possibilita que els restauradors de 
Blai recuperin l’hora de terrasses que havien perdut

La setmana passada es va conèixer el 
contingut de la sentència que posarà fi 
a la restricció de l’horari de les terras-
ses que afectava als bars i restaurants 
dels carrers Blai i Blesa, al districte de 
Sants-Montjuïc. L’ordenació singular 
de terrasses d’aquell espai, aprovada a 
finals de gener de 2016 per l’actual go-
vern de la ciutat, incloïa addicionalment 
una restricció horària de 60 minuts – de 
diumenge a dijous, les terrasses haurien 
de tancar a les 23 hores i, els divendres 
i vigílies de festiu, haurien de fer-ho a 
mitjanit. Es tractava d’una decisió sen-
se precedents: l’Ordenança de terrasses 
havia establert un horari únic per a tota 
la ciutat per posar fi a les absurdes dis-
paritats d’horaris entre carrers veïns. 
L’homogeneïtat horària, que havia estat 
vigent durant 2014 i 2015, deixava de 
ser-ho en aprovar-se una restricció que 
únicament afectava les terrasses dels 
carrers Blai i Blesa.  

Es tractava, a més, d’una decisió no 
consensuada ni amb el sector de la res-
tauració ni, aparentment, amb totes les 
associacions de veïns, algunes de les 
quals darrerament han culpabilitzat 

l’incivisme, i no les terrasses, dels pro-
blemes de la zona. 

Com és evident, la mesura adoptada 
pel govern de la ciutat implicava un 
greu perjudici econòmic per als restau-
radors de Blai i Blesa, motiu pel qual el 
Gremi de Restauració va decidir por-
tar el conflicte als tribunals de justícia. 
També l’associació d’operadors del vial 
va interposar el corresponent recurs 
contenciós administratiu, que ha es-
tat el primer sobre el qual ha recaigut 
sentència. La justícia anul·la, per tant, 

la disminució de l’horari i enlletgeix 
a l’Ajuntament haver imposat restric-
cions generalitzades i no haver identi-
ficat individualment les terrasses que 
presumptament generaven molèsties 
veïnals. Ara el Gremi confia que el con-
sistori acati la sentència i, un cop aques-
ta sigui definitiva, els restauradors de 
Blai i Blesa puguin recuperar l’hora per-

duda i tenir els mateixos horaris que la 
resta de terrasses de Barcelona. 

El de Blai i Blesa no és l’únic recurs 
judicial interposat pel Gremi darrera-
ment. També s’ha sol·licitat la interven-
ció de la justícia en el cas de l’ordenació 
singular de la rambla del Poblenou, on 
l’Ajuntament ha aprovat una supressió 
massiva de taules i cadires que dificul-
tarà la viabilitat econòmica d’alguns 
bars i restaurants de la zona. 

Precisament aquesta qüestió, la judi-
cialització sistemàtica de l’aplicació de 
l’Ordenança de terrasses, fou un dels 
arguments que el president del Gremi, 
Pere Chias, va exposar a l’alcaldessa, 
Ada Colau, a una trobada mantinguda 
el passat mes de febrer: la intervenció 
de la justícia evidenciaria el fracàs del 
consistori per teixir aliances àmplies 
amb el sector de la restauració.  Per 
això, Chias va demanar suspendre 
temporalment la tramitació de noves 
ordenacions singulars i distribucions 
prèvies i iniciar de forma immediata les 
converses formals entre l’Ajuntament i 
el Gremi per negociar la modificació de 
la normativa de terrasses. 

Un cop la sentència sigui definitiva, es restablirà l’horari únic de terrasses a tota la ciutat. A la fotografia, les terrasses dels carrers Blai i Blesa.

El Gremi demana a l’alcaldessa 
iniciar la negociació de la nova 
normativa el més aviat possible
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