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INFORMA’T AL GREMI SOBRE TOTES LES ACCIONS QUE S’ESTAN DUENT A TERME PER DEFENSAR LES TERRASSES

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553
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El Gremi demana màxima prioritat 
política per modificar l’actual Ordenança

Tot i existir un clima polític i social pro-
cliu a la seva modificació, la controver-
tida Ordenança de terrasses continua 
vigent i generant noves disfuncions 
en forma d’eliminació de terrasses. La 
modificació de la normativa, promesa 
pel govern de la ciutat, continua sense 
haver-se materialitzat, i és per això que 
el Gremi de Restauració ha demanat 
al consistori aturar momentàniament 
la tramitació d’ordenacions singulars i 
distribucions prèvies de terrasses, les 
quals regulen la seva instal·lació en 
espais concrets de la ciutat (places, 
rambles, avingudes, etc.), i passar, im-
mediatament, a obrir les negociacions 
que permetran l’aprovació d’una nova 
normativa. En altres paraules, es dema-
na concentrar esforços en la resolució 
del conflicte de les terrasses i deixar 
d’engrandir el problema amb l’aprovació 
de noves ordenacions singulars que im-
pliquen, en la majoria de casos, noves 
supressions de terrasses. 

Per aquest motiu, el Gremi ha 
anunciat que temporalment deixarà 
d’assistir a les reunions de la Comissió 
Tècnica de Terrasses. La Comissió és 
un òrgan consultiu, sense capacitat per 
incidir en la tramitació administrativa 
dels expedients, que emet una valora-

ció no vinculant sobre les propostes 
d’ordenacions singulars. En aquests ca-
sos, atesa la majoria de tècnics munici-
pals que conforma l’òrgan, la Comissió 
acostuma a emetre un informe positiu 

tot i el vot contrari del Gremi de Res-
tauració. A la decisió d’absentar-se de la 
Comissió s’hi han sumat també PIMEC 
Comerç, el Consell de Gremis de Co-
merç, Serveis i Turisme de Barcelona i 
Arquinfad. Això no obstant, els serveis 
jurídics del Gremi estan estudiant totes 
les ordenacions singulars que el con-
sistori ha anat aprovant durant els da-
rrers mesos per continuar defensant els 
interessos dels restauradors afectats 
mitjançant la interposició de recursos 
administratius i judicials. És el cas de la 
rambla del Poblenou, on l’Ajuntament 
ha decidit retirar massivament taules i 
cadires i prohibir, a més, els elements 
(jardineres, paravents, estufes, etc.) 
que garanteixen el confort dels clients; 
en aquest cas, el Gremi ha interposat un 
recurs judicial. 

L’aprovació d’ordenacions 
singulars engrandeix el 
problema i allunya la solució

NOVES ORDENACIONS SINGULARS
Si bé, en general, l’aplicació de l’Ordenança de terras-
ses és obligatòria, no ho és l’aprovació d’ordenacions 
singulars i distribucions prèvies, un instrument que 
preveu la norma per regular la instal·lació de terrasses 
a emplaçaments concrets a través de normes especí-
fiques, adaptades a l’indret en qüestió. L’Ordenança 
no fixa cap termini per a la seva aprovació i, per tant, 
aquesta depèn de l’oportunitat política. El Gremi dema-
na que se suspengui temporalment la seva tramitació. 
Durant el mes de març el consistori va presentar una 
vintena de noves ordenacions singulars (Rec, Xuclà, 
pl. Comercial i entorns del Born, av. Catedral, pl. Santa 
Maria del Mar, etc.) amb noves supressions de terras-
ses, que compten amb l’oposició frontal del Gremi. 

El pròxim 1 de maig entrarà en vigor l’impost sobre les begudes ensucra-
des, aprovat pel Parlament de Catalunya el passat 22 de març. D’acord 
amb la Llei, l’impost el pagaran els subministradors, que tindran l’obligació 
de repercutir-ne el cost en el consumidor final. En el cas de les begudes 
amb més sucre, el cost serà, com a màxim, de 12 cèntims d’euro per litre. 
L’impost es justifica perquè l’Organització Mundial de la Salut recomana 

que s’apugin els impostos d’aquestes begudes per motius de salut, amb la 
finalitat d’incentivar un canvi d’hàbits en el consum i lluitar contra la pan-
dèmia d’obesitat. Segons la Llei, el primer període de pagament de l’impost 
sobre begudes ensucrades envasades és previst que sigui de l’1 al 20 de 
juliol d’enguany. El Gremi de Restauració de Barcelona us mantindrà infor-
mats sobre l’aplicació de l’impost i les novetats que es coneguin al respecte.  

S’aprova un impost que grava les begudes ensucrades
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