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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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T 933 018 891 F 933 174 553
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Els locals amb un aforament de 51 places o més hauran de tenir 
lavabo accessible per renovar la llicència de terrassa el 2018

Com és sabut, el nombre de lavabos que 
ha de tenir un establiment de concurrèn-
cia pública (bar o restaurant) depèn del 
seu aforament. L’aforament global d’un 
local, per la seva banda, s’obté sumant 
el nombre de places interiors i la capa-
citat de la terrassa. Quan l’aforament 
global és de 51 places o més, és obliga-
tori que almenys un dels lavabos estigui 
adaptat per a persones amb mobilitat 
reduïda (lavabo accessible). 

Aquesta exigència entrarà en vigor el 
proper 1 de gener de 2018 per a totes les 
llicències de terrassa concedides abans 
de 2014 i condicionarà la seva renovació; 
això vol dir que els bars o restaurants 

que tinguin un aforament igual o supe-
rior a les 51 places no podran renovar la 
seva llicència de terrassa si no disposen 
d’un lavabo accessible. Concretament, 
quan l’aforament sigui d’entre 51 i 250 
places, s’haurà de disposar d’un urina-
ri, un inodor i un lavabo per a homes, i 
de dos inodors i un lavabo per a dones; 
almenys un d’aquests serveis sanitaris 
haurà de ser accessible. Resten al marge 
les noves terrasses autoritzades a partir 
de 2014, les quals s’havien d’ajustar des 
de bon començament a les previsions 
en matèria de lavabos per a persones 
amb discapacitat (lavabos accessibles) 
que conté l’Ordenança de terrasses. 

Des del Gremi de Restauració de Bar-
celona animem tots els restauradors a 
revisar el seu aforament global per tal 

que, si s’escau, puguin planificar les 
obres d’adaptació dels seus serveis sani-
taris. Ara bé, s’alerta que les esmentades 
obres, encara que a priori no ho sembli, 
podrien tenir implicacions greus sobre 
la llicència principal de l’establiment. 
Concretament, en alguns casos podrien 
obligar a haver de sotmetre’s novament 
al control inicial previ a l’atorgament de 
la llicència. Això podria obligar a mo-
dificar altres aspectes de l’establiment 

El Gremi recomana 
assessorar-se adequadament 
abans d’iniciar les obres

AVÍS IMPORTANT - ESTABLIMENTS AMB TERRASSA

Davant les alarmants notícies sobre l’ús de l’oli 
de palma en l’elaboració d’alguns productes 
alimentaris, l’Agència Espanyola de Consum, 
Seguretat Alimentària i Nutrició ens informa 
que és un tipus de greix que s’utilitza en molts 
productes, sobretot els que s’han de fregir o de 
conservar en temperatures altes, perquè no 
aporta sabor, és molt estable, no s’enrancia ni 
s’oxida fàcilment. Aquest oli no és recomanable 

Les autoritats recomanen 
evitar el consum de 
productes amb oli de palma

i, en situacions extremes, comportaria 
que el local perdés la seva llicència 
d’activitat. 

Per això, des del Gremi recomanem 
a tots els agremiats que s’assessorin 
adequadament abans d’emprendre les 
obres d’adaptació dels lavabos i posem 
a la seva disposició el servei jurídic 
i tècnic de l’entitat, que compta amb 
enginyers i advocats especialitzats en 
l’àmbit de la restauració. 

Aforament (interior + exterior) Serveis sanitaris obligatoris

Fins a 15 persones 1 inodor i 1 lavabo

Entre 16 i 50 persones Homes: 1 inodor i 1 lavabo 
Dones: 1 inodor i 1 lavabo

Entre 51 i 250 persones Homes: 1 urinari, 1 inodor i 1 lavabo 
Dones: 2 inodors i 1 lavabo 
Almenys un dels serveis ha de ser accessible

Entre 251 i 500 persones Homes: 2 urinaris, 2 inodors i 2 lavabos 
Dones: 3 inodors i 2 lavabos 
Almenys un dels serveis ha de ser accessible

en el context d’una dieta saludable, ja que ele-
va el colesterol i pot afavorir l’arteriosclerosi i 
les malalties cardiovasculars. No obstant això, 
no existeixen, avui en dia, motius de seguretat 
alimentària que justifiquin la seva prohibició. A 
Espanya, en línia amb Europa, s’està treballant 
amb la indústria i amb diferents sectors de la 
fabricació, distribució i restauració perquè, 
voluntàriament, es comprometin a reformu-
lar productes (sobretot els més consumits i 
adreçats a nens), i poder oferir als ciutadans 
molts més aliments i begudes amb millor com-
posició nutricional que contribueixin a l’adopció 
d’estils de vida més saludables. + Informació.
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