
Tal com està previst, el tràmit de modifi-
cació de l’Ordenança de terrasses, fruit 
d’un pacte entre el govern d’Ada Colau, 
el Gremi de Restauració i els partits de 
l’oposició, conclourà amb una votació 
al plenari del consistori a finals de març 
de 2018. A continuació, l’Ajuntament 
iniciarà el procés que anualment duu 
a terme per renovar totes les llicències 
de terrassa que existeixen a la ciutat. 
Amb caràcter general, les llicències es 
renovaran en els mateixos termes, és a 
dir, pel mateix nombre de taules i cadi-
res. Això no obstant, els restauradors 
podran demanar una revisió de la seva 
llicència de terrassa quan creguin que, 
a la llum de la nova Ordenança, pugui 
existir la possibilitat de recuperar una 
part o la totalitat de les taules i cadires 
suprimides entre els anys 2014 i 2017. 
Per aquest motiu, per tal d’assessorar 
adequadament tots els restauradors de 
Barcelona, també aquells que no estan 

agremiats, el Gremi celebrarà dues 
sessions informatives durant el mes de 
gener de 2018, en horari de matí i tar-
da, respectivament, on s’explicaran els 
canvis pactats i es resoldran els dubtes 
del sector.

COM M’AFECTARÀ LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE TERRASSES? INFORMA’T AL GREMI
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Caldrà que el restaurador 
que vulgui recuperar taules 
ho demani a l’Ajuntament

Com afectarà la 
modificació de l’Ordenança 

a la meva terrassa?

Amb motiu de l’acord per modificar l’Ordenança 
de terrasses de manera immediata, l’alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau, i el president del Gre-
mi de Restauració, Pere Chias, han fet arribar 
una carta conjunta als restauradors de la ciu-
tat per donar, en primer lloc, un missatge de 
tranquil·litat i estabilitat al sector després de 
més de dos anys d’enfrontament. “A tots ens 
agraden les terrasses”, afirma l’alcaldessa; 
“expressen aquesta forma que tenim de viure 
la nostra ciutat, al carrer, fent veïnatge, con-
vivint gent diversa en espais comuns”. Sobre 
la negociació amb el Gremi, intensa durant 
les setmanes prèvies a l’anunci del pacte, la 
màxima responsable política de l’Ajuntament 
celebra que el treball conjunt amb el Gremi hagi 
conduït “a un bon acord” sobre l’Ordenança. 
Colau aposta, a més, per mantenir aquest cli-
ma d’acord i d’entesa amb el Gremi durant la 
posterior aplicació de l’Ordenança, un aspecte 
fonamental atès l’enfortiment de les potestats 
del consistori amb relació a les terrasses. 

Ada Colau envia una carta 
a tots els restauradors 
per donar un missatge de 
tranquil·litat i estabilitat

La modificació afecta, entre d’altres 
qüestions, el controvertit règim de les 
distàncies (que es veu substituït per un 
plantejament radicalment diferent), el 
percentatge d’ocupació de les voreres i 
la ubicació de les terrasses amb relació 
a la façana del bar o restaurant. Tam-
bé s’introdueixen canvis pel que fa a 
l’ús de les estufes durant la temporada 
d’hivern. És especialment destacable, 
per acabar, la prohibició que s’aprovin 
noves ordenacions singulars i distribu-
cions prèvies i la possibilitat que les 
ja aprovades siguin objecte de revisió 
quan existeixi acord amb el Gremi.

CALENDARI 
DE SESSIONS 

INFORMATIVES
Dia: dijous 11 de gener de 2018
Hora: 17 hores

Dia: dimarts 16 de gener de 2018
Hora: 10 hores

Lloc: seu del Gremi de Restauració (Gran 
Via de les Corts Catalanes, 481, baixos)

Preguem confirmeu la vostra assistència 
a través del vostre assessor/a de zona o 
trucant al Gremi al 933 018 891.

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
http://www.gremirestauracio.com/mailings/Carta_conjunta_Ajuntament-Gremi_15-12-17.pdf

