L’acord per modificar
l’Ordenança de terrasses
preveu flexibilitzar el
règim de les distàncies
Més de 10.000 cadires, segons fonts
del consistori, van ser suprimides durant l’any 2015 únicament com a conseqüència de l’entrada en vigor del
conegut popularment com a règim
de les distàncies, és a dir, el conjunt
de separacions mínimes que s’han de
respectar entre la terrassa i els elements del mobiliari urbà. Si bé des del
Gremi es qüestionava aquesta xifra i
s’apuntava que més aviat podria fregar les 20.000 cadires, resta fora de tot
dubte la capacitat d’aquests preceptes
de l’Ordenança de terrasses per perjudicar milers de restauradors (més de
2.000 segons l’Ajuntament) i per posar en risc la viabilitat econòmica dels
bars i restaurants afectats. Des d’un
primer moment, els representants del
Gremi de Restauració van plantejar la
necessitat imperiosa de revisar de soca-rel aquest règim de les distàncies, el
qual preveia distàncies fixes i rígides,
expressades en metres, que havien

Les distàncies, abans fixes,
podran ser modulades atenent
a les circumstàncies del cas
d’aplicar-se de manera uniforme a tots
els barris de la ciutat obviant, per tant,
l’evident diversitat de trames urbanes
entre els diferents punts de Barcelona.
També la comissió d’experts, impulsada pel Gremi, va recomanar l’adopció
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CALENDARI DE SESSIONS
INFORMATIVES SOBRE LA NOVA
ORDENANÇA DE TERRASSES
1 Dijous 11 de gener

2 Dimarts 16 de gener

3 Dijous 18 de gener

4 Dimarts 23 de gener

17 hores

10 hores

10 hores
17 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.

d’un sistema flexible, compatible
amb una regulació bàsica vinculada a
qüestions d’accessibilitat i seguretat,
d’aplicació als deu districtes.
El pacte per modificar l’Ordenança
de terrasses, anunciat durant el passat mes de desembre pel govern d’Ada
Colau, el Gremi i la resta de grups municipals, inclou canvis substancials pel
que fa al règim de les distàncies. Concretament, les distàncies, abans fixes,
esdevenen orientatives, de manera
que podran ser modulades atenent a
les particularitats de cada cas concret.
Aquesta flexibilització no afectarà,
però, l’itinerari de vianants accessible (és a dir, la distància lliure de pas
d’1,80 metres a continuació de la façana) i aquelles exigències en matèria de
seguretat que provinguin de legislació
autonòmica o estatal.
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El govern eleva la suspensió
cautelar del criteri de la
façana i del dimensionament
dels serveis sanitaris
El govern encapçalat per Ada Colau ha acordat recentment elevar a l’òrgan municipal
competent la suspensió cautelar de la fi de les
moratòries que vencien el passat 1 de gener.
Concretament, es tracta de l’anomenat criteri de la façana (segons el qual la terrassa
s’hauria de col·locar obligatòriament davant de
l’establiment de què depèn i no podria ultrapassar els límits de la façana) i del dimensionament
dels serveis sanitaris tenint en compte la suma
d’aforaments interior i exterior. D’aquesta
manera es dóna seguretat jurídica als restauradors, que poden continuar operant amb normalitat fins que, un cop aprovada la nova Ordenança, es procedeixi a renovar les llicències.
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COM M’AFECTARÀ LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE TERRASSES? INFORMA’T AL GREMI

