
ha comportat la consolidació de Bar-
celona com a destí turístic mundial. La 
justícia reconeix el perjudici, de difícil 
reparació, que suposa l’eliminació de la 
terrassa per a un negoci de restauració. 
Aquest pronunciament obre la porta a 

revisar el cas d’altres ordenacions sin-
gulars que han estat igualment impug-
nades pel Gremi com, per exemple, la 
rambla del Poblenou.  

COM M’AFECTARÀ LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE TERRASSES? INFORMA’T AL GREMI

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Rentabilibar_Faldón_Promo Julio y Agosto_210x40_AF2 tz.pdf   1   7/7/17   9:49

#170

18
 d

e 
ge

ne
r 

de
 2

01
8

93
3 

01
8 

89
1 

in
fo

@
gr

em
ir

es
ta

ur
ac

io
.c

om
w

w
w

.g
re

m
ir

es
ta

ur
ac

io
.c

om

El jutge accepta la petició 
del Gremi i l’ordenació singular 
no s’aplicarà temporalment

El Gremi aconsegueix que 9 agremiats de la 
Sagrada Família recuperin la seva terrassa

Gràcies a l’acció del Gremi, els res-
tauradors dels voltants del temple de 
la Sagrada Família podran continuar 
disposant de terrassa. L’ordenació sin-
gular d’aquesta zona va ser recorregu-
da judicialment pel Gremi, convençut 
que incomplia diversos preceptes de 
l’Ordenança de terrasses; addicional-
ment, el Gremi va demanar que, men-
tre durés el procés judicial, l’ordenació 
singular no fos aplicada. El dimarts 
d’aquesta setmana el jutge encarregat 
del cas ha acceptat les mesures caute-
lars sol·licitades pel Gremi i, per tant, 
temporalment l’Ajuntament no podrà 
executar l’ordenació singular en qües-

tió. Això afecta, sobretot, 9 operadors 
que perdien la terrassa i que, preci-
sament, havien estat instats formal-
ment pel consistori a retirar-la a prin-
cipis d’aquest mes de gener. Gràcies a 
l’estratègia jurídica desplegada pel Gre-
mi, per tant, aquests 9 agremiats han 
pogut recuperar la terrassa.  

L’ordenació singular dels voltants de 
la Sagrada Família, criticada i rebutja-
da públicament pel Gremi, imposava 
condicions especialment restrictives 
a la instal·lació de terrasses als espais 
més propers al temple, algunes de les 
quals havien estat testimonis durant dè-
cades de la transformació del barri que 
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