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Aprovada la nova 
Ordenança de terrasses

Aquesta fotografia del Gremi i els partits 
polítics, amb l’alcaldessa Ada Colau al 
capdavant, tanca un dels capítols més 
tristos de la història recent de Barcelo-
na: la persecució que han patit les terras-
ses com a conseqüència de l’aplicació 
de l’Ordenança aprovada l’any 2013. El 
passat divendres els vots favorables de 
Barcelona en Comú, el PDeCAT, Ciu-
tadans, Esquerra Republicana, el PSC, 
el PP i els dos regidors no adscrits van 
permetre aprovar de forma definitiva la 
nova Ordenança de terrasses pactada 
amb el Gremi. Govern, oposició i Gremi 
posàvem punt final d’aquesta manera a 

un dels atacs més greus que ha patit el 
sector durant els últims anys, en termes 
de restauradors afectats i de pèrdues 
econòmiques. La restauració i el Gremi 
en surten victoriosos, havent estat ca-
paços de convèncer i de generar empa-
tia en àmplies capes de la societat.  

El que s’ha aprovat, i que entrarà en 
vigor durant els propers dies, és una 
normativa que aposta pel sentit comú, 
per permetre que les terrasses puguin 
continuar desenvolupant la seva acti-
vitat sense perjudicar l’entorn. Una Or-
denança pensada per no encotillar els 
anhels de millora tant de l’Ajuntament 

com dels restauradors. Un text, en de-
finitiva, llargament debatut i negociat 
amb els partits. De fet, l’ampli consens 
assolit (únicament la CUP-Capgirem hi 
va votar en contra) fa pensar que difícil-
ment el debat normatiu es reobrirà, com 
a mínim, durant els propers 5 anys. 

Això no obstant, haver resolt la qües-
tió jurídica, si bé aplana el camí, no evi-
tarà que es continuïn produint conflic-
tes. Uns conflictes que el Gremi confia 
es resolguin tenint en compte l’esperit 
del pacte, que no és altre que evitar la 
criminalització de les terrasses i preser-
var el seu encaix en el marc de la ciutat. 

L’alcaldessa 
Ada Colau, 
representants dels 
partits polítics de 
l’oposició (PDeCAT, 
Ciutadans, 
Esquerra, PSC i 
PP), el president 
del Gremi, Pere 
Chias, i diversos 
membres de la 
Junta Directiva de 
l’entitat oficialitzen 
a l’edifici històric 
de l’Ajuntament 
l’aprovació de la 
nova Ordenança de 
terrasses. 
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