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El Gremi representarà el sector de la
restauració a la Comissió Tècnica de Terrasses
A hores d’ara l’Ajuntament de Barcelona està ultimant la creació de la Comissió Tècnica de Terrasses, un òrgan
consultiu i de proposta que naixerà a
l’empara de l’Ordenança de terrasses. A
més de representants de les gerències
municipals d’Hàbitat Urbà i Economia,
Empresa i Ocupació, també formaran
part d’aquesta Comissió institucions
vinculades al món del disseny i, en representació dels operadors del sector,
el Gremi de Restauració de Barcelona.
Correspondrà a la Comissió interpretar l’Ordenança i aclarir aquelles
qüestions derivades de la seva aplicació
pràctica. També haurà de pronunciar-se
sobre els decrets d’ordenació singular,
que establiran les normes de funcionament de les terrasses a diferents espais
concrets de la ciutat. A més, durant el
primer semestre de 2014 contribuirà a
confeccionar un manual operatiu que
fixarà els criteris de tramitació de les

La Comissió Tècnica es
pronunciarà sobre els
decrets d’ordenació singular
llicències i els protocols operatius de la
inspecció i la disciplina.
La incorporació del Gremi com a representant del principal sector afectat
va ser una de les demandes formulades
durant el període d’al·legacions, ja que
no es preveia inicialment.
De manera paral·lela, l’Ordenança de
terrasses disposa que alguns aspectes
del funcionament de les terrasses ubicades a un conjunt determinat d’espais

de la ciutat es puguin veure modificats
per garantir la compatibilitat d’usos urbans. Són les anomenades zones susceptibles d’ordenació singular: la plaça
Reial, la Rambla, el passeig de Sant
Joan, l’avinguda Diagonal, la Rambla
de Catalunya, etc. En aquests casos,
es constituiran grups de treball amb la
participació del Gremi que debatran
aspectes com les distàncies entre els
elements de les terrasses i el mobiliari
urbà i la possibilitat que para-sols, paravents i estufes, entre d’altres, no s’hagin
de retirar diàriament de l’espai públic.

NOU HORARI GENERAL DE
FUNCIONAMENT DE LES
TERRASSES A TOTA LA CIUTAT*
De diumenge a dijous

De 8:00 a 24:00 hores

Divendres i vigílies
de festiu

De 8:00 a 01:00 hores

* Amb l’excepció de les terrasses situades al Port Olímpic de
Barcelona, on, d’acord amb la Disposició transitòria segona
de l’Ordenança, continuarà sent d’aplicació el que disposa el
Pla especial d’usos del Port aprovat el 2006.

L’Ajuntament visita totes les terrasses de la
ciutat en el marc d’una campanya informativa
L’Ajuntament de Barcelona ha endegat una
campanya informativa
per comunicar als titulars de les 4.574 terrasses de la ciutat els
principals canvis que ha
introduït l’Ordenança de
terrasses i els nous requisits que cal complir
des del passat 1 de gener
de 2014. En aquestes
visites el personal municipal complimenta unes
actes informatives so- Durant les visites també s’aprofita per renovar les cèdules de cada establiment.
bre l’estat de la terrassa
i els incompliments detectats. Es preveu una pedients sancionadors a aquells establiments
segona onada de visites a tots els establiments que continuïn infringint la normativa.
després de la Setmana Santa per verificar que
Escaneja aquest codi amb el teu
smartphone per conèixer les
s’han ajustat als requeriments i, passat l’estiu,
novetats que introdueix l’Ordenança
una tercera ronda de visites on ja s’obriran ex-
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