
Implantació progressiva
En passar l’estiu, es 
produirà una nova ron-
da de visites en què 
s’obrirà expedient san-
cionador a aquelles te-
rrasses que persisteixin 
en l’incompliment de 
l’Ordenança. Cal tenir 
en compte que l’Orde-
nança únicament ajor-
na l’entrada en vigor 
d’alguns aspectes con-
crets com les noves 
distàncies entre els ele-
ments de la terrassa i el 
mobiliari urbà o les con-
dicions d’ubicació; també 
les terrasses situades al 

Avui, 20 de maig de 2014, 
l’Ajuntament de Barcelo-
na inicia una nova onada 
de visites informatives 
a les 4.574 terrasses 
de la ciutat. L’equip 
d’informadors munici-
pals recorreran nova-
ment els diferents dis-
trictes de Barcelona per 
avaluar el grau d’adapta-
ció de les terrasses a la 
nova Ordenança, en vi-
gor des del passat 1 de 
gener. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament pretén ga-
rantir el coneixement de 
les novetats introduïdes 
per l’Ordenança i ajudar 

VOLS OPTIMITZAR LA GESTIÓ DEL TEU EQUIP? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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L’Ajuntament de Barcelona inicia la segona onada de 
visites informatives a totes les terrasses de la ciutat

L’equip d’informadors, després d’haver visitat establiment a establiment totes les terrasses 
de la ciutat durant el mes de febrer, realitza ara una segona onada de visites informatives. 

Escaneja aquest codi amb el teu 
smartphone per consultar el text 

íntegre del fulletó informatiu
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l’1 de gener de 2014 havien 
d’adaptar-ne els seus ele-
ments al nou marc normatiu. 

Aquesta segona onada de 
visites informatives a totes 
les terrasses de la ciutat for-
ma part del Pla d’Implantació 
de la nova Ordenança de te-
rrasses. Per segon cop, els in-
formadors municipals analit-
zaran els diferents elements 
que conformen la terrassa 
(taules i cadires, jardineres i 
testos, mampares, para-sols, 
etc.) i assenyalaran als res-
ponsables dels establiments 
aquells que no s’adeqüin a 
la nova ordenança i que, per 

tant, han de ser modificats 
amb celeritat. Aquestes indi-
cacions quedaran recollides 

en una acta informativa, una 
còpia de la qual quedarà en 
mans de l’establiment. Els 
informadors, a més, repar-
tiran exemplars del fulle-
tó informatiu elaborat per 
l’Ajuntament, que es pot con-
sultar també online i en pa-
per, a les oficines del Gremi. 

els empresaris i empresàries 
del sector a complir la nor-
mativa vigent. 

El Gremi de Restauració 
ja va explicar a tots els es-
tabliments agremiats que, 
amb l’excepció d’alguns 
punts de l’Ordenança per als 
quals es preveu una mora-
tòria, aquells que disposessin 
d’una llicència municipal de 
terrassa concedida abans de 

Port Olímpic resten excloses 
de l’aplicació de l’Ordenança 
fins l’1 de gener de 2021. 
Aquesta moratòria, però, no 
afecta a la resta de punts de 
l’Ordenança, que es troben 
en vigor des de l’1 de gener 
de 2014, moment en què neix 
l’obligació dels establiments 
de restauració que ja dispo-
saven de terrassa d’adaptar-
la a la nova situació legal. 

Els informadors 
visitaran una a una les 
4.574 terrasses

L’obligació d’adaptar 
les terrasses va 
néixer l’1 de gener


