
VOLS PROMOURE EL TEU ESTABLIMENT A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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Com és sabut, l’Orde-
nança de terrasses 
es troba en vigor des 
del passat 1 de gener 
i és d’aplicació a to-
tes les terrasses de 
la ciutat; queden ex-
closos, però, aquells 
articles que han es-
tat objecte de mora-
tòria a la Disposició 
transitòria segona. 
L’aplicació d’aquest 
nou marc normatiu 
per part dels establi-
ments de restaura-
ció ha posat de manifest les disfuncions 
que generen determinades previsions 
de l’Ordenança les quals, en portar-se 
a la pràctica, resulten perjudicials per 
a l’activitat diària dels nostres bars i 
restaurants. Per aquest motiu, el Gremi 
de Restauració de Barcelona, recollint 
les diferents incidències produïdes a 
establiments agremiats, ha elaborat un 
document de propostes que, respectant 
l’esperit de la norma, permetrien conso-
lidar la restauració i l’oci com un dels 

motors econòmics de la ciutat. 
És el cas de l’obligació de retirar 

diàriament de l’espai públic tots els 
elements de les terrasses, inclosos els 
para-sols. Per garantir la seguretat dels 
treballadors i dels clients, el Gremi ha 

A més d’una flexibilització dels criteris que obliguen 
a retirar de l’espai públic tots els elements de la ter-
rassa un cop finalitza la seva activitat, el Gremi de 
Restauració de Barcelona ha demanat una ampliació 
dels horaris de funcionament de les terrasses. Es-
canegeu aquest codi amb el vostre smartphone per 
consultar totes les propostes. 

El Gremi demana que es flexibilitzi l’obligació de retirar 
diàriament de l’espai públic els para-sols de les terrasses 

blic, no hauria de produir-se fins la fina-
lització de l’horari de funcionament de 
l’establiment; la retirada produïda amb 
el tancament de la terrassa i el conse-
güent emmagatzematge dels elements 
a l’interior del local dificulta l’exercici 
de l’activitat tot i trobar-se dintre de 
l’horari autoritzat.

demanat a l’Ajuntament que estudiï la 
possibilitat d’adoptar un criteri més 
permissiu sempre que aquests elements 
es puguin plegar i no afectin la mobilitat 
dels vianants.  

A més, la retirada dels elements de les 
terrasses, en aquells casos en què no es 
permeti el seu manteniment a l’espai pú-

El Gremi crea una bústia per atendre totes 
les incidències relacionades amb terrasses

El clima, els usos socials i el caràcter, entre d’altres aspectes, fan de les ter-
rasses dels bars i restaurants espais idonis per a l’esbarjo i l’activitat social.

Davant la importància que als darrers anys han 
adquirit les terrasses a l’oferta de restauració 
de Barcelona, i per tal de garantir una transició 
ordenada al nou marc que dissenya l’Ordenança 
de terrasses, el Gremi de Restauració ha creat 
una bústia específica per atendre amb eficièn-
cia totes les consultes, incidències, queixes i 
suggeriments dels establiments agremiats re-
lacionades amb el funcionament de les terras-
ses. Així, els agremiats podran posar les inci-
dències produïdes en coneixement del Gremi, o 

bé a través del telèfon habitual del Gremi (933 
018 891), o bé per correu electrònic a l’adreça 
terrasses@gremirestauracio.com. El Gremi 
de Restauració, com a entitat representativa 
del sector, es troba al servei dels establiments 
agremiats i treballa per facilitar la seva activi-
tat empresarial. Per respondre i gestionar les 
incidències que es puguin produir, el Gremi 
posa a disposició dels seus agremiats un equip 
multidisciplinari especialitzat en l’àmbit de la 
restauració. 

Alguns articles de l’Ordenança 
alteren l’activitat diària dels 
establiments de restauració

Consulta el document íntegre 
de propostes elaborades 
pel Gremi de Restauració


