
TENS DUBTES SOBRE COM GESTIONAR LES DADES PERSONALS DELS TEUS CLIENTS? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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El Gremi de Restauració es prepara pel procés 
de modificació de l’Ordenança de terrasses

Durant la sessió de la comis-
sió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona celebrada ahir, 22 
de setembre, la quarta tinent 
d’alcalde, Janet Sanz, va pre-
sentar la mesura de govern 
per a l’impuls a la modificació 
de l’Ordenança de terrasses. 
Aquesta mesura preveu dur 
a terme les següents actua-
cions:

Renovació de llicències
L’Ajuntament finalitzarà el 
procés de renovació de totes 

l’entrada en vigor de l’article 9 
de l’Ordenança, que havia de 
començar a aplicar-se el pro-
per 1 de gener i que impedeix 
que les terrasses ultrapassin 
l’amplada de la façana del 
local. D’aquesta forma, el go-
vern de la ciutat atén el clam 
del sector de la restauració i 
suspèn els articles més con-
flictius de l’Ordenança de te-
rrasses, l’aplicació imminent 
dels quals hauria obligat a re-
duir nombroses terrasses de 
la ciutat. 

les llicències de terrassa per l’any en 
curs. A hores d’ara, segons el consis-
tori, encara hi ha un miler de llicències 
pendents de renovació. L’Ordenança 
de terrasses disposa que la renova-
ció de les llicències és automàtica i 
n’exceptua uns supòsits únics i deter-
minats (problemes de soroll, existèn-
cia d’expedients sancionadors, etc.); 
el Gremi ja va demanar públicament a 
l’Ajuntament que renovés d’ofici totes 
les llicències de terrassa. 

Règim de les distàncies
L’Ajuntament s’avé a modificar l’article 
10 de l’Ordenança de terrasses, que 
estableix l’anomenat règim de les dis-
tàncies (és a dir, les distàncies que 
cal respectar entre la terrassa i els 
elements del mobiliari urbà: bancs, 
arbres, senyals de trànsit, parades de 
transport públic, etc.). La pròpia Orde-

nança estableix un procediment espe-
cial per modificar aquest article, que 
no requereix d’una votació al consell 
plenari. L’Ajuntament ha encarregat la 
confecció del nou règim de distàncies 
a la Comissió Tècnica de Terrasses, un 
òrgan de caràcter consultiu format per 
tècnics municipals i on també hi par-
ticipa el Gremi de Restauració en de-
fensa dels interessos empresarials dels 
seus agremiats. D’aquesta forma, el 
consistori assumeix la necessitat, rei-
vindicada pel Gremi durant els darrers 
mesos, d’examinar i revisar el règim de 
distàncies, l’aplicació del qual obliga 
a modificar més de 2.000 terrasses; en 
alguns casos, la reducció d’ocupació 
consegüent equival a eliminar de facto 
la terrassa sencera. 

Aprovació d’una moratòria
L’Ajuntament ha resolt ajornar 1 any 

Modificació de l’Ordenança
Per últim, l’Ajuntament ha encarregat 
també a la Comissió Tècnica de Te-
rrasses l’elaboració de la proposta de 
modificació de l’Ordenança. El Gremi, 
que forma part d’aquest òrgan des de 
la seva constitució, es prepara ja per 
participar activament a aquest debat. 
Per fer-ho durant aquest mateix mes 
de setembre iniciarà un procés partici-
patiu amb restauradors de la ciutat que 
recollirà els seus anhels i determinarà 
els criteris que caldrà tenir en compte 
per encarar adequadament la modifi-
cació de l’Ordenança. Els serveis jurí-
dics i tècnics de l’entitat ja han elabo-
rat diverses propostes de modificació 
partint del coneixement del sector i de 
les conclusions de l’onada de visites in-
formatives realitzada pel Gremi durant 
2014, conclusions que l’Ajuntament ja 
coneix. 

El president del Gremi, Pere Chias, va demanar públicament la suspensió del rè-
gim de distàncies el mes de juliol de 2015 en el decurs d’una roda de premsa. 


