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Ajuntament de Barcelona

Institut Municþal del Paisatge Urbà
la Qualitat de Vida (IMPUiQÐ
Av. Drassanes,6-8, planta 21, de
Barcelona

i

Srs/es,

Us fem a mans el següent escrit per a la seva incorporació a I'expedient de
modificació de I'Ordenança de terrasses, aprovada en data r de febrer per part de
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
Barcelona, zz de març de zorS

Enric Granados)

A TAJUNTAMENT DE BARCELONA

Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la eualitat de Vida
L'entitat assoclAclÓ sos BNRIC GRANADOS, inscrita en el Registre d'Associacions
de la Generalitat de Catalunya, NIF G665t264o, amb adreça a efectes de notificacions a

l'Apartat de

correus 57s, o8o8o Barcelona, correu

electrònic

sosenricgranados @hotmail.com,

Atès I'aprovació inicial de la modificació de I'Ordenança de terrasses, efectuada en
data r de febrer per part de la Comissió d'Ecologia, urbanisme i Mobilitat.
Atesa l'obertura del període d'informació pública de I'acord per un termini de trenta dies a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al Bop, el 8 de febrer de zor8,

MANIFESTA:

rer)

La modificació presentada conespon a una mera transposició de l'acord previ entre
lAjuntament i l'entitat "Gremi de Restauració de Barcelona", per a modificar de lòrdenança
de terrasses vigent, incorporant a la reglamentació municipal els canvis normatius reclamats
per aquesta organització empresarial privada en benefici dels seus associats.

En el present cas, l'Ajuntament i el Gremi de Restauració de Barcelona van pactar
bilateralment els canvis a la normativa vigent de terrasses, excloent la ciutadania, Aquest
acord acull íntegrament les demandes del grup empresarial esmentat i comporta la
consolidació com a dret adquirit de I'explotació econòmica de I'espai públic pels operadors
privats, en detriment del dret col.lectiu a l'espai públic.
zon) Manca de participació veïnal.
A la nota de premsa publicada per lAjuntament I'rr de desembre de zotT sobre I'acord amb
el Gremi per a la modificació de l'Ordenança de terrasses, s'afirma que hi ha un "consens
generalitzat per redactar una noua normatiua més comprensible i aplicøble i que s'adapti a
Ies necessitats reals del ueïnat, dels restauradors i del tercitori", arribant a manifestar, a més
a més, que "s'ha osso/ft un acord de ciutat" [sic], quan ni tan sols una entitat representativa
a
nivell de ciutat com la FAVB tenia coneixement del text d'aquest "ecord. d.e ciutat'.
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La mateixa alcaldessa, el 5 de desembre de zot7, excloïa qualsevol rol a les entitats veinals
quan va afirmar que fun tema cabdal de ciutat" finalment es pugui resoldre "grò"cies a les
aportacions i Iafeina de molta gent", en referència al Govern municipal, el Gremi i els grups
municipals [a resta de col.lectius afectats brillen per la seva absència].

L'Ajuntament, per boca de la seva alcaldessa, fa seu el discurs del Gremi en què les terrasses
no presenten cap aspecte crític o conflictiu que afecti la convivència, mitjançant la repetició
dels mateixos clixés i tòpics sobradament coneguts: "les tercasses ens agraden a tots, són un
actíu de cíutat i patrimoni de tothom que dona uida als barris i fomenten Ia ciutat
mediterrània que som", "he remercot" (nota 5 de desembre zotT), i assumeix i legitima
institucionalment el discurs del Gremi sobre la privatització de I'espai públic.
Consegüentment, I'acord publicat exclou totes les propostes promogudes pel Manifest '?er
una regulació de terrasses que preserui I'espai públic com e dret col.Iectiu", que mig
centenar d'entitats vam fer públic, entre elles la FAVB (Federació d'associació de veïns i
veines de Barcelona), Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), ACIC
(Associació Catalana Per a La Integració Del Cec), Plataforma Carrers Per A Tothom,
Federació ECOM, per tal que l'Ordenança de terrasses prioritzes I'interès general i no el de
certs "lobbys" econòmics que pressionen per a privatitzar espais de caràcter col.lectiu en el
seu exclusiu benefici.

3er) Retallada dels drets col.lectius i de la protecció de I'interès general.
El contingut de les modificacions aprovades, comporta buidar de contingut els continguts de
caràcter més progressista que recollia inicialment l'Ordenança de terrasses de zo de
desembre de zor3.

A I'esmentada nota de premsa d'rr de desembre s'arriba a dir que s'ha aconseguit

que

l'Ordenança "s'adapti a les necessitats reals del ueïnat". Consegüentment, lâjuntament ens
està dient que considera que el veinat no sols no necessitava una regulació que fos més
protectora o garantista, si no que la ja inclosa en I'Ordenança de zot 3 és innecessària per
excessiva, de manera que la pactada amb el Gremi, ara sí, s'adaptarà ales "necessitots reels"
que els veins mereixen.
En aquest sentit, encara que el govern municipal hagi fet sempre bandera de la seva defensa
dels drets socials i la seva ferma oposició a les retallades, és objectivament manifest, que en
aquets cas s'alia amb el caciquisme econòmic ffenomen crònic a la ciutat que es pensava
superat] i aprova retallades que afecten drets:

Dret a la salut. Es vulnera el dret al descans dels veïns i veines residents, perquè les
terrasses estaran obertes fins molt tard, i es contravenen, també, normes
mediambientals que haurien d'emparar-los contra la contaminació acústica, entre
d'altres agressions contra la salut i el benestar de les persones (amb aquest acord no
s'ofereix cap solució pel cas del carrer Blai, per exemple).
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Dret a l'espai públic. Els veïns no podran passejar amb tranquil'litat pels carrers i
places del seu barri, seure en un banc per llegir, o fer activitats al carrer per
a
persones adultes, però també per a infants, perquè amb la nova Ordenança
hi haurà
sobreocupació de I'espai públic amb les terrasses, i no hi haurà espai per fer-ho (és
més, el banc públic cedirà a la instal.lació de la terrassa). La nota municipal diu també
que "es tenen en compte les singularitats i especificitats de cada districte" però
el cert
és que s'elimina de manera radical el concepte d,ordenació singular, que era l'únic
instrument de protecció de que podien disposar els veins dels carrers i places més
afectades per la massificació de les terrasses, ni tampoc proposa la creació de cap altre

instrument regulador alternatiu.

-

Drets de les persones discapacitades. Amb la nova Ordenança, les persones amb
discapacitat tindran seriosos problemes de mobilitat: La gent cega es desorienta amb
les taules adossades a façana o ocupant sense un criteri coherent I'espai públic; les
persones en cadira de rodes no podran circular pels carrers perquè no es respectaran
les distàncies que la legislació d'accessibilitat i I'actual ordenança preveuen perquè
puguin passar. Tampoc podran accedir als establiments que no estan obligats a
adaptar els locals, o a fer banys adaptats.

La proposta és absolutament contradictòria amb el programa electoral amb què Barcelona
en
Comú es va presentar a les eleccions municipals de zor5, essent l'incompliment del programa
electoral una falta greu en la relació d'entre el votant i el partit de gorrern:
"A Barcelona En Comú entenem l'espai públic com un bé comú

i treballqrem perquè aquest

prioritzi la uida quotidiana i facítíti les trobades, I'autonomia, els oprenentatges
col'Iectius i Ia interdependència; perquè sigui compartit entre col.Iectius afauorini Ia
barreja generacional amb espais i actíuitats per a tothom i sense barreres entre zones
espai

uerdes, dejocs, esport, desczns, etc .; perquè sigui equilibrat íJtexible

en

els seus usos,

on
culturals,
díssenyi
corresponsablement entre l'Ajuntament i Ia ciutadanía i promoure aíxí Ia seua cura; perquè
sigui inclusiu í accessible,fomentant Ia conuiuència abans que ordenant el ciuísme; i perquè
sigui segur en un sentít ampli, perquè no hi ha millor "uígilància" d.e recuperar
la idea d.e
ueinatge donant suport als comerços de proximitat, actiuant I'ús intensiu aãs equipaments
í
promouent els espaß intermedis entre l'habitatge i eI carrer. Amb aquàst propòsit,
plantegem:

conuisquin bancs, tercQsses, banys públics,

fires de cerrer i actiuitats
redistribuint les places <<toues>> Qardins í tena); perquè es gestíoní i

>

Limitar

les terrasses tant en nombre com en extensió.

> Exigir eI compliment de Ia normatiua que prohibeíx la instal.lació de sistemes de
tancament temporal que finalment serueixen per equiparar les tercasses amb espais
tancats.

> Vetllar per I'existència d'un espai públic d.e qualítat en què "esto.r i conuiure,,
sigui més
important que "passar i consrtmir"".
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4rt) Derogació de la figura reguladora de les ordenacions singulars.
La proposta municipal comporta derogació de les ordenacions singulars

i

distribucions
prèvies vigents, la qual cosa comporta eliminar l'únic instrument que preveia I'Ordenança per
subordinar les terrasses als interessos públics.
Pel que fa a l'àmbit territorial de la nostra entitat, comporta que la proposta d'ordenació
singular del carrer d'Enric Granados, que havia arribat a ser aprovada inicialment, quedi
suprimida de manera definitiva.
El nou criteri normatiu, de caràcter desregulador, consolida el carrer d'Enric Granados com
un carrer caracteritzat per les activitats d'oci i restauració, amb una notable afectació dels
agents privats sobre l'espai públic. En aquest sentit, els empresaris veuen garantides tant les
terrasses que exploten actualment con el seu increment en el futur, i el carrer passa a
configurar-se com una de les zones de la ciutat dedicades a l'oci i al turisme, mentre segueix
el procés de degradació de la personalitat característica del carrer, que havia estat, fins fa
pocs anys, residencial i comercial.

I

és absolutament contradictori amb la defensa de l'interès general que el propi Ajuntament
assumia a la Memòria del document d'aprovació inicial de I'ordenació singular del carrer
d'Enric Granados:

*La prolifura.ció de nous negocis de restauració i hotelers en aquest correr ho anat
ocompanAada d'una demanda creixent de tercasses. CaI tenir en compte que les terrasses
són un element de I'espai públic que eI condiciona enforta manere, condiciona Io percepció
i caràcter, I'amplitud i uisuals, I'us que se'n fa i Ia seuq concurrència. Així doncs, es .fa
necessarí regular-ne l'octtpøcíô ø.ctual í funlnø, fent-les cornpøtíbles annb els
usos de lleure í contercíø.l."
Per tot això,

l'entitat ASSOCIACIÓ SOS ENRIC GRANADOS considera que, en el present cas, el
termini d'informació pública esdevé un tràmit merament formal i buit de contingut, per la
qual cosa COMUNICA la seva negativa a participar en el procés d'al.legacions en protesta
perquè el procediment, en el seu conjunt, es troba viciat per una situació d'evident abús de
poder amb la finalitat de beneficiar uns determinats interessos econòmics, impedint a efectes
pràctics la participació real i efectiva de la ciutadania en el procés de modificació de
I'Ordenança de terrasses.

Barcelona,22 de març de zor8.
SOS BNRIC GRANADOS

Pà9.4

sosenricgranados@hotmail.com

