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LA SÍNDICA DIU QUE CAL DISTRIBUIR L’ESPAI DE LES 

TERRASSES DE L’AVINGUDA GAUDÍ EQUITATIVAMENT 

ENTRE TOTS ELS SOL·LICITANTS 

 
Una actuació contraria podria implicar un tracte municipal desigual als titulars de 

restauració, amb unes conseqüències econòmiques més afavoridores per als uns 

que per als altres 

 

La nova Ordenança de terrasses preveu per aquest espai una ordenació singular, 

però mentre aquesta no s’apliqui Vilà planteja una redistribució respectant els 

principis de objectivitat, publicitat i concurrència 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, sosté que el Districte de 

l’Eixample no ha donat compliment a l’obligació legal de redistribuir de forma equitativa 

l’espai de les terrasses de l’avinguda Gaudí per tal d’oferir el mateix tracte als titulars 

d’hostaleria i restauració. I ha recomanat que mentre no entri en vigor el Decret previst 

d’ordenació singular de la citada avinguda, el consistori iniciï un procés que permeti 

l’assignació dels espais respectant els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència, és a 

dir que la distribució sigui equitativa entre tots els sol·licitants.  

 

Vilà ha inclòs aquestes consideracions en un informe arran d’una queixa presentada pels 

representants d’un establiment de l’avinguda que només té autorització per quatre taules, 

mentre que la major part de la resta de locals en tenen entre vuit i dotze. 

 

Actualment, l’avinguda es pot considerar com una via amb una capacitat limitada, motiu 

pel qual l’espai disponible no es pot distribuir en consideració als criteris objectius d’alguns 

dels interessats, sinó que s’ha de distribuir equitativament entre tots els sol·licitants. 

 

La síndica creu que ha de ser així per donar compliment als principis de publicitat i 

concurrència que disposa el Reglament de patrimoni de les entitats locals de Catalunya 

per a aquells supòsits en què concorren diversos sol·licitants. Una actuació contraria 
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podria implicar un tracte municipal desigual als titulars de restauració, amb unes 

conseqüències econòmiques més afavoridores per als uns que per als altres. 

 

La nova Ordenança de terrasses, ja vigent, preveu que alguns espais de la ciutat puguin 

tenir una ordenació singular. Entre aquests llocs es troba l’avinguda Gaudí. Aquesta 

ordenació es troba a l’inici de la seva tramitació, però l’informe municipal rebut per la 

defensora no concreta quan s’aprovarà i implantarà. 

 

De fet, l’Ordenança municipal no imposa un termini per donar compliment a aquesta 

regulació singular. Segons la síndica, aquest fet genera inseguretat jurídica a les persones 

afectades i deixa sense solucionar la manca d’homologació de criteris, que va ser un dels 

problemes que van impulsar l’elaboració d’una nova Ordenança de terrasses. 

 

En conclusió, la síndica defensa que, mentre no entri en vigor l’ordenació singular, 

l’Ajuntament redistribueixi l’espai disponible entre tots els restauradors que ho sol·liciten 

de l’avinguda Gaudí respectant els principis de objectivitat, publicitat i concurrència. 

 

Amb anterioritat, la síndica havia fet un pronunciament semblant, recomanant una 

distribució equitativa de l’espai, de les terrasses del carrer Blai, al barri del Poble-sec, 

després d’estudiar les queixes d’alguns restauradors.  

 

  

 

 


