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COMUNICAT DE PREMSA  
 

ASSUMPTE:  AMPLIACIÓ TERRASSES BARS I RESTAURANTS. 

 
 
L’espai públic ocupat per les terrasses dels bars i restaurants sempre ha estat objecte de desig i 
contemplat únicament de manera especulativa per fer negoci rapit, passant per damunt els drets 
de la ciutadania, sense tenir en compte les seves repercussions negatives massificació, renous, 
consum d’alcohol, restriccions de la mobilitat, afeccions a la salut i a la convivència, etc. 
 
Aquesta era la situació de bona part de les terrasses de Palma, abans de l’aprovació de l’actual 
ordenança d’ocupació de la via pública (Ple Ajuntament 26-07-2018). Una ordenança que mai ha 
estat assumida per restauració CAEB, tot i això que els seus representants abandonaren la taula de 
treball convocada als efectes pel nostre Ajuntament durant l’anterior legislatura, en la creença que 
podrien continuar fent el que volien de manera totalment impune com fins a les hores.  
 
Aquest desig de part dels restauradors és totalment normal, els ingressos del negoci de les 
terrasses els hi és quasi totalment gratuït. Mentre la ciutadania paguem les consumicions a les 
terrasses més d’un 20% superior a les que fem a l’interior dels locals, el preu del metre quadrat de 
terrassa a l’espai públic, es infinitament inferior al preu de lloguer del metre quadrat dels locals. 
En una terrassa ubicada en carrers i places de primera categoria, la taxa per metre quadrat i dia és 
de 0,46 euros, 13,8 euros mensuals, és a dir amb la consumició d’un cafè a la terrassa, paguem la 
taxa corresponent al metre quadrat de tres dies, tot i això que a les terrasses no hi ha aire 
condicionat, que el cambrer és mateix i el mobiliari taules i cadires el suporten les marques 
comercials de begudes. 
 
Els mateixos restauradors que fa pocs dies demanaven allargar la moratòria sobre la retirada dels 
tendals, contravenint l’acord que els mateixos acordaren, ara demanen ampliar l’espai de les 
terrasses amb l’argument poc sostenible i fiable de mantenir els llocs de treball, tot i això de tenir 
al seu abast de manera justa al igual que la resta d’empreses, tot un ventall d’ajuts i mesures 
econòmiques encaminades a pal·liar els efectes negatius de la pandèmia. Estem convençuts que 
és un pretext, per poder aconseguir l’ampliació i que es quedi per sempre. Sol·licitar l’ampliació de 
les terrasses, des de el nostre punt de vista està fora de context, és absurd però sobre tot 
insolidari i molt egoista. 
 
L’ampliació de les terrasses, no és justificable des de cap punt de vista, per una banda tenim la 
previsió d’una mala temporada turística, per la qual cosa els principals clients de les terrasses, els 
turistes no hi seran. En general la pràctica totalitat de l’espai disponible i aforament (30%), serà 
per la nostra ciutadania. 
 
D’altra cal tenir en compte que els carrers places i voreres de Palma son més bé reduïts, aquesta 
circumstància dificultarà molt poder mantenir la distància mínima de dos metres  entres persones 
i molt més si l’espai públic és redueix degut a l’ampliació de les terrasses, serà impossible. 
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L’obertura gradual de les terrasses sols està permesa a partir de la fase 1, del desconfinament i 
limitada al 30% del nombre de taules previstes a la llicència municipal. Malgrat això es contempla 
la possibilitat que els ajuntaments incrementin l’espai per poder incrementar el nombre de taules, 
però condicionat a que també l’espai públic pels vianants s’incrementi en la mateixa proporció, en 
el cas de Palma, aquesta possibilitat en general és totalment inviable. 
 
L’Ajuntament no va voler incloure en l’Ordenança la proposta feta per la Federació, en el sentit 
d’especificar en la llicència el nombre de taules i cadires corresponents a cada terrassa. Com heu 
farà ara per determinar el 30% del nombre de taules possibles a les terrasses?. 
 
Exigim a l’Ajuntament modifiqui l’Ordenança, en el sentit que la llicència especifiqui el nombre de 
taules, cadires i l’aforament de cada terrassa. 
 
Les terrasses tenen que ser un dels elements importants de dinamització de la nostra ciutat, 
sempre dins un ordre, respectant les ordenances, el medi ambient, la convivència, la seguretat i la 
salut de les persones, fugint de l’actual model econòmic basat en la massificació i l’especulació 
com a única opció. 
 
L’ampliació de les terrasses, posaria en perill la vida de les persones. Des de la Federació diem NO 
a l’ampliació de les terrasses, NO a la disminució de l’espai públic. 
 
 
 
Palma, 29 d’abril de 2020 
 
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE  VEÏNS DE PALMA 
Joan Forteza (president) 


