
CONSULTA L’OFERTA DE CURSOS I XERRADES FORMATIUS QUE OFEREIX EL GREMI DE RESTAURACIÓ
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El conflicte de les terrasses continua 
més viu que mai. El proper 1 de gener 
de 2018 entraran en vigor noves dispo-
sicions de l’Ordenança que afectaran 
negativament centenars de terrasses i 
que  implicaran la supressió de milers 
de taules i cadires. Per evitar que això 
passi, i després d’haver intentat arribar 
a un pacte amb l’Ajuntament, el Gremi 
impulsa ara una recollida de signatures 
per modificar la normativa. Es tracta 
d’un procés vinculant que compta amb 
la complicitat d’una majoria de regidors 
del PDeCat, Esquerra, Ciutadans i PP. 

El Gremi impulsa una recollida de signatures per modificar 
l’Ordenança de terrasses i desactivar l’amenaça que a hores 

d’ara plana sobre centenars de vetlladors amenaçats 

DE QUÈ ES TRACTA?
La modificació que planteja el Gremi 
permetrà, entre d’altres aspectes: pre-
servar l’ús de les estufes durant la tem-
porada d’hivern; modificar radicalment 
el règim de les distàncies i recuperar 
una part de les taules i cadires que s’han 
eliminat entre 2015 i 2017; protegir 
les terrasses emblemàtiques, és a dir, 
aquelles que es troben profundament 
arrelades als barris, i també els establi-
ments catalogats; millorar la regulació 
de les ordenacions singulars o zones 
d’excel·lència; i permetre excepcions 
en matèria de lavabos accessibles. 

QUINES MILLORES ACONSEGUIREM?
Per recollir les gairebé 15.000 signatures 
que exigeix l’Ajuntament necessitem 
que tots les restauradors que formeu 
part del Gremi us impliqueu activament, 
fins i tot aquells que no tingueu terrassa. 
Per col·laborar s’ha de demanar la sig-
natura de treballadors i clients. Tingueu 
en compte que únicament s’accepten 
les signatures que es trobin en els plecs 
homologats per l’Ajuntament. Posa’t en 
contacte amb l’equip del Gremi al 933 
018 891 perquè puguem passar a visitar-
te al teu establiment per lliurar-te els 
plecs de signatures. Gràcies!

NECESSITEM QUE T’IMPLIQUIS!

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com

