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El Gremi aconsegueix 18.138 signatures
per modificar l’Ordenança de terrasses
El Gremi de Restauració, gràcies a la
implicació dels bars i restaurants que
en formeu part, va presentar el passat
divendres 10 de novembre 18.138 signatures de veïns i veïnes de Barcelona
que donen suport a la modificació de
l’Ordenança de terrasses proposada pel
Gremi. A diferència d’altres processos
de recollida de signatures, que pretenien posar de manifest de manera simbòlica la queixa dels restauradors pel
que fa a la supressió de terrasses, les
signatures presentades ara pel Gremi
tenen caràcter vinculant i impliquen
endegar un veritable procés de revisió
de l’Ordenança. La normativa que regula aquest tipus d’iniciatives exigeix un

nombre mínim de signatures; doncs bé,
el Gremi ha presentat 4.116 signatures
més de les 14.022 que exigeix el consistori. L’ampli suport ciutadà ha permès,
a més, que la seva recollida, dintre de
la campanya Salvem les terrasses, finalitzi en 49 dies, menys de la meitat del
període màxim de 120 dies que fixa la
normativa.
Des de la seva entrada en vigor,
l’aplicació de l’Ordenança ha implicat
la pèrdua de taules i cadires a fins a 3
de cada 4 terrasses (10.478 cadires només durant 2015, segons xifres del consistori) sense que, en la majoria dels
casos, això hagi suposat un benefici per
a l’interès general. Un cop validades
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les signatures presentades, la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
del mes de desembre debatrà la seva
admissió a tràmit, la qual es troba garantida en comptar amb el suport dels
regidors/es dels grups Demòcrata, C’s,

La recollida de signatures ha
finalitzat en 49 dies, menys de
la meitat del període fixat
Esquerra i PP. A partir d’aquí, la iniciativa seguirà el procés ordinari de les proposicions normatives; el Gremi calcula
que l’aprovació definitiva es produirà al
plenari del mes d’abril.
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INFORMA’T AL GREMI SOBRE TOTES LES ACCIONS QUE S’ESTAN DUENT A TERME PER DEFENSAR LES TERRASSES

