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El Gremi pacta amb l’Ajuntament
la nova Ordenança de terrasses

L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, amb el president
del Gremi de Restauració,
Pere Chias (dreta), i la
quarta tinent d’alcaldia i responsable de l’àrea d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz (esquerra).

“L’acord que avui presentem dóna estabilitat i tranquil·litat a un sector, la restauració, que és cabdal a la nostra ciutat”. Amb aquestes paraules es va referir
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el
passat 5 de desembre al pacte pel qual
es modificarà l’Ordenança de terrasses
de forma immediata. L’acord amb el
Gremi de Restauració inclou també els
grups municipals de PDeCAT, Ciutadans, Esquerra, PSC i Partit Popular, els
representants dels quals van celebrar de
manera unànime que s’hagués arribat a
un acord que posa fi al conflicte de les
terrasses. Aquesta solució arriba després de dos anys i mig en què el Gremi

ha reclamat incessantment la modificació de l’Ordenança a través de diferents
campanyes. L’acord, per tant, desencalla
el conflicte i permetrà durant els propers
mesos pacificar el sector de la restauració. La pròpia alcaldessa es va referir al

La renovació de les llicències
per a 2018 es farà ja amb les
regles de la nova Ordenança
“nou camí” que s’obre a partir d’ara i a la
necessitat d’aprofundir en la relació de
confiança amb el Gremi i amb els restauradors. La modificació pactada es trami-
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tarà durant els propers mesos; s’estima
que l’aprovació definitiva podria produirse a finals de març de 2018, a temps per
a la renovació de les llicències. El pacte
inclou, entre d’altres, canvis substancials
en el règim de les distàncies, l’aplicació
del qual va suposar l’eliminació de més
de 10.000 cadires. També es modificarà
el tractament de les fins ara conegudes
com a ordenacions singulars. Un cop
s’aprovi la norma, les llicències s’hauran
de revisar individualment, motiu pel qual
recomanem a tots els agremiats amb terrassa us poseu en contacte amb el Gremi
per estudiar el vostre cas i valorar la possibilitat de recuperar taules.
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INFORMA’T AL GREMI SOBRE EL PACTE AL QUAL S’HA ARRIBAT PER MODIFICAR L’ORDENANÇA DE TERRASSES

