
PUC RECUPERAR LES TAULES DE LA TERRASSA QUE VAIG PERDRE? INFORMA’T AL GREMI
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CIUTAT VELLA
Els cada cop més nombrosos perjudicis causats pels plans d’usos, amb el de Ciu-
tat Vella com a punta de llança, han motivat que el Gremi prengui la determinació 
d’estudiar-ne el contingut i qüestionar la seva legalitat sempre que sigui possible. 
També és el cas d’altres decisions preses per l’Ajuntament que afecten el desenvo-
lupament dels locals de restauració (sobretot, en matèria de terrasses). 

L’aprovació definitiva del nou pla 
d’usos de Ciutat Vella se suma a 
l’històric de greuges que pateix la 
restauració d’aquest districte. La 
suspensió de llicències, prèvia a 
l’elaboració del nou pla d’usos, va 
arribar a frustrar diverses iniciati-
ves empresarials, amb les pèrdues 
econòmiques consegüents. Ara el 
nou pla aprofundeix en les restric-
cions que constrenyen el dinamis-

PLA D’USOS
me dels restauradors i dificulten la 
renovació dels locals.  Per això, la 
Junta Directiva del Gremi ha decidit 
interposar un recurs contenciós 
administratiu contra aquesta nor-
ma; demanem a tots els restaura-
dors que us pugueu veure afectats 
negativament us poseu en contacte 
amb el Gremi perquè la reclamació 
judicial tingui en compte també les 
vostres circumstàncies.   

El Gremi ha detectat que en di-
versos indrets de Ciutat Vella (es-
pecialment en aquells espais on 
s’havia aprovat inicialment –no de 
manera definitiva– una ordenació 
singular), el districte, en lloc de 
renovar les llicències de terrassa 
de manera automàtica per un pe-
ríode d’1 any, les ha renovades fins 
al 31 de maig de 2018 en vista de 
l’aprovació de la nova Ordenança. 

LLICÈNCIES DE TERRASSA
Aquesta renovació parcial, però, 
s’aparta del que preveu la norma-
tiva vigent i, per tant, és il·legal. Per 
això, recomanem a tots els restau-
radors afectats us poseu en con-
tacte amb el departament tècnic 
i jurídic del Gremi, el qual posarà 
a la vostra disposició, de mane-
ra totalment gratuïta, un escrit 
d’al·legacions individual que caldrà 
presentar el més aviat possible. 

info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com

