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PARTICIPA!

Recupera taules amb
la nova Ordenança
de terrasses

Quines accions vols
que el Gremi
dugui a terme?

La nova Ordenança de terrasses que l’Ajuntament de Barcelona ha pactat amb el Gremi de Restauració, i que s’aprovarà a
finals de maig, permetrà que en molts casos els restauradors
recuperin les taules que s’han suprimit des de l’any 2015.

Coincidint amb l’inici del mandat 2018-2022, el Gremi fa una
crida a tots els agremiats a prendre un paper actiu en la definició de les reivindicacions que el Gremi defensarà durant els
propers 4 anys i que conformaran el pla de treball de l’entitat.

La nova Ordenança de terrasses
que han pactat l’Ajuntament de
Barcelona i el Gremi de Restauració serà més flexible, sobretot pel
que fa a les distàncies que la terrassa ha de respectar amb relació
als elements del mobiliari urbà.
Un cop s’aprovi la nova norma,
a finals del proper mes de maig
previsiblement, els restauradors
podreu sol·licitar una revisió de la
llicència per recuperar les taules
i cadires suprimides des de 2015.
Per no deixar escapar l’increment
de la demanda propi de la temporada d’estiu, us recomanem
preparar amb antelació la documentació necessària per demanar

Terrasses, degustació, conveni
col·lectiu, accions de dinamització, centrals de reserves... Des
del Gremi volem conèixer la vostra
opinió sobre les diferents accions
que s’han impulsat darrerament i
també quins són aquells aspectes
que us preocupen i sobre els quals
creieu que el Gremi hauria de traslladar un posicionament concret al
debat públic i polític. Per això, els
propers 25 i 26 d’abril celebrarem
unes sessions participatives, en
horaris diferents de matí i tarda,
perquè us acosteu al Gremi i, entre
tots, definim les estratègies pels
propers anys. Aquestes directrius
seran la guia de l’acció del Gremi

l’increment de taules, i tenir-la a
punt per formalitzar-la així que
sigui possible. Des del Gremi posem a la vostra disposició els professionals del departament jurídic
i tècnic, que analitzaran el vostre
cas particupar a la llum del nou
text normatiu. Només durant 2015
l’Ajuntament va suprimir més de
70.000 cadires.
Truca al

933 018 891

i concerta una entrevista
amb l’equip d’enginyers i
advocats del Gremi perquè
revisin el teu cas

i es concretaran en campanyes i
iniciatives.
Us preguem us inscriviu prèviament a través del vostre
assessor/a de zona o trucant al
933 018 891.
El Gremi és un lobby que es troba
al servei dels interessos del sector, amb una presència pública
permanent.
Dimecres
25/04/2018
17:00 h
Dijous
26/04/2018
11:00 h
Lloc: seu del Gremi
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