
VOLS MILLORAR LES COMPETÈNCIES DEL TEU EQUIP? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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El Gremi de Restauració de Barcelona, 
amb el suport de l’Ajuntament de la ciu-
tat, durà a terme una nova onada de vi-
sites a totes les terrasses de restauració 
per garantir que els seus responsables 
coneixen les novetats que ha introduït 
la nova Ordenança de terrasses que té 
per objectiu ordenar i delimitar la seva 
instal·lació a l’espai públic i afavorir 
la convivència amb els vianants. Amb 
aquesta acció, que fou anunciada pel 
tercer tinent d’alcalde, Antoni Vives, i 
el president Pere Chias, el Gremi refo-
rça el Pla d’Implementació de la nova 
Ordenança de terrasses desplegat per 
l’Ajuntament de Barcelona, que incloïa 
una extensa campanya informativa per 
comunicar als titulars de totes les terras-
ses autoritza des de la ciutat les noves 
regles del joc que regulen la instal·lació i 
el funcionament de terrasses.

Després d’una primera onada de vi-
sites el mes de febrer, els informadors 
municipals van tornar a visitar totes les 
terrasses de la ciutat durant la primave-
ra. L’anàlisi de les actes posa de manifest 

que el 44% dels establiments compleixen 
la normativa, mentre que la resta acumu-
len alguna o diverses infraccions (entre 
les quals cal destacar el manteniment 
d’elements adossats a la façana o la in-
clusió de reclams publicitaris no per-

El Gremi reforça el suport als restauradors durant el 
procés d’adaptació a la nova Ordenança de terrasses

mesos). Així doncs, un 
equip d’informadors 
del Gremi visitarà no-
vament les terrasses 
per indicar als seus res-
ponsables aquells ele-
ments que, col·locats 
a l’espai públic, no es 
troben permesos per 
la nova Ordenança. 
Els informadors tam-
bé comprovaran que 
tots els establiments 
disposin de la cèdula 
corresponent al 2014, 
on s’indica el nombre 
de taules i cadires per-
meses, i que aquesta 
es trobi exposada a 
l’entrada del local. 
Aquesta nova onada 
de visites a totes les 
terrasses s’iniciarà el 
proper 29 de setembre 
i es desenvoluparà du-
rant el mes d’octubre. 

L’equip d’informadors del Gremi visitaran una a una totes les terrasses de res-
tauració de la ciutat; imatge presa durant la primera onada de visites.

L’onada de visites informatives 
a totes les terrasses s’iniciarà 
el proper 29 de setembre
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Un moment de la roda 
de premsa celebrada 
el passat 5 d’agost a 
l’Ajuntament de Bar-
celona en què el tercer 
tinent d’alcalde, Antoni 
Vives, i el president del 
Gremi, Pere Chias, van 
explicar als mitjans de 
comunicació l’acció in-
formativa de reforç que 
desplegarà el Gremi amb 
el suport del consistori.

Creació d’una oficina especialitzada
Aquesta campanya informativa de reforç 
es complementarà amb la creació d’una 
oficina d’atenció permanent als establi-
ments de restauració de tota la ciutat. 
L’oficina posarà a disposició dels restau-
radors un telèfon i un correu electrònic 
(terrasses@gremirestauracio.com) al 
qual podran trucar per plantejar els dub-
tes generats durant l’adaptació de la seva 
terrassa a la nova Ordenança. 

Escanegeu aquest codi amb el vostre smartphone per 
consultar al recull de notícies aparegudes als mitjans.  
Trobareu, a més, l’enllaç al vídeo de la roda de premsa 
celebrada el passat 5 d’agost a l’Ajuntament. 

Els mitjans de comunicació es fan 
ressò de l’acció anunciada pel Gremi


