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El Gremi comença a visitar totes les terrases de
restauració de la ciutat per informar sobre l’Ordenança
de les condicions dels establiments, tant
al seu interior com a l’exterior. Aquesta
campanya informativa de reforç es complementarà amb la creació d’una oficina
d’atenció permanent als establiments de

Un equip d’informadors del
Gremi explicarà les novetats
introduïdes per l’Ordenança

En el marc d’aquestes visites el Gremi de Restauració ha
preparat una edició especial de la guia informativa sobre
l’Ordenança que es va elaborar des del consistori. Aquesta guia pràctica explica amb claredat, a través de diverses
il·lustracions, els canvis que ha suposat l’entrada en vigor de
l’Ordenança i el calendari d’adaptació per aquelles llicències
atorgades amb anterioritat a l’1 de gener de 2014. En aquest
sentit, l’edició especial del Gremi posa l’accent en aquelles
obligacions que entraran en vigor l’1 de gener de 2015 i que
podrien obligar alguns restauradors a modificar les seves
terrasses.

del local. Amb aquesta iniciativa el Gremi de Restauració pretén contribuir a la
compatibilitat entre els diferents usos
urbans i a la modernització del teixit de
locals de restauració de la ciutat mitjançant l’aposta per la millora i la qualitat

restauració de tota la ciutat. L’oficina posarà a disposició dels restauradors un telèfon al qual podran trucar per plantejar
els dubtes generats durant l’adaptació
de la seva terrassa a la nova Ordenança.
L’equip d’informadors del Gremi s’entrevistaran amb els responsables de totes les terrasses per reforçar el coneixement
dels canvis que ha suposat l’aprovació de l’Ordenança de terrasses i d’aquells altres que entraran en vigor properament.

El Gremi de Restauració, amb el suport
de l’Ajuntament de la ciutat, ha iniciat ja
l’onada de visites en el marc de la qual
es visitaran totes les terrasses de restauració de la ciutat per garantir que els
seus responsables coneixen les novetats
que ha introduït la nova Ordenança de
terrasses, la qual 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 reforça el Pla d’Implementació de
la nova Ordenança de terrasses desplegat per l’Ajuntament de Barcelona. Així
doncs, durant el mes d’octubre un equip
d’informadors del Gremi s’entrevistarà
amb els titulars de totes les llicències
de terrassa per informar sobre els canvis introduïts per l’Ordenança. Els informadors també explicaran l’obligació
que tots els establiments disposin de la
cèdula corresponent al 2014, on s’indica
el nombre de taules i cadires permeses, i
que aquesta es trobi exposada a l’entrada

El Gremi difon una edició
especial de la guia informativa

VOLS PARTICIPAR A LA PROPERA EDICIÓ DE DE TAPES PER BARCELONA? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

