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MOCIÓ QUE PRESENTA CRIDA PREMIÀ DE DALT EN NOM DE DIVERSOS 

ESTABLIMENTS I EMPRESARIS DE RESTAURACIÓ DEL MUNICIPI I VEÏNS AFECTATS 

PER A MODIFICAR EL PERIP (PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR I 

PROTECCIÓ DEL NUCLI ANTIC) O LA SEVA INTERPRETACIÓ, ELIMINANT 

L’OBLIGATORIETAT A BARS I RESTAURANTS DE DISPOSAR DE PLACES 

D’APARCAMENT 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ 

DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE 

ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE ESTÀ OBERTA I EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS 

MUNICIPALS I OBERTA A LES MODIFICACIONS, ADDICIONS I ESMENES QUE HI VULGUIN PROPOSAR, I QUE 

ESTÀ OBERTA A POSSIBLES MODIFICACIONS QUE ES CONSIDERIN NECESSÀRIES PER A LA SEVA VIABILITAT 

TÈCNICA, LEGAL I ECONÒMICA: 

Atès que: 

1) Una gran majoria dels empresaris i establiments de restauració del municipi 

així com veïns afectats per la normativa (confirmat per enquestes i entrevistes 

realitzades als establiments de restauració del municipi i a veïns afectats) estan 

en desacord amb l’existència, dins el PERIP (Pla Especial de Reforma Interior i 

Protecció del nucli antic, que data de 1991), de la part de l’article 26 que diu: 

“S’admeten els bars i els restaurants només en el cas que en l’espai lliure o de 

jardí es pugui resoldre el problema d’aparcament generat per la mateixa 

activitat.”, i amb la interpretació que es fa d’aquest text, requerint als nous 

establiments que disposin de places d’aparcament fins i tot en casos en què 

aquest text no hauria de ser d’aplicació, o bé perquè no hi ha un problema 

d’aparcament a la zona o bé perquè l’activitat no genera un problema 

d’aparcament. 

 

2) Consideren, i considerem, que aquesta normativa limita excessivament la 

possibilitat d’obrir un establiment als veïns que ho volen fer (hem conegut 

diversos casos de veïns que han volgut engegar establiments i no han pogut 

degut a aquestes normes), i que això contribueix a una menor oferta de serveis 

i d’oportunitats per a la ciutadania. 

Adjuntem el resum dels resultats de les enquestes realitzades. 

És per tots aquests motius que el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA 

proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

1) Eliminar, dins l’article 26 del Pla Especial de Reforma Interior i Protecció del 

nucli antic, en l’apartat Ús d’hostalatge, Restaurants, el text que diu: 

“S’admeten els bars i els restaurants només en el cas que en l’espai lliure o de 

jardí es pugui resoldre el problema d’aparcament generat per la mateixa 

activitat.”, o en tot cas no interpretar aquest text com a obligatorietat de 

disposar de places d’aparcament fins i tot en casos en que aquest text no hauria 

de ser d’aplicació, o bé perquè no hi ha un problema d’aparcament a la zona o 

bé perquè l’activitat no genera un problema d’aparcament. 
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