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El passat 1 d’octubre el Gremi de Restaura-
ció de Barcelona va iniciar una nova onada 
de visites informatives a totes les terrasses 
de la ciutat per tal de contribuir al coneixe-
ment de l’Ordenança de terrasses. Aquesta 
acció se suma a les campanyes informatives 
que havia desenvolupat l’Ajuntament durant 
els mesos de febrer i maig. Així doncs, a dia 
d’avui s’ha visitat la meitat de les 4.200 te-
rrasses i escaig que, en disposar d’una llicèn-
cia amb anterioritat a l’entrada en vigor de 
l’Ordenança, es trobaven subjectes al règim 
transitori. En aquest sentit, els restauradors 
es mostren molt interessats a conèixer les 
implicacions dels articles 10 i 11, que fixen 
les distàncies entre els elements de la terras-
sa i el mobiliari urbà i que entren en vigor el 
proper 1 de gener. 

A més, l’oficina d’atenció als establiments 
amb terrassa del Gremi, a la qual es poden 
adreçar tots els establiments de restaura-
ció de la ciutat, ha rebut ja més de 300 pe-
ticions per consultar dubtes concrets, entre 
d’altres aspectes, sobre les característiques 
dels elements de la terrassa. És per això que 
el Gremi està organitzant xerrades informa-
tives amb diversos proveïdors d’elements de 
terrassa compatibles amb l’Ordenança. La 
bona acollida que està tenint aquest servei 
especial endegat pel Gremi posa de manifest 
la necessitat que els canvis normatius pro-
funds s’acompanyin de processos especials 
d’informació i, quan les circumstàncies ho 
permeten, d’un conjunt de moratòries que ga-
ranteixin que el sector afectat pot adaptar-se 
a la nova situació de manera progressiva. 

també els vegetarians) ha anat creixent als 
darrers anys i a dia d’avui ja és habitual que 
els bars i restaurants dissenyin menús que 
tenen en compte aquestes circumstàncies. 
Gràcies a aquesta política inclusiva, to-
thom pot gaudir de l’oferta de restauració 
de la ciutat. Aquest grau de conscienciació 
s’estén també a les administracions públi-
ques, des de l’Ajuntament de Barcelona fins 
a les institucions de la Unió Europea. Ara, 
l’aplicació directa d’un reglament comunita-
ri farà que la restauració doni un pas més 
i incorpori noves indicacions que reforcen 
la informació alimentària posada a dispo-
sició del client. Concretament, tots aquells 
establiments on es preparen aliments per 
ser consumits de manera immediata (bars i 
restaurants, però també hotels i menjadors 
escolars, entre d’altres) hauran d’informar 
de la presència d’ingredients o coadjuvants 

tecnològics que puguin causar al·lèrgies o 
intoleràncies o que, havent format part del 
procés d’elaboració, continuïn presents al 
producte acabat, tot i que de forma modifi-
cada. 

Per garantir el compliment d’aquestes 
obligacions, el Gremi posa a disposició dels 
establiments agremiats una formació espe-
cífica adreçada als treballadors. D’aquesta 
manera, cambrers, caps de sala, cuiners i 
la resta de treballadors del sector podran 
informar correctament sobre la presència 
d’al·lèrgens als àpats que s’ofereixin.

El Gremi de Restauració ja 
ha visitat la meitat de les 
terrasses de la ciutat que han 
d’adaptar-se a l’Ordenança
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A hores d’ara és habitual trobar a 
Barcelona bars i restaurants que 
tenen en compte les necessitats de 
celíacs, al·lèrgics i intolerants

La consciència social al voltant 
de les necessitats alimentàries 
especials d’alguns grups de po-
blació (celíacs, al·lèrgics o into-
lerants a determinats aliments 
i, en un pla totalment diferent, 

Pere Chias Suriol

Amb el suport de
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mediambiental. Segons la FEHR, el 
consum elèctric mitjà per establiment 
és d’entre 1.200 i 30.000 kW/mes, que 
es tradueix en una despesa d’entre 300 
i 4.000 euros. La renovació dels equips 
permetria reduir el consum elèctric to-
tal de l’establiment en un 15%; l’estalvi 

El Gremi se suma a la FEHR i reclama  
un pla estatal per modernitzar el sector 

Després de més d’un lustre de recessió econòmica, les principals entitats representatives de 
la restauració han cridat l’atenció sobre la necessitat que l’Estat dissenyi un pla d’ajudes per-
què el sector faci front a les inversions que, ajornades durant la crisi, permetran modernitzar 
els bars i restaurants de tot el país, renovar equipaments i reduir la despesa energètica

La FEHR, en el marc del XV Congrés Nacional d’Hostaleria, va voler re-
tre un homenatge a diverses sagues familiars del món de la restauració 
que, generació rere generació, han fet de l’esforç i la qualitat els trets 
més característics dels seus establiments. Una d’aquestes sagues ho-
menatjades ha estat la família Torralba, que des de la dècada dels 40 es 
troba al capdavant del restaurant Amaya, a la Rambla. El relleu gene-
racional s’ha produït en incorporar-se Laia i Mireia Torralba, a la cuina 
i a la gestió del negoci, respectivament, filles d’Ignasi Torralba, actual 
vicepresident segon del Gremi de Restauració de Barcelona. 

LA FAMÍLIA TORRALBA, HOMENATJATS PER LA FEHR

La Federació Espan-
yola d’Hostaleria 
(FEHR), el Gremi de 
Restauració de Barce-
lona i altres entitats 
del sector han aler-
tat sobre la necessi-
tat que el Govern de 
l’Estat posi en marxa 
un pla per a la soste-
nibilitat ambiental i 
l’eficiència energètica 
a l’hostaleria espanyo-
la que impulsi la mo-
dernització, l’estalvi 
i l’ús d’equipaments 
més eficients als es-
tabliments de restau-
ració i a allotjaments 
hotelers. La propos-
ta, que ja ha estat 
posada en coneixe-
ment del Ministeri 
d’Indústria, Energia 
i Turisme, demana la 
creació d’un programa 
d’ajudes i subvencions 
per promoure que 
l’empresariat de la res-
tauració modernitzi les 
seves instal·lacions. 
La renovació de la ma-
quinària, dels sistemes 
de climatització i la 
implementació de tec-
nologies més eficients 
conduirien a un estalvi 
en la despesa ener-
gètica i, a més, a una 
reducció de l’impacte 

El passat 27 d’octubre es va consti-
tuir la Comissió Tècnica de Terrasses, 
l’òrgan col·legiat de caire consultiu i de 
proposta a qui l’Ordenança de terras-
ses, en vigor des del passat 1 de gener 
de 2014, encarrega el seguiment del 
desplegament de la norma i que haurà 
de pronunciar-se sobre alguns dels 
seus aspectes clau. A l’òrgan hi tenen 
representació les gerències d’Hàbitat 
Urbà i d’Economia, Empresa i Ocupa-
ció i també el Gremi de Restauració 
de Barcelona, que representa el sector 
i defensa els seus interessos, així com 
les entitats patronals del comerç. La in-
corporació del Gremi va ser instada per 
la pròpia entitat, atesa la conveniència 
que un espai de debat d’aquestes carac-
terístiques incorporés la veu del sector 
afectat. 

Així doncs, de conformitat amb 
l’article 91 de l’Ordenança, correspon a 

la Comissió Tècnica de Terrasses, en-
tre d’altres funcions, valorar, a través 
de l’informe pertinent, les propostes 
municipals de distribucions prèvies i 
d’ordenacions singulars (que establiran 
els detalls de la distribució de terrasses 
a espais com la Rambla de Catalunya, 
l’avinguda del Paral·lel, la Rambla, la 
Diagonal, la Rambla del Poblenou, etc.). 
La Comissió també s’haurà de pronun-
ciar sobre la possible modificació de 
les característiques dels elements de 
les terrasses. 

El Gremi assisteix a la 
constitució de la Comissió 
Tècnica de Terrasses

El Gremi farà que l’opinió 
dels restauradors s’incorpori 
als debats de la Comissió

anual se situaria entre els 2.000 i els 
7.200 euros. Segons José María Rubio, 
president de la FEHR, “durant els anys 
de crisi s’ha generat un problema de 
modernització d’equipaments. Les difi-
cultats que han travessat els locals de 
restauració i la manca de finançament 

han impedit que el sector es renovi de 
manera adequada i redueixi els costos 
energètics”. 
Aquesta petició arriba poc després que 
la FEHR hagi celebrat el XV Congrés 
Nacional d’Hostaleria els dies 14 i 15 
d’octubre a Toledo. 



3Segueix tota l’actualitat del Gremi al seu Twitter, @RestauracioBCN

Tres generacions de 
restauradors ava-
len l’excel·lència de 
la família Torralba, 

vinculada des dels 
anys 40 a l’emblemàtic 

restaurant Amaya, a la Rambla. 
Aquesta saga hostalera, on el relleu generacional està ga-
rantit gràcies a l’entrada de Laia i Mireia Torralba al negoci, 
va ser homenatjada al Congrés Nacional d’Hostaleria de la 
FEHR, que va tenir lloc els dies 15 i 16 d’octubr a Toledo.  

El Gremi ofereix als visitants d’HOSTELCO 
una selecció de restaurants de la ciutat

NOTÍCIES EL SEMÀFOR

El passat 22 de setembre el Gremi 
de Restauració de Barcelona, a tra-
vés de la Confederació Empresarial 
d’Hostaleria, Restauració i Aparta-
ments Turístics de Catalunya, va signar 
l’acord de pròrroga del text del conve-
ni col·lectiu de treball del sector de la 
indústria de l’hostaleria i el turisme de 
Catalunya pels anys 2014, 2015 i 2016. 
Aquest acord prorroga l’anterior text 
del conveni col·lectiu i introdueix al-
gunes modificacions parcials. La prin-
cipal novetat té a veure amb el règim 
de retribucions. Concretament, es mo-

Es prorroga el conveni col·lectiu de treball de l’hostaleria
difiquen les taules salarials a partir d’un 
increment lineal de 0,6% pel 2014 (a 
efectes d’1 de gener de 2014), de 0,8% 
pel 2015 i de 0,9% pel 2016. 

També es modifica l’àmbit funcional 
del conveni (és a dir, quines activitats 
es troben subjectes a les seves disposi-
cions) i s’hi inclouen les vivendes d’ús 
turístic i els establiments de comerç ali-
mentari amb degustació (fleques, pas-
tisseries, etc.) quan l’activitat principal 
consisteixi a vendre aliments i begudes 
per ser consumits al propi local o a la 
terrassa degudament autoritzada.  

Ignasi Torralba
Propietari del restaurant Amaya

L’acord assolit, que prorroga l’actual conveni col·lectiu 
de treball pels sectors de l’hostaleria i el turisme, pre-
veu un increment lineal en matèria de retribucions pels 
anys 2014, 2015 i 2016. 

El fitxatge recent de 
Manel Morillo, que 
assumeix, entre 
d’altres funcions, la 

gestió de l’empresa 
a Catalunya, reforça el 

caràcter dinàmic i emprenedor dels 
quadres directius d’El Asador de Aranda, un dels màxims 
exponents de la cuina tradicional castellana que a dia d’avui 
compta amb 5 establiments a Barcelona, així com a les prin-
cipals ciutats de l’Estat (Madrid, Sevilla, València, etc.). 

Manel Morillo
Director regional d’El Asador de Aranda

Els bons resultats 
aconseguits a la 
darrera edició 
d’HOSTELCO, que 

en aquesta ocasió 
s’ha celebrat conjun-

tament amb Fòrum Gastronòmic, han 
complert les expectatives i han posat de manifest la capaci-
tat de l’equip de Fira de Barcelona dedicat a aquest saló, amb 
Isabel Piñol al capdavant, per reforçar el rol organitzatiu i 
dinamitzador de l’entitat, així com la seva centralitat.  

Isabel Piñol
Directora del saló HOSTELCO

Citrus, El 
Cangrejo Loco, 
Miu Japonés 
i El Principal 
formen part 
de Barcelona 
Gourmet 
HOSTELCO. 
Escaneja aquest 
codi amb el teu 
smartphone per 
accedir a la guia 
completa  de 
restaurants

Amb motiu de l’edició 
d’enguany del saló in-
ternacional HOSTEL-
CO, dedicat als equi-
paments propis dels 
sectors de la restaura-
ció i l’hoteleria, el Gre-
mi va dissenyar una 
acció de dinamització 
que va posar a l’abast 
dels més de 30.000 vi-
sitants d’HOSTELCO 
una acurada selecció 
de restaurants de la 
ciutat. La quarantena 
de restaurants de la 
guia Barcelona Gour-
met HOSTELCO van 
oferir als visitants menús i propostes 
gastronòmiques fetes a mida d’un 
esdeveniment tan important per al 
sector, àpats que van acompanyar 
amb el sabor de MARTINI® Roya-
le, l’exclusiu còctel que combina 
MARTINI® Bianco o Rosato amb 
un delicat vi espumós d’Itàlia. Amb 
Barcelona Gourmet HOSTELCO 
el Gremi de Restauració, gràcies al 
patrocini de MARTINI® i mytaxi i 
al suport de Fira de Barcelona, se 
suma a les accions de dinamitza-
ció turística a la ciutat vinculades 
al turisme de congrés i reforça la 
seva col·laboració amb Fira.



Descobreix un innovador servei

que permetrà als clients del teu bar o restaurant
connectar-se sense registres ni contrasenyes. 


