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Tal com assenyalen totes les previsions, 
Barcelona i el conjunt de Catalunya batran 
rècords de turistes en 2013. L’estancament 
del turisme interior espanyol s’ha compensat 
amb fluxos turístics provinents de mercats 
emergents (Amèrica del Nord, Àsia Oriental i 
Europa Oriental). En el cas de la Xina, tot i que 
en xifres absolutes és encara un origen mino-
ritari, resulta especialment estratègic ja que 7 
de cada 10 turistes xinesos que visiten l’Estat 
escullen Catalunya. 

També el turisme rus s’ha incrementat no-
tablement durant 2013. Es tracta, a més, d’un 
perfil de turista amb alt nivell adquisitiu, habi-
tual de les botigues de luxe que ocupen, entre 
d’altres zones, el Passeig de Gràcia de Barce-
lona. 

Principal port de la Mediterrània
Durant 2013 també ha estat notícia el Port 
de Barcelona com a epicentre del turisme de 
creuers al mar Mediterrani. A hores d’ara Bar-
celona és ja el primer port de creuers d’Europa 
i ocupa la quarta posició al rànquing mundial, 
només precedit pels grans ports de l’estat de 
Florida (EUA). La injecció econòmica que ge-
nera aquesta arribada incessant de turistes a 
través del Port s’ha traduït en una constant es-
pecialització de serveis i adaptació de l’oferta a 
aquest perfil de turista que en moltes ocasions 
únicament disposa d’una jornada per gaudir 
dels atractius de la ciutat. De fet, un estudi de 
Turisme de Barcelona valora l’impacte econò-
mic dels creueristes en gairebé 300 milions 
d’euros en 2012, una part important dels quals 
són captats pels establiments de restauració. 

cia amb el Passeig de Gràcia, que finalment 
s’han avançat al primer semestre de 2014 i 
s’executaran en una única fase. Amb aques-
ta intervenció el Govern de la ciutat posa fi 
al debat sobre la remodelació de l’avinguda 
que es va iniciar a l’anterior legislatura. També 
durant 2014 finalitzaran les obres que s’estan 
duent a terme al Passeig de Gràcia, un dels 
carrers més importants de l’Estat en termes 
comercials. I també abans que acabi l’actual 
mandat s’avançarà en el disseny definitiu de 
la futura plaça de les Glòries, que garantirà el 
trànsit fluïd en aquesta zona. 

Sens dubte, ens trobem davant de tres inter-
vencions urbanístiques cabdals per a la ciu-

tat de Barcelona, entre d’altres aspectes, per 
l’activitat comercial i de restauració que gene-
raran un cop hagin conclòs. 

Això no obstant, totes les obres d’aquesta 
magnitud generen incomoditats durant la seva 
execució i afectacions inevitables als negocis 
dels voltants. És per aquest motiu que caldria 
reforçar les accions de comunicació amb 
els representants d’aquest teixit empresarial 
afectat per tal d’anticipar-se o evitar possibles 
complicacions. 

Si volem construir col·lectivament una 
ciutat amb projecció econòmica de present 
i, sobretot, de futur, cal que siguem valents i 
emprenem aquestes reformes que consoli-
den l’atractiu de Barcelona i el seu urbanisme 
d’avantguarda, sensible a les necessitats del 
món veïnal i els agents econòmics.  

L’idil·li entre el turisme i 
Barcelona bat rècords en 2013 
i col·loca Catalunya com a 
principal destinació espanyola
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EL SEMÀFOR

L’inici de les vacances de Na-
dal va coincidir amb l’anunci de 
l’Ajuntament de Barcelona sobre 
les obres de reforma de la Diago-
nal en el seu tram central, entre 
Francesc Macià i la confluèn-

Gaietà Farràs González
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A FONS

Consulta tots els serveis d’assessorament que ofereix el Gremi al seu web, www.gremirestauracio.com

Els tradicionals setrills d’oli d’oliva, 
que havien contribuït a estendre les 
virtuts de la dieta mediterrània, deixa-
ran de formar part de la taula de bars 
i restaurants durant els primers mesos 
de 2014. Aquest canvi es produeix amb 
motiu de l’entrada en vigor del Reial 
decret 895/2013, aprovat pel Govern 
de l’Estat el passat novembre. Així, els 
establiments de restauració hauran de 
fer servir, o bé envasos de poca capa-
citat “etiquetats i proveïts d’un sistema 
d’obertura que perdi la seva integritat 
després de la primera utilització”, és a 
dir, envasos que un cop oberts ja no es 
puguin tornar a tancar, o bé envasos 
etiquetats de major capacitat que no es 
puguin reomplir. 

Un dels objectius que persegueix 
la mesura, tal com han explicat els 
portaveus del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, és pro-
moure el coneixement de les diferents 
varietats d’oli d’oliva entre la població 
espanyola i també entre el turisme; 

aquest interès, argumenten, podria te-
nir un impacte positiu sobre les expor-
tacions d’oli d’oliva.  

La realitat, però, és que l’adopció 
d’aquesta mesura no respon a una de-
manda de les organitzacions de per-
sones consumidores. El sector de la 
restauració ha estat el primer a criticar 
aquest canvi legislatiu. La Federació 
Espanyola d’Hostaleria (FEHR), la pa-
tronal del sector que aglutina gremis 
de tot l’Estat, també el Gremi de Res-

Els envasos d’un sol ús substitueixen els 
setrills d’oli d’oliva a bars i restaurants

Es modifica la normativa sobre envasos d’oli d’oliva i de pinyolada 
d’oliva que els establiments de restauració posen a disposició dels 
consumidors finals; a partir de l’1 de gener de 2014, els envasos hau-

ran de ser d’un sol ús i incorporaran mecanismes per evitar ésser 
reomplerts. Aquesta decisió, però, no compta amb el suport del sec-
tor de la restauració, que veu com s’incrementen els seus costos.   

A partir de l’1 de gener de 2014, l’oli d’oliva i de pinyolada d’oliva que es posi a disposició dels consumidors finals anirà 
en envasos d’un sol ús i que incorporin mecansimes per evitar ésser reomplerts. 

tauració de Barcelona (el president 
Farràs és vicepresident de la Federa-
ció), ha denunciat amb insistència que 
es tracta d’un increment dels costos 
d’aprovisionament d’aquesta matèria 
prima, que castiga novament un sec-
tor molt afectat per la recessió econò-
mica. La FEHR també ha qüestionat 
l’increment de residus que generarà.  

Diversos experts en reciclatge com-
parteixen aquesta hipòtesi. És fàcil 
imaginar que el restaurador, tot i ésser 
permesos els envasos que es puguin 
obrir i tancar però no reomplir, ofe-
reixi una ampolla nova a cada grup de 
comensals. Això suposa que aquell pro-
ducte que no s’hagi fet servir acabarà 
probablement a les escombraries, amb 
el consegüent increment de l’índex de 
malbaratament d’aliments.

Dos mesos de moratòria
Tot i que aquestes obligacions en ma-
tèria d’envasos són vigents des de l’1 
de gener de 2014, durant els mesos de 
gener i febrer els restauradors podran 
donar sortida als olis d’oliva i de pin-
yolada d’oliva adquirits prèviament a 
través d’altres tipus d’envasos (majori-
tàriament, els setrills). 

La mesura aprovada pel Govern de 
l’Estat ja va ser objecte de debat a la 
Comissió Europea, qui finalment va 
desatendre la petició espanyola en con-
siderar que suposaria un excés de zel 
regulador. 

S’estableix una moratòria de 
dos mesos per a olis ja adquirits 
que finalitzarà l’1 de març

Escaneja aquest codi amb el 
teu smartphone per accedir a 
la circular elaborada pel Gremi 
sobre el Reial decret 895/2013



Tot i mantenir-se 
com a primer ae-
roport de l’Estat en 
xifres absolutes, 

el descens de 5,5 
milions de passatgers 

a l’aeroport de Madrid-Barajas, una 
disminució del 12% respecte l’any 
anterior, obliga a dissenyar amb urgència un pla de xoc que 
reactivi el trànsit de passatgers al principal aeroport de la co-
munitat de Madrid i, de retruc, el turisme que se’n deriva. 

La ciutat de Barce-
lona tanca, un cop 
més, un exerci-
ci esplèndid pel 

que fa al volum de 
turistes, un èxit que 

avala la gestió de l’àrea d’Economia, 
Empresa i Ocupació. El creixement 
sostingut dels darrers anys confirma l’atractiu interna-
cional de Barcelona, que durant 2014 es consolidarà tam-
bé com a principal port de creuers de la Mediterrània.   

Malgrat no haver 
pogut aturar el 
canvi legislatiu 
en matèria d’olis 

envasats, la inter-
venció de Jose María 

Rubio al capdavant de la Federació 
Espanyola d’Hostaleria demostra la 
solvència d’aquesta organització empresarial que defensa 
els interessos de la restauració davant l’administració cen-
tral de l’Estat i les institucions de la Unió Europea. 
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Les patronals de la restauració i els sindicats 
acorden la modificació de l’acord laboral

La Federació Espanyola d’Hostaleria 
(FEHR) i la Confederació Espanyola 
d’Hotels i Allotjaments Turístics (CE-
HAT), juntament amb els dos sindicats 
majoritaris, van acordar el passat mes 
de desembre l’adaptació de l’Acord La-
boral Estatal d’Hostaleria (ALEH) a la 
darrera reforma laboral.
L’ALEH és un conveni estatal del sec-
tor de l’hostaleria que garanteix unes 
condicions de mercat laboral únic a 
tot l’Estat permetent, al mateix temps, 
l’existència de determinats àmbits que 
poden ser objecte de negociació a ni-
vell autonòmic. L’ALEH regula, entre 
d’altres aspectes, la classificació pro-
fessional, el període de prova dels con-
tractes, la formació professional i els 
contractes formatius. 

Així, els capítols que han estat actua-
litzats fan referència al règim de clas-
sificació professional i al model de 
formació i qualificacions per al sector. 
Concretament, el sistema de classifica-
ció professional se simplifica en tres 
grups (amb l’excepció dels ajudants de 

NOTÍCIES EL SEMÀFOR

Sònia Recasens
Segona tinent d’alcalde de Barcelona

Quan encara no disposem de dades ofi-
cials, sembla que l’optimisme ha estat la 
tònica predominant de la darrera cam-
panya de Nadal al comerç barceloní, un 
optimisme que s’hauria traduït en un 
increment, encara tímid, de les vendes. 
El repunt del comerç intern, un dels in-
dicadors de la recuperació econòmica 
amb més incidència real sobre la po-
blació, apunta al retorn de la confiança 
perduda des de l’inici de la crisi. També 
l’increment del turisme hi ha contri-
buït gràcies a la implementació d’una 

El repunt de les compres de Nadal dóna una treva als comerciants
agenda que, amb actes multitudinaris 
com la festa de benvinguda de l’any 
nou celebrada a l’avinguda de Maria 
Cristina, pretén reforçar l’atractiu de la 
ciutat durant les festes de Nadal. Així 
mateix, es consolida la importància de 
l’enllumenat de Nadal, una iniciativa de 
l’Ajuntament.   

Aquest repunt de la facturació podria 
marcar l’inici d’un canvi de tendència i 
posar fi al descens de les vendes que als 
darrers anys ha castigat els comerços 
barcelonins. 

Jose María Rubio
President de la FEHR

José Manuel Vargas
President d’AENA

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

Per a més informació, contacteu amb el Departament 
Jurídic del Gremi, que us assessoran sobre l’abast 
d’aquest nou acord  

Com cada any, l’enllumenat de Nadal omple de color 
els carrers de Barcelona. A la fotografia, el Portal de 
l’Àngel, una de les artèries comercials de la ciutat.

cambrer) i elimina les anteriors catego-
ries professionals. Amb aquest sistema 
es pretén millorar les condicions de 
mobilitat funcional entre les diferents 
categories, fet que augmentarà el dina-
misme intern de les empreses del sec-
tor. 
També s’ha modificat el capítol que re-
gula el sistema de formació professio-
nal per tal d’incorporar a l’acord esta-
tal la Fundació Laboral d’Hostaleria i 
Turisme, creada per les organitzacions 
empresarials del sector i els sindicats 
per tal de promoure activament la pro-
fessionalització dels treballadors i tre-
balladores del sector.

La modificació permetrà una 
major mobilitat funcional a les 
empreses de restauració

A partir del 31 de desembre de 2014, en què entra en 
vigor la modificació, desapareixeran les categories 
professionals i seran substituïdes per tres grups. 
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