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DOCUMENT DE TRANSPARÈNCIA DEL GREMI DE RESTAURACIÓ DE 
BARCELONA 

 
 
Àmbit territorial 

L’àmbit territorial de l’associació és la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

L’Associació és una organització sense ànim de lucre, que respon als principis 

democràtics pel que fa a l’organització i al funcionament, i que garanteix 

l’autonomia de les persones físiques o jurídiques que la constitueixen, sense 

perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords que adopten vàlidament 

els òrgans de govern de l’associació en les matèries que afecten l’associació i 

l’interès comú de les persones afiliades. 

Podran formar part de Gremi els autònoms amb treballadors/ores per compte 

aliena i les empreses, ja siguin persones físiques i/o jurídiques que realitzin 

qualsevol activitat de restauració o gastronòmica  sigui quina sigui la seva 

denominació o identificació que adoptin i encara que simultaniegin la seva 

activitat de restauració amb qualsevol altra. 

 
Finalitats 
 
Constitueixen els fins de l’associació: 
 
 

a) La representació, defensa i promoció dels interessos professionals, 
econòmics, socials i culturals de tots els afiliats, en l’àmbit públic i front a 
tercers, així com els laborals, concretats en la negociació col·lectiva 
laboral, el plantejament de conflictes col·lectius de treball, el diàleg 
social i la participació institucional en els organismes de les 
administracions públiques. 
 

b)  Establir, mantenir i fomentar contactes i col·laboracions amb les entitats 
locals, autonòmiques, provincials, estatals i internacionals  publiques i 
privades que redundin en favor dels interessos del Gremi 
 

c) Programar les accions adients per aconseguir millores socials i 
econòmiques per als seus afiliats. 
 

d) La prestació de tot tipus de serveis als seus associats. 
 

e) La participació directa o indirecta en la formació professional empresarial 
del ram de la restauració. 
 

f) L’elaboració, difusió i execució de programes de dinamització del sector. 
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g) La intervenció en les relacions laborals mitjançant la negociació 

col·lectiva, el plantejament de conflictes col·lectius, el diàleg social i la 
participació institucional en els organismes públics de les 
administracions públiques laborals.  
 

h) La defensa i mediació en els problemes financers o socials del sector i 
en els concerts fiscals així com la impugnació dels actes o disposicions 
lesives als seus interessos. 
 

i) Tots aquells de naturalesa anàloga que es considerin necessaris i 
convenients per al compliment de les seves finalitats i per a la defensa 
dels legítims interessos dels seus membres 

 

 
Membres de l’Associació  
 
Poden ser membres de l’associació els empresaris/àries persones físiques o 
jurídiques i els autònoms amb treballadors/ores per compte aliena, que duguin 
a terme la seva activitat professional o econòmica dins l’àmbit territorial de 
l’associació, amb l’única condició de complir aquests estatuts. 
 
Podran ser considerades persones associades d’honor, protectores i/o 
col·laboradores totes aquelles persones físiques o jurídiques que, interessades, 
i a judici de la Junta de Govern, col·laborin amb especial dedicació i de forma 
rellevant amb les finalitats de l’associació empresarial, bé per la seva tasca 
especialment meritòria, bé per les aportacions econòmiques. Aquestes 
persones podran assistir i participar a l’Assemblea General i a les Juntes 
Directives i de Govern amb veu però sense vot i quedaran exemptes de 
qualsevol obligació econòmica envers l’Associació 
 
L ‘afiliació a l’associació comporta preceptivament el pagament de la quota, 
segons el barem que fixi l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva 
de conformitat amb aquests estatuts. L’esmentat barem de quotes s’aplica per 
igual a tots els membres de l’associació. 
 
 
ÒRGANS DE GOVERN: 
 
L’ASSEMBLEA GENERAL 
 
La màxima funció de govern l’exerceix l’Assemblea General la qual pot delegar 
les seves facultats a la Junta de Govern 
 
L’Assemblea General es constitueix amb totes les persones afiliades de ple 
dret que han satisfet les quotes establertes reglamentàriament. 
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Els acords que s’adopten a l’Assemblea General de conformitat amb els 
estatuts, són obligatoris per a totes les persones afiliades. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat que s’encarrega de l’assessorament i la 
col·laboració en la gestió de l’associació. Les seves funcions seran les de 
representar el Gremi i assessorar els seus òrgans en totes les decisions que li 
siguin plantejades. Els càrrecs que componen la Junta Directiva no són 
remunerats. 
 
 
LA JUNTA DE GOVERN 
La Junta de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de l’associació que 
s’encarrega de dirigir l’activitat del Gremi en tots els seus aspectes tant 
econòmics com socials. Col·labora amb la tasca i gestió del President. 
 
 
EL PRESIDENT 
 
El president/a és el càrrec de més alt rang de l’associació i s’encarrega de 
dirigir els òrgans de l’associació: l’Assemblea General, la Junta Directiva i la 
Junta de Govern així com tota la seva estructura organitzativa. Li són atribuïdes 
totes les competències de direcció, representació i executives que no siguin 
expressament designades a d’altres òrgans de l’Associació. 
El President és escollit per l’Assemblea General. 
 
 
EL SECRETARI 
 
Correspon al Secretari amb el suport de l’estructura tècnica organitzativa del 
Gremi: 
a) Assistir el president/a de l’associació en totes les matèries que siguin de la 
seva competència. 
b) Ocupar la Secretaria de l’Assemblea General i de la Junta de Govern i la 
Junta Directiva, assistir a les reunions que es realitzin i aixecar les actes 
corresponents dels acords que s’hi adoptin. 
c) Custodiar la documentació de l’associació. 
d) Lliurar les certificacions que se sol·licitin amb el vistiplau del president/a. 
e) Les altres tasques que corresponen a la condició de secretari/ària o bé que li 
assignin els òrgans de govern de l’associació. 
 
EL TRESORER 
 
El tresorer/a coadjuva al President en la comptabilitat de l’associació amb el 
suport de l’estructura tècnica organitzativa de l’entitat.  
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Organigrama de l’entitat 
 
Junta Directiva 

 

1 Presidència Pere Chias La Font de Prades 

2 Vicepresidència primera Isidre Gironès Ca l’Isidre 

3 Vicepresidència segona Artemi Nolla AN Grup 

4 Vicepresidència tercera Aladino Fernández / Leyla 
Escudero 

Grup El Reloj 

5 Vicepresidència quarta Ignasi Torralba / Mireia 
Torralba 

Amaya 

6 Vicepresidència cinquena Juan Carlos Iglesias Grup Rías de Galicia 

7 Secretaria Anna Matamala Moka 

8 Tresoreria Fernando Díaz La Llimona 

9 Vocal Anna Calpe L’Oliana, El Cercle i La 
Clara 

10 Vocal Rosa María Esteva Grup Tragaluz 

11 Vocal Marga Farga Grup Farga 

12 Vocal Alfons Herrero El Cangrejo Loco 

13 Vocal Carme Servitje / Marc 
Mauri 

Mauri 

14 Vocal Josep Solà / Núria Solà Bodega Sepúlveda 

15 Vocal Santiago Soteras Grup Soteras 

16 Vocal Joan Balsells Grup Repris 

17 Vocal Ramón Bordas Grup Costa Este 

18 Vocal José Cacheiro Grup Cacheiro 

19 Vocal César García Andilana 

20 Vocal Jose M. Franco La Paciència 

21 Vocal Ignacio Furest Red Fish 

22 Vocal Rafael Martínez Can Xurrades 

23 Vocal Javier de las Muelas Dry Martini 

24 Vocal Javier Sánchez Grup Salamanca 

25 Vocal José Viguin Shôko 

26 Vocal Jordi Palou Can Palou 

 
Junta de Govern 

 

1 Presidència Pere Chias La Font de Prades 

2 Vicepresidència primera Isidre Gironès Ca l’Isidre 

3 Vicepresidència segona Artemi Nolla AN Grup 

4 Vicepresidència tercera Aladino Fernández / Leyla 
Escudero 

Grup El Reloj 

5 Vicepresidència quarta Ignasi Torralba / Mireia Amaya 
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Torralba 

6 Vicepresidència cinquena Juan Carlos Iglesias Grup Rías de Galicia 

7 Secretaria Anna Matamala Moka 

8 Tresoreria Fernando Díaz La Llimona 

9 Vocal Anna Calpe L’Oliana, El Cercle i La 
Clara 

10 Vocal Rosa María Esteva Grup Tragaluz 

11 Vocal Marga Farga Grup Farga 

12 Vocal Alfons Herrero El Cangrejo Loco 

13 Vocal Carme Servitje / Marc 
Mauri 

Mauri 

14 Vocal Josep Solà / Núria Solà Bodega Sepúlveda 

15 Vocal Santiago Soteras Grup Soteras 

 
 
Inscripció 
 
Consta inscrita al Registre de l’Oficina Pública de Dipòsit d’estatuts i 
organitzacions sindicals i empresarials de l’àmbit de la Direcció General 
de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, 
Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Secció de 
Registres Laborals, Exp. Núm. 770800036/79/2/1. 
 
Normativa aplicable  
 
Constituïda a l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola, la Ley 
Orgánica del Derecho de Asociación, la Llei 19/1977, d’1 d’abril, d’associació 
sindical i del Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels estatuts de 
les organitzacions i consta inscrita a l’Oficina Publica de Dipòsit d’Estatuts 
d’Organitzacions Empresarials i Sindicats de treballadors del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya. La citada Associació es subjecta a les 
disposicions que s’estableixen en aquests estatuts i a la Llei 4/2008 de 24 
d’abril del llibre III del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques i  
està dotada de la capacitat jurídica i de la capacitat d’obrar necessàries per a la 
realització dels seus fins. 
 
Subvencions  
 
El Gremi de Restauració de Barcelona ha rebut les següents subvencions: 
 
Ajuntament de Barcelona: 
 
A. Subvencions  
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Exercici 2015 – 25.000 € - Import atorgat a través del procediment de 
subvencions ordinàries, i que ha estat destinat a l’execució dels següents 
projectes: 
 

- 10.000 €  - Projecte “De Tapes per Barcelona” 
- 5.000 € - Pla Formatiu Sectorial de la Restauració 
- 3.000 € - Pla de Comunicació Interna 
- 7.000 € - Projecte “El Gremi t’ajuda” 

 

En cap d’aquests casos el finançament públic rebut supera el 50% del cost total 
del projecte”. 
 
Exercici 2016 – 27.000 € - Import atorgat a través del procediment de 
subvencions ordinàries, i que ha estat destinat a l’execució dels següents 
projectes: 
 

- 10.000 € - Projecte “De tapes per Barcelona” 
- 5.000 € - Pla formatiu sector de la restauració 
- 7.000 € - El Gremi t’ajuda 
- 5.000 € - Nova edició de la guia de restaurants vegetarians 

 
En cap d’aquests casos el finançament públic rebut supera el 50% del cost total 
del projecte”. 
 
Dintre de la convocatòria ordinària de subvencions, es financen també els dos 
projectes següents, que finalment no són executats, cosa que motiva el retorn 
de les quantitats percebudes: 
 

- Accions de dinamització al voltant de la celebració del centenari del 
músic barceloní Enric Granados 

- Family Fans 
 
 
B. Conveni de col·laboració 
 
2016 
El 30 de desembre de 2016 se signa el conveni de col·laboració específic entre 
l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració de Barcelona derivat de 
l’acord marc per al desenvolupament d’accions de suport i impuls al sector de 
la restauració i la gastronomia a la ciutat e Barcelona.  
 
El conveni preveu l’execució per part del Gremi dels següents projectes: 
 

- Creació del distintiu Insigna 
- Ruta Meet&Eat 
- Ruta De tapes per Sant Andreu 
- Elaboració d’un llibre blanc amb propostes de treball sobre la normativa 

de terrasses 
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- Terrasses d’Europa 
 
El cost total d’aquests projectes és de 150.055 €. L’aportació municipal és de 
75.000 €. 
 
2017 
El 20 de novembre de 2017 se signa el conveni de col·laboració específic entre 
l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració de Barcelona derivat de 
l’acord marc per al desenvolupament d’accions de suport i impuls al sector de 
la restauració i la gastronomia a la ciutat e Barcelona.  
 
El conveni preveu l’execució per part del Gremi dels següents projectes: 
 

- Impressió i presentació del llibre blanc de les terrasses de Barelona 
- Presentació del distintiu Insigna 
- Pla formatiu sectorial 2017 
- Reforç de l’estructura administrativa 
- De tapes per Barcelona 
- Guia de serveis i proveïdors del Gremi 

 
El cost total d’aquests projectes és de 150.000 €. L’aportació municipal és de 
75.000 €. 
 
 
 
Generalitat de Catalunya: 
 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya  
 
Exercici 2015 – 22.900 € - Import atorgat a través del procediment de 

subvencions ordinàries.  
 
Exercici 2016 – 22.300 € - Import atorgat a través del procediment de 

subvencions ordinàries.  
 
Exercici 2017 – 26.000 € - Import atorgat a través del procediment de 
subvencions ordinàries. 
 
 
 
Consorci per la Formació Contínua de Catalunya: 
 
Exercici 2015 – 116.960 € - Import atorgat pel desenvolupar activitats 
formatives professionals intersectorials. 
 
Exercici 2016 – 74.521,89 € - Import atorgat pel desenvolupar activitats 
formatives professionals intersectorials. 
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DARRERA ACTUALITZACIÓ: 22/03/2018 


