
¿QUIERES VENDER LOTERÍA DE NAVIDAD EN TU ESTABLECIMIENTO? EL GREMI TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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FINS AL 16 DE DESEMBRE VINE A COMPRAR LES PARTICIPACIONS DEL GREMI DE LA GROSSA DE CAP D’ANY. SORT!

La setmana passada es va presentar una 
nova guia del Gremi que recull més de 40 
establiments aptes per al públic celíac, 
repartits per tota la ciutat, amb molta varietat 
d’oferta gastronòmica i de preu. A la cita van 
assistir representants de la política municipal, 
membres de l’Associació de celíacs de 
Catalunya i un nodrit grup de restauradors 
barcelonins. La guia la podeu aconseguir 
gratis al Gremi de Restauració, a l’Associació 
de celíacs, als restaurants participants i a les 
OAC de Barcelona. Avui, divendres 4, comprant 
al quiosc la revista Time Out hi trobareu 
encartada una versió reduïda de la guia.

El Gremi impulsa la nova 
guia de Restaurants sense 
gluten de BarcelonaAmb l’arribada del fred i els imminents 

àpats nadalencs es fa imprescindible 
una bona tassa de cafè. Un producte 
amb qualitat que Cafès Cornellà us 
garanteix a tots 
els agremiats a 
partir del conveni 
de col·laboració 
signat recentment 
entre l’empresa 
gironina i el Gremi 
de Restauració.
Cafès Cornellà té 
l’experiència de 
gairebé 100 anys 
al sector, així com 
tot el coneixement 
i la tecnologia per 
elevar el cafè a la 
màxima categoria 
g a s t r o n ò m i c a . 
També promou 
una nova cultura del cafè, basada en la 
qualitat constant i en la col·laboració 
directa amb l’establiment i el barista, per 
donar satisfacció diària, tassa a tassa, al 
consumidor final. A més de la qualitat 
i la trajectòria, l’empresa cafetera es 
caracteritza per donar un servei just i a 
temps que superi les expectatives dels 
seus clients.

Cafès Cornellà, en base a la seva 
àmplia experiència, ofereix als agremiats 

Cafès Cornellà, un segle torrant cafè
formació gratuïta per ensenyar-vos  el 
procés complet d’elaboració d’un bon 
cafè. També analitza l’aigua dels vostres 
locals, fa propostes de millora per 

aconseguir un cafè perfecte, informa 
de noves tendències i com aplicar-les 
a cada establiment de forma exitosa. 
Així mateix, als agremiats us ofereix 
descomptes especials en la compra del 
producte en funció del volum. 

Aquests són alguns dels beneficis que 
ens porta el nou marc de col·laboració 
del Gremi amb una important empresa 
del sector. Informeu-vos-en al 972 476 
300 o a cafescornella@cafescornella.es.

El Ministeri d’Hisenda ha publicat una ordre per desenvolupar l’anomenat 
règim de mòduls  per al 2016 amb modificacions que aclareixen com queden 
els límits d’aplicació. Fins ara no hi havia unanimitat entre els experts sobre 
el significat exacte de les primeres normatives. Ara els empresaris podran 

tributar pel sistema de mòduls als anys 2016 i 2017 si l’anterior no superen 
els 250.000€ en ingressos i el mateix en despeses. Aquest aclariment deixa 
sense efecte els límits que vam publicar al newsletter del 5 de novembre. 
Gestoria del Gremi. T. 935 522 967 / assessoria@gremirestauracio.com.

NOVETATS FISCALS 2016 (Règim de mòduls)


