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Catalana Occidente ofereix als agremiats condicions 
avantatjoses en la contractació d’assegurances

El passat any 2015 va 
tancar amb importants 
acords de col·laboració 
entre el Gremi de Res-
tauració de Barcelona 
i companyies tan des-
tacades com ho és 
Catalana Occidente. 
Fruit d’aquest conveni, 
l’entitat ofereix als 
agremiats condicions 
especials en les seves 
prestacions i cobertures 
de caire professional, 
patrimonial i personal. 

En aquest sentit, els 
nostres associats gau-

El president del Gremi de Restauració, Pere Chias, l’agent i assessor de Catalana Occidente, 
Joan Suriol (esquerra de la imatge) i José Juan Rodríguez, director de la sucursal de Sant Cugat.
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diran d’un descompte del 20% anual 
sobre les tarifes de contractació de les 
assegurances de responsabilitat civil, 
comerços i accidents col·lectius i de 
conveni. També l’acord preveu un 15% 
de descompte en la contractació de la 
resta de les assegurances generals. 

Així mateix, Catalana Occidente 

informació i consells sobre els 
productes i serveis que ofereix Catalana 
Occidente. Les visites tindran caràcter 
setmanal, cada dimarts durant tota la 
tarda,  i començaran el proper mes de 
febrer. Un cop s’estableixi relació amb 
els agremiats interessats, la companyia 
vetllarà de manera continuada pels 

Tothom sap que el dret 
d’admissió dóna llibertat al 
propietari d’un establiment 
a decidir qui hi entra i qui no. 
És una facultat que reconeix 
la Constitució dins del dret 
a la llibertat d’empresa. Ara 
bé, cal tenir present que hi ha 
certs límits legals que s’han de 
respectar i que mai no es podrà 
negar l’entrada a una persona 
per raó de naixement, raça, 
sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància 
personal. El propietari, això sí, pot establir 
condicions particulars per prohibir l’entrada o 

l’estada al local, per exemple, a 
persones que estiguin en estat 
d’embriaguesa o que no ves-
teixin adequadament. Aquestes 
condicions, que no poden ser 
arbitràries, subjectives o 
discriminatòries,  caldrà que 
s’espicifiquin en un cartell 
visible a tot el públic, de mides 
no inferiors a 30 cm d’amplada 
per 20 cm d’alçada, i s’hauran 
de comunicar obligatòriament 

per escrit a la Direcció General d’Administració de 
Seguretat (C. Diputació, 355). El Gremi t’ajuda també 
en aquestes gestions. Consulta’ns!

Regulació del 
dret d’admissió 

posa a disposició dels 
establiments agremiats 
un assessorament per-
sonalitzat en la contrac-
tació, tramitació de do-
cumentacions  i tramitació 
i gestió de sinistres. L’agent 
d’assegurances exclusiu de 
la companyia, Joan Suriol 
Bofill -amb més de 13 anys 
d’experiència com a agent 
especialitzat i assessor 
financer del Grup-,  atendrà 
a les oficines del Gremi de 
Restauració les persones 
que prèviament concertin 
cita per rebre l’esmentada 

interessos dels assegurats, 
revisant periòdicament els 
contractes, treballant pel 
perfecte desenvolupament 
dels sinistres que puguin 
patir i perquè mai no es 
puguin sentir desprotegits.

Catalana Occidente és 
la primera companyia 
independent del sector 
assegurador. El grup té més 
de 150 anys d’història,  un 
creixement constant en el 
temps, una plantilla que 
supera els 6.500 empleats, 
presència a 50 països i 
dóna servei a més de 4 

milions de clients. L’entitat és una de 
les companyies més grans del mercat 
espanyol, no vinculada a cap entitat 
financera ni a cap grup estranger. Per 
concertar cita amb Joan Suriol Bofill 
truqueu al Gremi de Restauració 
(Araceli Vargas). Telèfon: 933 018 891 o  
araceli.vargas@gremirestauracio.com.
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