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El Gremi presenta una guia amb productes, serveis i 
avantatges per a tots els establiments agremiats

NOUS CURSOS 100% SUBVENCIONATS PER A TREBALLADORS. INFORMA-TE’N AL GREMI DE RESTAURACIÓ O CLICANT AQUÍ

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El Gremi de Restauració 
de Barcelona, amb la col·la-
boració de CaixaBank, ha 
editat per primera vegada 
una Guia de serveis i pro-
veïdors. Es tracta d’un llibre 
que recull tots els productes 
i serveis que ofereixen les 
empreses proveïdores als 
agremiats, gràcies a l’acord 
de col·laboració que han 
signat amb el Gremi. 

La Guia presenta  nombro-
sos avantatges i ofertes espe-
cials dels quals us podreu 
beneficiar els restauradors 
durant el 2016. L’objectiu 
de la Guia és esdevenir una 
eina útil, de consulta ràpida 
i entenedora, tant per als 
empresaris que vulguin posar 
en marxa un nou negoci com 
per als locals consolidats. 

Al dossier de proveïdors 
trobareu tots els serveis distribuïts 
en els següents àmbits: alimentació; 
assessorament, formació i certificacions; 
reformes, instal·lacions i equipaments; 
gestió del negoci (aparcaments, neteja, 

subministraments, etc.) i altres (oci, 
revistes i diaris). A aquests serveis 
cal afegir tots aquells que ofereix 
el mateix Gremi: assessoria fiscal i 
comptable, assessoria jurídica, gestió 
amb l’Administració, gestió de personal 
i formació. En aquest darrer apartat, 

La Guia ofereix avantatges 
en alimentació, formació i 
reformes, entre d’altres

destaquem l’aposta 
per la formació i pel futur de la 

restauració de la mà de l’Escola Superior 
d’Hostaleria de Barcelona (ESHOB). 
Així mateix, la Guia informa de l’activitat 
constant del Gremi com a interlocutor 
del sector davant les administracions 
públiques i la resta d’actors públics i 
privats. Una activitat que se centra en 
la defensa dels interessos empresarials 
dels restauradors. Finalment, hi trobareu 
tots els projectes de dinamització que 
organitza el Gremi per tal de difondre 
l’oferta de restauració de la ciutat, 
millorar-ne la competitivitat i estimular 
el consum. Per tot això la Guia és una  
bona mostra de tots els avantatges que té 
formar part del Gremi de Restauració de 
Barcelona, associació que ofereix tot el 
suport i serveis per cobrir les necessitats 
del dia a dia dels nostres restauradors. 

En aquesta 
Guia 
CaixaBank 
ofereix 
avantatges 
en la con-
tractació 
del nou 
TPV Tablet, 
la nova 
manera de 
gestionar el 
teu negoci. 
És una eina 
innovadora 
que integra 
el sistema de 
cobrament 
amb targeta, 
així com tot 
el hardware 
del punt 
de venda 
adaptat a 
les teves 
necessitats.
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Professionals (general) 19% 18%

Administradors (general) 37% 35%

Administradors (ingressos 
inferiors a 100.000 euros) 20% 19%

Lloguers / Interessos 20% 19%

CANVIS ALS TIPUS 
DE RETENCIÓ

Aquests canvis són d’aplicació des de l’1 de gener de 2016 

http://www.gremirestauracio.com/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/01/31/8784/-/formacio-subvencionada-100?Itemid=1

