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ACCEDEIX A L’APLICACIÓ GRATUÏTA DE GESTIÓ D’AL·LÈRGENS QUE T’OFEREIX EL GREMI ENTRANT A  WWW.CARTAON.ES

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Servicios de Hostelería, 30 anys proporcionant personal per 
a empreses de restauració i esdeveniments del sector

L’èxit de qualsevol  esdeveniment o àpat 
de celebració –familiar o empresarial- 
passa, sense cap mena de dubte, per la 
professionalitat de les persones que hi 
intervenen.  Servicios de Hostelería fa 
gairebé tres dècades que es dedica a se-
leccionar els cuiners, maîtres, cambrers, 
coctelers, talladors de pernil, personal 
de neteja, etc., més adequats per a cada 
ocasió. L’equip format per professionals 
joves i experimentats, liderat per Carlos 
Camacho, treballa per a empreses del 
sector de la restauració, càtering, hosta-
leria, esdeveniments i promocions. 

Servicios de Hostelería aporta solu-
cions a la mida de les necessitats de 
cada client i ofereix serveis integrals 
per planificar amb èxit qualsevol tipus 
de celebració, tant sigui senzilla com 
multitudinària. Així mateix, si el client 
ho sol·licita, s’encarrega de les gestions 
de contractació dels serveis comple-
mentaris al càtering per poder facilitar 
l’organització global de l’esdeveniment. 
L’empresa garanteix sempre una atenció 

personalitzada per a cada client, les 24 
hores del dia i els 365 dies de l’any. 

Gràcies a l’acord de col·laboració en-
tre el Gremi i Servicios de Hostelería, els 
agremiats us podeu beneficiar del 10% de 

descompte en tots els seus serveis. Per a 
més informació i contractació contacteu 
amb Carlos Camacho: Tel. 646 472 604,   
carloscamacho@serviciosdehosteleria.com 
o www.serviciosdehosteleria.com. 

Entra en vigor la nova normativa per fer concerts en directe en bars, cafeteries i restaurants 
Fa unes setmanes l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la circular que regula 
la manera per realitzar música en viu amplificada en espais amb llicència de 
bars, restaurants i cafeteries.  El permís estarà sotmès al compliment i acre-
ditació de les normatives relatives a seguretat i aïllament acústic . Així mateix, 
aquest estiu l’Institut de Cultura de Barcelona convocarà una línia de subvenció 
de 400.000 euros per als establiments que desitgin programar de manera es-
table (més de 40 concerts a l’any) música en viu. L’objecte de les subvencions 
és la realització d’estudis d’impacte acústic i, en cas que sigui necessari, les 
obres d’insonorització i implantació de limitadors o enregistradors de so. La 
modificació suposa un reconeixement per als bars i restaurants que fins ara, 
no disposant de llicència específica de ‘bar musical’, ‘sala de concerts’ o ‘sala 
de ball/discoteca’, no podien desenvolupar legalment aquest tipus d’activitats.  
Més informació clicant aquí o trucant al Gremi de Restauració de Barcelona.

www.gremirestauracio.com
http://cartaon.es/es
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/05/11/entra-en-vigor-la-circular-que-regula-la-manera-en-que-bars-i-restaurants-puguin-fer-musica-en-directe-amplificada/

