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CONSULTA TOTS ELS CURSOS I SESSIONS FORMATIVES QUE T’OFEREIX EL GREMI AL WEB WWW.GREMIRESTAURACIO.COM

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Entre els avantatges de l’acord del Gremi de 
Restauració amb Banc Sabadell destaca la de-
volució del 10% de les quotes del col·lectiu als 
membres que són titulars d’un Compte Expan-
sió PRO, amb un límit de 100 euros anuals, amb 
la quota domiciliada. Banc Sabadell ha abonat 
aquest any a 135 agremiats un total de 4.911 
euros, corresponents a les quotes de 2015. A 
més, l’acord entre ambdues entitats dóna als 
agremiats la possibilitat d’accedir a serveis 
financers i professionals en condicions molt 
avantatjoses. Per exemple, a nivell personal 
disposa de l’esmentat Compte Expansió PRO, 
sense comissions d’administració ni de man-
teniment, retorna el 3% dels principals rebuts 
domèstics domiciliats (fins a 20 euros al mes) 
i ofereix altres serveis sense comissions. Pel 
que fa a l’operativa professional, el Compte Ex-
pansió Negocis PRO manté els mateixos avan-
tatges i condicions de privilegi en altres serveis 
com TPV, assegurances i finançament. Més in-
formació d’aquests productes contactant amb 
el vostre assessor del Gremi. T. 933 018 891.

Banc Sabadell abona prop 
de 5.000 euros de les 
quotes a 135 agremiats

Fa sis mesos el Gremi de Restauració de 
Barcelona va presentar-vos l’aplicació 
gratuïta CartaON, amb l’objectiu de fa-
cilitar la gestió diària dels establiments 
agremiats. Su-
perat tot aquest 
primer mig any 
de vida, l’app 
s’ha convertit 
en una eina im-
presc ind ib le 
que està aju-
dant ja molts 
locals de res-
tauració de la 
nostra ciutat. 

C a r t a O N 
posa a dispo-
sició de bars i 
restaurants un 
gran ventall de 
facilitats per gestionar globalment els 
al·lèrgens i les intoleràncies, el càlcul de 
calories dels plats, el control de costos 
i escandalls i el programa de control de 
gestió de l’appcc. Per gaudir d’aquesta 
aplicació els agremiats només heu 
d’entrar a http://cartaon.es i registrar-
vos-hi. Per obtenir la clau d’accés, tru-
queu a Cristina Pallejà: 933 018 891 o 
cristina.palleja@gremirestauracio.com. 

CartaON us ofereix, a més, la possibi-
litat de consultar i elaborar menús en di-

CartaON, l’aplicació gratuïta per a la gestió 
diària dels establiments de restauració

versos idiomes. També us ajuda a crear 
plats incloent-hi els valors nutricionals 
de cada aliment, l’avís d’aquells que po-
den provocar al·lèrgies, el cost, el preu 

de venda i el marge de benefici de cada 
plat.  Els usuaris teniu l’opció de respon-
dre diversos qüestionaris per esbrinar 
la situació de l’anàlisi de perills i punts 
de control crítics (appcc) del vostre es-
tabliment i obtenir informació sobre la 
normativa obligatòria en aquest àmbit. 
I entre altres funcions, podreu descarre-
gar-vos codis QR amb informació dels 
plats i menús perquè els vostres clients 
puguin accedir directament a l’informe 
detallat de cada recepta que prepareu.

Amb l’objectiu d’abreujar la quantitat de certificats existents, a partir 
d’aquest mes de setembre desapareix el certificat SILCON de la Seguretat 
Social, que acredita la identitat de l’usuari davant aquesta administració. A 
partir d’aquest mes caldrà substituir-lo pel certificat digital de persona fí-
sica. També el departament de Gestoria del Gremi aprofita per recordar que 
des de l’1 de juliol ja no es poden sol·licitar més certificats de signatura di-

gital a nom de persones jurídiques. Ara, en el seu lloc, s’emeten certificats 
de persona física com a representant de persona jurídica o d’entitats sense 
personalitat jurídica. Tot i aquests canvis, però, aquells que estiguin vigents 
podran utilitzar-se fins a la data límit de validesa. A partir d’aquell moment 
s’hauran d’adequar als nous certificats. Podeu obtenir-ne més informació a 
la Gestoria del Gremi. T. 935 522 967 o assessoria@gremirestauracio.com.

NOVETATS EN SIGNATURES DIGITALS
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