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CONSULTA TOTS ELS CURSOS GRATUÏTS QUE T’OFEREIX EL GREMI CLICANT AQUÍ: FORMACIÓ SUBVENCIONADA 100%

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 consistori barceloní ha anunciat que suspèn 
l’atorgament de llicències per iniciar activitats 
de pública concurrència, comercials i alimen-
tàries a l’esmentat districte. La decisió, presa 
sense que l’Ajuntament avisés ni dialogués 
amb els operadors directament afectats, ha 
provocat tot de crítiques, tant des del nostre 
sector com des de l’oposició municipal. Se-
gons el districte, aquesta suspensió s’ha deci-
dit per poder iniciar una revisió del Pla d’Usos 
de Ciutat Vella que reguli l’oci nocturn i treballi 
per una economia diversificada. El Gremi de 
Restauració, però, considera que la mesura 
tindrà com a efecte desincentivar inversions i 
frenar la creació de llocs de treball. Així doncs, 
des del passat 14 d’octubre de 2016 se suspèn 
l’atorgament de llicències, la presentació de 
comunicats i declaracions responsables i la 
tramitació de qualsevol altra habilitació muni-
cipal per iniciar, ampliar, instal·lar o executar 
obres de condicionament d’aquestes activi-
tats. Queden fora aquelles activitats que abans 
de la declaració de la mateixa ja disposin de 
l’autorització municipal per executar obres i 
instal·lacions de condicionament. 

L’Ajuntament suspèn la 
concessió de llicències 
per a nous locals de 
restauració a Ciutat Vella

INFORMACIÓ

La suspensió de llicències tindrà vigència durant un 
any com a mínim, prorrogable a dos com a màxim.

Des de fa més d’11 anys 
l’empresa Deterco, dins 
del grup Prolutec, treba-
lla per ampliar i millorar 
constantment les cober-
tures de neteja, higiene 
i manteniment profes-
sional dels espais de les 
nostres cafeteries, bars i 
restaurants. Deterco uti-
litza la tecnologia de da-
rrera generació i disposa 
d’una àmplia plantilla de 
tècnics formats deguda-
ment per dur a terme les 
seves funcions, uns pro-
fessionals que coneixen 
perfectament el sector. 

El catàleg de serveis in-
clou, entre molts altres, 
el servei de tractament 
de plagues, la neteja dels 
sistemes d’extracció 
de fums de les cuines 
(campanes, conductes i 
turbines), dels filtres de 
cuina i neteja integral. També disposa de 
servei tècnic mecànic per a maquinària 
de clima, fred, calor i rentat; per a equips 

descalcificadors i osmosi, d’electricitat 
i fontaneria. Així mateix ofereix con-
trol analític d’aigües (potabilitat, dure-
sa, corrosió, microbiològics), de l’aire 
(conductes d’aire i ambiental), control 
analític d’APPCC de cuina, manteni-
ment d’extintors (campana i sala) i, si el 

client ho demana, s’encarrega de la re-
collida de l’oli dels fregits de les cuines. 
Finalment, i entre molts altres serveis, 
l’empresa Deterco subministra produc-
tes químics per al sector de l’hostaleria.

Tots aquells agremiats que ho sol·licitin 
tindran una primera visita tècnica expli-
cativa de tots aquests serveis, sense cap 
cost afegit. I en cas que es contracti al-
gun dels productes anteriorment esmen-
tats, tindran un descompte del 5% sobre 
el preu establert gràcies al conveni sig-
nat amb el Gremi. Podeu demanar més 
informació i concertar les visites amb 
Marcos Berrio, director comercial de 
Deterco – Grup Prolutec. T: 666 544 595 
o per correu: mberrio@prolutec.es. 

Deterco ofereix als restauradors la 
tecnologia més avançada en serveis de neteja

Deterco és la divisió d’higiene i detergència del grup Prolutec.

Deterco fa neteges integrals de 
cuines i maquinàries; controls 
d’aigües i aire, dels APPCC , etc.
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