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CONSULTA TOTS ELS CURSOS GRATUÏTS QUE T’OFEREIX EL GREMI FENT CLIC 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

L’any passat van participar més 
de 400 establiments a la primera 
edició del Black Friday Barcelona

La Llei Orgànica de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal  garanteix i prote-
geix l’honor i la intimitat de les persones 
físiques, en regular el tractament que po-
drà realitzar-se de les seves dades perso-
nals. Aquesta norma obliga totes les en-
titats o empreses que tinguin fitxers amb 
dades de caràcter personal de clients, 
proveïdors, personal, etc., a complir tot 
un seguit de requisits i a aplicar deter-
minades mesures de seguretat. A grans 
trets, les obligacions legals són: donar 
d’alta els fitxers a l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades, elaborar i mante-
nir actualitzat el document de seguretat i 
obtenir la legitimitat dels afectats. 

El Gremi de Restauració de Barce-
lona, conscient de la importància del 
compliment de la normativa vigent, aca-
ba de signar un acord de col·laboració 
amb Allin Solutions for Business. Es 
tracta d’una empresa creada per cobrir 
les necessitats en matèria de protec-
ció de dades per a qualsevol autònom, 
pime o gran empresa de tots els àmbits.  
A més, Allin S4B realitza formació de 

Allin S4B, solucions en protecció de dades personals

L’estudi d’enginyeria Dr. Enginyer Atanasi 
Jornet està especialitzat en la sonorització 
de tota mena d’establiments de restauració 
i d’oci. És l’empresa delegada d’Ecudap per 
comercialitzar a Barcelona els seus limita
dors de so. Els productes d’aquesta firma 
estan destinats a controlar el nivell de soroll 
a l’interior dels locals de pública concurrèn
cia, permetent assolir el màxim nivell musical 
sense ocasionar molèsties al veïnat. També 
es limiten mecànicament la resta de fonts 

Limitadors de so per garantir el compliment 
de la normativa d’emissió de soroll als locals 

El director general del Gremi, Roger Pallarols, amb Isaac Higueras (al centre de la imatge) i Josep Treviño (a la 
dreta), representants d’Allin Solutions for Business,  durant la signatura del conveni de col·laboració. 

qualitat continuada i bonificada per a 
treballadors. Tenint en compte aquests 
serveis, l’empresa ofereix una promoció 
exclusiva, a un preu molt avantatjós, per 
als nostres agremiats, consistent en un 
servei integral en protecció de dades, 

efectuat de manera presencial i garantit 
contra sancions, i un servei de formació 
de personal en manipulació d’aliments. 
Per a més informació, truqueu al telèfon 
900 92 98 06 o contracteu amb l’empresa 
mitjançant  l’adreça: info@allins4b.com. 

sonores, com minicadenes i televisions. En 
el cas que el local no disposi de l’aïllament 
necessari, l’estudi d’enginyeria Dr. Enginyer 
Atanasi Jornet realitzarà la corresponent 
anàlisi per assolir l’aïllament acústic, segons 
la normativa vigent. Finalment, entre altres 
serveis, gestiona els tràmits necessaris amb 
l’Ajuntament per a l’obtenció de la llicència 
d’activitat i obres. Gràcies a la col·laboració 
entre el Gremi de Restauració de Barcelo
na i Atanasi Jornet, els agremiats us podeu 
beneficiar d’un 5% de descompte en equips 
limitadors de so i en la redacció d’informes. 
Demaneu més informació escrivint a l’adreça  
info@atanasijornet.com o al  93 246 61 92.
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