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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

Diverses entitats socials estan treballant 
en una iniciativa, que posaran en marxa 
al febrer, amb l’objectiu de fomentar que 
els clients dels restaurants es puguin 
endur el menjar que no han consumit. 
Els establiments arrelats al territori i 
sensibilitzats amb el malbaratament ali-
mentari podeu contribuir a la campanya 
de dues maneres: oferint activament als 
vostres clients la possibilitat de degustar 
a casa allò que no han consumit al local 
i adherint-vos a la iniciativa. Ser part 
de “Remenja’mmm” és gratuït i donarà 
projecció i publicitat als establiments a 

través del web remenjammm.cat amb un 
mapa on sortiran tots els establiments 
que s’hi han adherit. El projecte també 
es difondrà per xarxes socials, blocs 
gastronòmics i en roda de premsa.  Els 
organitzadors, a més, oferiran unes dog-
gie bag estampades amb el logotip de la 

Neix ‘Remenja’mmm’, una campanya per aprofitar el 
menjar sobrant i reduir el malbaratament alimentari

El restaurador podrà oferir 
bosses als clients per endur-se 
el menjar que no han consumit

campanya per poder-les oferir als clients 
que vulguin endur-se el sobrant del seu 
àpat dins l’envàs que el restaurador con-
sideri més escaient. Així, contribuireu a 
potenciar la responsabilitat social del lo-
cal, reduint el malbaratament i les seves 
conseqüències mediambientals, alhora 
que ajudareu a canviar l’hàbit de con-
sum de la població. L’objectiu és incidir 
en el consumidor final, de manera que 
canviï la mentalitat de consumir-llençar 
per consumir-aprofitar. “Remenja’mmm. 
Massa bo per llençar-ho” és una idea 
d’entitats com Nutrició Sense Fron-
teres, Fundació Banc de Recursos i 
Rezero. La campanya compta amb el 
suport del grup GSR i l’Ajuntament de 
Barcelona. Finalment, durant el 2017 es 
convocarà la primera edició del premi 
‘Remenja’mmm’ on podran participar 
tots els establiments adherits al projecte 
que estiguin aplicant alguna mesura per 
reduir el malbaratament alimentari. Si 
esteu interessats a participar en aquesta 
campanya podeu contactar amb  Jesús 
Martín: jesus@nutricionsinfronteras.org 
o per telèfon: 93 433 45 41. 

INFORMACIÓ SOBRE LA RENDA 2016

“Avantatges fiscals per la declaració de 
l’IRPF d’aquest exercici” 

Aprofiteu ara, abans que s’acabi l’any, els importants beneficis fiscals a l’IRPF 
amb els Plans de Pensions. Recordeu que teniu fins el 31 de desembre per fer 
l’aportació sumplementària i que el total de les aportacions de l’any són les 
que podreu restar de la vostra base imposable en fer la declaració de la ren-
da 2016. Truqueu a l’Assessoria del Gremi de Restauració i us n’informarem. 

MODIFICACIONS LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA 2017

“Hisenda anuncia que endureix els 
ajornaments de l’IVA”

Des del 5 de desembre (publicat al BOE) s’elimina la possibilitat d’ajornament 
o fraccionament de determinades obligacions tributàries. Se suprimeix 
l’excepció que facilitava la possibilitat d’ajornament de retencions i ingres-
sos a compte. No s’admetrà el pagament en espècie dels deutes qualificats 
com inajornables. Tampoc es podran ajornar els deutes quan siguin derivats 
de tributs repercutits (IVA), excepte que es justifiqui degudament que les 
quotes repercutides no han estat efectivament ingressades.
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info@gremirestauracio.com
www.gremirestauracio.com
http://www.gremirestauracio.com/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/12/31/8804/-/formacio-subvencionada-100?Itemid=1
www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com
http://www.nutricionsinfronteras.org/ca
http://www.nutricionsinfronteras.org/ca
http://www.bancderecursos.org/es/
http://rezero.cat/la-fundacio-39025

