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TENS DUBTES SOBRE LA NOVA FISCALITAT DELS AUTÒNOMS EN RÈGIM DE MÒDULS? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

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 Gremi de Restauració manté l’acord de 
col·laboració que va signar l’any passat amb 
el setmanari El Triangle. La publicació, pre-
sent als quioscos catalans des de 1990, és un 
referent del periodisme d’investigació que 
treballa amb independència dels grans grups 
mediàtics, polítics i econòmics. El Triangle ofe-
reix als agremiats que vulguin formalitzar una 
subscripció anual (210 € IVA inclòs) la inserció 
de dues mitges pàgines de publicitat a color per 
promocionar els seus establiments i serveis. 
Podeu consultar i contractar aquesta oferta, 
identificant-vos com a agremiats, a l’adreça:  
publicitat@eltriangle.eu o 93 433 46 99.

Continua la col·laboració 
entre el Gremi i el Triangle

 
El Gremi de Restauració de Barcelona 
comença el 2017 amb importants in-
corporacions en l’ampli llistat de pro-
veïdors de productes i serveis amb què 
el Gremi col·labora. És el cas de Piutel, 
una empresa catalana que aporta al sec-
tor de l’hostaleria productes de qualitat 
per donar una extensa cobertura a les 
necessitats tècniques i logístiques dels 
restauradors. Piutel ofereix maquinària 
per a la cuina, vaixelles, plats, tasses, 
copes de vidre, coberteries, estris, olles, 
cassoles i tota classe de parament. Així 
mateix disposa de detergents, abrillan-
tadors, desgreixants i desinfectants per 
a màquines de vaixelles, roba  i tota 
mena de superfícies, tenint en compte 
qualsevol tipus d’aigua. Comercialitza, 
també, cel·lulosa industrial, paper hi-
giènic, alumini, barrets, draps de cuina, 
baietes, tovallons de diferents colors i 

Piutel ofereix als agremiats parament, 
maquinària i productes per a la cuina

dispensadors. L’empresa disposa d’una 
fàbrica que li permet donar qualsevol 
solució tècnica en els productes químics 
de laboratori i processos de rentat, se-
gons cada cas. A més, gràcies al seu gran 
magatzem i als estocs de seguretat per a 
cada client, pot garantir el subministra-
ment, la resposta ràpida i eficient a les 
demandes que rep. Piutel s’implica abso-
lutament en les necessitats dels clients, 
oferint un servei addicional de contact 
center que treballarà per donar visibilitat 
al vostre establiment a internet, xarxes o 
a través de les relacions comercials amb 
nous clients potencials. Gràcies a l’acord 
de col·laboració entre el Gremi de Res-
tauració i Piutel els agremiats tindreu un 
descompte del 10% sobre les tarifes dels 
productes i serveis de l’empresa. Més 
informació al telèfon 902 020 015 o per 
correu electrònic: piupiu@piutel.com.

Els productes que ofereix Piutel es caracteritzen per garantir la qualitat, donar servei, bon preu i valor afegit.

Modificacions de la Llei 
General Tributària 2017
L’Assessoria del Gremi us recorda que des del 
5 de desembre (publicat al BOE) s’ha eliminat 
la possibilitat d’ajornament o fraccionament 
de determinades obligacions tributàries. S’ha 
suprimit l’excepció que facilitava la possibili-
tat d’ajornament de retencions i ingressos a 
compte. No s’admet el pagament en espècie 
dels deutes qualificats com inajornables. Tam-
poc es poden ajornar els deutes quan siguin de-
rivats de tributs repercutits (IVA), excepte que 
es justifiqui degudament que les quotes reper-
cutides no han estat efectivament ingressades.  
Informeu-vos-en al 935 522 967 o per correu 
assessoria@gremirestauracio.com.
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