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SI TENS QUALSEVOL PROBLEMA TÈCNIC O JURÍDIC, FES LA TEVA CONSULTA AL GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA

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 
denuncia que 
la degustació 
perjudica 
greument 
restauradors, 
treballadors i 
clients
La proliferació d’espais de restauració 
a fleques, despatxos de pa, pastisseries 
i altres comerços d’alimentació s’amaga 
rere el nom de degustació, un terme 
ambigu que alguns operadors aprofi-
ten per instal·lar veritables cafeteries 
on la venda de productes per emportar 
(l’essència de l’activitat comercial) ha 
esdevingut residual. En aquests espais 
la major part de la facturació depèn de 
la zona de degustació, cada cop més 
gran. No té sentit, per tant, que una ma-
teixa activitat, la restauració, es designi 
de dues formes diferents (restauració o 
degustació, segons el local) i, el que és 
més greu, es reguli igualment de dues 
formes diferents. Malgrat la insistència 
dels gremis d’alimentació, el nom no 
fa la cosa i la degustació és, senzilla-
ment, una activitat de restauració. Per 
això, atesa l’aclaparadora coincidència 
entre restauració i degustació, caldria 
que totes dues rebessin el mateix nom 
(restauració) i operessin sota un mateix 
marc reglamentari. Això evitaria que 
cap dels establiments oberts en aquests 
moments hagués de tancar i restabli-

ria la igualtat de tots els operadors, un 
pressupòsit legal per al bon funciona-
ment de l’economia. 

Aquest és un resum de la posició del 
Gremi de Restauració de Barcelona en-
vers el fenomen de la degustació que 
durant aquests dies el seu president, 
Pere Chias, i diversos membres de la 
Junta Directiva estan compartint amb 
els responsables dels diferents grups 
parlamentaris del Parlament de Cata-
lunya; a hores d’ara la cambra catalana 

està tramitant la futura llei del comerç, 
serveis i fires on per primera vegada 
s’inclou una regulació de la degusta-
ció que, en cas de ser aprovada, seria 
d’aplicació als municipis de tot el país. 
El Gremi demana que sigui obligatori 
que els comerços amb degustació dis-
posin també, i simultàniament, de la lli-
cència de restauració corresponent. Els 

restauradors, que veuen com es multi-
pliquen les cafeteries encobertes, no 
són els únics afectats pel fenomen de la 
degustació. També els treballadors són 
objecte de frau: les plantilles dels come-
rços amb degustació, tot i desenvolupar 
tasques pròpies de la restauració, són 
retribuïdes segons el que determina el 
conveni col·lectiu del comerç, que, com 
és sabut, preveu uns salaris més baixos 
que els de la restauració. Els perjudicis 
de la restauració s’estenen igualment 
als clients: posen en risc la seva segure-
tat personal quan visiten comerços amb 
degustació on les exigències en matèria 
de seguretat són laxes (són establi-
ments que no estan previstos per acollir 
activitats de pública concurrència). 

Per altra banda, la pressió dels gremis 
d’alimentació no pot servir d’excusa 
perquè el govern de la Generalitat de 
Catalunya no faci el que seria desitjable 
en aquestes circumstàncies: aprofitar 
l’aprovació de la llei per posar punt i 
final a l’intrusisme en el sector i resta-
blir l’equilibri del mercat i la igualtat de 
tracte de tots els operadors. 

La degustació és una activitat 
de restauració que s’hauria de 
regir per les normes d’aquesta

Milers de veïns de Barcelona esmorzen cada dia un cafè i un croissant. Alguns ho fan a un bar; altres escullen una 
fleca amb degustació. Si bé a simple vista no sembla que hi hagi diferències entre uns establiments i uns altres, als 
comerços amb degustació s’exigeixen mesures de seguretat més laxes, cosa que perjudica els drets de les persones 
consumidores. Per això, el Gremi demana que degustació i restauració es regeixin per les mateixes normes. 
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