El Gremi s’interessa per les
inspecciones realitzades per
l’Ajuntament a locals de degustació

El Gremi ha demanat a l’Ajuntament
de Barcelona un informe on es detallin
les visites realitzades pel cos inspector
municipal als establiments de degustació de la ciutat. L’activitat d’aquests
locals oberts al públic es regeix per
l’ordenança de comerç alimentari i,
per tant, correspon al consistori vetllar
activament pel seu compliment. Concretament, el Gremi ha sol·licitat, entre
d’altres dades, el nombre d’inspeccions
realitzades, les infraccions més habituals, el nombre de sancions imposades, etc. Tal com succeeix amb els locals de concurrència pública, amb les
terrasses i amb gairebé tots els àmbits
de l’activitat econòmica, el Gremi entén
que l’Ajuntament hauria de disposar
d’un pla específic d’inspecció dels establiments de degustació.
Aquesta petició és un primer pas
per donar resposta al neguit que durant els últims mesos ens heu expres-

sat molts agremiats, preocupats per la
proliferació de locals de degustació on
l’incompliment de l’ordenança sembla
força evident.
Darrerament el Gremi ha pogut saber
que l’Ajuntament no disposa d’un cens
actualitzat de locals de degustació;
l’últim cens, de l’any 2011, coincideix
amb l’aprovació de l’ordenança munici-

Han proliferat els locals de
degustació on l’incompliment
de l’ordenança sembla evident
pal que establia amb nitidesa les condicions en què podia operar la degustació.
Des d’aleshores el nombre de locals de
degustació s’ha multiplicat exponencialment, especialment als barris de Ciutat
Vella i l’Eixample. Ara bé, caldria que
l’Ajuntament garantís que en aquests locals, tal com preveu la normativa, no se
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No us perdeu “Quan no
tocàvem de peus a terra”
i “Flou Papagayo” amb un
20% de descompte

La Seca Espai Brossa va molt més enllà d’una
sala convencional de teatre. L’edifici històric
de la Seca, al barri del Born, té dues sales on
es pot gaudir d’una programació eclèctica i de
qualitat de teatre, màgia, poesia i altres arts
escèniques.
Durant aquest mes de juliol us ofereixen dues
obres, “Flou Papagayo” (fins el 15 de juliol) i
“Quan no tocàvem de peus a terra” (del 18 al 29
de juliol). Els agremiats us podeu beneficiar d’un
20% de descompte en la compra d’entrades
per a dues persones. S’ha d’enviar un correu a
info@laseca.cat indicant que sou del Gremi.
serveixen begudes alcohòliques (tampoc cervesa) ni s’anuncien dinars, sopars o menús (fórmules pròpies dels locals de concurrència pública). La zona
de degustació no pot superar els 20 m2
i únicament es poden servir productes
de l’especialitat del comerç en qüestió.
A més, el titular de l’establiment ha de
tenir el carnet d’artesà alimetnari.
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