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DESCOMPTES

Assessorament gratuït per als agremiats
El Gremi de Restauració, com a entitat representativa del sector, es troba
al servei dels establiments agremiats i
treballa per facilitar la seva activitat empresarial. Per acomplir aquesta missió,
el Gremi disposa d’un equip multidisciplinari especialitzat en l’àmbit de la
restauració i que inclou disciplines com
l’enginyeria, les relacions laborals, el
dret administratiu, la seguretat alimentària, la normativa aplicable als bars i
restaurants, la comunicació i les campanyes de promoció, etc. Aquest equip
atén les necessitats de tots els agremiats i, per fer-ho, disposa d’un catàleg
de serveis gratuïts que els membres del
Gremi poden fer servir sense cap tipus

Banc de Sabadell retorna
el 10% de la quota
d’associat als membres
del Gremi de Restauració
El Gremi de Restauració de Barcelona ha
arribat a un acord amb Banc de Sabadell per
tal que l’entitat financera ofereixi condicions
avantatjoses als establiments agremiats.
Es tracta del compte Expansió Negocis PRO,
l’objectiu del qual és adaptar-se a les necessitats de les pimes i els autònoms i promoure
el seu creixement i rendibilitat. Així, Banc de
Sabadell retornarà als agremiats que domiciliïn la seva quota d’associat a aquest compte
el 10% de la seva quantitat fins a un màxim de
100 euros anuals.
A més, es tracta d’un compte sense comissions d’administració i manteniment, que

933 018 891
Per gaudir d’aquest servei gratuït,
truca i concerta una cita amb
l’especialista del Gremi

de limitació; a més, per aquells casos en
què es requereix la tramitació completa
d’expedients o l’anàlisi en profunditat
de les circumstàncies del cas, el Gremi
ofereix aquests serveis d’elevada especialització amb unes tarifes ben competitives.

ASSESSORAMENT EN L’ÀMBIT DEL DRET CIVIL I ADMINISTRATIU
SERVEIS DE PAGAMENT
Assessorament i intervenció en els
procediments següents:
- Expedients sancionadors relatius al
desenvolupament de l’activitat (horaris,
ocupació de via pública, sorolls, etc.)
- Procediments civils (arrendaments
urbans, reclamacions de quantitat, drets
de propietat intel·lectual, reclamacions
contractuals i extracontractuals, etc.)
- Procediments contenciosos
administratius contra l’administració
municipal, autonòmica o estatal
- Procediments per faltes en l’àmbit penal
relatius a esdeveniments esdevinguts a
l’interior del local

Treballar en PRO del seu negoci és ser sempre darrere per
PROposar-li solucions financeres pensades per ajudar-lo a
fer que la seva empresa creixi.

Per això li presentem el Compte

Expansió Negocis PRO,
el compte pensat per tal que despatxos
professionals, autònoms, comerços i petites
empreses es facin grans.
014. Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.

SERVEIS GRATUÏTS
Orientació i assessorament sobre els
aspectes següents, entre d’altres:
- Contractes d’arrendament
- Traspassos
- Reclamació dels drets de propietat
intel·lectual a través de les entitats de
gestió (SGAE, entre d’altres)
- Obligacions formals relatives al
desenvolupament de l’activitat (retolació,
assegurances, insonorització, etc.)
- Qüestions relacionades amb la propietat
horitzontal
- Contractes amb proveïdors
- Llicència d’obertura i altres tràmits
previs a l’inici de l’activitat
- Reclamacions a empreses de
subministracions (elèctriques, de
telefonia, etc.)

Li abonem el

10%

de la seva quota d'associat. Fins a un màxim de 100 euros anuals per
compte, amb la quota domiciliada.
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comissions d’administració i manteniment.

permet accedir a terminals TPV en condicions
preferents. Per més informació adreceu-vos
la mida del seu
a al’oficina
denegoci.
Banc de Sabadell més propera,
entreu al web bancsabadell.com o contacteu
amb
el personal del Gremi.
en unes condicions preferents.

Finançament
TPV

I la targeta de crèdit i la de dèbit gratis1, rènting, lísing i préstecs en unes

condicions preferents,
jurídica telefònica i portal web
VOLS OPTIMITZAR LA GESTIÓ DE NÒMINES AL TEU ESTABLIMENT? EL GREMI T’AJUDA
AMB servei
LA d’assistència
SEVA EXPERIÈNCIA
exclusiu inclòs , ofertes financeres preferents per als seus empleats i
2

molts avantatges més…

Però com que no és el mateix dir-ho que fer-ho, preferim,

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
precisament, posar-nos a treballar i reunir-nos amb vostè
T 933 018 891 F 933 174 553
a l’oficina del grup Banc Sabadell que tingui més a la vora.
Truqui’ns al 902 383 666 o entri a bancsabadell.com.
www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

