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

VOLS POTENCIAR EL PRODUCTE DE TEMPORADA AL TEU MENÚ? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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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 espe-
cialització amb unes tarifes ben compe-
titives.   

ASSESSORAMENT TÈCNIC, URBANÍSTIC I DE QUALITAT

Per gaudir d’aquest servei gratuït, 
truca i concerta una cita amb 

l’especialista del Gremi

933 018 891

SERVEIS GRATUÏTS
Orientació i assessorament sobre els 
aspectes següents, entre d’altres:

- Tramitació de l’autorització sanitària
- Requeriments administratius relatius a 
les condicions del local
- Requeriments en matèria higiènica i 
sanitària
- Canvi de titularitat de la llicència de 
l’establiment
- Assessorament global a nous 
emprenedors del sector
- Control d’aforament
- Llicència municipal de terrasses
- Aspectes nutricionals de la carta

SERVEIS DE PAGAMENT
Assessorament i intervenció en els 
procediments següents:

- Auditoria inicial i comprovació dels 
requeriments legals exigits als locals de 
restauració
- Auditoria del local des del punt de vista 
higiènic i sanitari
- Tramitació del canvi de titularitat de la 
llicència
- Adaptació dels aspectes nutricionals 
de la carta a la normativa en matèria 
d’alimentació
- Medició d’aforament
Implantació de sistemes de gestió de la 
qualitat

Quins requisits ha de 
complir la carta del 
meu establiment en 
matèria de preus?

Tal com disposa la llei, la carta dels establi-
ments de restauració inclou el llistat de preus 
dels diferents productes i àpats oferts. El 
client té dret a conèixer les característiques i 
el preu del servei ofert abans de contractar-
lo. Ara bé, poden existir dubtes al voltant de la 
manera de presentar aquests preus; concre-
tament, cal aclarir si han d’incloure els impos-
tos (especialment, l’IVA) o si, pel contrari, els 
tributs han d’ésser aplicats posteriorment als 
preus de la carta. 
Per obtenir la resposta cal consultar l’article 
212-1 del Codi de consum de Catalunya, la llei 
que regula les relacions de consum al nostre 
país. Pel que fa a la qüestió plantejada, el Codi 
obliga els prestadors de serveis, és a dir, els 
restauradors, a informar del preu complet del 
servei “amb tributs inclosos”. Aquesta infor-
mació, a més, ha d’ésser visible per a la per-
sona consumidora, de manera que no indueixi 
a error o engany. L’obligació d’informar del 
preu amb els tributs inclosos s’entén també a 
les invitacions a comprar. 

El consultori 
de l’agremiat

Vista d’una terrassa de la ciutat de Barcelona. 


