
Vista de les terrasses a la Rambla, un dels espais més emblemàtics de Barcelona. 

El departament d’Empresa i Ocupació im-
pulsa per tercer any consecutiu, a través de 
l’Institut Català de Finances (ICF), una línia de 
finançament per a emprenedors, autònoms, 
comerços i serveis, amb l’objectiu de reac-
tivar l’economia catalana i facilitar l’accés al 
crèdit al teixit empresarial català. La línia està 
dotada amb 24 milions d’euros destinats a fi-
nançar projectes d’inversió i/o circulant per a 
autònoms, microempreses (empreses de fins 
a 2 milions d’euros de facturació i un màxim de 
9 empleats), i pimes , en aquest cas del sector 
del comerç i els serveis. Els préstecs seran 
d’entre 10.000 i 100.000 euros a 5 anys amb 
2 anys de carència inclosos. La comercialit-
zació de la línia i la distribució dels préstecs 
a les empreses es durà a terme a través de 
Banc Sabadell i Caixa Bank, que avaluaran en 
cada cas la viabilitat financera del projecte. 
En aquest sentit, el Departament d’Empresa 
i Ocupació assumirà fins el 70% del risc del 
préstec amb l’objectiu d’afavorir l’accés al 
finançament bancari dels beneficiaris de la 
línia, prèvia resolució favorable de la direc-
ció general d’Economia Social i Cooperatives 
i Treball Autònom o la direcció general de Co-
merç. 

La Generalitat impulsa una 
línia de finançament per a 
emprenedors, autònoms, 
comerços i serveis

AJUTS PÚBLICS

TENS DUBTES SOBRE COM GESTIONAR LES DADES PERSONALS DELS TEUS CLIENTS? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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El Gremi de Res-
tauració està dis-
senyant un nou ser-
vei, SHOWROOM@
GREMI, adreçat a 
tots els establiments 
agremiats l’objectiu 
del qual és donar a 
conèixer nous pro-
ductes i serveis lli-
gats al món de la res-
tauració. D’aquesta 
manera, el Gremi 
continuarà promo-
vent la modernit-

que presentin un interès major per als 
agremiats. S’està treballant, doncs, un 
calendari de presentacions que molt 
prompte el Gremi compartirà amb els 
seus agremiats. 

Nova etapa
SHOWROOM@GREMI és un projecte 
impulsat pel nou president del Gremi, 
Pere Chias, i el Comitè Executiu per 
tal de reforçar l’orientació del Gremi 
envers la satisfacció de les necessitats 
dels seus agremiats. La iniciativa reflec-
teix, al mateix temps, el compromís de 
l’entitat en aquesta nova etapa amb la 
competitivitat i amb la modernització 
del sector. 

zació del sector i la millora de la seva 
competitivitat mitjançant la renovació 
de la seva oferta gastronòmica i de ser-
veis. Un cop s’iniciï aquest nou projecte 
es duran a terme presentacions, pensa-
des exclusivament per a restauradors, 
de nous productes i serveis, així com de 
productes consolidats a través d’ofertes 
a preus competitius. Les demostracions 
i els tasts seran protagonistes també 
d’aquest espai en què els restauradors 
de la ciutat podran entrar en contacte 
amb marques, productes i distribuïdo-

res poc implantades al nostre país. En 
aquests moments, l’equip tècnic treba-
lla intensament amb diferents marques 
a fi d’oferir als agremiats les propostes 
més innovadores i a l’avantguarda del 
sector. Després d’analitzar diversos pro-
ductes, el Gremi seleccionarà aquells 

L’objectiu de SHOWROOM@
GREMI és reforçar la missió 
de servei als agremiats

El Gremi presentarà nous productes i serveis 
de restauració per a bars i restaurants

MÉS INFORMACIÓ
933 018 891


