
El setrill d’oli d’oliva tradicional ha quedat relegat a l’àmbit domèstic.

L’Ajuntament de Barcelona ha convocat una 
nova edició del premi “Barcelona, la millor 
botiga del món” amb l’objectiu de contribuir 
a la dinamització i promoció de l’ activitat 
empresarial comercial, així com a un millor 
coneixement del món del comerç de la nostra 
ciutat. Aquest guardó representa l’homenatge 
que el consistori ret als comerciants que han 
donat impuls i continuïtat al model de comerç 
urbà de proximitat, competitiu, atractiu, tant 
en l’àmbit local com internacional. Enguany 
es celebra la 17a edició del premi, amb la in-
corporació d’una nova categoria en l’àmbit 
de l’accessibilitat en el comerç i els serveis. 
Aquesta iniciativa respon a la voluntat muni-
cipal de reconèixer aquells comerciants que 
introdueixen en els seus establiments serveis, 
instruments, equipaments o béns que millo-
ren l’atenció al consumidor amb discapacitat, 
amb la qual cosa aporten una major qualitat 
en el servei i contribueixen a la cohesió social 
i el benestar de les persones. La data límit de 
presentació de candidatures és el dia 15 de 
juliol de 2014. A comerc.bcn.cat trobareu tota 
la informació sobre aquesta guardons i sobre 
les diferents modalitats.  

L’Ajuntament convoca 
una nova edició del 
guardó “Barcelona, la 
millor botiga del món” 
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La decisió del Go-
vern central de 
prohibir els tradi-
cionals setrills amb 
oli d’oliva a bars i 
restaurants ha estat 
fortament qüestio-
nada pel sector. Des 
de l’1 de gener de 
2014, la normativa 
estatal obliga que 
l’oli d’oliva i de pin-
yolada d’oliva sigui 
posat a disposició 
del consumidor final 

alimentàries, s’incorreria en un frau de 
llei si l’objectiu fos substituir els envasos 
d’oli d’oliva d’un sol ús. En aquest cas, 
ens trobaríem davant d’una utilització 
inadequada de les normes. En conclusió, 
els establiments poden oferir voluntària-
ment aquestes preparacions alimen-
tàries, però per obligació han de dispo-
sar d’envasos d’un sol ús d’oli d’oliva. 

en envasos d’un sol ús i que incorporin 
mecanismes per ésser reomplerts. Ja 
durant la seva tramitació, el Gremi de 
Restauració, a través de la Federació 
Espanyola d’Hostaleria, va manifestar 
el seu profund desacord i va destacar 
els diferents perjudicis, no només en 
termes d’increment de costos, que su-
posaria la mesura. Des de la seva en-
trada en vigor, especialment en acabar 
la moratòria de dos mesos per aquells 
olis adquirits prèviament, alguns esta-
bliments de restauració han optat per 
oferir als seus clients preparacions ali-
mentàries que combinen oli d’oliva amb 
herbes aromàtiques, preparacions que, 
en no veure’s afectades directament per 
la norma estatal, podrien presentar-se 
en setrills. 
Per tal d’aclarir la validesa legal 
d’aquesta pràctica el Gremi ha con-
sultat l’Agència Catalana del Consum 
(ACC). El seu departament jurídic ha 
emès l’informe pertinent, que posa de 
manifest que, si bé els bars i restaurants 
poden oferir aquestes preparacions 

L’oli d’oliva als establiments de restauració 
i els drets de les persones consumidores

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, a la fotografia 
de rigor amb els premiats de l’edició anterior. 

Que el fet que els establiments de restau-
ració només disposin de preparacions ali-
mentàries fetes amb oli d’oliva i no pas d’oli 
d’oliva envasat i etiquetat es pot considerar 
com un frau de llei

L’ACC OPINA...

Que els establiments de restauració ofe-
reixin simultàniament oli d’oliva en envasos 
de conformitat amb la normativa estatal 
i preparacions alimentàries amb herbes 
aromàtiques que s’escaiguin al tipus de 
gastronomia ofert

EL GREMI RECOMANA...


