
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 agremiats 
i, per fer-ho, disposa d’un catàleg de ser-
veis gratuïts que els membres del Gremi 
poden fer servir sense cap tipus de limi-

El millor assessorament, al Gremi
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tació. En l’àmbit de l’enginyeria tècnica, 
el Gremi compta amb el suport tècnic 
de l’estudi d’enginyeria i arquitectura 
Studios Central Park, liderat pel cate-
dràtic Josep Maria Servent, que ofereix 
assessorament gratuït als establiments 
agremiats, així com preus especials a la 
resta de serveis. 

ASSESSORAMENT TÈCNIC, URBANÍSTIC I DE QUALITAT

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
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MÉS INFORMACIÓ
933 018 891

El Gremi de Restauració, en compliment de la 
seva funció de suport i servei als establiments 
del sector, selecciona i avalua productes i 
serveis per tal d’oferir posteriorment els més 
competitius als seus agremiats. És el cas de 
DETERCO, del grup PROLUTEC, que ofereix els 
seus serveis de manteniment de cuines i ma-
quinària i de vigilància de les condicions sa-
nitàries i higièniques òptimes que garanteixin 
la qualitat del servei i el compliment del marc 
normatiu pel que fa als principis de seguretat 
alimentària. DETERCO, com a col·laborador 
del Gremi, ofereix als establiments agre-
miats visites personalitzades, l’elaboració de 
pressupostos d’actuació sense compromís i 
descomptes a mida de l’establiment. A més, 
presta suport tècnic durant els processos 
d’inspecció en tots aquells àmbits que afecten 
la seva especialització.  

Gaudeix amb el Gremi 
dels serveis de l’empresa 
DETERCO amb unes 
condicions especials 

SERVEIS

CATÀLEG DE SERVEIS DE DETERCO

- Tractaments de desinsectació, 
desratització i desinfecció
- Servei tècnic de manteniment 
de maquinària de cuina
- Servei tècnic de manteniment 
de climatització
- Tractaments de neteja i desinfecció de 
conductes d’aire condicionat 
- Servei tècnic frigorista
- Servei tècnic elèctric i de fontaneria 
- Neteja integral de xemeneies 
- Canvi mensual de filtres de cuina
- Recollida d’olis vegetals i 
trasllat a la planta de reciclatge


