
VOLS ACTUALITZAR LES COMPETÈNCIES DEL TEU EQUIP? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA
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El passat 22 de setembre el Gremi de Restau-
ració de Barcelona, a través de la Confederació 
Empresarial d’Hostaleria, Restauració i Aparta-
ments Turístics de Catalunya, va signar l’acord 
de pròrroga del text del conveni col•lectiu de 
treball del sector de la indústria de l’hostaleria 
i el turisme de Catalunya pels anys 2014, 2015 
i 2016. Aquest acord prorroga l’anterior text 
del conveni col•lectiu i introdueix algunes mo-
dificacions parcials. La principal novetat té a 
veure amb el règim de retribucions. Concre-
tament, l’acord modifica les taules salarials a 
partir d’un increment lineal de 0,6% pel 2014 (a 
efectes d’1 de gener de 2014), de 0,8% pel 2015 
i de 0,9% pel 2016. Les quantitats endarrerides 
des de l’1 de gener de 2014 es podran abonar 
fins al final del mes d’octubre de 2014. 

El Gremi signa l’acord 
de pròrroga del conveni 
col·lectiu de treball de 
l’hostaleria i el turisme

LABORAL

L’Ajuntament de Barcelona ha sus-
pès recentment l’atorgament de lli-
cències i/o comunicats i altres au-
toritzacions municipals connexes, 
així com les llicències d’obres vin-
culades, per a les activitats de res-
tauració a diversos punts de la ciu-
tat. Concretament, les restriccions 
afecten el districte de Gràcia en la 
seva totalitat, el barri del Poble-sec 
i la Rambla del Poblenou. En el cas 
del districte de Gràcia, la suspen-
sió va lligada a l’aprovació inicial 
d’un pla especial d’establiments 
de concurrència pública i altres 
activitats, conegut popularment 
com a pla d’usos, i s’estén a altres 

activitats com les botigues de plats 
preparats, les botigues de conve-
niència i el comerç alimentari amb 
degustació. 

Quant al barri del Poble-sec i la 
Rambla del Poblenou, la decisió 
municipal respon a la voluntat de 
procedir als estudis previs a la tramita-
ció d’un pla d’usos per aquests dos es-
pais. En ambdós casos s’exclouen de la 
suspensió les sol·licituds d’atorgament 
de llicències o comunicació prèvia a 
l’exercici de l’activitat presentades abans 
de l’aplicació de l’acord de suspensió i 
les obres que se sol·licitin amb posterio-
ritat a aquesta data. 

Els proper dilluns 3 de novembre a les 17:00 hores 
al Gremi de Restauració tindrà lloc una xerrada 

informativa sobre les noves obligacions en matèria 
d’informació alimentària que, de conformitat amb 

la llei, seran d’aplicació a partir del 13 de desembre 
a tots els establiments de restauració. Si esteu 
interessats a assistir-hi, preguem confirmeu la 
vostra assistència a Anna Carrera (933 018 891, 

anna.carrera@gremirestauracio.com). 

NO US PERDEU LA PROPERA 
XERRADA INFORMATIVA SOBRE 
ELS AL·LÈRGENS ALIMENTARIS

La suspensió va lligada a la 
realització d’estudis per a 
l’aprovació de plans d’usos 

Suspès l’atorgament de llicències de 
restauració a diversos punts de la ciutat

DISTRICTE DE GRÀCIA
RAM

BLA DE POBLENOU
BARRI DEL POBLE-SEC

Escaneja aquest codi 
amb el teu smartphone 
per consultar les taules 
salarials de Barcelona

MÉS INFORMACIÓ?

933 018 891
Per més informació, contacteu amb l’enginyer 

tècnic del Gremi a través de Joan Garreta 
(joan.garreta@gremirestauracio.com).


