
Tots fem 
Gremi



Entra-hi. Descobreix  
tots els avantatges  
de formar part del Gremi.  
I treu-ne un bon profit!



El Gremi de Restauració  
de Barcelona és l’entitat que  
ens representa a tots: bars,  
restaurants i cafeteries.
És el gremi que vetlla sempre  
pels teus interessos, que posa  
al teu abast un munt de serveis  
especialitzats i que treballa  
per la dinamització del sector.

El Gremi de Restauració  
de Barcelona és l’interlocutor  
del sector davant les adminis-
tracions públiques i la resta 
d’actors públics i privats.  
La seva missió no és altra que 
la de defensar els interessos 
empresarials dels restauradors. 

Com a grup de pressió, el Gremi 
promou un marc normatiu que,  
tot respectant la llibertat 
empresarial, afavoreix el dina-
misme econòmic, el creixement 
del sector i la creació d’ocupació 
estable en el món de l’hostaleria.  
 
 

En aquest sentit, el Gremi in-
flueix activament en el desen-
volupament de les normatives 
que afecten els establiments  
de restauració, com ara les  
ordenances de l’Ajuntament  
de Barcelona que regulen  
els establiments de concur- 
rència pública i la instal·lació  
de terrasses. 
 
Aquesta tasca representativa 
s’alimenta en tot moment de la 
veu dels agremiats mitjançant 
diversos mecanismes de 
participació. Al Gremi sempre 
hi podràs dir la teva. I com més 
siguem, més se sentirà la veu  
del nostre col·lectiu.

La veu dels  
restauradors



Un cas d’èxit és De tapes per 
Barcelona, una iniciativa que ha 
generat trànsit de clients a molts 
locals de la ciutat, ha afavorit 
la modernització de l’oferta 
gastronòmica –recuperant 
l’hàbit de la tapa– i ha ampliat 
les oportunitats de negoci  
del teixit de bars barcelonins.  
 
Altres actuacions són fruit 
d’acords amb Fira de Barcelona  
i altres marques del sector, 
per tal de connectar els 
professionals que visiten les 
principals fires amb una oferta 
de restauració especial.  
El projecte Barcelona Gourmet 
HOSTELCO, per exemple, pro-
posa als visitants descobrir 
la ciutat a través dels seus 
restaurants.

Gran part de l’activitat del Gremi 
de Restauració de Barcelona 
neix també del seu compromís 
amb l’avenç del sector i, global-
ment, amb el progrés econòmic 
i social. 
 
Amb l’objectiu de dinamitzar el 
sector, es promouen campanyes 
i projectes que estimulen la 
competitivitat de les empreses 
de restauració i milloren els 
estàndards de qualitat.

Competitivitat,  
progrés, qualitat

EL FUTUR DE L’HOSTALERIA
L’aposta per la formació i pel 
futur del sector té un nom propi: 
l’Escola Superior d’Hostaleria 
de Barcelona (ESHOB). Es tracta 
d’una fundació privada sense 
ànim de lucre creada l’any 1985 
per iniciativa del Gremi de 
Restauració i el Gremi d’Hotels 
de Barcelona. A l’ESHOB es 
formen els futurs professionals 
del sector i es reciclen els 
professionals en actiu.

Al Gremi coneixem de primera 
mà les preocupacions i les  
necessitats dels restauradors, 
perquè també ho som. Per faci-
litar l’activitat dels empresaris 
agremiats, un gabinet tècnic 
especialitzat ofereix asses- 
sorament integral en àmbits  
diversos: dret administratiu,  
seguretat alimentària, enginye-
ria tècnica, formació del perso-
nal, arquitectura, interiorisme, 
comunicació, etc. 

Els membres del Gremi poden 
accedir sense límits a tots els 
serveis especialitzats –molts 
d’ells gratuïts i d’altres a preus 
especials–.

Serveis dissenyats  
per a tu



Gremi col·laborador  
Com a gremi col·laborador  
de l’Ajuntament de Barcelona,  
el Gremi de Restauració de  
Barcelona treballa conjunta-
ment amb l’administració local  
en la difusió de les novetats 
normatives que afecten el 
sector i acompanya els restau-
radors durant els processos 
d’adaptació als nous marcs  
legislatius.

FES-TE DEL GREMI 

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos 
08015 Barcelona
T. 93 301 88 91
www.gremirestauracio.com

Amb el suport de


