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El Gremi de Restauració de Barcelona, amb 
el suport de l’Ajuntament de la ciutat, durà 
a terme una nova onada de visites a totes 
les terrasses de restauració per garantir que 
els seus responsables coneixen les novetats 
que ha introduït l’Ordenança de terrasses. 
Amb aquesta acció, que fou anunciada pel 
tercer tinent d’alcalde, Antoni Vives, i el pre-
sident Pere Chias, el Gremi reforça el Pla 
d’Implementació de la nova Ordenança de 
terrasses desplegat per l’Ajuntament de Bar-
celona. Així doncs, a partir de l’1 d’octubre 
un equip d’informadors del Gremi visitarà 
novament les terrasses per ajudar els seus 
responsables a complir amb la nova Orde-
nança. Els informadors també informaran de 
l’obligació que tots els establiments disposin 
de la cèdula corresponent al 2014, on s’indica 
el nombre de taules i cadires permeses, i que 
aquesta es trobi exposada a l’entrada del lo-
cal. Amb aquesta iniciativa el Gremi de Res-
tauració pretén contribuir a la compatibilitat 
entre els diferents usos urbans i a la moder-
nització del teixit de locals de restauració de 
la ciutat mitjançant l’aposta per la millora i la 
qualitat de les condicions dels establiments, 
tant al seu interior com a l’exterior. 

Aquesta campanya informativa de reforç 
es complementarà amb la creació d’una ofi-
cina d’atenció permanent als establiments de 
restauració de tota la ciutat. L’oficina posarà 
a disposició dels restauradors un telèfon al 
qual podran trucar per plantejar els dubtes 
generats durant l’adaptació de la seva terras-
sa a la nova Ordenança i també una adreça de 
correu electrònic específica. 

de Restauració s’impliqués al màxim du-
rant l’elaboració de l’Ordenança de terras-
ses, a la tardor de 2013. Durant els mesos 
que va durar la negociació política amb els 
grups municipals a l’oposició, l’equip del 
Gremi va doblar els seus esforços per tras-
lladar als màxims responsables polítics de 
l’Ajuntament l’opinió dels restauradors. En 
aquest sentit, es va elaborar un document 
amb més de 40 propostes per enriquir el 
text en què, a més, es cridava l’atenció sobre 
aspectes que podrien generar disfuncions o 
perjudicis econòmics per al conjunt del sec-
tor i de la ciutat. 

Des de la seva entrada en vigor, el Gremi 
hem impulsat diferents accions per explicar 
als establiments agremiats els canvis que 
comporta l’Ordenança. Ara fem un pas més 
i ens sumem a la campanya informativa ini-
ciada per l’Ajuntament, l’objectiu de la qual 

és garantir que tots els restauradors estan al 
corrent de les noves obligacions introduïdes 
per l’Ordenança i acompanyar-los durant 
aquesta etapa de transició. Com a gremi 
col·laborador, durant el mes d’octubre visi-
tarem totes les terrasses de restauració de 
la ciutat per informar els seus titulars de 
les novetats ja exigibles. D’aquesta forma, 
el Gremi reforcem el nostre suport als res-
tauradors i acostem encara més les seves 
reivindicacions a l’Ajuntament, amb qui 
compartim la voluntat de promoure la mo-
dernització del sector. 

El Gremi reforça el suport 
als restauradors durant el 
procés d’adaptació a la nova 
Ordenança de terrasses
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Mitjançant aquesta acció el Gremi 
reforcem el nostre suport als 
restauradors i acostem les seves 
reivindicacions a l’Ajuntament

La necessitat de disposar d’un 
marc normatiu clar i estable en 
matèria de terrasses, que donés 
la seguretat que requereixen les 
inversions assumides pels ope-
radors, va motivar que el Gremi 

Pere Chias Suriol

Amb el suport de
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Diverses fotografies publicades a les xarxes socials per una de les empreses que organitza aquest tipus de trobades 
a domicilis particulars de la ciutat de Barcelona. A les imatges s’aprecia clarament el caràcter amateur de les pro-
postes gastronòmiques i la manca de garanties higièniques i de seguretat per part dels organitzadors.  

S’anuncien com la darrera tendència 
per conèixer la ciutat des de dintre, de 
la mà de la població local i al marge de 
les experiències gastronòmiques que 
de manera habitual s’acostumen a ofe-
rir als turistes. La realitat, però, és que 
aquests restaurants il·legals es caracte-
ritzen pel seu caràcter amateur atesa la 
manca de professionalització dels seus 
responsables. Així doncs, darrere de les 
bondats del consum col·laboratiu i de 
les ganes de conèixer gent s’amaguen 
veritables restaurants encoberts, que 
desenvolupen la seva activitat de ma-
nera il·legal sense atendre les obliga-

cions fiscals derivades de tota activitat 
econòmica. Els assistents, a més, tam-
poc es troben assistits per cap garantia 
legal lligada a la qualitat del menjar, 
a la seva procedència o a la seva pre-
paració; es tracta, en definitiva, d’una 
pràctica deslleial, que incideix negati-
vament sobre el sector i, globalment, 
també sobre la imatge de la ciutat on de 

El Gremi de Restauració denuncia la proliferació  
de restaurants il·legals a domicilis particulars

L’arribada de plataformes semblants a la polèmica Uber, en l’àmbit 
del taxi, al sector de la restauració preocupa el Gremi de Restaura-
ció, que ha denunciat davant les administracions públiques l’oferta de 

restauració encoberta que, adreçada als turistes, es realitza a domi-
cilis particulars, sense que es compleixi cap garantia sanitària o de 
seguretat, amb els riscos que això suposa per als clients. 

“En aquests sopars es tracta el 
client per sota dels estàndards 
de qualitat”, explica Pere Chias

manera sistemàtica es neguen els drets 
de les persones consumidores. “Es 
tracta el client per sota dels estàndards 
de qualitat a què es troba obligat el sec-
tor de la restauració per llei”, explica 
el president del Gremi, Pere Chias. El 
Gremi, conjuntament amb altres orga-

nitzacions afectades, ha traslladat la 
seva preocupació a les administracions 
públiques competents. 

Continuant amb la ronda de presentacions a autoritats, el presi-
dent del Gremi, Pere Chias, va visitar el conseller d’Economia i 
Coneixement, Andreu Mas-Colell, amb qui va abordar la situació 
actual que travessa el sector i, globalment, l’economia catalana. El 
president també es va referir a la incidència del turisme sobre la 
restauració i a la necessitat d’incentivar inversions per continuar 
modernitzant els locals. D’esquerra a dreta, Albert Carné (cap 
de gabinet del conseller i director general de Política i Promoció 
Econòmica), Mireia Torralba, Pere Chias, Andreu Mas-Colell, Isi-
dre Gironès, Anna Matamala, Roger Pallarols i Fernando Díaz.  

El Gremi s’entrevista amb Andreu Mas-Colell, 
conseller d’Economia i Coneixement

Escaneja aquest codi amb el teu 
smartphone per visionar la notícia 
al portal informatiu de TV3
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La determinació 
mostrada per Fe-
rran Adrià  per 
ubicar elBulliFoun-

dation, el seu nou 
projecte, a la Cala 

Montjoi, tot i les crítiques manifesta-
des pels grups ecologistes, posa de 
manifest la seva forta vinculació emocional i professional a 
Catalunya i la seva voluntat de treballar, amb creativitat i des 
de la llibertat, per la gastronomia catalana. 

L’obertura de nous 
establiments ei-
xampla encara 
més un dels grups 

de restauració més 
importants de la ciutat 

i reflecteix amb major contundència 
la capacitat de l’equip directiu del 
grup per gestionar locals de restauració amb eficiència, 
generar ocupació estable i oferir un servei de qualitat a 
turistes i ciutadans a un preu competitiu. 

MAHOU-San Miguel 
continua promo-
vent la recupe-
ració de la tapa a 

Barcelona amb el 
San Miguel Tast Bar-

celona, el qual, des del recinte de 
Fira de Barcelona a l’avinguda Maria 
Cristina, ha posat a disposició del gran públic les millors 
creacions de restauradors de la ciutat acompanyades, com 
és previsible, del sabor de les cerveses de San Miguel. 

Els establiments Venezia, Firo Tast i 
Reloj, premis De tapes per Barcelona

NOTÍCIES EL SEMÀFOR

Aladino Fernández
Grup El Reloj

El Gremi de Restauració se suma al 
feix d’entitats i plataformes que, des 
d’àmbits diversos, han manifestat al seu 
suport a la construcció que el xef Ferran 
Adrià proposa ubicar a la Cala Montjoi 
(Girona). Aquest nou capítol en la tra-
jectòria del xef consolidarà la seva vin-
culació a Catalunya i reforçarà el paper 
que juga la gastronomia catalana a nivell 
internacional. “La ubicació d’aquest pro-
jecte a terres catalanes”, explica el pre-
sident del Gremi, Pere Chias, “col·locarà 
Catalunya a l’avantguarda internacional 
també en l’àmbit de la cuina: la Cala 

El Gremi dóna suport a la construcció d’elBulliFoundation a Catalunya
Montjoi, Girona i Catalunya atrauran la 
mirada encuriosida de tots aquells que, 
des d’arreu del món, segueixen amb 
atenció cada nova iniciativa del xef ca-
talà”. En aquest sentit, Chias coincideix 
amb Adrià a destacar que es tracta d’un 
“projecte de país”, “del qual tots ens 
n’hauríem de sentir orgullosos”, afegeix 
Chias. El Gremi, a més, aplaudeix que la 
iniciativa elBulliFoundation respecti la 
fesomia pròpia de la Cala Montjoi i aspi-
ri a esdevenir una de les construccions 
més respectuoses amb el medi ambient 
del món. 

Enrique Sánchez
Director regional de MAHOU-San Miguel

Ferran Adrià
Xef

Amb una inversió privada de 9 milions d’euros, elBulli-
Foundation podria ser inaugurat, de complir-se el ca-
lendari amb què treballen el seu impulsor, Ferran Adrià, 
durant la primavera de 2016.

El president del Gremi, 
Pere Chias, i el represen-
tant d’Estrella DAMM, Jor-
di Romagosa, responsables 
de l’èxit de la iniciativa De 
tapes per Barcelona, van 
visitar els establiments pre-
miats a la darrera edició, 
que va tenir lloc al mes de 
juny de 2014. En aquesta 
ocasió, el premi Gremi de 
Restauració de Barcelona 
va reconèixer la tapa pre-
sentada pel bar Venezia, “se-
micuit de Can Tomei amb 
cruixent de fruits secs”. Tot 
i ser la primera vegada que 
hi participaven, el frescor i 
l’atreviment de la seva pro-
posta gastronòmica va cap-
tivar els membres del jurat. 
L’establiment FIRO TAST, a 
l’avinguda de Gaudí, va ob-
tenir el premi al millor ma-
ridatge amb Estrella DAMM 
per la seva tapa “passió per 
l’olla de l’aquelarre”. Per 
últim, el guardó a la millor 
tapa popular, que escullen 
els clients amb les seves 
votacions, ha estat pel bar 
Reloj amb la seva tapa “bar-
queta de filet ibèric”. 
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