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SI TENS QUALSEVOL PROBLEMA TÈCNIC O JURÍDIC, FES LA TEVA CONSULTA AL GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

De cara als mesos d’estiu, temporada 
alta en el sector de la restauració, molts 
establiments necessiten ampliar els seus 
equips, ja sigui per cobrir les vacances 
de part de la plantilla o per reforçar els 
serveis en funció de l’augment de la de-
manda. Pensant en aquesta necessitat, 
l’empresa de treball temporal especialit-

zada en selecció i contractació de perso-
nal a nivell internacional, WorkEurope, 
s’ofereix per cercar els perfils professio-
nals més adients a cada cas. L’empresa 
aporta cambrers, cuiners, xefs, som-
meliers, ajudats, etc. amb un alt nivell 
d’experiència i coneixement d’idiomes. 
Tots els treballadors de WorkEurope, 

WorkEurope, especialistes en 
selecció i contractació de personal

WorkEurope acredita dotze 
anys d’experiència contractant 
personal de diversos països

provinents de tots els països de la Unió 
Europea, passen per rigoroses proves 
de selecció amb els especialistes de 
l’empresa per comprovar referències, 
experiència laboral i coneixements. Úni-
cament es contracten els candidats que 
superin uns alts estàndards de selecció 
i que entenguin la importància d’un bon 
servei. WorkEurope s’esforça per captar 
els millors treballadors i talent, intentant 
mantenint-los a la seva organització per 
poder-los oferir als seus clients. Segons 
l’empresa, els clients poden veure re-
duïts els costos de contractació de per-
sonal entre un 15% i un 20% gràcies a 
l’aplicació de la normativa europea. Wor-
kEurope ofereix, a més, un descompte 
del 10% addicional en el preu per hora de 
contractació del personal durant el con-
tracte per a tots els nostres agremiats. 
Per a més informació contacteu amb 
Bernat Miró per telèfon: 629 490 304 o 
per correu: bernat@workeurope.es. 

WorkEurope selecciona i contracta tota mena de perfils professionals dins del sector de la restauració.

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Pòlissa de responsabilitat civil

Des del Gremi de Restauració de Barcelona 
us volem informar que, de conformitat amb 
l’article 636 del Codi Penal, és obligatori que 
tots els establiments d’hostaleria tinguin una 
pòlissa de responsabilitat civil. Aquesta as
segurança tindrà un límit que dependrà de 
l’aforament de  cada establiment. El límit de 
capital assegurat serà, en tot cas, de 300.000 
euros, podent arribar fins als 2.000.000 euros. 
Per saber quin límit us pertoca i per resoldre 
altres dubtes sobre les pòlisses de responsa
bilitat civil podeu contactar amb Nacho Lladó, 
assessor comercial de l’agència d’en Joan Su
riol de Catalana Oc cidente. Tel. 93 675 06 26 / 
658 31 90 60 o al correu: comercial@suriol.cat. 
El Gremi de Restauració de Barcelona i Catalana 
Occidente mantenen un acord de col·laboració 
a través del qual els agremiats, entre altres 
serveis, us podeu assessorar sobre assegu
rances. Us recordem que l’assegurança de 
responsabilitat civil és necessària per protegir 
els vostres interessos en el desenvolupament 
de la vostra activitat comercial o professional 
i cobreix els danys inferits a tercers, sempre 
que aquests es produeixin amb culpa o negli
gència de l’asseguretat.

QUANTITATS MÍNIMES DE 
CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA 

DE RESPONSABILITAT CIVIL 
Exemples:
- Fins a 100 persones d’aforament: 300.000€ de capital
- Fins a 500 persones d’aforament: 750.000€ de capital
- Fins a 1.000 persones d’aforament: 900.000€ de capital
- Fins a 5.000 persones d’aforament: 2M€ de capital
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