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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

ESPECIAL / CORONAVIRUS

La Generalitat de Catalunya va publicar 
ahir divendres, passades les 21.00 ho-
res, la resolució segons la qual s’ordena 
el tancament de tots els bars, cafeteries 
i restaurants de Catalunya. No es veuen 
afectades per aquesta restricció les ac-
tivitats de restauració que estiguin inte-
grades en un establiment hoteler o en 
centres sanitaris o socials residencials. 
La mesura s’aplica des de les 00:00 ho-
res del 14 de març, és a dir, de la nit 
de divendres a dissabte, de manera que 
ja es troba vigent en el moment en què 
s’emet aquesta comunicació. 

Preguem a tots els restauradors 
que procediu al tancament imme-

La Generalitat de Catalunya ordena el 
tancament immediat de bars, cafeteries i 

restaurants com a mesura preventiva
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diat dels vostres establiments. El 
govern ha adoptat aquesta mesura a fi 
d’evitar la propagació del coronavirus i 
l’increment del nombre de contagis. 

Aquest cessament obligatori de 
l’activitat tindrà una durada míni-
ma de 15 dies tot i que es podrà revi-
sar en coherència amb l’evolució de 
l’emergència sanitària que està ocasio-
nant la pandèmia del coronavirus. El 
Gremi es troba en contacte permanent 
amb les diferents autoritats sanitàries 
i governatives; us recomanem seguir 
atents a les comunicacions que es faran 
des de l’entitat. 

El decret de tancament de bars i res-

taurants suposa un enduriment de les 
mesures respecte de les que ahir, al 
voltant de les 14:00 hores, va explicar 

el conseller d’Interior, Miquel Buch, 
en roda de premsa. Inicialment, el tan-
cament no havia d’afectar a locals de 
restauració (sí a discoteques), però tot 
apunta que l’aparició de nous focus de 
contagi va acabar portant la Generali-
tat a adoptar mesures més dràstiques. 

La decisió és d’obligat 
compliment; s’ha de procedir 
al tancament immediat

Suspensió dels contractes de 
treball per causa de força major

El Consell de Ministres aprovarà avui dis-
sabte la declaració de l’estat d’alarma. 
Previsiblement, la decisió s’acompanyarà 
dels primers decrets dictats per fer front 
a la crisi sanitària. Si aquestes mesures 
tenen algun tipus d’incidència en l’àmbit 
de la restauració (en allò que tingui a 
veure amb el personal o en la qualificació 
jurídica del tancament, per exemple), el 
Gremi informarà avui mateix.

MESURES VINCULADES 
A LA DECLARACIÓ DE 
L’ESTAT D’ALARMALa resolució dictada per la Generalitat de Ca-

talunya reconeix de manera expressa que el 
tancament que s’imposa a bars, cafeteries i 
restaurants té reconeguda la causa de força 
major. Això habilita les empreses a suspen-
dre els contractes de treball de la plantilla 
pel temps que duri el cessament obligatori de 
l’activitat. La suspensió del contracte deixa 
en suspens les obligacions recíproques en-
tre empresari i treballador/a: ni els treballa-
dors/se han d’anar a treballar ni l’empresa ha 
d’abonar salaris. També se suspèn l’obligació 
de cotitzar per part de l’empresari. Aques-

ta decisió, que s’adopta de manera unilate-
ral, col·loca el treballador/a en situació legal 
d’atur. Es tracta  d’una mesura indispensa-
ble i proporcionada, tot i que amb evidents 
conseqüències per als afectats, que evita 
l’acomiadament col·lectiu i conserva la plan-
tilla fins que les autoritats permetin que es re-
prengui l’activitat ordinària. No implica en cap 
cas acomidar el treballador/a. 

En aquest enllaç podeu descarregar un 
model de carta per comunicar als vostres 
treballadors/s la suspensió del seu contracte 
de treball.
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