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Circular 20/06 – 15 de març de 2020 
 

Estat d’Alarma ocasionat pel COVID-19 (Coronavirus) 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Ens plau informar-vos que ahir el Govern de l’Estat Espanyol va declarar l’estat 

d’alarma a causa de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (Coronavirus), 

mitjançant la publicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 

declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada 

pel COVID-19. 

 

L’article 10 d’aquest RD de Mesures de contenció en l’àmbit comercial, equipaments 

culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i 

altres addicionats, el punt 4 es detalla que es suspenen les activitats 

d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis 

d’entrega a domicili.  

 

Les activitats d’hostaleria i restauració que es suspenen, segons l’annex 1 d’aquest 

RD són les següents: tavernes i cellers; cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables; 

xocolateries, gelateries, salons de té, croissanteries i assimilables; restaurants, 

autoserveis de restauració i assimilables; bars-restaurants; bars-restaurants 

d’hotels, excepte per donar servei als seus hostes; salons de banquets i terrasses. 

També dintre de les activitats d’oci i diversió s’inclouen els bars de copes sense i 

amb actuacions de música en directe.   

 

En aquest sentit, destacar que després de parlar amb els serveis jurídics de la 

Federació, com a activitat d’hostaleria també es consideren els allotjaments 

turístics. 
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A continuació us indiquem una sèrie de preguntes i respostes, consultades amb els 

serveis jurídics de la Federació.  

 

El servei a domicili ho pot fer qualsevol restaurant?  

No, perquè s’han de mantenir els requisits de salubritat i conservació dels aliments. 

Pe exemple, entregar el menjar amb un vehicle refrigerat o bosses que mantinguin 

la temperatura (pizzes). No es pot desenvolupar el servei amb un vehicle particular, 

on hi podria haver accedit una persona infectada del Coronavirus.  

 

COMPTE! Des de PIMEC ens informen que en algunes poblacions de la província de 

Barcelona, la policia està visitant a les empreses que fan servei a domicili, 

demanant autoritzacions per poder desenvolupar aquesta activitat.  

 

La declaració de l’estat d’alarma comporta la causa de força major d’avant 

de l’expedient de regulació temporal d’ocupació? 

Si, perquè un estat d’alarma es considera força major ja que fa al·lusió a la 

definició d’aquesta situació com a “un succés que no s’ha pogut preveure, o que, 

previst, fos inevitable”.  

 

Per tant i davant d’aquesta situació les empreses poden sol·licitar un ERTO 

al·legant força major, perquè el tràmit sigui més àgil.   

 

Els establiments de temporada que ja l’hagin iniciat poden acomiadar els 

treballadors fixes-discontinus per finalització de temporada? 

Si, sempre i quan, l’establiment romangui totalment tancat amb l’excepció que els 

serveis de seguretat i manteniment poden continuar operatius, si s’escau.  

 

Aquesta opció permet a l’establiment poder tornar obrir més endavant, si s’escau, 

per exemple al cap d’un o dos mesos.  
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Les empreses poden donar vacances als seus treballadors durant el 

període d’estat d’alarma? 

Si, sempre i quan, el treballador hi estigui d’acord, perquè segons el conveni 

d’hostaleria les vacances s’han de programar amb dos mesos d’anticipació. Per 

tant, si el treballador no està d’acord en agafar-les no es podrà optar per aquesta 

modalitat.  

 

Recomanacions bàsiques dels serveis jurídics de la Federació: 

• Cada empresa ha d’aplicar el sentit comú i segons la seva situació 

empresarial.  

• Pel que fa els treballadors, tota negociació i acord, preval per sobre de la 

normativa.  

• A nivell de mesures econòmiques per les empreses i autònoms, s’ha 

d’esperar els acords que s’adoptaran al Consell de Ministres del Govern 

d’Espanya, del proper dimarts 17 de març.   

• L’article 7 indica que es permeten els desplaçaments als centres de treball, 

per la qual cosa es recomana que aquests compleixin les mesures de 

seguretat sanitària: ús de gels desinfectants, guants, guardar la distància 

d’1,5 metre entre companys de feina; la neteja i la desinfecció de poms de 

porta, telèfons, teclats d’ordinador, taules i tot allò que es toqui amb les 

mans.  

 

Així mateix, ens hem assabentat que a algunes localitats de Catalunya, la policia 

està demanant algun document que justifiqui que un treballador es desplaça per 

anar al seu centre de treball, per la qual us adjuntem un model de certificat per 

mostrar als cossos de seguretat, si s’escau.  

 

També us indiquem el qüestionari actualitzat de Protecció Civil de la Generalitat de 

Catalunya i us adjuntem una nota informativa de Tourism&Law, l’assessor 

laboralista de la CEHAT.  
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Si ho considereu oportú podeu fer difusió de tota la informació entre els vostres 

associats. Una informació que us anirem actualitzant a mesura que en vagi sorgint 

de nova.   

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Marina Figueras Carreró 

Cap de comunicació de la FHCG 


