
Bon dia, 
 
Us informem que derivat de les circumstàncies excepcionals en que ens trobem i de les mesures 
preses en el marc de l’estat d’alarma decretat, per consciencia col·lectiva us demanem que 
sol·liciteu als vostres membres propiciar el tancament dels establiments d’allotjament 
turístic en el decurs dels propers dies, tal com ja han fet alguns establiments, mitjançant 
les següents pautes: 
 
- Que no s’acceptin noves entrades de clients fins, com a mínim, a finals de març.  
 
- Que es convidi als clients a avançar la seva sortida si tenen mitjans per fer-ho, a la major 
brevetat possible, per retornar als seus domicilis. 
 
- Que durant el temps que requereixi el punt anterior, els clients respectin les mateixes 
indicacions de limitació de la mobilitat que afecten al conjunt de la ciutadania. 
 
- Si us trobeu amb clients que no poden marxar us preguem que contacteu amb Laura 
Hevia per gestionar el seu allotjament – info@confe.cat   
 
- A fi de poder tenir informació complerta de la situació, us preguem que ens aneu informant 
dels tancaments que es vagin produint.  
 
Si us trobeu amb alguna circumstància particular que dificulti el compliment d’aquestes 
indicacions, poseu-vos en contacte amb la ConfeCat. 
 
 
Desplaçaments dels treballadors dels hotels 
Davant la situació de confinament, la circulació de persones està restringida a raons concretes, 
com ara el desplaçament al lloc de treball. Davant aquesta situació, estem veient com els cossos 
de seguretat estan vigilant escrupolosament aquest fet. 
 
En aquest sentit, i per tal de facilitar els desplaçaments dels treballadors dels allotjaments 
turístics, us recomanem que aquests els hi puguin preparar un document segellat per 
l’establiment, que confirmi que és treballador d’aquest i la seva activitat laboral durant 
aquests dies. 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte. 
 
Rebeu una cordial salutació. 
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