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MESURES ADOPTADES PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA 

PEL COVID-19 

16 març 2020 

 

 

Benvolguts Associats  

El dissabte dia 14 al vespre, es va publicar el R.D. 463/2020 de 14 març que estableix l’estat 

d’alarma a tot el territori espanyol durant un termini de 15 dies naturals, prorrogables. Les 

mesures establertes afecten bàsicament a la lliure mobilitat de persones i a la contenció en 

determinades activitats. En el mateix sentit, si bé amb abast diferent, la Generalitat de Catalunya 

va dictar la Resolució STL 720/2020 decretant també el tancament de determinades activitats.  

Pel que fa referència als Ports esportius us fem arribar varies CONSIDERACIONS en diferents 

àmbits, sens perjudici de que restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment:  

 

(1) Recomanacions del Departament de  Territori de la Generalitat en relació a l’activitat 

als ports esportius durant l’estat d’alarma 

El Departament de Territori i Ports de la Generalitat us acaba d’enviar una Guia de 

recomanacions sobre l’aplicació del  Real Decreto 463/2020,  que declara l’estat d’alarma 

per la crisis sanitària del COVID-19. 

Essencialment la Declaració de l’estat d’alarma ratifica les mesures preses pel Departament  

de Salut el passat divendres 13 de març. per SLT/737/2020.  

Davant els dubtes que ens heu fet arribar, les  recomanacions pel funcionament del ports i 

les dàrsenes esportives, son, intentant fer un Resum:  

• Estació de servei: s’ha de mantenir serveis mínims, per casos emergència. 

• El servei de grua i travelift: s’han de mantenir serveis mínims, per casos emergència. 

• El servei de oficines i atenció al públic : s’ha de restringir. S’ha de fomentar el treball 

telemàtic i que les oficines no estiguin obertes al públic proporcionant als clients 

altres vies de comunicació ( telèfon, mail...etc). 

• El servei de neteja:  S’han de mantenir serveis mínims.   

• Marineria: S’han de mantenir serveis mínims, per garantir resposta a situacions d’ 

emergència i a la seguretat de les operacions portuàries.  

• Locals de restauració i oci: Tancats. 

• Activitats esportives, competicions  i de club : Tancades.   

• Locals  i establiment minoristes  no inclosos a la llista dels de  primera necessitat, 

segons l’article 10 del Real Decreto 463/2020: tancats al públic.   
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• Varador/ empreses de servei nàutic : Tancat al públic, sens perjudici que el personal 

propi del varador, a càrrec de l’explotador del varador, o l’empresa de serveis 

nàutics, pugi desenvolupar la seva activitat laboral i empresarial a l’interior, 

respectant les mesures establertes pel Ministeri.   

• Passejar pel port i visites: No està permès.   

• Servei de pàrquing:  Permès, en el seu cas, per agafar el tren o per anar a treballar o 

a lloc de residència.  

• Vigilància d’accessos i port:  Es permet per preservar la seguretat de la instal·lació. 

• Usuaris : només es permet l’accés individual per revisar les embarcacions, en cas de 

necessitat.  

• Treballs de manteniment  dins del port: Serveis mínims a valorar pel concessionari. 

• Els usuaris que viuen al port,  com a tripulació o com a residents : Han de respectar 

les mateixes restriccions i limitacions imposades a la població. 

• Embarcacions de base: atesa la restricció de mobilitat de la població no poden sortir 

per anar de de passeig, ni per fer activitats esportives. 

• Embarcacions de transeünts: les embarcacions transeünts tenen restringida 

l’entrada al port, d’acord amb les recomanacions de la Generalitat, excepte en cas 

de situació d’emergència o urgent necessitat del vaixell o tripulació, cas en el que 

s’ha d’autoritzar l’entrada, però els tripulants tenen restringida la mobilitat com la 

resta de la població.  

Si hi ha dubtes,  atenent al lloc de procedència, comunicar al Mossos o a la policia 

nacional de fronteres.  

• Xàrters : en principi els clients no haurien de poder entrar  al port per fer ús del 

servei de xàrter en base a la limitació de moviments, ja que és una activitat lúdica.   

Les embarcacions resten subjectes a les mateixes limitacions que la resta 

d’embarcacions i vaixells. 

 

(2) Restriccions a la circulació de persones 

El Real Decret  que declara l’estat d’alarma fixa  en  el seu Article 7: Limitació de la llibertat 

de circulació de les persones. 

1. Durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies 

d'ús públic per a la realització de les següents activitats: 

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. 

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris. 

c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o 

empresarial. 

d) Retorn al lloc de residència habitual. 
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e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o 

persones especialment vulnerables. 

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances. 

g) Per causa de força major o situació de necessitat. 

h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se individualment, 

llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada. 

 

(3) Suspensió d’apertura al públic de locals i Establiments minoristes: Mesures en l’àmbit 

laboral  

 

El Real Decret declara en relació a la suspensió de l’apertura al públic dels locals i 

establiments minoristes, a excepció dels següents: 

 

a) D’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat. 

b) Establiments farmacèutics. 

c) Establiments mèdics. 

d) Òptiques i productes ortopèdics. 

e) Productes higiènics. 

f) Premsa i papereria. 

g) Combustible per a l’automoció. 

h) Estancs. 

i) Equips tecnològics i de telecomunicacions. 

j) Aliments per a animals de companyia. 

k) Comerç per internet, telefònic o per correspondència. 

l) Tintoreries i bugaderies. 

 

L’apertura d’aquests establiments obliga a complir amb les mesures sanitàries establertes 

i mantenir la separació entre clients i treballadors de mínim un metre, limitar la 

permanència dels clients a la mínima necessària i queda prohibit el consum de productes 

en els propis establiments. 

Es suspèn també l’apertura d’activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se 

únicament servei d’entrega a domicili.  

Aquelles empreses que tinguin prohibida l’apertura dels seus establiments, podran optar 

per treballar a porta tancada, fer un ERTE per força major en cas de paralització real de 

l’activitat, borsa horària o altres mesures d’ajustament horari. 

Per la resta d’empreses no s’ha establert per ara cap restricció per treballar, havent-se 

d’adoptar en tot cas les precaucions necessàries de seguretat i higiene, seguint les 

recomanacions de les autoritats sanitàries.  



                                                                                                                             
 

4 
 

 

Avui per avui no hi ha cobertura legal que permeti al personal no assistir al seu lloc de 

treball, ( excepte en cas de risc imminent ) llevat de pacte específic amb l’empresa per fer 

teletreball o altres mesures alternatives. Tot això sense perjudici de que en cas de que la 

situació general provoqui dificultats de funcionament per causes productives o 

econòmiques es pugui plantejar un ERTE en el seu moment, especialment per causes 

productives en cas d’una davallada de vendes o previsió clara de que es produeixi.  

Tanmateix, si per causa d’aquesta crisi produïda pel COVID 19, algun dels ports entén que 

pot tenir una davallada important de vendes, cal valorar, cas per cas, si procedeix  plantejar 

un ERTE.  

En l’àmbit laboral el RDL 7/2020 determina l’ampliació de la bonificació de Seguretat Social 

per a contractes fixes discontinus del sector de l’hostaleria que mantinguin o creïn llocs de 

treball de febrer a juny 2020. 

 

(4) Mesures en l’àmbit fiscal i comptable 

 

Modificació dels ajornaments de deutes tributaris (no parla d’ajornament de deutes amb la 

Seguretat Social) 

• Es mantenen els mateixos límits per atorgar-los sense garanties (deutes màxim total 

30.000 €) 

• S’estén la possibilitat d’ajornar deutes per retencions (IRPF), impostos repercutits (IVA) 

i pagaments a compte de l’impost sobre societats 

• Es poden ajornar deutes meritats des del 13 de març al 30 de maig de 2020. 

• Període d’ajornament: 6 mesos. Sense interès només els tres primers mesos. 

• Només ho poden sol·licitar les empreses que la xifra de negoci de 2019 hagi sigut 

inferior a 6.010.124,04 €. 

 

 

(5) Suspensió terminis processals i administratius  

Es suspenen els terminis, processals, administratius i de prescripció i caducitat mentre 

durant 15 dies naturals. A l web de Barcelona Advocats trobareu més informació al respecte. 

La mesura entra en vigor amb efectes del dia 14 de març. 

 

Tant l’ACPET com els nostres Assessors Barcelona Advocats estem a la vostra disposició per a 

qualsevol consulta o aclariment. Atès que de forma temporal s’han limitat les reunions 

presencials i s’ha restringit els moviments dels nostres professionals, us informem que restem 

disponibles a través de les múltiples tecnologies disponibles, ja sigui via telefònica, a través de 

correu electrònic o en el seu cas, videoconferència. 
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Pel que respecte a Barcelona Advocats, podeu dirigir-vos  a l’adreça de correu electrònic de 

l’advocat o professional o contactar-hi via telefònica (609.81.35.10). Per a qualsevol assumpte 

urgent o en cas de no rebre resposta en un temps raonable, poden contactar amb nosaltres a 

través de les següents adreces electròniques: 

jprats@baa.legal ;Amassaguer@baa.legal; Jhidalgo@baa.legal; laran@baa.legal 

No tenim cap dubte que en una situació complexa com l’actual, podrem seguir prestant un servei 

de màxima qualitat i mantenint la nostra relació amb la fluïdesa i professionalitat habitual. 

Amb el desig  a tots que la situació en la que ens trobem evolucioni a millor durant els propers  

dies, quedem a la vostra disposició pel que sigui necessari, i us mantindrem informants de 

qualsevol novetat. 

 

 

Ben cordialment 

 

 

mailto:jprats@baa.legal
mailto:Amassaguer@baa.legal
mailto:Jhidalgo@baa.legal

