
MEMÒRIA I INFORME 

Rela.u a la vinculació de la pèrdua d’ac.vitat com a conseqüència del COVID-19, per 
l’expedient de regulació d’ocupació per causa de força major de ........que ges.ona el Port/
Dàrsena de .......... 

El dia 13 de març de 2020 es va publicar al DOGC  la RESOLUCIÓ SLT / 737/2020, de 13 de març, 
del departament de salut, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i 
el control de la infecció per SARS-COV-2, i que resulta rellevant i afecta directament a  l’acOvitat 
portuària i nàuOca esporOva. 

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha ordenat, entre altres, a parOr de les 
0,00 hores del dia 14 de març de 2020, per un període mínim de 15 dies: 

A. En l’àmbit dels establiments i de les acOvitats esporOves d’oci i comercials: 
B. El tancament de tota classe d'instal·lacions esporOves, gimnasos i clubs esporOus, tant de 

Otularitat pública com privada. 
C. El tancament de teatres, cinemes, sales de festa, discoteques, pubs, sales de ball, sales de 

concert, sales de karaoke, cafès teatre i cafès concerto i qualsevol altre establiment 
recreaOu. 

D. El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració excepte 
aquells que esOguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials 
residencials. 

E. El tancament de centres comercials, incloent grans super^cies i galeries, a excepció 
d'aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual 
(alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa 
acOvitat 

F. No s'autoritzarà, en el que es preveu en la normaOva aplicable, cap concurs o compeOció de 
pesca conOnental o caça. 

En congruència amb aquestes prohibicions, SERAN RESPONSABLES DEL COMPLIMENT DE LES 
MESURES PREVENTIVES previstes conforme el règim sancionador previst en la Llei 18/2009, de 
22 d'octubre, de salut pública, les persones ^siques o jurídiques TITULARS, EXPLOTADORES O 
ORGANITZADORES DE LES ACTIVITATS esmentades. 

Aquestes limitacions que suposen una greu alteració en el funcionament dels ports i dàrsenes 
esporOves van ser raOficades per Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l'estat d'alarma per a la ges.ó de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

Disposició final primera. Ra2ficació de les mesures adoptades per les autoritats 
competents de les Administracions Públiques. 
Queden ra2ficades totes les disposicions i mesures adoptades prèviament per les 
autoritats competents de les comunitats autònomes i de les en2tats locals en ocasió 
del coronavirus COVID-19, que con2nuaran vigents i produiran els efectes previstos en 
elles, sempre que resul2n compa2bles amb aquest reial decret. 

El Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gesOó 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la seva modificació Reial decret 
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465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l'estat d'alarma per a la gesOó de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19 fixen en l’ar.cle 7 amb caràcter general la limitació de llibertat de circulació de 
persones. 

Ar2cle 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 la realització de les següents ac2vitats: 
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèu2cs 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. 
e) Assistència i cura a gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o 
persones especialment vulnerables. 
f) Desplaçament a en2tats financeres i d’assegurances 
g) Per causa de força major o situació de necessitat 
h) Qualsevol altre ac2vitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, 
tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per altre causa jus2ficada. 

Però a més d’aquesta limitació de moviments es fixa el tancament d’apertura al públic 
d’establiments. 

Ar2cle 10. Mesures de contenció en l’àmbit de l’ac2vitat comercial, equipaments 
culturals, establiments i ac2vitats recrea2ves, ac2vitats d’ hostaleria i restauració i 
altres addicionals. 
1. “Es suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels 
establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de 
primera necessitat, establiments farmacèu2cs, sanitaris, centres o clíniques 
veterinàries, òp2ques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, 
combus2ble per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, 
aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o 
correspondència, 2ntoreries, bugaderies i l'exercici professional de l'ac2vitat de 
perruqueria a domicili. En qualsevol cas, es suspendrà l'ac2vitat de qualsevol 
establiment que, segons el parer de l'autoritat competent, pugui suposar un risc de 
contagi per les condicions en les quals s'es2gui desenvolupant.” 
2. La permanència en els establiments comercials l'obertura dels quals es2gui 
permesa haurà de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguin 
realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la 
possibilitat de consum de productes en els propis establiments. 
En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats 
man2nguin la distància de seguretat d'almenys un metre a fi d'evitar possibles 
contagis 
3. Se suspèn l'obertura al públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així 
com dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les 
ac2vitats espor2ves i d'oci indicats en l'annex del present reial decret. 
4. Es suspenen les ac2vitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se 
exclusivament serveis de lliurament a domicili. 
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5. Es suspenen així mateix les revetlles, desfilades i festes populars. 

En línia amb les disposicions fins ara esmentades, Ports de la Generalitat de Catalunya i la 
Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat va 
emetre una guia de recomanacions sobre l’aplicació, als ports espor.us competència de la 
Generalitat de Catalunya, de les mesures adoptades per la gesOó de la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel Coronavirus. S’adjunta copia de l’esmentada guia.  

L'acOvitat en un port esporOu i d'esbarjo està vinculada amb l'oci i l'esport. I la  relació 
d'equipaments i acOvitats l'obertura de les quals al públic queda que suspesa conformement al 
que es disposa en l'arOcle 10.3  afecta l'esplai, diversió i esbarjo, espai oberts i vies públiques,  
acOvitats recreaOves  culturals i d'oci, 

De manera expressa es tanquen la proves i exhibicions nàuOques, acOvitats de charter,  
cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables i terrasses, i instal·lacions esporOves i assimilables. 

Sent impossible la pràcOca esporOva, i sent confinada la població a realitzar acOvitats 
individuals no socials, caient de manera sobtada l'accés de clients directes a la recerca d'oci, ja 
sigui prestat directament pel concessionari o en els seus locals per tercers, resulta inevitable 
reconsiderar la contractació d'aquells persones que per la seva acOvitat funcional ha de 
suprimir-se el servei o  redimensionar el mateix a nivell de mínims. 

Amb aquestes mesures l'ús d'embarcacions espor.ves i d'esbarjo estaven totalment 
restringides atès que en cap cas aquesta permet el desplaçament de la població per a 
ac.vitats d'oci, i aquestes no poden fer-se en comú. 

Els ingressos també es ressenten pel no ús de l'aparcament. El tancament de locals implica 
directament la reducció de l'accés de vehicles i amb ells els ingressos dels visitants esporàdics i 
clients dels nostres usuaris.  

D'altra banda el manteniment de l'estació de servei és irrellevant atès que les embarcacions 
esporOves manquen d'acOvitat i el subministraments és irrellevant. 

Per a agreujar la situació, per Ordre  TMA/247/2020, de 17 de març, per la qual s'estableixen 
les mesures de transport a aplicar a les connexions entre la península i la Comunitat Autònoma 
d'Illes Balears, des de les 00.00 hores del dia 19 de març de 2020 es prohibeix l'entrada en tots 
els ports d'Illes Balears de tots els vaixells i embarcacions d'esbarjo uOlitzats amb finalitat 
recreaOva o esporOva o en arrendament nàuOc (xàrter), independentment de la seva 
procedència. 

Davant aquestes circumstàncies extraordinàries, però certes, el que és evident és que gran part 
del personal es totalment innecessari, ja sigui de forma total o parcial. Per descomptat tot 
aquell  personal adscrit a les acOvitats prohibides i que abans s’han esmentat i, en general 
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totes les acOvitats principals del Port que estan paralitzades, prestant-se únicament serveis 
mínims. 

En definiOva, hi ha una evident i directe relació de causalitat entre la paralització de les 
acOvitats al port amb les disposicions legals adoptades per les autoritats. Una gran part de les 
mateixes, com s’ha dit, han estat directament prohibides (esporOves, regates, xàrter, 
restaurants, comerç minorista, etc).  Les altres acOvitats (us d’embarcacions allotjades al port i 
en general acudir al Port) també és produeixin d’una forma directe en la mesura que les 
limitacions de mobilitat de les persones, (desplaçaments individuals i només per acOvitats 
laborals, compres, urgències, etc) i en cap cas per acOvitats d’oci com és anar al Port i estar o 
navegar amb la teva embarcació. I en tot cas els desplaçaments han de ser individuals la qual 
cosa també per si sola exclou una pracOca que en gran part és social i familiar. 

En el nostre cas concret:  

 Fer menció al personal sense acOvitat per supressió o tancament directe d’acOvitats tot 
indicant el nombre, restaurants, acOvitats esporOves, etc.  

Per la resta del personal cal explicar  com afecta la reducció d’acOvitat per la disminució general 
de la mateixa ja que només es presten uns serveis molt mínims, detallant mínimament per 
sectors d’acOvitat.  

Detallar qualsevol incidència en alguna acOvitat que Ongui més risc de contagi, casos de 
confinament prevenOu, impossibilitat de mantenir la distancia de 1’5 m, etc. 

A ………….. el día ….. de …………..de 2020.
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