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Assessorament en viatges per socis d’AEBALL / UPMBALL i Guia 

pràctica per a empreses i professionals 

VIATGES TEJEDOR: AGÈNCIA DE VIATGES COL·LABORADORA D’AEBALL / UPMBALL 

Assessorament i gestió professional en viatges 

En els moments d'incertesa actuals, es recomana l'assessorament i gestió d'una agència professional per viatjar 

per motius laborals. Viatges Tejedor és l’agència col·laboradora d’AEBALL / UPMBALL.  

Si la seguretat dels treballadors és prioritària, és important també una correcte tramitació de les reserves, 

disposar de la informació adequada sobre els requeriments per poder viatjar a cada país (documentació, 

obligació de prova PCR negativa...), tenir un seguiment de les incidències que els canvis de servei o tancaments 

d'allotjament provocats per les normatives de prevenció de la COVID poden afectar el viatge, així com garantir 

la reclamació eficient dels imports de qualsevol servei cancel·lat per aquell motiu. 

El Departament Viatges d'Empresa de Viatges Tejedor ha estat donant servei continuat a tots els seus clients i es 

troba a la disposició de les empreses associades de Dilluns a Divendres a través del telèfon 93 301 90 50 en horari 

de 09:00 a 18:00, o per correu electrònic btc@viajestejedor.es  

Cal indicar la condició d’empresa associada a AEBALL / UPMBALL per gaudir de les condicions especials i 

descomptes de l’acord. 

GUIA PRÀCTICA PER EMPRESES I PROFESSIONALS 

D’altra banda GEBTA, l’associació d’empreses de gestió de viatges corporatius, ha emès un document pràctic que 

els facilitem per si els pot resultar d’utilitat. La Guia pretén donar resposta a aquestes i altres qüestions que les 

empreses es formulen en l'actual escenari, de manera didàctica i a partir de criteris i indicadors contrastats. 

La impossibilitat o les greus restriccions a la mobilitat que ha generat la COVID -19, han portat a les empreses i als 

professionals a l'ús intensiu de la videoconferència com a mesura per a pal·liar les limitacions imposades als 

desplaçaments. A partir d’aquí han estat moltes les veus que han pronosticat la fi dels viatges corporatius, el seu 

caràcter prescindible, o els efectes beneficiosos sobre la productivitat de les reunions virtuals, prenent per normal 

el que a priori respon a una situació excepcional, com la generada per la pandèmia. 

Però, què hi ha de cert en aquests pronòstics i afirmacions? Realment les reunions virtuals substituiran els viatges 

i reunions presencials? Per què haurien les empreses i professionals de continuar invertint en els viatges de 

negocis, quan poden estalviar ingents quantitats de diners i temps mitjançant videoconferències? Quin és el valor 

i l'impacte real dels viatges d’afers? 

Poden accedir a la guia pràctica (en català) 

Pueden acceder a la guía práctica (en castellano) 
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