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Com afecta l'estat d'alarma als viatges de negocis? 

 

GUIA PRÀCTICA PER EMPRESES I PROFESSIONALS 

El passat 25 d'octubre es va decretar l'estat d'alarma a tot el territori espanyol amb la finalitat de contenir la 

propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2. 

Les limitacions a la mobilitat que s'han originat a partir de la promulgació d'aquest Decret no afecten els viatges 

de negocis o per motius professionals. Els viatgers d'empresa poden seguir desplaçant-se entre comunitats i fins i 

tot en els horaris de limitació a la mobilitat. 

Aquesta guia pràctica per a empreses, editada per GEBTA, l'associació que representa a les principals empreses de 

gestió de viatges corporatius a Espanya, se centra en el cas concret de la mobilitat a Espanya durant l'estat 

d'alarma.  

Poden accedir a la guia pràctica per empreses 

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. 

 

#TreballemPerGuanyarElFutur  #EActíVate                 

 

 

L’Hospitalet, novembre de 2020 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
http://www.aeball.com/upfiles/gestor/viajes_edealarma.pdf
mailto:btc@viajestejedor.es
http://www.aeball.net/acuerdos2.asp?id=18
http://www.aeball.net/acuerdos2.asp?id=18

