
MEMÒRIA EXPLICATIVA I ACREDITACIÓ DE LES CAUSES 

 

I.- La nostra empresa té com objecte social (ACTIVITAT EMPRESARIAL).  

S’aporten els Estatuts Socials (o qualsevol altra que acreditat l’activitat 

econòmica de l’empresa). 

II.- En data 14 de març de 2020 el Govern de l’Estat va declarar l’estat d’alarma 

per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el COVID-19, 

mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del Reial Decret463/2020, 

de 14 de març. 

En els articles 9 i 10 de l’esmentada disposició es declara la suspensió de totes 

aquelles activitats relacionades en l’annex de la disposició, entre les que es troba 

l’activitat a la que es dedica la nostra empresa. 

S’aporta Reial Decret 463/2020, de 14 de març.. 

III.- Davant d’aquest situació resulta impossible la prestació de l’activitat laboral 

de les persones que es detallen en l’escrit de sol·licitud de declaració de força 

major ja que presten la totalitat dels seus serveis en espais tancats per decisió 

governativa i perceben la seva retribució de forma directa de la nostra empresa. 

IV.- Entenem, i així es sol·licita, que cal considerar aquesta situació com a pròpia 

del concepte de força major per diferents motius que s’analitzen a continuació 

ressaltant, prèviament, que la pròpia Guia per a l’actuació en l’àmbit laboral en 

relació al nou coronavirus, publicada pel Ministeri de Treball, així ho considera al 

establir que “podrien ser considerades com a causes de força major, entre 

d’altres anàlogues, les següents: ”Decisions de l’Autoritat Sanitària que 

aconsellin el tancament per raons de cautela...”. Estem d’avant d’una decisió del 

Govern de la Generalitat que té rang d’autoritat superior a la de la pròpia Autoritat 

Sanitària. 

V.- No existeix en el nostre ordenament jurídic una definició del que s’ha 

d’entendre per força majori s’ha optat per aquest marc procedimental als efectes 

que la pròpia Autoritat Laboral determini cas a cas si aquesta figura jurídica. No 

obstant, sembla pacífic que tota la doctrina judicial i científica analitza aquest 

concepte a partir de l’article 1105 del Codi Civil on s’assenyala que “fora dels 

casos expressament esmentats en la Llei dels quals així ho declari l’obligació, 

ningú respon dels successos que no haguessin pogut preveure o que, previstos, 

fossin inevitables”. 

També és rellevant que l’antiga Llei de Contracte de Treball contenia un llistat de 

causes que permetia entendre que es donava una situació de força major, entre 

elles “incendi, inundació, terratrèmol, explosió, plagues del camp, guerra, tumult 

o sedició i, en general, qualsevol altre esdeveniment de caràcter extraordinari 

que els contractants ho hagin pogut preveure o que, previst, no s’hagi pogut 

evitar”. 



I aquest es el criteri que ha considerat la jurisprudència que considera una 

situació de força major: “tot fet o esdeveniment de caràcter imprevisible, o 

previsible, però inevitable”. 

VI.- Així delimitada aquesta figura cal veure si la situació generada a l’entorn del 

coronavirus reuneix aquesta consideració de imprevisible i inevitable.  

Allò inevitable pot definir-se com la incapacitat  per impedir o bé l’esdeveniment 

es produeixi en sí mateix, o bé que es materialitzin les conseqüències danyoses. 

Sembla força clar que poc podíem fer des de la nostra empresa per evitar la 

propagació del coronavirus i els seus efectes. 

Hem de tenir present que el 30 de gener de 2020, l’organització Mundial de la 

Salut (OMS) va declarar una emergència de salut pública d’importància 

internacional (ESPII) pel brot actual del coronavirus. Fruit d’això son les mesures 

de control de desplaçament de la població que, en el cas que ens ocupa, implica 

el cessament total de l’activitat del centre de treball vinculats a l’activitat xxxxxxx. 

Es obvi que la nostra empresa no podia preveure que es produiria aquesta 

situació de propagació d’una malaltia com el coronavirus i no pot fer altra cosa 

que seguir les recomanacions i ordres de les autoritats. Estem davant d’una 

decisió adoptada pel Govern legítim del país, seguint recomanacions 

internacionals dels experts sanitaris, a les que ens hem d’adaptar. Es dona, per 

tant, el requisit exigit per la doctrina i la jurisprudència  a l’entorn del concepte de 

força major. 

Per tant, al nostre entendre, un tancament d’activitat motivat per una epidèmia 

revesteix totes les consideracions que exigeix el concepte jurídic de força major 

i permet acudir a aquest mecanisme de suspensió dels contractes de treball 

específic. 

VII.- Hem de remarcar que tots els nostres treballadors  desenvolupen la seva 

activitat en el centre afectat pel tancament i que estan, des de el dia 14 de març 

de 2020, en situació d’impossibilitat de prestar serveis. 

VIII.- La voluntat d’aquesta part es limitar la suspensió de contractes al temps de 

duració de la mesura de cessament d’activitats imposada pel Govern ja que una 

vegada finalitzada la suspensió governativa desapareixeria la causa major que 

entenem existeix. 

Per tots aquets motius demanem que es declari constatada l’existència de la 

força major al·legada. 

Terrassa, 16 de març de 2020 

 

 

Signat 


