
 
Aquesta passada mitjanit entrava en vigor el nou decret llei del Govern Espanyol, on s’aplica 
el cessament d’activitat a totes aquelles activitats no considerades essencials. 

Què són activitats essencials? 

El decret llei ho aclareix amb un annex en què detalla tots els sectors que poden continuar 
operant. A la pràctica la situació no canvia gaire respecte a les últimes dues setmanes. El 
que s’atura amb l’enduriment del confinament són les empreses dels sectors de la 
construcció i de la indústria que fins ara encara continuaven en marxa. La resta, a grans 
trets, poden continuar treballant. Per exemple, la sanitat, el transport, la distribució de les 
compres fetes per internet i la seguretat. 

LES ACTIVITATS ESSENCIALS, SEGONS EL BOE: 

1. Activitats que participen en la cadena de producció de béns i serveis de primera 
necessitat (aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, 
productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut). 

2. Hostaleria i restauració amb serveis de lliurament a domicili. 
3. Serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, 

material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualsevol altre 
material sanitari. 

4. Activitats imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la 
indústria manufacturera. Subministraments, equips i materials necessaris per al 
correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides al text. 

5. Serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn 
desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma. 

6. Les activitats que presten serveis a institucions penitenciàries, de Protecció Civil, 
salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines i 
de trànsit i seguretat viària. Empreses de seguretat privada que prestin servei a 
transports, resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i serveis de 
seguretat per a serveis essencials i el proveïment a la població. 

7. Manteniment del material i equips de les forces armades. 
8. Centres, serveis i establiments sanitaris, persones que atenguin majors, menors, 

persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballin en 
empreses, centres d’I+D+I i biotecnològics vinculats al Covid-19. 

9. Veterinaris. 
10. Venda de premsa, mitjans de comunicació o agències de notícies. 
11.Empreses de serveis financers, inclosos els bancs, d’assegurances i d’inversió. 

1. Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així 
com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors 
necessaris per al seu correcte funcionament. 

2. Serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència masclista. 
3. Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que 

assisteixin les actuacions processals no suspeses. 
4. Serveis en despatxos i assessories legals, gestories, administratives i de graduats 

socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents. 
5. Serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la 

Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública. 



6. Serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que 
prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, 
residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos. Recollida i tractament d’aigües 
residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i el seu 
transport. 

7. Centres d’acolliment a refugiats i centres d’estada temporal d’immigrants (CIES). 
8. Activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua. 
9. Provisió indispensable de serveis meteorològics de predicció i observació i els 

processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius. 
10. Correus. 
11. Sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material 

sanitari, com les empreses de logística, transport, magatzematge i trànsit duaner. 
12. Distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o 

correspondència. 
 

Permís remunerat recuperable 

Les empreses considerades no essencials passen a un confinament total en l’àmbit laboral, 
possible amb un permís remunerat recuperable que ha impulsat el govern espanyol. Cada 
empresari haurà de negociar amb els treballadors/es com es compensen les hores: amb 
vacances o bé allargant la jornada laboral. 

Nou dies, amb jornada completa són 72 hores. I es plantegen molts escenaris: en el primer, 
poden ser a compte de vacances, tot i que el decret especifica que l’empresari no ho pot 
exigir. L’altra solució és dosificar aquestes hores amb torns extra fora de l’horari o estirant la 
jornada laboral. En tot cas s’hauran de tornar abans del 31 de desembre. N’ha parlat 
Yolanda Díaz, ministra de Treball. 

Aquest permís s’aplicarà per a aquells treballadors i treballadores que avui dia 
desenvolupen alguna activitat, però no als treballadors i treballadores que desenvolupen la 
seva feina a distància o per mitjà del teletreball. Tampoc als que ja estan subjectes a un 
ERTO 

Ja ha entrat en vigor aquest diumenge a la mitjanit. Són nou dies feiners per a la gran 
majoria de treballadors a Catalunya, vuit a l’estat perquè el Dijous Sant ja és festa a bona 
part de les autonomies. 
 


