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L’ACTIVITAT LABORAL MENTRE DURE L’ESTAT 
D’ALARMA

El nou d’abril va acabar el permís retribuït 
recuperable, que recordem era d’obligat com-
pliment en totes les activitats no essencials. 
La situació actual és la de pròrroga de l’Estat 
d’Alarma, fins al 26 d’abril, ara com ara, i amb 
vista que es continue prorrogant. Mentre l’Estat 
d’Alarma estiga en vigor, les condicions labo-
rals continuaran sent les mateixes.
La situació laboral és la següent:

• L’opció de teletreballar (treball a casa) en to-
tes aquelles activitats en les quals siga possi-
ble tindrà preferència (art. 5 del RDL 8/2020).

• Les activitats que no es puguen fer amb tele-
treball i que no estiguen prohibides, recupe-
ren la seua activitat, sempre amb l’adopció de 
les mesures de seguretat i prevenció enfront 
de contagis recollides en la guia del Ministeri 
de Sanitat.

• Segueix en vigor la prohibició de les activitats 
que marca la llei (annex del RDL 463/2020 pel 
qual es va declarar l’estat d’alarma). No estan 
permeses les activitats educatives en tots els 
seus nivells, ni el comerç minorista (excep-
te alimentació i primera necessitat), ni les 
activitats d’hostaleria, espectacles, culturals, 
artístiques i esportives, entre altres.

Activitats que segueixen suspeses 
mentre dure l’estat d’alarma

Les activitats suspeses pel Decret en l’Estat 
d’Alarma, venen recollides en l’annex del RDL 
463/2020. Són les següents:

Relació d’equipaments i activitats l’obertura 
de les quals al públic queda suspesa conforme 
al que es disposa en l’article 10.3

• Museus.
• Arxius.
• Biblioteques.
• Monuments.
• Espectacles públics.

Esplai i diversió:
• Café-espectacle.
• Circs.
• Locals d’exhibicions.
• Sales de festes.
• Restaurant-espectacle.
• Altres locals o instal·lacions assimilables als 

esmentats.
Culturals i artístics:
• Auditoris.
• Cinemes.
• Places, recintes i instal·lacions taurines.
• Altres recintes i instal·lacions:
• Pavellons de Congressos.
• Sales de concerts.
• Sales de conferències.
• Sales d’exposicions.
• Sales multiús.
• Teatres.
Esportius:
• Locals o recintes tancats.
• Camps de futbol, rugbi, beisbol i assimilables.
• Camps de bàsquet, handbol, voleibol i assimi-

lables.
• Camps de tir al plat, de colomí i assimilables.
• Galeries de tir.
• Pistes de tennis i assimilables.
• Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, sobre 

patins i assimilables.
• Piscines.
• Locals de boxa, lluita, judo i assimilables.
• Circuits permanents de motocicletes, au-

tomòbils i assimilables.
• Velòdroms.
• Hipòdroms, canòdroms i assimilables.
• Frontons, trinquets, pistes d’esquaix i assimi-

lables.
• Poliesportius.
• Pistes de bitles i assimilables.
• Salons de billar i assimilables.
• Gimnasos.
• Pistes d’atletisme.
• Estadis.
• Altres locals, instal·lacions o activitats assi-
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milables als esmentats.
Espais oberts i vies públiques:
• Recorreguts de carreres pedestres.
• Recorreguts de proves ciclistes, motociclis-

tes, automobilístiques i assimilables.
• Recorreguts de motocròs, trial i assimilables.
• Proves i exhibicions nàutiques.
• Proves i exhibicions aeronàutiques.
• Altres locals, instal·lacions o activitats assi-

milables als esmentats.
Activitats recreatives:
De ball:
• Discoteques i sales de ball.
• Sales de joventut.
Esportives-recreatives:
• Locals o recintes, sense espectadors, desti-

nats a la pràctica esportiva-recreativa d’ús 
públic, en qualsevol de les seues modalitats.

• Jocs i apostes:
• Casinos.
• Establiments de jocs col·lectius de diners i 

d’atzar.
• Salons de joc.
• Salons recreatius.
• Rifes i tómboles.
• Altres locals i instal·lacions assimilables als 

d’activitat recreativa de Jocs i apostes confor-
me al que establisca la normativa sectorial en 
matèria de joc.

• Locals específics d’apostes.
Culturals i d’oci:
• Parcs d’atraccions, fires i assimilables.
• Parcs aquàtics.
• Casetes de fira.
• Parcs zoològics.
• Parcs recreatius infantils.
• Recintes oberts i vies públiques:
• Revetles, desfilades i festes populars o mani-

festacions folklòriques.
D’oci i diversió:
Bars especials:
• Bars de copes sense actuacions musicals en 

directe.
• Bars de copes amb actuacions musicals en 

directe.
D’hostaleria i restauració:
• Tavernes i cellers.
• Cafeteries, bars, café-bars i assimilables.
• Xocolateries, gelateries, salons de te, crois-

santeries i assimilables.
• Restaurants, autoserveis de restauració i 

assimilables.
• Bars-restaurant.
• Bars i restaurants d’hotels, excepte per a 

donar servei als seus hostes.
• Salons de banquets.
• Terrasses.

Nota especial sobre les activitats 
d’obres, reformes i construcció
El diumenge 12 d’abril, en el BOE es va publi-
car l’Ordre 340/2020, per la qual se suspenen 
determinades activitats relacionades amb obres 
d’intervenció en edificis existents, en les quals 
existisca risc de contagi pel COVID-19. Aquesta 
Ordre recull les següents instruccions:

1. S’estableix la suspensió de tota classe d’obra 
que supose una intervenció en edificis exis-
tents, en els supòsits en els quals en l’immo-
ble en el qual hagen d’executar-se es troben 
persones no relacionades amb l’activitat 
d’execució de l’obra, i que, a causa de la seua 
ubicació permanent o temporal, o a necessi-
tats de circulació, i per causa de residència, 
treball o unes altres, puguen tindre inter-
ferència amb l’activitat d’execució de l’obra, o 
amb el moviment de treballadores i treballa-
dors o trasllat de materials.

2. S’exceptuen d’aquesta suspensió les obres 
referides en l’apartat anterior en les quals, 
per circumstàncies de sectorització de l’im-
moble, no es produïsca cap interferència amb 
les persones no relacionades amb l’activitat 
de l’obra.

3. Així mateix, queden també exceptuats els tre-
balls i obres puntuals que es realitzen en els 
immobles amb la finalitat de realitzar repa-
racions urgents d’instal·lacions i avaries, així 
com les tasques de vigilància.

Mentre dure l’Estat d’Alarma, és a dir fins 
al 26 d’abril, i en pròrrogues posteriors, si es 
prorrogara l’Estat d’Alarma aquesta és i serà la 
situació del món laboral i les seues activitats, 
llevat que es legislara modificant les normes 
vigents hui dia.
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Les activitats no essencials poden tornar a 
treballar

Qui pot tornar a treballar aquest 14 
d’abril?
Després de les vacances de Setmana Santa, 
les treballadores i treballadors d’activitats no 
essencials poden tornar als seus llocs de tre-
ball en un retorn escalonat, i amb una sèrie de 
mesures preventives per a evitar la propagació 
del coronavirus.

Tornen les condicions originals de l’Estat 
d’Alarma aplicat el passat 14 de març. L’esce-
nari manté les mateixes condicions de confi-
nament que es venen aplicant des d’aleshores. 
Quant a la normalitat laboral, dependrà de les 
recomanacions de les autoritats sanitàries i 
científiques.

L’estat d’alarma, que es va aprovar el passat 
14 de març amb motiu de la crisi del coronavi-
rus s’ha prolongat fins al 26 d’abril. Ara, tornem 
a les mateixes condicions de l’Estat d’Alarma 
que es va aplicar el passat 14 de març, és a dir 
des del principi. Segueix sense estar permesa 
l’obertura de bars i establiments de restauració, 
discoteques, instal·lacions culturals, d’oci, re-
cintes esportius, parcs d’atraccions i auditoris. 
Segueix la prohibició de les revetles, desfilades, 
festes populars i manifestacions folklòriques en 
recintes oberts i vies públiques.

Entre els sectors que poden tornar a treba-
llar, estan la construcció i la indústria, el co-
merç minorista, i el de les línies de producció 
no relacionades amb els serveis bàsics. També 
poden tornar a funcionar aquelles empreses 
que no figuren entre les activitats prohibides 
pel Reial decret 463/2020 del 14 de març, i no 
tinguen recursos perquè es treballe a distància. 
Totes han de respectar les mesures de segure-
tat per a evitar la propagació del virus.

Les empreses o establiments amb atenció 
al públic han d’implementar les mesures per a 
“minimitzar el contacte” entre empleats i em-
pleades i clients. L’aforament màxim haurà de 
permetre complir amb el requisit de distància 
interpersonal. Mínim un metre, l’òptim, dos 
metres. Hauran de complir amb:

• La distància inter-persona. Tot el públic, in-
clòs el que espera, ha de guardar-la.

• L’empresa ha de facilitar equips de protecció 
individual quan els riscos no puguen evi-
tar-se, o no puguen limitar-se prou per mit-
jans tècnics.

• Els equips de protecció individual hauran de 
ser adequats a les activitats i els treballs a 
desenvolupar.
Sanitat ha elaborat una guia amb les pautes 

recomanables per a poder fer front al coronavi-
rus en la volta al treball. Entre altres recoma-
na l’entrada al treball de manera escalonada, 
la reducció dels torns, el tancament d’àrees 
comunes, el manteniment de la distància de 
seguretat entre la gent empleada i facilitar la 
rentada de mans. Per als uniformes de treball 
o similars, sanitat recomana introduir-los a una 
bossa i tancar-los per al trasllat fins on es lla-
ven. Per a rentar la roba, el consell és utilitzar 
una temperatura d’entre 60 i 90 graus.

Llistat d’activitats essencials que poden 
tornar a treballar

El llistat de les professions i activitats que 
poden tornar a treballar, segons el Reial decret 
llei 10/2020, de 29 de març, és el següent:

1. Les persones que realitzen les activitats que 
hagen de continuar desenvolupant-se a l’em-
para dels articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, 
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la ges-
tió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19 i de la normativa aprovada per 
l’Autoritat Competent i les Autoritats Compe-
tents Delegades.

2. Les que treballen en les activitats que partici-
pen en la cadena de proveïment del mercat i 
en el funcionament dels serveis dels centres 
de producció de béns i serveis de primera 
necessitat, incloent aliments, begudes, ali-
mentació animal, productes higiènics, me-
dicaments, productes sanitaris o qualsevol 
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producte necessari per a la protecció de la 
salut, permetent la distribució dels mateixos 
des de l’origen fins a la destinació final.

3. Les que presten serveis en les activitats 
d’hostaleria i restauració que presten serveis 
de lliurament a domicili.

4. Les que presten serveis en la cadena de 
producció i distribució de béns, serveis, tec-
nologia sanitària, material mèdic, equips de 
protecció, equipament sanitari i hospitalari i 
qualssevol altres materials necessaris per a 
la prestació de serveis sanitaris.

5. Aquelles imprescindibles per al manteniment 
de les activitats productives de la indústria 
manufacturera que ofereixen els subminis-
traments, equips i materials necessaris per 
al correcte desenvolupament de les activitats 
essencials.

6. Les que realitzen els serveis de transport, 
tant de persones com de mercaderies, que es 
continuen desenvolupant des de la declaració 
de l’estat d’alarma.

7. Les que presten serveis en Institucions Peni-
tenciàries, de protecció civil, salvament ma-
rítim, salvament i prevenció i extinció d’in-
cendis, seguretat de les mines, i de trànsit i 
seguretat viària. Així mateix, les que treballen 
en les empreses de seguretat privada que 
presten serveis de transport de seguretat, de 
resposta davant alarmes, de ronda o vigilàn-
cia discontínua, i aquells que resulte neces-
sari utilitzar per a l’acompliment de serveis 
de seguretat en garantia dels serveis essen-
cials i el proveïment a la població.

8. Les indispensables que donen suport al man-
teniment del material i equips de les forces 
armades.

9. Les dels centres, serveis i establiments sa-
nitaris, així com a les que atenguen majors, 
menors, persones dependents o persones 
amb discapacitat, i les persones que treballen 
en empreses, centres d’I+D+I i biotecnolò-
gics vinculats al COVID-19, els animalaris a 
ells associats, el manteniment dels serveis 
mínims de les instal·lacions a ells associats i 
les empreses subministradores de productes 
necessaris per a aquesta investigació, i les 
persones que treballen en serveis funeraris i 
altres activitats connexes.

10. Les dels centres, serveis i establiments 

d’atenció sanitària a animals.
11. Les que presten serveis en punts de 

venda de premsa i en mitjans de comunicació 
o agències de notícies de titularitat pública i 
privada, així com en la seua impressió o dis-
tribució.

12. Les d’empreses de serveis financers, in-
closos els bancaris, d’assegurances i d’inver-
sió, per a la prestació dels serveis que siguen 
indispensables, i les activitats pròpies de les 
infraestructures de pagaments i dels mercats 
financers.

13. Les d’empreses de telecomunicacions i 
audiovisuals i de serveis informàtics essen-
cials, així com aquelles xarxes i instal·lacions 
que els suporten i els sectors o subsectors 
necessaris per al seu correcte funcionament, 
especialment aquells que resulten imprescin-
dibles per a l’adequada prestació dels serveis 
públics, així com el funcionament del treball 
no presencial de les empleades i empleats 
públics.

14. Les que presten serveis relacionats amb 
la protecció i atenció de víctimes de violència 
de gènere.

15. Les que treballen com a advocats, pro-
curadors, graduats socials, traductors, in-
tèrprets i psicòlegs i que assistisquen a les 
actuacions processals no suspeses pel Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel CO-
VID-19 i, d’aquesta manera, complisquen amb 
els serveis essencials fixats pel Ministeri de 
Justícia, Consell General del Poder Judicial, 
la Fiscalia General de l’Estat i les Comunitats 
Autònomes amb competències en la matèria i 
plasmats en la Resolució del Secretari d’Estat 
de Justícia de data 14 de març de 2020, i les 
adaptacions que si escau puguen acordar-se.

16. Les que presten 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.

17. Les que presten serveis en les notaries 
i registres per al compliment dels serveis 
essencials fixats per la Direcció General de 
Seguretat Jurídica i Fe Pública.

18. Les que presten serveis de neteja, man-
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teniment, reparació d’avaries urgents i vi-
gilància, així com que presten serveis en 
matèria de recollida, gestió i tractament de 
residus perillosos, així com de residus sòlids 
urbans, perillosos i no perillosos, recollida i 
tractament d’aigües residuals, activitats de 
descontaminació i altres serveis de gestió de 
residus i transport i retirada de subproduc-
tes o en qualsevol de les entitats pertanyents 
al Sector Públic, de conformitat amb el que 
s’estableix en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Pú-
blic.

19. Les que treballen en els Centres d’Aco-
lliment a Refugiats i en els Centres d’Estada 
Temporal d’Immigrants i a les entitats públi-
ques de gestió privada subvencionades per la 
Secretaria d’Estat de Migracions i que operen 
en el marc de la Protecció Internacional i de 
l’Atenció Humanitària.

20. Les que treballen en activitats de proveï-
ment, depuració, conducció, potabilització i 
sanejament d’aigua.

21. Les que siguen indispensables per a la 
provisió de serveis meteorològics de predic-
ció i observació i els processos associats de 
manteniment, vigilància i control de proces-
sos operatius.

22. Les de l’operador designat per l’Estat per 
a prestar el servei postal universal, amb la 
finalitat de prestar els serveis de recollida, 
admissió, transport, classificació, distribució 
i lliurament als exclusius efectes de garantir 
aquest servei postal universal.

23. Les que presten serveis en aquells sec-
tors o subsectors que participen en la impor-
tació i subministrament de material sanitari, 
com les empreses de logística, transport, 
magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, 
en general, totes aquelles que participen en 
els corredors sanitaris.

24. Les que treballen en la distribució i lliu-
rament de productes adquirits en el comerç 
per internet, telefònic o correspondència.

25. Qualssevol altres que presten serveis que 
hagen sigut considerats essencials.

Recordem que durant l’Estat d’Alarma, 
només es pot eixir per a la realització 
de:

• Adquisició d’aliments, productes farmacèu-
tics i de primera necessitat.

• Assistència a centres, serveis i establiments 
sanitaris.

• Desplaçament al lloc de treball per a efec-
tuar la seua prestació laboral, professional o 
empresarial.

• Retorn al lloc de residència habitual.
• Assistència i cura a majors, menors, depen-

dents, persones amb discapacitat o persones 
especialment vulnerables.

• Desplaçament a entitats financeres i d’asse-
gurances.

• Per causa de força major o situació de neces-
sitat.

• Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa.

Aquestes activitats s’han de realitzar de ma-
nera individual, llevat que s’acompanye a perso-
nes amb discapacitat, menors, majors, o causa 
justificada.


