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CONSIDERACIONS A TENIR PRESENT  
DAVANT LA REPRESA D’ACTIVITAT 

· EN DATA 13 D’ABRIL DE 2020 · 

PER LA CRISI DERIVADA DEL COVID-19 

 

Davant la imminent represa de l’activitat en els sectors no-essencials, s’han publicat 
diferents textos amb la finalitat de minimitzar en la mesura de lo possible un rebrot 
del COVID-19. 

En aquest sentit, el BOE d’ahir 12/04/20 va publicar l’Ordre SND/340/2020 per la que 
es suspenen determinades activitats relacionades en les obres d’intervenció 
d’edificis existents que hi hagi risc de contagi del COVID-19. En aquest sentit, 
s’estableix la suspensió de tota classe de obra en les que es trobin persones no 
relacionades amb l’activitat de la obra, i que degut a la seva ubicació permanent, 
temporal o de necessitats de circulació puguin tenir interferència amb l’activitat de 
l’execució de l’obra. Queden exceptuades aquelles obres que per sectorització del 
immoble, no es produeixi interferència entre les persones no relacionades amb 
l’activitat de la obra, i les persones que executen l’obra. Tanmateix, queden 
exceptuats els treballs per realitzar reparacions urgents d’instal·lacions, averies o 
tasques de vigilància. 

Així mateix, les centrals sindicals UGT i CCOO, juntament amb la patronal del sector 
de la construcció, Confederación Nacional de la Construcción (CNC), han acordat 
una sèrie de mesures preventives i recomanacions a aplicar a les obres de 
construcció específiques per fer front a la COVID-19, que han estat recollides a la 
Guía de actuación en materia preventiva por causa del COVID-19 en las obras de 
construcción. 

 

Aquestes mesures estan previstes per ser aplicades a totes les persones que 
intervinguin a les obres: treballadors, subcontractistes, autònoms, proveïdors, 
direccions d’obra i assistències tècniques o qualsevol que accedeixi a l’obra.  

 

La guia identifica la naturalesa del risc i l’avaluació del risc d’exposició, establint: 

 mesures preventives bàsiques; 
 mesures de protecció individual en persones amb símptomes;  
 mesures preventives en obres de construcció, incloent-hi mesures en 

matèria de formació, informació i coordinació; desplaçament dels 
treballadors a i des de l’obra; entrada a l’obra; mesures a aplicar durant 
el treball a l’obra, durant pauses i descansos, i a la sortida de l’obra.
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Per l’altre banda, a nivell autonòmic, les centrals sindicals UGT i CCOO, juntament 
amb el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, han establert unes 
recomanacions per empreses i persones treballadores sobre actuacions 
vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte de coronavirus SARS-
Cov-2, quina copia s’adjunta, per ajudar a orientar i planificar la tornada a la feina. 

Quedem a la seva disposició per atendre qualsevol consulta que pugui plantejar-se. 
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