
 

 
 

Nota informativa 

L’Ajuntament de Barcelona per tal d’afrontar l’aturada de la propagació del Covid-19 i posar 
per davant les persones i la seva salut, ja va sol·licitar l’aturada de les obres el 16 de març 
de 2020, atenent que no suposaven serveis essencials. L’Ajuntament va aturar totes les 
obres públiques que tenia en curs per garantir per davant de tot la salut dels treballadors/res 
de les obres i evitar la propagació que en podia suposar si aquestes activitats continuaven 
vigents. 
  
El 29 de març, davant la pandèmia que suposa aquesta malaltia i sobretot per la demanda 
que el sector ha manifestat, com molts dels vostres col·legis han manifestat, el Govern de 
l’Estat va suspendre totes aquelles activitats laborals que no es consideren essencials. 
  
Així doncs, seguint les determinacions que s’estableixen en el Reial decret llei 10/2020,de 
29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores 
per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de 
la població en el context de la lluita contra el COVID-19, se suspenen totes les activitats 
laborals que no hagin estat paralitzades com a conseqüència de la declaració de 
l’estat d’alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, sempre que no 
estiguin associades als sectors qualificats com essencials en l’annex del Reial decret llei 
10/2020.  
  
Aquesta suspensió s’esdevé inajornable a partir de l’establiment d’un permís retribuït 
recuperable, de caràcter obligatori, a favor de les persones treballadores afectades entre el 
30 de març i el 9 d’abril, ambdós inclosos. 
  
En conseqüència, totes les obres d’iniciativa privada que no estiguin associades o 
vinculades a la prestació d’un servei qualificat com essencial, d’acord amb l’annex del 
Reial decret llei 10/2020, queden paralitzades durant el període comprès entre el 30 de 
març i el 9 d’abril, ambdós inclosos. 
  
Us recordem que, per evitar que la suspensió sigui un inconvenient per a la finalització de 
les obres en curs, estan ampliats el terminis d’execució de les obres, d’acord amb la durada 
de la vigència de l’estat d’alarma establert en el Reial Decret 463/2020. 
 
Cal remarcar que queden fora de l’afectació del decret les actuacions que calgui dur a terme 
de manera urgent durant la vigència de l’estat d’alarma, quan estiguin justificades per 
garantir la seguretat de les persones. 
  
 

Agraïm la vostra col·laboració, una altra vegada, en aquest context de crisi sanitària en què 
ens trobem. 
  
AJUNTAMENT DE BARCELONA 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=MsaMiPR66b-W67WR0RPtXHS9MSCl7AGX0_KhYxhEeXejqaPgBLphlWgnbV5nNISl&c=WTA91IMLlHukXM8K8z-Ziw

