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Més de 195.000 empreses han tornat avui a l’activitat 

Les empreses s’han pogut proveir d’EPIs però tenen la incertesa de si ho podran 

continuar fent en un termini curt de temps 

Barcelona, 14 d’abril de 2020. En el primer dia laborable a Catalunya després de 

l’aixecament de les restriccions laborals decretades el 29 de març, PIMEC constata una 

afluència inferior als centres de treball respecte al període de confinament anterior al 

permís retribuït recuperable establert en el reial decret llei 10/2020. Així mateix, la 

patronal destaca que no hi ha hagut incidències rellevants als centres de treball 

de Catalunya, que les empreses han pres diverses mesures de seguretat i que no 

s’han detectat conflictes entre empreses i persones treballadores.  

En una primera valoració, PIMEC estima que el 31% de les empreses han tornat avui 

a l’activitat, especialment dels sectors de la indústria i la construcció. Concretament, 

són 195.000 empreses i 670.000 treballadors i treballadores. La majoria d’empreses 

catalanes, per tant, no han reprès avui l’activitat presencial per: 

 Estar afectades pel decret 463/2020 o l’ordre 340/2020  

 Tenir els treballadors/es afectats/es per un ERTO  

 Estar exercint el teletreball   

 Haver efectuat en aquest temps acords de flexibilització que eviten la 

presència física, com les bosses d’hores o compactar el pla de formació 

contínua planificat per a aquest any i efectuar-lo online.  

PIMEC ha recordat en tot moment a les empreses que, en cas de no poder implantar 

els mecanismes de seguretat i salut indicats pels serveis de prevenció de riscos laborals, 

han d’aturar l’activitat, ja sigui d’una manera total o parcial. En aquest sentit, les 

empreses en general s’han pogut proveir d’EPIs però tenen la incertesa de si ho 

podran continuar fent en un termini curt de temps. La patronal reitera la necessitat 

de tenir les garanties suficients perquè la cadena de provisió d’EPIs pugui fluir d’una 

manera òptima, ja que en aquests moments excepcionals són la seva matèria primera 

per poder continuar amb la seva activitat.  

L’entitat assenyala que les empreses han pres mesures de seguretat diverses, com el 

manteniment de la distància social d’1,5 m, l’establiment de sistemes de separació 

col·lectiva (mampares) o la redistribució de tasques, jornades i/o equips per evitar la 

coincidència de moltes de persones en un mateix lloc. Així mateix, la patronal recorda 

la importància d’extremar la higiene, tant col·lectiva (especialment dels espais comuns i 

entre canvis de torns) com posant a disposició sistemes per a la higiene individual. 

Complementàriament, es poden afegir altres mesures com l’ús de mascarets 

quirúrgiques i higièniques, especialment per als desplaçaments en transport públic per 

evitar la propagació del virus en espais no controlats. En aquest sentit, PIMEC demana 

a les autoritats competents extremar la neteja del transport públic i dels entorns 

propers als centres de treball. 


