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El Govern central permetrà els serveis
essencials i els que gestionen ajuts
EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

Només es podrà desplaçar fins
als seus centres de treball el personal de sectors considerats essencials, com l’alimentació (tant
la distribució com la producció),
la sanitat (tant els que atenen pacients com els que generen productes o serveis), les farmàcies,
els transports públics, les forces
i cossos de seguretat de l’Estat,
la banca o els mitjans de comu-

nicació. El Govern central ha
proposat a sindicats i patronals
que hi hagi un segon grup de treballadors que estan gestionant
administrativament
l’emergència sanitària (i ara econòmica) que continuïn funcionant. És el cas dels funcionaris
que tramiten els ajuts públics o
les gestories i assessories que
ajuden les empreses a gestionar
tot el procés.
L’Executiu de Pedro Sánchez
òbviament també permetrà que
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continuïn actuant els empleats
que actualment fan teletreball.
Sánchez va fer ahir una referència al reial decret de l’estat
d’alarma assegurant que allà es
defineix què és essencial i què
no. En aquest reial decret en realitat el que es feia era definir quines activitats es podien dur a
terme. Es permetia treballar excepte en les activitats que s’havien prohibit, com ara la restauració o l’educació.
En espera que es publiqui al
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BOE, l’últim esborrany amb què
treballava ahir a la nit el Govern
espanyol fixava les activitats següents com a serveis essencials i,
per tant, permetia a les persones
adscrites a aquests sectors continuar treballant amb normalitat:
Reial decret. Els serveis essencials definits al reial decret del
14 de març, com són els relacionats amb la sanitat, l’alimentació, etcètera.
Proveïment. Treballadors de
la cadena de proveïment del
mercat i funcionament dels serveis dels centres de producció
de béns de primera necessitat.
En aquest grup s’inclouen, entre
d’altres, aliments, begudes, productes higiènics, sanitaris i far-

macèutics, i se’n permet la distribució des de l’origen fins als
establiments.
Transport. Les persones treballadores de les empreses que hagin d’assegurar el manteniment
dels mitjans de transport que es
continuïn desenvolupant des de
la declaració de l’estat d’alarma.
Seguretat. Continuaran treballant les forces armades, les forces i cossos de seguretat i les
persones treballadores de les
empreses de seguretat privada.
Sanitat. Els empleats dels centres sanitaris i centres d’atenció
a persones grans, en situació de
dependència i discapacitats seran considerats essencials.
Premsa. Reben la qualificació
d’essencials les persones treba-
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lladores que prestin serveis en
mitjans de comunicació de titularitat pública i privada, com
també els que treballen en la seva impressió o distribució.
Banca. Poden treballar els empleats de serveis financers, excepte els d’assegurances.
Violència de gènere. Es permet l’activitat d’aquells serveis
relacionats amb la protecció i
atenció a les víctimes de violència de gènere
Prestacions públiques. Els que
ofereixin serveis en activitats essencials per a la gestió de les
prestacions públiques, subsidis i
ajuts legalment i reglamentàriament establertes.
Assessorament empresarial.
Es consideren essencials les per-
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El pla que discuteix
el Govern espanyol
considera essencials
les gestories laborals
SE CTO RS

L’Executiu també
permetrà que continuïn
el teletreball, la banca i
la premsa
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sones treballadores que prestin
serveis en llocs com gestories,
assessories, despatxos professionals, serveis aliens i propis de
prevenció de riscos i, en general,
aquelles dedicades a l’activitat
d’assessorament empresarial i
sociolaboral.
Neteja. Només les que treballin en una empresa de servei essencial.
Teletreball. Aquells empleats
que ja estiguin fent serveis a distància, excepte quan hi hagi pacte en sentit contrari, continuaran teletreballant.
Incapacitat temporal. Els empleats que ja es trobin en situació d’incapacitat temporal o el
contracte dels quals estigui suspès.c

