LLISTA D'ACTIVITATS QUE ES CONSIDEREN ESSENCIALS I
PODRAN ANAR A TREBALLAR A PARTIR D'AQUEST DILLUNS.

ESQUEMA DE LES CATEGORIES
ALIMENTACIÓ I SERVEIS BÀSICS
• Restauració amb lliurament de menjar a domicili
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
• Aigua potable, combustibles, energia i autopistes
FORCES ARMADES I POLICIES
• Treballadors en atenció a víctimes de violència de gènere
• Treballadors d'atenció a immigrants i CETIS
SERVEIS FUNERARIS
EMPRESES RECONVERTIDES A FABRICACIÓ / LOGÍSTICA SANITÀRIA
• Correus
• Servei postal universal bàsic
ADMINISTRATIVES
• Notaries
• Gestories administratives, assessories, despatxos professionals, i
assessorament legal, fiscal, empresarial i sociolaboral
• Treballadors de Seguretat Social per al pagament de pensions
• Activitat sindical i patronal de servei
• Mitjans de comunicació i meteoròlegs

EL LLISTAT COMPLET DE LES 40 CATEGORIES INCLOSES COM A
ACTIVITAT ESSENCIAL ÉS EL SEGÜENT:
• A les persones treballadores en les activitats que participen 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-hi aliments, begudes, productes higiènics, medicaments,
productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la
distribució dels mateixos des de l'origen fins a la destinació final.
• A les persones treballadores de les activitats d'hostaleria i restauració que presten serveis
de lliurament a domicili.
• A les persones treballadores de totes les activitats productives del sector industrial
manufacturer i, especialment, les del sector químic, els sectors de fabricació de medicaments
i farmàcia, del sector de l'alimentació i begudes, els subsectors del tèxtil, el vidre, el tabac, els
productors de béns d'equip i els sectors de la cadena de valor de fabricació de tota mena de
tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari, els
sectors de producció de pasta, paper, cartó o cel·lulosa, així com aquelles altres activitats
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connexes que ofereixin els subministraments, equips, materials, matèries primeres o serveis
professionals necessaris per al correcte desenvolupament d'aquestes activitats.
• A les persones que treballen en la indústria aeroespacial i de defensa, així com
altres activitats d'importància estratègica per a l'economia nacional.
• A les persones treballadores de les empreses de telecomunicacions i de serveis
informàtics essencials. En les entitats pertanyents al Sector Públic, en el sentit definit en
l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, tindran
la consideració de serveis informàtics essencials aquells que resultin imprescindibles per a
l'adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament del treball no presencial
dels empleats públics.
• A les persones treballadores d'empreses serveis essencials relacionats amb la protecció i
atenció de víctimes de violència de gènere.
• A les persones treballadores que prestin serveis en activitats necessàries per a la gestió i
abonament de les prestacions públiques, subsidis i ajudes legal i reglamentàriament
establertes i el funcionament del Sistema de la Seguretat Social.
• A les persones treballadores que prestin serveis en gestories administratives i de graduats
socials, assessories, despatxos professionals, serveis aliens i propis de prevenció de riscos
laborals i, en general, aquelles dedicades a l'activitat d'assessorament legal, fiscal,
empresarial i sociolaboral o a la defensa dels interessos de les persones consumidores.
• El personal laboral al servei de les notaries i registres per al
compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General
de Seguretat Jurídica i Fe Pública.
• A les autoritats civils responsables de la salut pública i els
empleats que prestin serveis en aquest àmbit, així com aquells
altres relacionats directa o indirectament amb la gestió de l'emergència
sanitària.
• A les persones treballadores dels serveis funeraris, així com de la
construcció de nínxols i altres activitats connexes.
• A les persones treballadores que prestin serveis de neteja, manteniment i vigilància, així
com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així
com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillós, recollida i tractament d'aigües residuals,
activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i retirada d'animals morts 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 Públic.
• A les persones treballadores en els Centres d'Acolliment a Refugiats i en els Centres
d'Estada Temporal d'Immigrants i a les entitats públiques 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.
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• A les persones treballadores que participin en la prestació de serveis que hagin estat
declarats o es puguin declarar essencials per l'Autoritat competent i les Autoritats competents
delegades a l'empara del Reial decret 463/2020, de 14 de març.
• Al personal 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.
• A les persones que desenvolupin l'activitat de gestió i explotació d'autopistes de peatge,
incloses les estacions i àrees de servei que es trobin en aquestes.
• A les persones treballadores en activitats de proveïment, depuració, conducció,
potabilització i sanejament d'aigua.
• A les persones treballadores en la provisió de serveis meteorològics inclosos els serveis de
manteniment i vigilància, control de processos operatius vinculats als serveis meteorològics,
processos de predicció meteorològica i procés d'observació aeronàutica i
observació/predicció en defensa.
• Així mateix, tindran la consideració de servei essencial la prestació de serveis
a les Administracions Públiques, quan això sigui imprescindible, i en la mesura en què ho
sigui per a garantir el funcionament bàsic dels serveis públics. De la mateixa manera, aquelles
que prestin serveis en activitats de gestió de serveis dotacionals i infraestructures de servei
públic que resultin imprescindibles.
• A les persones que prestin serveis presencials imprescindibles per al despatx duaner, els
de vigilància duanera i els realitzats per a l'acompliment dels serveis crítics necessaris per a
l'aplicació del sistema tributari.
• A les persones treballadores que presten serveis en aquells sectors o subsectors que
participen en la importació 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.
•A les persones que presten serveis en operadors logístics i indústries tèxtils o d'una altra
índole dedicades o reconvertides a la fabricació o importació de material sanitari.
• A les persones que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç
per internet, telefònic o correspondència.
• A les persones que prestin els serveis mínims necessaris per al manteniment i conservació
de les instal·lacions que paralitzin la seva activitat durant el període assenyalat.
• A les persones treballadores que ja es trobin prestant serveis a distància, excepte pacte en
contra entre l'ocupador i la representació legal de les persones treballadores a través de la
negociació col·lectiva o, en absència d'aquesta representació, les mateixes persones
treballadores.
• A les persones treballadores que es trobin en situació d'incapacitat temporal en els dies de
vigència del permís regulat en el present reial decret llei, així com aquelles altres el contracte
de les quals estigui suspès per altres causes legalment previstes, entre elles, les previstes en
els apartats d) i e) de l'article 45.1 d i e Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
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• També tindran consideració de servei essencial l'activitat sindical i patronal per a donar
servei a empreses i persones treballadores.
• Seran exceptuades de la paralització d'activitats no essencials, aquelles activitats
realitzades per empreses dirigides a salvaguardar la seguretat de les persones i el medi
ambient, la sanitat animal, la seguretat de les mines, prevenció i extinció d'incendis, així com
les dirigides a la cerca i rescat de persones.
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