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Mesures i limitacions per realitzar obres  
 

La darrera ordre emesa (SND 340/2020) del passat 12 d’abril prohibia tot tipus d’obres en 

qualsevol edifici que estigués habitat, a excepció d’intervencions urgents i de subministrament, 

donat que veïnat i treballadors eren susceptibles de compartir espais en comú, inclosos els 

accessos a la finca, tant a causa de la circulació dels treballadors com de l’entrada i sortida del 

material necessari per dur a terme l’obra.  

 

Tanmateix, la modificació actual de la mesura (Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que 

se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas 

actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista 

riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionades con dicha actividad) 

permet, a partir del 3 de maig, les obres en aquells edificis que estiguin habitats per veïns i 

veïnes sempre que es realitzin en zones delimitades o pisos no habitats i on no hi tinguin accés 

els residents.  

 

En aquest sentit, s’han d’establir necessàriament totes les condicions possibles per tal d’evitar 

el contacte entre el personal i el veïnat. Per aquest motiu, durant el desenvolupament de les 

obres en un pis d'una comunitat de veïns i veïnes, és obligatori que es compleixin les mesures 

següents: 

 

• Limitar la circulació del personal professional i els materials per zones comunes no 

segregades i evitar el contacte amb el veïnat. 

 

• L'entrada i la sortida als locals, habitatges o zones d’obra es durà a terme a l'inici i a la fi de la 

jornada laboral. 

 

• Els treballadors i les treballadores han d'adoptar totes les mesures d'higiene i prevenció 

dictades per les autoritats sanitàries. 

 

 

També es permet l’accés a zones comuns de l’edifici per fer les operacions puntuals de 

connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per dur a terme les 

obres. 

 

Es manté la possibilitat, i sempre que es mantinguin les condicions sanitàries establertes per 

les autoritats, realitzar obres en locals i edificis, així com les obres puntuals que es realitzin en 

els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, o les 

tasques de vigilància necessàries.. 


