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APLICACIÓ ALS PORTS COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES 
MESURES ADOPTADES PEL REIAL DECRET-LLEI 10/2020, DE 29 DE MARÇ 
 
 
En data 14 de març de 2020 es va publicar en el BOE el Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel covid-19 (BOE núm. 67, de 14.03.20), estat d’alarma que ha estat prorrogat 
pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març. 
 
Posteriorment s’han publicat una sèrie de disposicions que els complementen o els 
desenvolupen.  
 
Molt recentment, ha estat promulgat el Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, que 
regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores por compte aliena, 
que no prestin serveis essencials, per reduir la mobilitat de la població en el context de la 
lluita contra el COVID-19 i l’Ordre SND/307/2020, 30 de març, que estableix criteris 
interpretatius per a l’aplicació del Real Decret-Llei esmentat i el model de declaració 
responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residencia i el de treball. 
 
Amb anterioritat, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ja havia adoptat 
diverses mesures mitjançant la Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual 
s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments 
multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció per SARS-CoV-2 (DOGC núm. 
8082A, de 11.03.2020), i la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten 
noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 
(DOGC núm. 8084A, de 13.03.2020). Igualment s’ha adoptat per part del Govern de la 
Generalitat el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport 
públic i en matèria tributària i econòmica. 
 
El 18 de març de 2020, l’Administració portuària va emetre unes primeres Recomanacions 
sobre l’aplicació als ports competència de la Generalitat de Catalunya de les mesures 
adoptades per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. En aquest 
moment, vist el que preveu l’article 6 del RD 463/2020, i sense perjudici de les mesures 
que siguin adoptades per les Autoritats i òrgans competents, a la vista de les previsions del 
Reial Decret-Llei 10/2020, s’informa a tots els gestors i usuaris portuaris sobre l’aplicació 
d’aquesta disposició en la gestió dels ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes competència 
de la Generalitat, en els termes que s’enuncien a continuació. 
 
GESTIÓ PORTUÀRIA 
 
L’àmbit subjectiu d’aplicació del Reial Decret-Llei 10/2020 abasta totes les persones 
treballadores per compte aliè que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o 
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privat l’activitat de les quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració 
d’estat d’alarma establerta pel RD 463/2020, de 14 de març.   

 
En les condicions establertes per aquest Reial Decret-Llei 10/2020, les persones 
treballadores que es trobin dins del seu àmbit d’aplicació gaudiran d’un permís retribuït 
recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril, ambdós inclosos.  
 
Tanmateix resten exceptuades d’aquest àmbit d’aplicació les persones treballadores en els 
sectors especificats en el propi Reial Decret-Llei 10/2020. 
 
D’acord amb l’anterior, en els termes establerts en el Reial Decret Llei 10/2020 (RDL en 
endavant), cal interpretar que: 
 
1. En els ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes de gestió directa de la Generalitat, els 

sectors d’activitat, corresponents a la pesca i l’aqüicultura, comercial i duaner, així com 
els que puguin quedar exclosos pels supòsits previstos en el RDL, queden exclosos del 
seu àmbit d’aplicació i, per tant, mantenen l’activitat, tot garantint estrictament les 
mesures de seguretat sanitària establertes. 
 

2. En els ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes de caràcter nàutic esportiu de gestió 
indirecta de la Generalitat (concessions i autoritzacions), l’activitat no està 
excepcionada en el RDL i, per tant, s’han de limitar a donar compliment al que 
determina l’article 4 de l’esmentat RDL: Las empreses que hagin d’aplicar el permís 
retribuït recuperable regulat en aquest article podran, en cas de ser necessari, establir el 
nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles amb la 
finalitat de mantenir l’activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de 
plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o 
en festius. Per tant, els respectius concessionaris o autoritzats, segons sigui el cas, han 
d’establir, en aquests termes,  el personal mínim necessari per a la vigilància i 
seguretat, serveis mínims i emergències de les instal·lacions de les que son 
responsables, per garantir aquests serveis en les condicions sanitàries i de protecció 
establertes, i acreditar el trajectes de motivació laboral d’aquest personal. 

 
3. Sense perjudici del previst en els dos apartats anteriors, les activitats industrials, de 

serveis, i varadors en els ports, dàrsenes, i instal·lacions marítimes no es troben 
excloses de l’àmbit d’aplicació del RDL, llevat que realitzin activitats corresponents a las 
línies de producció vinculades amb els sectors qualificats com essencials en el RDL. En 
particular es consideren excloses de l’àmbit d’aplicació del RDL i, per tant, mantenen 
l’activitat les corresponents a servei a embarcacions, equips marítims i instal·lacions de 
pesca i aqüicultura, de salvament marítim o rescat, de les forces i cossos de seguretat, 
mercants, o les que reconverteixin l’activitat habitual en suport al sector sanitari per a 
serveis en aquest àmbit o per a la fabricació d’elements de lluita contra la pandèmia pel 
Covid-19. Per a les activitats industrials, de serveis, i varadors no excloses pel RDL són 
d’aplicació les previsions de l’article 4 del RDL contemplades en l’apartat anterior. 
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OBRES PORTUÀRIES 
 
4. D’acord amb la Disposició addicional 4a del RDL, les activitats corresponents a obres 

que hagin estat objecte de contractació a través del procediment establert en l’article 
120 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic que regula la tramitació 
d’emergència, poden executar-se. 
 

5. La resta d’activitats corresponents a obres portuàries no contractades pel tràmit 
d’emergència establert en l’article 120 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic 
que regula la tramitació d’emergència, no estan exceptuades pel RDL i han de 
suspendre la seva execució excepte que, d’acord amb la Disposició addicional 5a del 
RDL, corresponguin a contractes del sector públic que siguin indispensables per al 
manteniment i seguretat dels edificis i l’adequada prestació dels serveis públics. 
 

 
 
 
 
Barcelona, 31.03.2020 


