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COVID-19 (CORONAVIRUS): RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, PER 

LA QUAL ES CONCRETEN LAS MESURES DE DISTÀNCIA ENTRE 
TREBALADORS I TREBALLADORES I AMB  LES PERSONES USUÀRIES AMB 

LES QUALES INTERACTUEN EN ELS CENTES DE TREBALL 
 

 

 
S'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8092 de 22 de març de 
2020, la Resolució TSF 759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les 
mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries 
amb les quals interactuen en els Centres de Treball. 

La present resolució manifesta que, donada la situació d'emergència sanitària, cal 
implantar i concretar les mesures de distància entre treballadors i treballadores en els 
centres de treball que encara estiguin oberts; ja sigui perquè desenvolupen activitats 
qualificades de serveis essencials o perquè el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara 
l'estat d'alarma com a conseqüència del COVID-19 i que ja els hem explicat en les 
nostres anteriors Circulars, no preveu el seu tancament. 

L'art. 10 del, ja nomenat, RD 463/2020 estableix que en tot cas s'evitaran aglomeracions i 
es controlarà que consumidors i persones treballadores mantinguin la distància de 
seguretat de al menys un metre, amb la finalitat d'evitar contagis. 

Paral·lelament, el Consell de Relacions Laborals ha anat desenvolupant recomanacions 
per a empreses i persones treballadores respecte a les mesures a adoptar per afrontar la 
situació actual. 

És pels motius anteriorment exposats que, mitjançant aquesta Resolució, s'estableix: 
 En relació a les mesures de distància entre treballadors i treballadores en els 

centres de treball que encara estiguin oberts; ja sigui perquè desenvolupen 
activitats qualificades de serveis essencials o perquè el Reial Decret 463/2020 
no preveu el seu tancament; la separació entre persones treballadores, així 
com amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un 
metre i mig (1,50 m) d'acord amb les recomanacions de l'Autoritat Sanitària. 

 Aquesta mesura no és aplicable a les persones treballadores que per raó de la 
seva activitat s'entenen que han de prestar serveis a distàncies inferiors 
(professionals sanitaris, xarxa de serveis socials, cossos i forces de seguretat de 
l'Estat). 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
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 Fer extensibles les Recomanacions de Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya a les empreses i persones treballadores del territori. 

El contingut d'aquesta Resolució podrà ser objecte d'adequació en funció de l'evolució de 
l'epidèmia i de les instruccions de les autoritats sanitàries; que entra en vigor el mateix dia 
de la seva publicació al DOGC, és a dir, el 22 de març de 2020 i té una vigència mínima 
de 15 dies, sent susceptible de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de 
cada moment. 

Barcelona, 23 de marzo de 2020. 
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