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Comunicació a l'administració d'activitat essencial  
 

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa ha habilitat un mecanisme 
de comunicació a l'administració d'activitat essencial o de suport a l'activitat essencial, 
per donar seguretat a les empreses industrials manufactureres i a les persones treballadores. 

 

Per tal de poder continuar amb la seva activitat durant el període de declaració de l'estat 
d'alarma, les indústries manufactureres, han de fer saber a l'Administració que la seva 
activitat està considerada com a essencial. 
 

Les activitats industrials manufactureres considerades essencials són les que es troben 
recollides en els supòsits 2, 4 i 5 de l’annex del Reial Decret Llei 10/20202, de 29 de març.  

 

Lles activitats que són objecte de la declaració responsable: 

 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 aliments, begudes, alimentació animal, 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. 
 

 les activitats de prestació de serveis en la cadena de producció i distribució de béns, 
serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament 

sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de 
serveis sanitaris. 

 
1. Els treballadors de les mateixes, hauran de portar tant la declaració auto responsable 

de desplaçament, la carta de la seva pròpia empresa o document intern i la carta del 

client que és considerat com a crític en la cadena de valor amb la finalitat de facilitar 

el control per part de les autoritats competents.  
2. La Direcció General d’Indústria es reserva la possibilitat de realitzar les 

comprovacions oportunes per a verificar l’autenticitat de la informació facilitada. 

3. En cas que siguin detectades irregularitats en les declaracions responsables, o en 
qualsevol altra informació facilitada, donarà lloc a l’inici de l’expedient sancionador 
corresponent. 

 


