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COMUNICAT 12 COVID’19     
DEL GREMI DE REFORMES D’INTERIORS, CUINES I BANYS DE 

CATALUNYA - Barcelona, a 22 de maig 2020 
 

 
21/05/2020 EL MINISTERI D'INDÚSTRIA RESPON AL GREMI DE 

REFORMES D'INTERIORS DE CATALUNYA QUE ES PERMET FER 
OBRES EN HABITATGES HABITADES EN DETERMINATS CASOS EN 

QUE ES COMPLEIXIN DETERMINADES MESURES. 
El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha donat resposta a la consulta presentada pel Gremi 
de Reformes d'Interiors sobre quin tipus d'obres de reforma a l'interior d'un habitatge habitat 
estan permeses: 
 
En el cas d'una reforma ordinària, en un habitatge habitat, entenem que la mateixa només pot realitzar-se si: 
 
- o bé es sectoritza totalment tant l'edifici com l'habitatge perquè no es produeixi cap interferència en cap 
moment ni amb els veïns de l'edifici ni amb els habitants de l'habitatge (tant en zones comunes com dins del 
propi habitatge); 
 
- o bé, s'assegura que els habitants de l'habitatge no tenen accés a la estança o estàncies objecte de la 
reforma durant la totalitat de l'obra (no només durant la durada de cada jornada de treball) i, pel que fa a l' 
flux de treballadors i materials, s'assegura: 
 

- Es limita la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, i s'adopten totes 
les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns 
de l'immoble. 
- L'accés i sortida d'aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l'inici i a la finalització de la jornada 
laboral. 
- Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront de l'COVID-19 indicades per les 
autoritats sanitàries. 

 
Això suposa que el trànsit per zones comuns (entenent per zones comuns tant les de l'edifici com tot l'itinerari 
interior de l'habitatge des de la porta d'entrada fins a l'estada objecte de la reforma, a través dels 
passadissos o distribuïdors corresponents) només es produeix a l' inici i a la fi de la jornada laboral. 

- Així mateix, els treballadors han d'adoptar les mesures de prevenció i higiene indicades per les 
autoritats sanitàries. 

 
PROTOCOL D'ACTUACIÓ 
Des del Gremi recomanem als professionals que, per acomplir les mesures de protecció i contenció de l'COVID-
19, s'han de seguir les mesures recollides en els protocols d'actuació elaborats pel GREMI 
 

http://www.cuinescat.es/ca/documentacio/ 
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