
 

  

Actualitat informativa del dia: 18/03/2020

N  Nota Informativa

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

El Govern, amb la col·laboració del sector, 

dictarà les directrius de l'activitat de la 

construcció durant l'estat d'alarma

El conseller Pons ha mantingut una reunió amb tots els agents 

econòmics i socials per garantir el compliment de les mesures de 

seguretat i sanitàries

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha mantingut avui 

horabaixa una reunió amb tots els representats del col·legis 

professionals, agents econòmics i socials del sector de la 

construcció i Delegació del Govern a les Illes Balears, per abordar la 

situació de l’activitat de la construcció en el context imposat per la 

normativa de lluita contra el coronavirus.

Tots els participants han coincidit en què el Reial Decret 463/2020 de 

14 de març de declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19 no 

paralitza l’activitat de la construcció. La continuïtat de l’activitat, tant 

en obra pública com privada, és molt positiva per la importància 

estratègica del sector i el seu pes econòmic, però s’ha de dur a 

terme amb  totes les garanties de seguretat laboral i de compliment 

de les directrius marcades des de l’àmbit sanitari per a la protecció 
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dels treballadors.

Els agents implicats han acordat coordinar-se perquè l’activitat es 

desenvolupi en aquests termes de màxima garantia.

Així, amb la col·laboració de tots els agents i la coordinació del 

Govern de les Illes Balears,  es redactarà un document de directrius 

que s’elevarà al Consell de Govern per a què quedin ben definides 

les condicions de desenvolupament de l’activitat en el sector de la 

construcció.

A la reunió, que s’ha fet per videoconferència, amb el sector de la 

construcció liderada per la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, hi ha 

participat també el director general d’Habitatge, Eduardo Robsy, i la 

gerent de l’IBAVI, Cristina Ballester.

Han pres part també de la reunió representants del Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de les Illes Balears, Marta Vall-Llosera; el Col·legi 

Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Illes Balears, 

representat per l’illa de Mallorca (Dani Tur), Menorca (Miguel Ángel 

Sicilia), i Eivissa (José Luis Rodríguez); el Col·legi d'Enginyers de 

Camins, Canals i Ports de les Illes Balears, Antonio Luengo; 

l’Associació de Constructors de Balears, Sandra Verger i Óscar 

Carreras; PORINBA, Luís Martín; UGT, Sónia Fica; CCOO, Francisco 

Lahilla; FELIB, Antoni Salas; Delegació de Govern, Ramon Morey; i 

IBASSAL (Seguretat I Salut Laboral), Rubén Castro.
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