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1. Introducció

Per al control de l’epidèmia del coronavirus continua sent important detectar les persones que 
presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 o les persones asimptomàtiques 
identificades com a conseqüència d’estar en contacte estret1 amb altres persones confirmades 
o amb símptomes per aïllar-les de manera precoç i diagnosticar-les, i així tallar la cadena de 
transmissió. Actualment també és prioritària la identificació de possibles brots.

Aquest diagnòstic i l’estratègia per indicar el retorn a la feina després d’un aïllament s’han de basar 
en les indicacions i les instruccions que en cada moment dicten les autoritats sanitàries, les quals 
es fonamenten en criteris clínics i epidemiològics i no només en l’aplicació de proves.

Això no obstant, cal tenir present que en l’àmbit laboral el més important és implementar les 
mesures de prevenció organitzatives, higièniques i de protecció col·lectiva i individual,2 
incloent la ventilació i la qualitat de l’aire als espais de treball, i aquelles que estiguin indicades de 
manera específica per a sectors o activitats concretes.

En l’àmbit laboral, són els serveis de prevenció els encarregats d’establir els mecanismes per a la 
detecció, la investigació, la notificació, l’estudi i el seguiment dels casos i dels contactes estrets, 
seguint les indicacions que les autoritats sanitàries puguin donar en cada moment, les quals queden 
recollides en el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 
de la Generalitat de Catalunya, que està basat en les directrius realitzades pel Ministeri de Sanitat 
en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19. Per realitzar la gestió d’aquests 
possibles contagis, es poden fer proves diagnòstiques.

Aquestes directrius s’incorporen, a la vegada, al Procediment d’actuació per als serveis de prevenció 
del Ministeri de Sanitat i a la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos 
laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19, de la Generalitat de Catalunya.

En aquest document recollim les qüestions principals que s’han de tenir en compte en l’aplicació 
de les proves diagnòstiques per a la COVID-19, amb l’objectiu de dotar la població treballadora, i 
especialment els delegats i delegades de prevenció, d’eines i de la informació necessària per poder 
participar en les seves empreses, tot protegint els drets de les persones treballadores.

Aquesta guia complementa, a la vegada, el nostre full informatiu sobre la Intervenció sindical al Pla 
de contingències davant del SARS-CoV-2 (COVID-19). 

1 Segons les indicacions sanitàries, actualment es considera contacte estret qualsevol persona que hagi proporcionat cures a una persona amb símptomes o 
confirmada (personal sanitari o sociosanitari que no ha utilitzat les mesures de protecció adequades, membres de la família, etc.) i persones que hagin estat en el 
mateix lloc que un cas possible o confirmat, a una distància menor de dos metres i durant més de quinze minuts en vint-i-quatre hores sense utilitzar protecció 
adequada. Per als centres educatius, la consideració de contacte estret és diferent: la pots consultar aquí. 
2 Per a més informació sobre les mesures preventives que cal aplicar, consulteu la nostra guia: Intervenció sindical al Pla de contingències davant del SARS-CoV-2 
(COVID-19).

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
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2. Tipus de proves diagnòstiques

Fonamentalment hi ha tres tipus de proves per diagnosticar la COVID-19 que, d’acord amb el 
coneixement i l’evolució de la pandèmia, han variat el seu protagonisme per ser utilitzades per fer 
el primer diagnòstic. 

En l’actualitat, les proves utilitzades per a la detecció d’una infecció activa són la PCR i les 
d’antígens. No es consideraran per al diagnòstic d’infecció activa els resultats de cap mena de 
proves serològiques.3 

La realització de l’una o l’altra, o una seqüència que les combini totes dues, depèn de l’àmbit de 
realització, de la disponibilitat i dels dies d’evolució dels símptomes, i s’ha de basar sempre en les 
indicacions que en cada moment donin les autoritats sanitàries.

Per altra banda, les proves d’autodiagnòstic no són considerades per al diagnòstic de la 
infecció activa. Per tant, els resultats positius d’aquestes proves es consideren casos sospitosos i 
s’han de confirmar en un centre sanitari mitjançant una prova d’antígens o una PCR (o una tècnica 
molecular equivalent).

2.1. PCR (reacció en cadena de la polimerasa)

iÉs la prova de referència prioritària més fiable i amb més sensibilitat des del començament 
de la pandèmia, encara que la sensibilitat dels testos d’antígens ha anat millorant els darrers 
mesos, per això les autoritats sanitàries han incorporat aquestes proves ràpides com una 
tècnica diagnòstica alternativa a la PCR en alguns casos.

iÉs una prova que permet la detecció de material genètic del virus des de l’inici de la infecció, 
fins i tot abans que apareguin els símptomes, a través d’una mostra biològica extreta per 
un professional sanitari de les fosses nasals (extracció nasofaríngia) o de la gola (extracció 
orofaríngia) del pacient.

iPer tant, es pot aplicar a persones amb símptomes o asimptomàtiques. 

iCal analitzar els resultats en un laboratori especialitzat i el temps d’espera del resultat 
habitualment no és inferior a 12-24 hores, temps durant el qual es retarda la implementació de 
les actuacions de control. El seu maneig és complex i es requereix personal específicament 
format.

iRESULTATS:

bSi el resultat és positiu: es confirma que la persona està infectada pel SARS-CoV-2.

bSi és negatiu, la tècnica de PCR no detecta el material genètic del virus i la persona no 
estaria infectada. No obstant això, la seva sensibilitat depèn de la càrrega viral a les vies 
respiratòries, per la qual cosa un resultat negatiu en un pacient amb símptomes no descarta 
per complet la infecció. Quan existeix sospita clínica, el professional sanitari valorarà si cal 
repetir la prova.

3 Ministeri de Sanitat. Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/instruccionesPruebasDiagnosticasEmpresas.pdf
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2.2. Test antigènic (test ràpid antigènic, TAR) 

iAquest test és una prova de diagnòstic directe (no necessita laboratori) i permet detectar les 
proteïnes del virus en la mostra obtinguda. Detecta si la infecció està activa.

iEs presenta en uns petits estoigs amb tot el material necessari i ens pot proporcionar un 
diagnòstic ràpid (15-20 minuts), en el mateix lloc d’atenció sanitària, amb un baix cost i un 
procediment senzill. Això permet prendre les decisions de control de manera immediata.

iAl llarg de la pandèmia han anat millorant la seva fiabilitat tot i que la PCR continua sent la més 
fiable, ja que amplifica el virus i permet detectar càrregues virals més reduïdes.

iEls testos d’antígens tenen una alta sensibilitat en pacients simptomàtics, tenint sempre en 
compte que la seva sensibilitat empitjora passats els primers cinc dies des de l’inici dels 
símptomes i, per tant, hi ha més probabilitat d’obtenir un resultat fals. Presenten baixa 
sensibilitat en persones asimptomàtiques i en pacients amb símptomes quan aquests 
han aparegut fa més de cinc dies. 

iPer conèixer la fiabilitat d’un test, haurem de consultar els nivells de sensibilitat i especificitat 
en les instruccions d’ús. Serà més fiable com més alts siguin aquests valors. 

iEl Comitè de Seguretat Sanitària de la Unió Europea disposa d’una llista de proves de detecció 
ràpides d’antígens que compleixen aquestes especificacions recomanades: 

bPosseeixen marcatge CE. 

bSensibilitat major o igual al 90 % i especificitat major o igual al 97 %. 

bHan estat validades almenys per un estat membre com una prova apropiada en el context de 
la COVID-19.

iLa majoria d’aquests testos utilitzen mostres del nas i/o de la gola. Això no obstant, alguns es 
poden utilitzar amb una mostra de saliva. Aquest tipus de mostra sembla afectar negativament 
la sensibilitat de la prova. 

iTot i que, com veiem, la seva fiabilitat és adequada quan s’apliquen a persones amb símptomes 
i durant els primers dies, les autoritats sanitàries també en permeten l’ús per realitzar cribratges 
massius en persones asimptomàtiques, fent-los servir sempre seguint les seves indicacions i 
considerant la situació epidemiològica.

 En aquest cas es tracta de detectar persones que poden estar infectades, però que no presenten 
símptomes i que de manera voluntària volen sotmetre’s a un test. Aquestes proves directes 
ofereixen de manera freqüent falsos positius en cribratges massius en poblacions amb baixa 
prevalença.

 La Generalitat de Catalunya permet que les empreses realitzin estudis de cribratge periòdics 
sempre complint els requisits que indiquen les autoritats de salut pública (consulteu el punt 3.1 
d’aquesta guia). 

 És important no confondre aquests estudis en persones sense símptomes i que les 
empreses poden plantejar-se realitzar, amb l’obligació que tenen de realitzar la detecció, 
la notificació i el maneig de les persones amb infecció activa i dels seus contactes estrets. 

CT
COVID-19

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
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iInicialment eren només d’ús professional, però en l’actualitat existeixen testos d’autodiagnòstic 
d’antígens destinats a ser utilitzats pel públic en general, que han estat avaluats per organismes 
notificats i que són de venda exclusiva en farmàcies. És important no comprar-los a través 
d’altres canals.

 Els resultats positius d’aquests testos d’autodiagnòstic s’han de confirmar en un centre 
sanitari mitjançant una prova d’antígens o una PCR.

iRESULTATS:

bUn resultat positiu indica la presència SARS-CoV-2 i, amb una probabilitat elevada, existeix 
infecció.

bUn resultat negatiu significa que no es detecta el virus en la mostra, però cal recordar 
que si s’ha utilitzat en una persona sense simptomatologia o després dels primers cinc dies 
d’aparició dels símptomes podem estar davant d’un fals negatiu. El professional sanitari ha 
de valorar si cal confirmar el resultat amb la realització d’una PCR.

2.3. Proves serològiques o d’anticossos

iDetecten diferents tipus d’anticossos específics contra el virus SARS-CoV-2. És a dir, no 
detecten la presència del virus, sinó la reacció immunològica de l’individu.

iDetecten dos tipus d’anticossos: IgM i/o IgG.

bIgM: immunoglobulines (anticossos) que apareixen a la fase primerenca de la infecció i 
desapareixen al cap de poques setmanes.

bIgG: immunoglobulines (anticossos) que apareixen a la fase tardana de la infecció i romanen 
llarg temps, a vegades durant anys.

iUtilitzen mostres de sang. Els testos ràpids utilitzen una mostra capil·lar (punxada al dit), mentre 
que les proves de laboratori requereixen una extracció venosa. La lectura i la interpretació de 
resultats l’ha de fer un professional format.

iSón útils per detectar les persones que han passat la infecció i han desenvolupat 
anticossos, és a dir, per al cribratge de l’estat d’immunitat de la població i, en alguns casos, 
com a suport de les PCR i dels testos antigènics. 

iEls testos serològics no es poden utilitzar per a la cerca de casos amb infecció activa, 
sinó només en determinades situacions i com a possibles indicadors d’infeccions passades, ja 
resoltes, per evitar determinats aïllaments.

iRESULTATS:

bLa lectura de resultats pot ser visual (test ràpid), és a dir, s’obté en 15-20 minuts al mateix 
lloc on es pren la mostra o en un laboratori (extracció de sang venosa) amb aparells 
d’immunofluorescència.
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bLa interpretació dels resultats serològics ha de realitzar-la un professional sanitari, i fins que 
aquest no contacti per interpretar els resultats és necessari seguir amb totes les mesures 
establertes de prevenció i control de la infecció.

bUn resultat positiu d’IgG ressalta que s’ha estat en contacte amb el virus SARS-CoV-2 
i indica una infecció que no necessàriament està en curs actualment, sinó que ha pogut 
ocórrer fa temps, fins i tot mesos. Aquest anticòs pot estar present al final de la infecció i 
continua sent detectable durant un període llarg de temps, una vegada superada.

bUn resultat positiu d’IgM significa que l’exposició al virus s’ha produït recentment i la infecció pot 
o no estar encara en curs; continua sent detectable durant dies una vegada superada la infecció.

 Existeix un lapse temporal, durant la infecció i també una vegada resolta, en què els resultats 
per a IgM i IgG poden ser positius de manera simultània.

bUn resultat negatiu en IgM i IgG significa que no es detecta la presència d’anticossos enfront 
del SARS-CoV-2, malgrat que l’absència d’anticossos no exclou la possibilitat d’haver passat 
o estar passant una infecció.

 Especialment els anticossos IgM són indetectables durant els primers dies d’infecció, per la 
qual cosa un resultat negatiu no exclou la possibilitat d’estar infectat.

bLa comunitat científica internacional continua investigant l’efecte protector dels 
anticossos contra el SARS-CoV-2 al llarg del temps. Encara no hi ha dades suficients per 
determinar la durada d’aquesta immunitat ni la protecció total davant una nova infecció.

 Per tant, la detecció d’aquests anticossos no indica que s’hagi aconseguit una immunitat protectora. 

 A més, amb l’evolució de la pandèmia i la detecció de noves variants del virus, una persona 
immune a la primera versió del virus, pot ser contagiada de nou d’alguna d’aquestes mutacions 
identificades i transmetre el virus a altres.

BREU COMENTARI EN RELACIÓ AMB ELS CONTROLS DE TEMPERATURA

Cal tenir present que les eines per al control de temperatura no són instruments de diagnòstic 
de la COVID-19, ja que només detecten un dels possibles símptomes.

Amb aquests sistemes no es detecten les persones que poden presentar infecció, però que 
no tenen febre, i la presència de febre es pot deure a un estat de salut o malaltia diferent del 
coronavirus. Això no obstant, permet detectar un possible cas quan la persona es troba en 
estat febril, sense poder concloure el diagnòstic. 

En tot cas, la utilització d’aquestes eines s’haurà d’aplicar amb proporcionalitat, ajustant-se 
als criteris sanitaris i a la legislació relativa a la protecció de dades personals (Reglament 
europeu i Llei orgànica 3/2018). 

Recomanem, en aquest sentit, consultar el comunicat de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades sobre la presa de temperatura per part de comerços, centres de treball i altres establiments.

En cap cas, es pot establir com a mesura principal en la protecció de la salut de les persones 
i en la lluita contra el contagi, ni pot substituir les mesures preventives més efectives com 
són el manteniment de la distància física, la higiene col·lectiva i individual, l’ús de mascareta 
i l’adequada ventilació dels espais de treball per evitar contagis mitjançant els aerosols que 
emetem les persones.

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos
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EN RESUM....

bActualment a Catalunya hi predominen dos tipus de proves per detectar la 
COVID-19: les PCR (prova de referència) i el test ràpid antigènic.

bEl principal criteri diagnòstic és la valoració del professional sanitari. Les proves 
de detecció són eines de suport que complementen aquest diagnòstic. 

bLes proves s’han de realitzar amb prescripció mèdica i seguint els protocols i les 
indicacions del Departament de Salut. Aquestes poden anar canviant en funció 
de l’evolució de la pandèmia i del coneixement que se’n té.

bCada tipus de prova té una utilitat diferent i el seu ús depèn de les circumstàncies 
de cada pacient, de la disponibilitat i de les indicacions de les autoritats sanitàries.

bLes proves utilitzades per a la detecció d’una infecció activa són la PCR i les 
d’antígens. La PCR continua sent la prova de referència més fiable i amb més 
sensibilitat. Amplifica el virus i permet detectar cargues virals més reduïdes. Es 
pot aplicar en persones amb símptomes i en asimptomàtiques.

bEls testos antigènics d’autodiagnòstic no són considerats per al diagnòstic de 
la infecció activa. Un resultat positiu s’ha de confirmar amb una altra prova al 
centre sanitari.

bLes proves serològiques serveixen per detectar anticossos d’una infecció 
passada o d’una possible d’infecció activa, mai com a una eina única de 
diagnòstic.No es consideraran per al diagnòstic d’infecció activa els resultats 
de cap mena de prova serològica.

bEn general, no és necessari realitzar PCR o altres proves per reincorporar-se a 
l’activitat laboral una vegada finalitzat el període d’aïllament.
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3. Les proves diagnòstiques a l’àmbit laboral

Des de l’inici de la pandèmia, els serveis de prevenció, mitjançant el personal sanitari (vigilància de 
la salut), han estat cridats a col·laborar amb les autoritats sanitàries per a la detecció, la notificació, 
l’estudi, el maneig i el seguiment dels casos i dels contactes estrets, per la qual cosa poden realitzar 
proves diagnòstiques a les persones treballadores.

En tot cas, l’aplicació d’aquestes proves a les empreses s’ha de realitzar amb prescripció mèdica 
i ajustant-se a les indicacions recollides en el del Ministeri de Sanitat, i en la Guia d’actuació i 
col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19, 
de la Generalitat de Catalunya.

Aquests documents van incorporant les indicacions realitzades en l’Estratègia de detecció precoç, 
vigilància i control de COVID-19 i en el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou 
coronavirus SARS-CoV-2.

Com ja hem comentat, actualment, les proves utilitzades per a la detecció d’una infecció activa 
són la PCR i les d’antígens. No es consideraran per al diagnòstic d’infecció activa els resultats de 
cap mena de proves serològiques, ni en persones amb símptomes ni en asimptomàtiques.

La utilització de l’una o l’altra, o una seqüència de totes dues, depèn de l’àmbit de realització, de 
la disponibilitat i dels dies d’evolució dels símptomes, i s’ha de basar sempre en les instruccions 
comentades de les autoritats competents, les quals van canviant en funció de l’evolució de la 
pandèmia i poden ser diferents per a determinats col·lectius (per exemple personal sanitari o 
sociosanitari).

Si el servei de prevenció decideix aplicar tests d’antígens, haurem de comprovar que compleixen 
els criteris de l’OMS de sensibilitat (S) ≥80 % i especificitat (E) ≥97 % i que hagin seguit estudis 
independents de validació per laboratoris clínics o de referència d’àmbit nacional o internacional.4 

La Comissió Europea recomana que aquests estudis de validació es realitzin de manera prospectiva 
amb almenys tres-centes persones.5 

Les proves, incloent-hi els testos ràpids, han de realitzar-les el personal sanitari. Les instal·lacions 
on es duguin a terme haurien de disposar de la preceptiva autorització de l’autoritat sanitària 
conforme es compleixen els requisits i les condicions de centre sanitari.

Evidentment, les proves realitzades han de ser gratuïtes per a les persones treballadores. Això 
implica que no han de tenir cap cost per a elles, ni en termes econòmics ni en temps de treball. Per 
tant, en la mesura que sigui possible s’han de fer dins de l’horari laboral. Si això no és possible, el 
temps que s’utilitzi s’ha de considerar com a temps efectiu de treball. 

Com que aquesta pandèmia és una qüestió de salut pública, des de CCOO de Catalunya entenem 
que les proves diagnòstiques han de ser en tot cas voluntàries per a les persones treballadores. La 
Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública, indica que 
l’autoritat sanitària pot establir mesures oportunes per al control dels malalts, de les persones que 
hi estiguin o hi hagin estat en contacte i del medi ambient immediat, amb la finalitat de controlar les 
malalties transmissibles. 

4 Ministeri de Sanitat. Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas.
5 Comissió Europea. Current performance of COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria. Working document of Commission services.

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/instruccionesPruebasDiagnosticasEmpresas.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_sector/docs/md_wd_test_covid-19_performance_en.pdf
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Per tant, el control i la vigilància epidemiològica són competències de les autoritats sanitàries, i les 
empreses i els serveis de prevenció no poden al·legar aquest interès epidemiològic per imposar 
unilateralment l’obligatorietat de proves diagnòstiques. En tot cas, seran les autoritats públiques 
competents les que indiquin els col·lectius i les condicions en les quals es poden requerir.

La COVID-19 és una malaltia de comunicació obligatòria, individualitzada i urgent. Per tant, el 
servei de prevenció haurà de notificar diàriament la informació sobre els casos sospitosos, 
probables i confirmats de manera automatitzada a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de 
Catalunya (XVEC) i al Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya (SNMC).

De la mateixa manera, el servei de prevenció ha d’informar les autoritats competents dels brots6 que 
es detectin a les empreses, en el mateix moment de detecció del brot. A més, haurà d’investigar-
ne i analitzar-ne les causes: mesures organitzatives inadequades o no implantades, instruccions 
en idiomes que no es comprenen, màscares inadequades o que s’utilitzen malament, reunions, 
descansos, espais comuns, etc.

Així mateix, ha d’informar les persones treballadores afectades dels resultats de les proves 
practicades. A l’empresa i al comitè de seguretat i salut els haurà d’informar sobre les actuacions 
portades a terme i les mesures aplicades o que s’han d’aplicar, guardant la deguda confidencialitat. 
És a dir, l’empresa, els delegats i les delegades de prevenció no han de tenir accés a dades personals 
de salut.

Si el servei de prevenció no pot administrar proves diagnòstiques (perquè no té mitjans per obtenir 
les mostres o no disposa d’un laboratori autoritzat), serà l’atenció primària del sistema públic qui 
haurà d’administrar-les.

3.1. Els estudis de cribratge en l’àmbit laboral

Els estudis de cribratge es realitzen sobre persones sense símptomes. Només es recomana fer-los 
integrats en estratègies definides per les autoritats de salut pública i dirigides a determinats grups 
poblacionals, o en entorns sanitaris i sociosanitaris en determinades circumstàncies, i sempre sota 
la recomanació de les autoritats competents.

L’OMS els defineix com “l’aplicació sistemàtica d’una prova per identificar individus amb un 
risc prou alt de sofrir un determinat problema de salut com per beneficiar-se d’una recerca més 
profunda o d’una acció preventiva directa, entre una població que no ha buscat atenció mèdica per 
símptomes relacionats amb aquesta malaltia”.7 

Els estudis de cribratge poblacional han d’estar molt dirigits i relacionats amb una alta transmissió 
en l’àrea geogràfica o en la població diana, i l’objectiu últim ha de ser realitzar una intervenció de 
salut pública en funció dels resultats.

En els cribratges puntuals dirigits a determinats grups poblacionals, la prova de preferència és 
la PCR. No es recomana la utilització dels testos d’antígens ni serològics. No obstant això, es 
pot valorar la detecció d’antígens en funció de la capacitat dels laboratoris de processar les PCR 
segons la situació epidemiològica general. 

6 Segons el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 de la Generalitat de Catalunya, es considera brot epidèmic 
qualsevol agrupació de tres o més casos confirmats o probables amb infecció activa en els quals s’ha establert un vincle epidemiològic (excepte en els àmbits 
residencials on un sol cas positiu es considera un brot). 
7Ministeri de Sanitat. Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas.

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
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També es podrà valorar l’ús dels testos antigènics en estudis de cribratges periòdics d’individus 
asimptomàtics en entorns i/o en col·lectius específics, i en entorns d’alta prevalença o en estudis 
de brots amb un elevat nombre de casos positius confirmats.

Entre aquests supòsits segons els quals es poden fer servir els testos d’antígens, la Generalitat 
ha situat la possibilitat de fer estudis de cribratge periòdics en l’àmbit laboral. Així, a Catalunya es 
permet que les empreses els realitzin complint sempre els requisits que indiquen les autoritats de 
salut pública. 

És important no confondre aquests estudis en persones sense símptomes amb les actuacions que 
els serveis de prevenció han de realitzar per a la detecció, la notificació i el maneig de les persones 
amb infecció activa i dels seus contactes estrets.

Els requisits que les empreses i els serveis de prevenció han de complir per realitzar aquests estudis 
periòdics es troben en el Document marc on s’estableixen els criteris per a la realització de testos 
d’antígens per detectar la infecció pel SARS-CoV-2 en l’àmbit laboral, del Departament de Salut. A 
continuació n’assenyalem els més significatius:

CRITERIS PER A LA REALITZACIÓ DE TESTOS D’ANTÍGENS 
EN ESTUDIS DE CRIBRATGE EN L’ÀMBIT LABORAL:

bEn tot cas, les proves han de ser voluntàries per les persones treballadores, 
i s’ha de garantir que s’hi dona el consentiment lliure i informat.

bCal informar les persones treballadores del lloc, l’hora i el tipus d’organització.

bHan de ser proves periòdiques i sostingudes en el temps, amb l’objectiu de 
detectar nous casos i aïllar-los.

bS’ha de preveure i valorar el personal que es necessitarà per informar les 
persones treballadores sobre què implica el resultat del test.

bLes mostres nasofaríngies seran obtingudes per professionals de la infermeria 
o de la medicina.

bEs recomana disposar de material imprès amb informació sobre el resultat(positiu 
o negatiu) i les indicacions d’aïllament. 

bEl servei de prevenció ha de notificar al Departament de Salut els resultats 
positius (confirmats amb una PCR posterior) i també els negatius.

bOrganitzativament:

iL’espai per a la recollida de mostres ha de situar-se preferiblement a 
l’exterior, amb bona ventilació i espai suficient, garantint la privacitat. 

iSi no es disposa d’espai exterior, es pot realitzar en espais amplis interiors, 
sempre que estiguin ben ventilats segons les recomanacions establertes. 

iCal garantir la seguretat de les persones treballadores participants i dels 
professionals (mantenir les distàncies de seguretat, evitar aglomeracions, no 
barrejar persones simptomàtiques amb asimptomàtiques, usar mascaretes i 
gel hidroalcohòlic, etc.).

bDesprés de la seva realització, el servei de prevenció ha d’entregar a cada persona 
treballadora un document acreditatiu de la realització de la prova i del seu 
resultat.
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4. L’actuació de l’empresa

Cal recordar que és l’empresari o empresària, tal com s’indica en l’article 14 de la Llei 31/1995, 
de prevenció de riscos laborals, qui té la responsabilitat de protegir la seguretat i la salut de 
les persones treballadores i, per tant, qui ha d’implementar la política i les mesures preventives.

L’empresa ha de disposar d’una avaluació de tots els riscos presents a cada lloc de treball i als 
espais comuns, la qual s’ha d’actualitzar i complementar amb les indicacions que les autoritats 
sanitàries els han donat per respondre adequadament davant l’actual crisi sanitària.

En aquest sentit, les empreses i els serveis de prevenció estan obligats a seguir les directrius 
bàsiques incloses al Procediment d’actuació per als serveis de prevenció enfront de l’exposició al 
SARS-CoV-2, del Ministeri de Sanitat, i a la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció 
de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19, de la Generalitat de Catalunya.

Serà l’empresa, per tant, qui ha d’avaluar el risc d’exposició al virus en cadascuna de la tasques 
diferenciades que es realitzen a cada lloc de treball, amb el suport del servei de prevenció, 
i seguint les recomanacions que aquest realitzi basant-se en les pautes i les recomanacions 
formulades per les autoritats competents en els documents indicats. 

Totes aquestes actuacions hauran de ser protocol·litzades, de manera consensuada amb els 
representants legals de les persones treballadores (RLT), en un pla preventiu que abordem, per 
a més informació, a la nostra guia Intervenció sindical al Pla de contingències davant del SARS-
CoV-2 (COVID-19). 

L’aplicació de proves diagnòstiques no substitueix, en cap cas, la implementació de les mesures 
preventives i l’existència d’aquest pla de contingències, acordat amb l’RLT. 

Especialment en relació amb aquelles empreses a les quals s’ha continuat fent teletreball de manera 
generalitzada i es planteja el retorn presencial, hem de tenir en compte que la reincorporació s’ha 
de fer amb màximes condicions de seguretat i hem de prioritzar les mesures preventives i no les 
proves diagnòstiques. Aquestes mesures hauran de respectar la Resolució SLT/2614/2021 pel que 
fa a:

bAdoptar mesures perquè la reincorporació presencial es realitzi de manera progressiva, 
potenciant l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

bGarantir una ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i la intensitat 
d’ús dels centres de treball, segons els protocols establerts en cada cas.

bPosar a disposició de la plantilla treballadora aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o 
desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

bGarantir una distància de seguretat mínima d’1,5 metres entre les persones treballadores.

bEvitar la coincidència massiva de persones, tant personal treballador com clients o usuaris.

bUsar mascaretes en funció de l’avaluació específica del risc de contagi i de les indicacions 
sanitàries.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=908291
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
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El Pla de contingències haurà d’incorporar també, entre altres elements, els mecanismes per a 
la coordinació de les activitats empresarials, el procediment per a la protecció de les persones 
especialment vulnerables i el protocol per la detecció i el control dels possible contagis i dels 
contactes estrets, amb els criteris utilitzats en la utilització de les proves diagnòstiques.

A més, en aquelles activitats que per la seva pròpia naturalesa existeixi risc biològic haurà de 
donar compliment al Reial decret 664/1997,sobre la protecció de les persones treballadores contra 
els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics. El Pla de contingències s’annexarà al 
document de l’avaluació de riscos.

L’empresari o empresària haurà de garantir en tot moment la informació i la comunicació del 
contingut del Pla de contingències, procediments i protocols, a tota la plantilla i de tots aquells 
canvis o modificacions que es puguin produir (definir els canals, instruments i mecanismes de 
difusió i de verificació per comprovar que aquesta informació ha arribat a tota la plantilla i que 
aquesta n’ha comprés el contingut i les mesures que cal adoptar).

RECORDA: 

Per a més informació sobre l’elaboració del Pla de contingències i de les 
mesures preventives que s’han d’aplicar, consulta la nostra guia Intervenció 
sindical al Pla de contingències front el SARS-CoV-2 (COVID-19).

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
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5. L’actuació del servei de prevenció

Els serveis de prevenció han de cooperar amb les autoritats sanitàries, realitzant una sèrie 
d’actuacions, amb l’objectiu general de limitar els contagis del virus, tot seguint les indicacions 
d’aquestes autoritats.  

En primera instància, tenen l’obligació de realitzar l’avaluació específica del grau d’exposició al 
virus en cadascuna de les tasques de cada lloc de treball i respecte de les condicions del centre 
de treball en general i de donar suport a l’empresa, amb la participació de l’RLT, en l’elaboració del 
Pla de contingències. 

D’acord amb el seu rol d’assessor de les diferents parts (empresa, persones treballadores i els 
seus representants) ha de proposar mesures preventives, en funció dels resultats de l’avaluació de 
riscos.

A més, el servei mèdic del servei de prevenció ha de col·laborar amb les autoritats sanitàries en:

iLa protecció de les persones treballadores especialment sensibles o vulnerables en relació 
amb la infecció de coronavirusSARS-CoV-2, establint la naturalesa d’especial sensibilitat de 
la persona treballadora i emetent un informe individualitzat sobre les mesures de prevenció, 
adaptació i protecció, tot plegat, tenint en compte si les condicions de treball permeten realitzar-
lo sense elevar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora.

iEstablir els mecanismes per a la recerca i el seguiment dels casos confirmats o amb 
símptomes compatibles i contactes estrets entre la plantilla.

iCol·laborar en la gestió de la incapacitat temporal per COVID-19, elaborant l’informe 
individualitzat on quedi acreditada la indicació per la baixa mèdica amb la finalitat de facilitar al 
sistema públic de salut la seva tramitació, en els casos de persones treballadores especialment 
sensibles (quan no és possible adaptar o canviar el lloc de treball), així com en els casos 
confirmats, possibles, probables i els contactes estrets que no poden realitzar treball a distància.

La baixa per incapacitat temporal serà per contingències comunes però assimilada a accident 
de treball exclusivament al’efecte de prestació econòmica.8 Per al personal que presti serveis 
sanitaris i sociosanitaris la baixa ha de ser considerada com a accident de treball assimilat a la 
malaltia professional,9 i ha de ser la mútua qui estengui el comunicat de baixa.

Aquesta col·laboració ve pautada en el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció enfront 
de l’exposició al SARS-CoV-2, del Ministeri de Sanitat, i haurà de tenir en compte l’article 37.3 del 
Reglament de serveis de prevenció, en relació amb la vigilància de la salut, així com l’avaluació dels 
riscos habituals presents a l’empresa, de manera que el servei mèdic i el servei tècnic dels serveis 
de prevenció han d’actuar de manera coordinada.

Aquest procediment incorpora els models d’informes dirigits a la mútua i als professionals d’atenció 
primària per a la gestió de les baixes mèdiques. 

Així mateix, han de seguir les indicacions de la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de 
prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19, de la Generalitat de Catalunya, i 

8 Article 5 del Reial decret llei 6/2020. 
9 Article 6 del Reial decret llei 3/2021.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1529
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considerar les instruccions específiques que les autoritats competents puguin donar per a diferents 
col·lectius o sectors (per exemple, àmbit educatiu, sanitari, sociosanitari, etc.).

L’aplicació i la realització de proves diagnòstiques s’ha de fer d’acord amb les indicacions que 
estableixen aquests protocols i procediments de les autoritats sanitàries, per tant, els serveis 
de prevenció han de limitar la realització de proves diagnòstiques als àmbits d’actuació que s’hi 
descriuen (tant pel que fa al diagnòstic precoç de casos d’infecció, a les estratègies de retorn al 
treball o a la realització de cribratges), i tenint en compte que:

iEl seguiment de la pandèmia requereix que el sistema públic pugui obtenir tota la informació 
en relació amb els resultats de les proves practicades. En aquest sentit, laboratoris i serveis 
de prevenció estan obligats a facilitar a l’autoritat de salut pública de la comunitat autònoma 
totes les dades necessàries per al seguiment i la vigilància epidemiològica de la COVID-19 que 
li siguin requerits.

iEl tractament de la informació de caràcter personal que es realitzi a conseqüència del 
desenvolupament i l’aplicació d’aquesta ordre s’ha de fer d’acord amb el Reglament europeu 
de protecció de dades i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals.

 Aquest tractament d’informació només pot tenir per finalitat el seguiment i la vigilància 
epidemiològica de la COVID-19 per prevenir i evitar situacions excepcionals d’especial gravetat, 
de manera que el seu responsable serà el Ministeri de Sanitat.

iLa Llei 41/2002, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient, i la Llei catalana 21/2000, sobre 
els drets d’informació concernents a la salut i l’autonomia del pacient.

iLa indicació per realitzar una prova diagnòstica té en compte si la persona ha rebut una pauta 
de vacunació completa o no. Aquestes indicacions han anat canviant en funció de l’evolució 
de la pandèmia, per tant, és important consultar les actualitzacions que les administracions 
públiques van introduint a les seves guies i als seus procediments. 

iActualment, no és necessari realitzar PCR o altres proves per reincorporar-se a l’activitat laboral 
una vegada finalitzat el període d’aïllament.

Per a més informació sobre l’actuació del servei de prevenció, consulta la 
nostra guia Intervenció sindical al Pla de contingències front el SARS-CoV-2 
(COVID-19).

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
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6. Criteris d’actuació sindical

Hem de tenir en compte que les PCR o els testos d’antígens ens donen un resultat respecte de la 
possible infecció per coronavirus en un moment determinat, que pot canviar posteriorment si no 
s’apliquen les mesures preventives adequades. En aquest sentit, hem de fugir de la falsa sensació 
de seguretat que pot generar l’ús massiu de proves diagnòstiques.

Per tant, per a una correcta acció preventiva front la COVID-19 en l’àmbit de les empreses és 
fonamental implementar les mesures de seguretat i de protecció per a la represa d’activitats 
integrades en el Pla de contingències.

I en compliment d’aquestes qüestions, els criteris d’intervenció sindical són: 

iTenir realitzada i haver participat en l’elaboració de l’avaluació i valoració específica del grau 
d’exposició a la COVID-19 en cadascuna de les tasques per cada lloc de treball.

iNegociar i acordar un procediment intern de contingències com a secció sindical o comitè 
d’empresa que integri mesures organitzatives, mesures preventives i protocols per a la 
detecció de casos possibles i de casos confirmats, així com per a la protecció de les persones 
treballadores especialment vulnerables.

iLes mesures preventives i els protocols referits a la salut laboral s’hauran de portar també a 
l’àmbit del comitè de seguretat i salut.

iSerà en el context del Pla de contingències i del protocol per a la detecció de casos possibles 
i confirmats on s’hauran de situar les proves diagnòstiques que es consideri d’aplicar.

iQualsevol acord en relació amb les proves diagnòstiques ha de complir les indicacions 
de les autoritats sanitàries. Així mateix, ha de considerar la voluntarietat per les persones 
treballadores i tenir en compte la fiabilitat que cada tipus de prova ofereix.

 Ha d’incloure també el caràcter excepcional i temporal de les mesures i del tractament de les 
dades personals que se’n farà.

iÉs important realitzar una campanya informativa per explicar en què consisteix cada tipus de 
prova, la seguretat en el diagnòstic que ofereixen i la importància de mantenir les mesures 
preventives.

iPer valorar la utilitat i l’ajustament als criteris establerts per les autoritats sanitàries de la 
proposta que pugui fer l’empresa o el servei de prevenció, haurem d’obtenir la informació i la 
documentació suficients. Per això hem de sol·licitar còpia íntegra de:

bMarca comercialitzadora i documentació tècnica de la prova o proves que s’utilitzaran, quant 
a la seva fiabilitat, sensibilitat i especificitat, així com el seu valor diagnòstic.

bCriteris clínics i mèdics per al seu ús.

bConsentiment informat que s’entregarà a les persones treballadores (Llei catalana 21/2000 i 
Llei 41/2002, sobre els drets del pacient).

bCriteris per a la voluntarietat.

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
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bCertificació referent al tractament de les dades obtingudes en la gestió de les proves 
diagnòstiques (Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia dels drets digitals).

bProtocol referent a com es tractaran els casos positius, de possible contagi, i contactes 
estrets a escala sanitària i laboral.     

iEn cas d’incompliment o de dubtes respecte de si la proposta de l’empresa s’ajusta als 
criteris de salut pública, podem dirigir-nos a les autoritats sanitàries, en forma de consulta 
o de denúncia, així com a la Inspecció de Treball i/o la Fiscalia, en funció de la situació. Et 
recomanem d’assessorar-te a la teva federació o al teu territori de CCOO de Catalunya abans 
d’engegar qualssevol d’aquestes vies. 

iEl consentiment informat ha d’incloure: 

bEl tipus de proves que es realitzaran, el seu grau d’homologació, les dades que se’n deriven, 
l’abast que aquestes dades representen sobre l’estat de salut de la persona afectada i les 
raons i els motius per realitzar-les.

bEl perfil professional de les persones que realitzen l’obtenció de mostres i el responsable del 
tractament de les dades personals. 

bLa manera com es tracten les dades i les persones que hi tindran accés. 

bEls resultats obtinguts en les seves proves. 

bInformació a la persona treballadora conforme pot revocar lliurement el consentiment en 
qualsevol moment. 

bLes vies per poder reclamar i formular al·legacions en relació amb el procediment o els 
resultats obtinguts. 

bLes garanties que han establert per preservar els drets i els principis relatius a la protecció 
de dades personals i, en particular, les garanties que l’empresa no tindrà accés als resultats 
de les proves mèdiques.

Per a una adequada intervenció sindical, no oblidis consultar també les 
nostres guies:

– Intervenció sindical al Pla de contingències front el SARS-CoV-2 
(COVID-19).

– La intervenció sindical davant l’exposició a temperatures excessives en 
època de COVID-19.

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/intervencio_sindical_pla_preventiu_sars_cov_2.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/guia_temperatura_vs_covid.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/guia_temperatura_vs_covid.pdf
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