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1. Introducció

En relació amb l’estat actual de la pandèmia a Catalunya, amb la finalització de l’estat d’alarma, 
el progressiu augment de la població vacunada amb la pauta completa i la relaxació de diferents 
mesures i restriccions per part de les autoritats sanitàries, en alguns segments de la societat s’ha 
creat la impressió que la pandèmia s’està acabant, i s’ha interpretat que ja no hi ha risc i que es pot 
prescindir de les mesures preventives.

Això no obstant, cal tenir present que la pandèmia no està del tot controlada i que estan apareixent 
al nostre entorn noves variants del coronavirus SARS-CoV-2, algunes d’elles més contagioses. Per 
altra banda, les vacunes ens protegeixen dels símptomes i dels efectes més greus de la malaltia, 
però no són completament esterilitzants, és a dir, haver rebut la pauta completa de la vacuna no 
impedeix que ens contagiem i tampoc que no puguem contagiar.

Recordem també que els protocols elaborats per les autoritats sanitàries en l’àmbit laboral continuen 
vigents i incorporen encara les mateixes mesures que es van indicar en el decurs dels moments 
àlgids de la pandèmia. Per tant, és fonamental que als centres de treball es continuïn prenent les 
mesures preventives que siguin necessàries per evitar els contagis, d’acord amb l’evolució de la 
pandèmia i de les decisions que les autoritats públiques posin en marxa en cada moment.

En aquest sentit, és molt important que les empreses es dotin d’un pla preventiu de contingències 
davant de la COVID-19, i que aquest es revisi i s’actualitzi constantment, especialment a aquelles 
empreses que han mantingut fins ara el treball a distància i que poden anar plantejant el retorn a 
la presencialitat dels seus treballadors i treballadores, a mesura que vagi avançant la vacunació.

En aquest context, CCOO de Catalunya elabora aquesta guia, que suposa una actualització de 
l’anterior guia publicada, fruit de la revisió i la recopilació de les normatives i les indicacions que les 
autoritats han realitzat en relació amb la pandèmia, 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 la implementació i la millora de la gestió de la prevenció de la COVID-19 a les 
seves empreses.

CAL NO BAIXAR LA GUÀRDIA!
La nostra acció sindical continua sent fonamental perquè no repunti la 
propagació del virus en l’àmbit laboral. 

Els delegats i delegades de prevenció haurem d’estar atents per mantenir i 
adaptar les mesures preventives a les empreses, en funció de l’evolució de 
la pandèmia i de les indicacions de les autoritats sanitàries en cada moment. 

Cal que exercim amb força les funcions i les competències que la Llei de 
prevenció de riscos laborals ens atorga per a la participació en les polítiques 
de protecció de la salut de les persones treballadores.
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2. El pla de contingències davant de la COVID-19

Arran de la pandèmia de la COVID-19 i a partir de la declaració de l’estat d’alarma, les autoritats 
sanitàries han anat marcant una sèrie de directrius per a la contenció del virus entre la ciutadania 
en general i entre la població treballadora en particular.

Aquestes directrius suposen l’obligació de les empreses d’implantar tot un seguit de mesures 
per donar una resposta adequada i efectiva a l’actual crisi sanitària, que han d’estar recollides i 
planificades en un pla de contingències. 

Per altra banda, la normativa de prevenció de riscos laborals obliga també les empreses a garantir 
la seguretat i la salut de les persones treballadores que tenen al seu càrrec, amb la participació dels 
delegats i delegades de prevenció. 

El Pla preventiu o de contingències ha de ser negociat i acordat amb la representació legal dels 
treballadors i treballadores (RLT), i representa el conjunt d’instruccions i procediments, derivats 
de l’avaluació específica del risc de contagi, que garanteixen la capacitat de resposta i de 
coordinació de la gestió interna de l’empresa, davant de les diferents circumstàncies i situacions 
que puguin derivar-se en funció de l’evolució de la pandèmia, i a les quals l’empresa ha d’enfrontar-
se garantint la seva continuïtat i la protecció de la salut de les persones treballadores.

2.1. Continguts mínims del Pla de contingències

El Pla de contingències s’ha d’elaborar seguint les indicacions del Procediment d’actuació per als 
serveis de prevenció enfront de l’exposició al SARS-CoV-2,1 del Ministeri de Sanitat, i 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.2 

Així mateix, s’han de tenir en compte normatives o indicacions dictades per les autoritats competents 
per a sectors o activitats específiques, i també ha de recollir les mesures o recomanacions acordades 
al Consell de Relacions Laborals3  i/o en els acords marc sectorials o territorials (si n’hi ha).

Aquest pla ha de ser un document estructurat que ha de contenir com a mínim:

a) Objecte

El document ha d’especificar l’àmbit d’aplicació, els objectius, les persones responsables de la 
implementació del pla i del seu seguiment, i el paper de la RLT i del servei de prevenció.

b) Característiques de l’empresa 

S’han d’identificar, detallar i tenir en compte qüestions com la política d’empresa, la seva activitat i 
grandària, els centres de treball i les seves característiques, els diferents llocs de treball i tasques, 
la possibilitat de realitzar teletreball en cadascun d’ells, el nombre de persones treballadores, els 

1 Ministeri de Sanitat. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. Aquest document 
es va actualitzant d’acord amb l’evolució de la pandèmia.
2 Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya. Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals 
per fer front a la pandèmia de COVID-19. Aquest document es va actualitzant d’acord amb l’evolució de la pandèmia.
3 Consell de Relacions Laborals. Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per 
l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2. Aquest document es va actualitzant d’acord amb l’evolució de la pandèmia.

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://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://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://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Negociacio-collectiva/recomanacions-covid/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Negociacio-collectiva/recomanacions-covid/recomanacions-empreses-treballadors-crl.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://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Negociacio-collectiva/recomanacions-covid/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Negociacio-collectiva/recomanacions-covid/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Negociacio-collectiva/recomanacions-covid/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
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horaris, les activitats essencials o estratègiques que s’han de mantenir per a la continuïtat de 
l’activitat productiva i els mitjans i els recursos disponibles per a la implantació del pla.

c) Avaluació del risc de contagi

L’empresa ha de disposar d’una avaluació de tots els riscos presents en cada lloc de treball i en els 
espais comuns, en aplicació de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals (LPRL), la qual s’ha 
d’actualitzar i complementar, amb el suport tècnic del servei de prevenció, seguint les directrius 
bàsiques que el Ministeri de Sanitat ha establert en el Procediment d’actuació per als serveis de 
prevenció enfront de l’exposició al SARS-CoV-2.

Per tant, l’empresa ha d’enquadrar cadascun dels llocs de treball, com a mínim, en un dels tres 
nivells o escenaris d’exposició al virus definits pel ministeri (exposició de risc, exposició de baix 
risc i baixa probabilitat d’exposició), en funció de la naturalesa de les activitats, dels mecanismes 
de transmissió del virus que es poden produir i si hi ha un contacte laboral estret amb persones 
simptomàtiques.

Per realitzar aquesta avaluació caldrà tenir present la possible presència de persones treballadores 
d’empreses subcontractades o d’altres persones externes (clients, proveïdors, usuaris o usuàries, 
etc.) i establir els mecanismes per a la coordinació de les activitats empresarials que siguin 
necessaris. 

És important tenir en compte que les activitats que el procediment dictat pel Ministeri de Sanitat per 
als serveis de prevenció enquadra en cada nivell de risc són a tall d’exemple i no se’n fa una relació 
exhaustiva. Per altra banda, aquests escenaris de risc i els requeriments de protecció podrien variar 
dins d’una mateixa activitat en funció de la descripció de les diferents tasques que es realitzin i de 
l’avaluació específica del risc.4 

L’actual pandèmia és una qüestió de salut pública que també afecta el món laboral i, per tant, 
les autoritats sanitàries assumeixen les competències per establir les directrius i les normes. No 
obstant això, cal tenir present que les normes de l’àmbit del treball continuen en vigor. 

En aquest sentit, tota la normativa relacionada amb la prevenció de riscos continua vigent i, 
particularment, cal tenir present que si hi ha un risc intrínsec d’exposició a riscos biològics en 
algun dels llocs de treball també serà aplicable el Reial decret 664/1997, sobre la protecció de les 
persones treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics.

Tal com hem comentat, davant dels possibles canvis en les condicions de treball introduïts per 
alguna de les mesures sanitàries per fer front a la COVID-19, s’ha de revisar i actualitzar l’avaluació 
de riscos ordinària que l’empresa ha de tenir ja elaborada. 

En aquest sentit, hem de vetllar perquè els equips de protecció individual (EPI), les mascaretes o l’ús 
de gels hidroalcohòlics, per exemple, no generin riscos afegits i derivin en problemes dermatològics 
o d’exposició a altes temperatures.

També haurem d’estar especialment atents als riscos de seguretat que es puguin generar arran 
dels canvis que s’introdueixin en els espais o en els procediments de treball, organització de torns, 
horaris, etc.

4 Ministeri de Sanitat. Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición establecidos en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención 
de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 21 de desembre del 2020.

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://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/NOTA_INTERPRETATIVA_TABLA_1_PROCEDIMIENTO_SPRL.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/NOTA_INTERPRETATIVA_TABLA_1_PROCEDIMIENTO_SPRL.pdf
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d) Mesures preventives

A partir de l’avaluació específica del risc s’han d’establir i planificar les mesures preventives 
necessàries per evitar la propagació del virus entre la plantilla, comptant amb la participació dels 
delegats i delegades de prevenció i l’assessorament del servei de prevenció.

S’hauran d’incloure mesures organitzatives, higièniques, de protecció col·lectiva i/o individual, així 
com la formació i la informació necessàries per a les persones treballadores.

Existeix tot un seguit de mesures genèriques dictades per les autoritats competents en normatives 
o recomanacions de caràcter estatal i autonòmic. Especialment, cal tenir present que en l’actualitat 
aquestes mesures estan recollides en el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció enfront 
de l’exposició al SARS-CoV-2 del Ministeri de Sanitat, en les diferents resolucions del Govern de la 
Generalitat de Catalunya5, per les quals es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per 
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en guies 
realitzades per les autoritats competents per a sectors o activitats específiques6 o acords marc 
sectorials.

Això no obstant, aquestes mesures poden veure’s modificades en funció de l’evolució de la 
pandèmia.  

L’obligació de l’empresa és posar en pràctica aquelles que són obligatòries i definir quines de les 
recomanades s’implantaran, actualitzant-les en funció dels possibles canvis, amb la participació 
dels delegats i delegades de prevenció, i concretant exactament com i quan es portaran a 
terme. 

És important recordar que la prevenció més eficaç contra la COVID-19 continua sent la 
combinació de les mesures organitzatives (manteniment de la distància física d’1,5 metres, 
evitar les aglomeracions i la coincidència massiva de persones), higièniques (ventilació, neteja, 
desinfecció), protecció col·lectiva (per exemple, pantalles o mampares de metacrilat) i protecció 
individual (EPI) quan així ho recomani la valoració del risc realitzada pel servei de prevenció, 
d’acord amb el Procediment de sanitat i/o amb el Reial decret 664/1997 en aquelles activitats on 
el risc biològic està present. 

El procediment d’avaluació del risc d’exposició al SARS-CoV-2 també ha de ser 
objecte de consulta i participació per part dels delegats i delegades de prevenció.

En aquests casos, haurem d’engegar els mecanismes que hem comentat i que preveu l’LPRL davant 
de canvis en les condicions de treball (identificació dels riscos, eliminació o avaluació dels riscos 
i establiment de mesures preventives), així com la revisió i l’actualització dels plans d’emergència, 
els protocols de seguretat de les màquines i la vigilància de la salut per a les persones especialment 
sensibles als riscos que es poden derivar de l’aplicació de les mesures contra la COVID-19.

5 Consulteu la darrera normativa publicada pel Departament de Salut. A data de publicació d’aquesta guia és la Resolució SLT/2751/2021, de 9 de setembre.
6 Per a més informació sobre activitats concretes, consulteu també la pàgina web del Ministeri de Sanitat, apartat “Actuaciones en el contexto de respuesta a la 
COVID-19 por ámbitos, colectivos y grupos”.

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://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-de-buenas-practicas-para-prevenir-el-riesgo-de-exposicion-laboral-al-coronavirus-sars-cov-2-por-actividades/sectores
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-de-buenas-practicas-para-prevenir-el-riesgo-de-exposicion-laboral-al-coronavirus-sars-cov-2-por-actividades/sectores
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=909887
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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MESURES ORGANITZATIVES I HIGIÈNIQUES: 

iGarantir una ventilació, neteja i desinfecció adequades a les 
característiques i a la intensitat d’ús dels centres de treball, segons els 
protocols establerts en cada cas (tenint en compte la transmissió a través 
dels aerosols).

iPosar 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.

iGarantir una distància de seguretat mínima d’1,5 metres entre les 
persones treballadores (tant en llocs de treball com en espais comuns, i 
en la circulació de persones).

iEvitar la coincidència massiva de persones, tant de personal treballador 
com de clients o usuaris, en què es prevegi més afluència. 

iAdoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera 
presencial als llocs de treball i potenciar l’ús del teletreball quan per la 
naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

Entre les mesures de caràcter general que han d’implementar amb concreció les empreses, trobem 
les següents:7 

7 Per a més informació, consulteu:
— Ministeri de Sanitat. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. Aquest 

document es va actualitzant d’acord amb l’evolució de la pandèmia.
— Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (NSST). Compendio no exhaustivo de fuentes de información en materia de prevención de riesgos 

laborales. Actualitzat al juny del 2020.
— Normativa sobre la situació de pandèmia pel SARS-CoV-2, vigent en cada moment.

MESURES ORGANITZATIVES I 
HIGIÈNIQUES: 

iImplantar barreres físiques 
de separació: mampares de 
metacrilat, ús d’intèrfons, etc.

iMantenir una ventilació adequada 
en els llocs de treball i els espais 
comuns.

iDelimitar i mantenir la distància de 
seguretat en taulells, finestretes 
d’atenció, etc. 

MESURES DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL:

iProtecció respiratòria, com les 
mascaretes.

iProtecció ocular i facial (ulleres, 
pantalles, etc.).

iRoba de protecció.

iGuants. 

Important: cal prioritzar les mesures 
organitzatives, higièniques i de 
protecció col·lectiva, abans que els EPI.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/normativa/dret-a-catalunya/Normativa_SARS-CoV-2/#bloc11
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8 Consulteu la darrera normativa publicada pel Departament de Salut. A data de publicació d’aquesta guia és la Resolució SLT/2751/2021, de 9 de setembre.
9 Els aerosols són gotes petites o microgotes menors de 100 micres que queden suspeses en l’aire durant un temps variable i poden desplaçar-se a una distància 
superior de dos metres, especialment en llocs tancats amb ventilació escassa. Aquesta via de transmissió del virus es produeix de manera simultània i paral·lela a 
la resta de les vies (contacte directe o indirecte, a través de superfícies, amb gotes respiratòries).

INFORMACIÓ I FORMACIÓ:

El pla ha d’incloure els mecanismes perquè totes les persones treballadores el 
coneguin i disposin d’instruccions i informacions concretes en relació amb els 
riscos i les mesures de prevenció i protecció específiques que s’apliquin. Alguns 
elements que haurà d’incloure són:

iDifusió d’informacions i instruccions sobre pautes d’higiene (rentat de mans, 
neteja i desinfecció, ús de mascaretes, etc.) i sobre la resta de mesures 
preventives. També sobre com actuar si es presenta simptomatologia o en cas 
de contagi confirmat o de contacte estret.

iFormació específica i actualitzada sobre els mecanismes de contagi del virus i 
els seus símptomes, el nivell de risc, pautes d’higiene, mesures que s’implantin, 
així com en l’ús i la retirada dels EPI, en el seu manteniment, emmagatzematge 
adequat i eliminació final. 

iSi és necessari, s’haurà d’actualitzar també la formació relativa a altres riscos 
presents en el lloc de treball i que es poden veure modificats per les mesures 
contra la COVID-19. 

iCol·locació d’informació visual (cartells, senyalitzacions per al manteniment de 
les distàncies, etc.).

El Pla de contingències haurà d’incloure també procediments i accions conjuntes preventives, per a 
la coordinació de l’activitat empresarial quan existeixen empreses concurrents en un mateix centre 
de treball. En aquest sentit, segueixen sent d’aplicació l’RD 171/2004 i els nostres criteris sindicals.

Respecte de l’ús de mascaretes, sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, cal tenir en compte les normes que les 
autoritats competents dictin en cada moment. Així, en el moment actual a Catalunya, i segons les 
darreres resolucions de la Generalitat8, l’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral en els 
següents casos:

bEn espais d’ús públic o oberts al públic.

bEn els desplaçaments per l’interior dels centres de treball. 

Per tant, si la persona treballadora es troba al seu lloc de treball, en un centre tancat al públic, i fent 
tasques que no comporten mobilitat, no és obligatori l’ús de la mascareta d’acord amb la normativa 
de les autoritats sanitàries. No obstant això, pot ser-ho segons les recomanacions específiques 
que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses, especialment en espais amb una 
ventilació inadequada. En aquest sentit, és important tenir molt present l’avaluació del risc de 
transmissió del SARS-CoV-2 mitjançant aerosols9, de manera que quan no és possible mantenir les 
distàncies de seguretat (en espais oberts o tancats) i/o garantir una ventilació adequada, l’empresa 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=909887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/diptic_subcontractes.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
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ha de proporcionar els equips de protecció adequats al nivell del risc. Recomanem prioritzar 
les mascaretes FFP2, ja que les quirúrgiques o les higièniques no estan considerades EPI i no 
protegeixen directament la persona treballadora. 

Per altra banda, i en relació amb el teletreball com a mesura de contenció de la pandèmia, les 
darreres resolucions de la Generalitat10 situen la recomanació de continuar fomentant-lo sempre 
que per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible, alhora que es recomana prendre mesures 
per a la reincorporació progressiva presencial al treball.

També el Procediment elaborat pel Ministeri de Sanitat per als serveis de prevenció inclou entre 
les mesures organitzatives la necessitat de potenciar el teletreball en aquelles activitats que ho 
permetin, valorant l’adopció d’opcions de treball mixtes per a aquelles activitats que no requereixin 
una presència contínua al centre de treball.

Durant tota la pandèmia el teletreball ha estat una eina eficaç per mantenir la continuïtat productiva 
i el manteniment dels llocs de treball a moltes empreses, però es va implantar en molts casos de 
manera sobtada, sense regular les condicions de treball i sense els mitjans tècnics adequats.

És important distingir aquest teletreball “per força major” del treball a distància implantat com a 
una mesura d’organització del treball i regulat en la Llei 10/2021, de treball a distància, i en el Reial 
decret llei 29/2020, del teletreball en l’àmbit públic. 

És fonamental empènyer acords per regular, mitjançant la negociació col·lectiva, les 
condicions laborals i de protecció de la salut en el treball a distància; per això podeu consultar 
la Guia sindical sobre el teletreball de CCOO de Catalunya.

Per finalitzar, a l’efecte de la protecció mediambiental i de la salut de les persones treballadores, 
recordem la importància d’incloure també en el Pla de contingències els mecanismes i les mesures 
per a l’adequada gestió dels residus que poguessin estar contaminats amb el virus, d’acord amb 
la normativa específica d’aplicació.11 

e) Procediments per al control de la dotació i distribució dels EPI, en funció de l’avaluació 
específica del risc d’exposició per a cadascuna de les tasques i les activitats de cada lloc de 
treball. En funció de l’evolució de la pandèmia, de l’activitat i de l’avaluació de riscos poden ser 
necessàries la protecció respiratòria, la roba impermeable, la protecció ocular o els guants. 

f) Procediments que garanteixin la protecció de les persones treballadores especialment 
sensibles en relació amb la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, seguint les indicacions recollides 
en el procediment del Ministeri de Sanitat per als serveis de prevenció.

Les persones treballadores especialment vulnerables o sensibles a la COVID-19 són aquelles que 
per les seves característiques o estat de salut, d’acord amb criteris epidemiològics i clínics, poden 
tenir una major probabilitat de patir COVID-19 si s’exposen al SARS-CoV-2 o presentar una evolució 
clínica més desfavorable.

10 Consulteu la darrera normativa publicada pel Departament de Salut. A data de publicació d’aquesta guia és la Resolució SLT/2751/2021, de 9 de setembre.
11 Per a més informació, consulteu:

— Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària.

—  INSST. Instrucciones sobre la gestión de residuos en situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11472
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11415
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11415
https://www.ccoo.cat/noticies/accio-sindical/guia-sindical-sobre-el-teletreball/
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=909887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3973
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Instrucciones+sobre+gesti%C3%B3n+de+residuos+en+la+situaci%C3%B3n+de+crisis+sanitaria+26.05.20.pdf/a99bd522-8294-47aa-8eda-cfd792ea82b9
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Amb l’evidència científica actual, el Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables o de risc 
els següents:

bPersones amb malaltia cardiovascular (inclosa la hipertensió), malaltia pulmonar crònica, 
diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament 
actiu, malaltia hepàtica crònica severa i obesitat mòrbida (IMC>40).

bDones embarassades.

bPersones majors de seixanta anys.

Les persones que pertanyen a algun d’aquests col·lectius han de ser avaluades per part de la 
vigilància de la salut del servei de prevenció per establir si poden treballar presencialment, si 
cal adaptar el lloc de treball per evitar-ne l’exposició al risc (per exemple, modificant tasques, 
reubicant-les o realitzant teletreball), o si han d’estar en situació de baixa mèdica quan l’anterior no 
és possible.

Per tant, el servei de prevenció ha de fer un estudi individualitzat en cada cas, definint exactament 
la naturalesa de l’especial sensibilitat de la persona treballadora, i ha d’emetre un informe sobre 
les mesures de prevenció, adaptació i protecció. Per a això ha de seguir les pautes indicades pel 
Ministeri de Sanitat vigents a cada moment de la pandèmia. Aquesta valoració mèdica s’ha de 
realitzar cada vegada que es produeixi un canvi en la situació clínica de la persona o en les seves 
condicions de treball.

Si després de la valoració individualitzada el servei de prevenció considera que la persona 
treballadora és especialment sensible a la COVID-19 i necessita la incapacitat temporal, ha d’emetre 
un informe que és preceptiu perquè el sistema públic de salut pugui estendre la baixa mèdica. A 
Catalunya, i segons 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, aquest informe s’ha 
d’enviar preferentment a l’ICAM, i facilitar-ne una còpia també a la persona afectada.

El Ministeri de Sanitat ha anat modificant els criteris de valoració de les persones especialment 
vulnerables a la COVID-19 en funció del coneixement científic i dels criteris epidemiològics 
disponibles en cada moment. Actualment, el servei de prevenció ha de tenir en compte en aquesta 
valoració:12 

bLa situació clínica concreta (si la patologia està controlada, descompensada o si pateix 
altres malalties que poguessin empitjorar la situació, etc.).

bSi ha rebut la pauta completa de vacunació.

bLes condicions de treball (nivell de risc, és a dir, si en l’activitat laboral existeix o no un 
escenari de contacte amb persones contagiades, i mesures preventives que es puguin 
aplicar).

Tot i que aquesta valoració individualitzada l’ha de realitzar la vigilància de la salut del servei de 
prevenció, és important diferenciar conceptualment les persones especialment vulnerables a la 
COVID-19, dels treballadors i treballadores especialment sensibles (TES) recollides en l’article 25 
de la Llei de prevenció de riscos laborals.

12 Per a més informació, consulteu el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció del Ministeri de Sanitat.

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/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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En aquest sentit, pertànyer a un grup de risc per a la COVID-19, segons el punt de vista epidemiològic 
i clínic, no implica necessàriament ser considerat treballador o treballadora especialment sensible. 
A la vegada, una persona que no pertany a un grup vulnerable pot ser especialment sensible a 
alguna mesura introduïda contra la COVID-19 (per exemple, problemes dermatològics derivats de 
l’ús freqüent de gel hidroalcohòlic o mascareta).

Tots aquests elements han de ser considerats en el protocol que es defineixi dins del Pla de 
contingència per a la protecció de les persones vulnerables a la COVID-19 i, per tant, consensuats 
amb les delegades i delegats de prevenció, garantint la deguda confidencialitat de les dades 
mèdiques, tot recordant que aquestes han de ser conegudes i tractades per l’àrea sanitària del 
servei de prevenció amb tot el sigil professional, però no per l’empresa.

g) Protocol d’actuació davant de casos confirmats o amb símptomes compatibles i contactes 
estrets, d’acord amb les directius de les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques. 

Per al control de la pandèmia, les empreses, a través dels serveis de prevenció, han de col·laborar 
amb les autoritats sanitàries en la detecció ràpida de tots els casos compatibles amb la COVID-19 
i els seus contactes estrets.13 

El personal sanitari del servei de prevenció (vigilància de la salut) és l’encarregat d’establir els 
mecanismes per a la detecció, la investigació, la notificació, l’estudi, el maneig i el seguiment dels 
casos i dels contactes estrets, tot seguint les indicacions que les autoritats sanitàries puguin donar 
en cada moment, les quals poden ser diferents per a determinats col·lectius (personal sanitari i 
sociosanitari, per exemple).

Per tant, les autoritats sanitàries són les responsables d’establir les directrius que cal seguir també 
en l’àmbit laboral, i a Catalunya és el Departament de Salut qui té la competència per definir els 
protocols que cal seguir mitjançant el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou 
coronavirus SARS-CoV-2, el qual està basat en les directrius realitzades pel Ministeri de Sanitat en 
l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19.

Per a la detecció de la infecció, els serveis de prevenció poden realitzar proves diagnòstiques a 
les persones treballadores, seguint sempre les indicacions incloses en els dos documents que 
acabem d’esmentar. Us recomanem consultar la Guia de CCOO de Catalunya sobre les proves 
diagnòstiques per a la detecció de casos de la COVID-19 en l’àmbit laboral.

Les indicacions incloses en aquests documents s’acaben incorporant en el Procediment d’actuació 
per als serveis de prevenció del ministeri 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.

Això no obstant, aquests mecanismes s’han de concretar i adaptar a cada empresa i han de ser 
objecte de consulta i participació per part dels delegats i delegades de prevenció.

Aquestes actuacions han de ser conegudes per totes les persones integrants de l’empresa. Tota 
persona que manifesti la simptomatologia compatible amb la COVID-19 en el seu lloc de treball 
ha de saber amb qui contactar. D’aquí la importància de determinar i reforçar amb díptics, cartells 
informatius o d’altres sistemes de comunicació i informació aquest apartat que s’ha d’incloure dins 
del Pla de contingències enfront de la COVID-19. 

13 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 al 
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 centre educatius, la consideració de contacte estret és diferent, la pots consultar aquí. 

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/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/guia_actuacio_sindical_proves_diagnostiques_covid_19.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/guia_actuacio_sindical_proves_diagnostiques_covid_19.pdf
http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
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Aquest protocol ha de complir determinats requisits:

iHa de ser acordat al comitè de seguretat i salut (CSS) o amb les delegades i delegats de 
prevenció al comitè d’empresa o amb la secció sindical.   

iS’ha d’informar les persones treballadores que en cas de símptomes compatibles amb el 
coronavirus es quedin a casa, ho comuniquin a l’empresa, es posin en contacte amb el seu 
centre d’atenció primària (CAP) o truquin al 061 Salut Respon (fora d’horari d’atenció del CAP) 
i segueixin les indicacions de l’autoritat sanitària. Es poden consultar les recomanacions que 
cal seguir en cada moment al web del Departament de Salut.

iSi la persona treballadora presenta simptomatologia que li impedeix treballar o ha d’estar 
aïllada de manera preventiva i no pot teletreballar, li hauran d’estendre al CAP la baixa per 
incapacitat temporal per contingències comunes però assimilada a accident de treball 
exclusivament a l’efecte de prestació econòmica.14 Per al personal que presti serveis sanitaris 
i sociosanitaris, la baixa ha de ser considerada com a accident de treball assimilat a malaltia 
professional,15 i ha de ser la mútua qui estengui el comunicat de baixa.

 En cap cas es podran prendre mesures disciplinàries contra la persona treballadora 
que ha de romandre al seu domicili fins que les autoritats sanitàries estenguin la baixa o 
considerin que pot retornar al seu lloc de treball.

iS’ha de tenir en compte la necessitat de reforçar les mesures de prevenció davant d’un 
cas sospitós o confirmat, especialment les relatives a la ventilació, la neteja i la desinfecció.16 

iHa d’incloure indicacions concretes perquè les persones treballadores afectades i els 
responsables de la gestió dels casos coneguin exactament com actuar, definint les actuacions 
que s’han de realitzar abans o després de finalitzar i durant la jornada laboral. 

iEs definirà la informació que s’ha de facilitar als delegats i delegades de prevenció.

iTotes les actuacions realitzades pel servei de prevenció hauran de ser informades a les 
persones afectades, a l’empresa, al comitè de seguretat i salut i als delegats o delegades de 
prevenció.

iS’ha de garantir la confidencialitat de les dades, que s’ha d’extremar amb la informació 
relativa als problemes de salut de les persones treballadores amb especial sensibilitat. Les 
mesures que s’apliquin han d’evitar l’estigmatització de les persones afectades.

h) Mecanismes de control i seguiment 

Dins del Pla de contingència cal preveure i dissenyar instruments per comprovar que les mesures 
funcionen correctament i per introduir els canvis necessaris. S’han de considerar com a mínim: 

bMecanismes que garanteixin l’aplicació eficaç de les mesures preventives.

bActualització permanent del pla.

bGestió dels possibles contagis i contactes estrets, aportant estadístiques sobre la 
incidència de la COVID-19 entre la plantilla.

14 Article 5 del Reial decret llei 6/2020. 
15 Article 6 del Reial decret llei 3/2021.
16 Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties. Desinfección de entornos sanitarios y no sanitarios que puedan estar contaminados por el SARS-CoV-2. 
Març del 2020.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/persones-amb-simptomes-de-covid-19/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1529
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental persistence of SARS_CoV_2 virus. Options for cleaning_ES.pdf
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3. L’ús de noves tecnologies en l’estudi de contactes o 
detecció de simptomatologia

Algunes empreses i serveis de prevenció plantegen la implementació de diferents eines 
tecnològiques, per a la recerca de persones treballadores que puguin presentar simptomatologia, o 
que hagin estat en contacte amb altres que en tinguin o siguin diagnosticades de manera positiva, 
com ara polseres individuals amb sensors per controlar les distàncies físiques i amb capacitat 
d’emmagatzematge d’altres dades personals de salut o relacionals, o bé aplicacions mòbils amb 
sistemes de geolocalització o d’autotest, etc.

Hem d’assenyalar que la protecció de la salut pública és una causa justificativa del tractament de 
les dades de la salut, tal com es recull a la lletra i de l’article 9.2 del Reglament general europeu 
sobre protecció de dades (RGPD), en aquests termes:

i) El tractament és necessari per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública, com la 
protecció enfront d’amenaces transfrontereres greus per a la salut, o per garantir elevats 
nivells de qualitat i de seguretat de l’assistència sanitària i dels medicaments o productes 
sanitaris, sobre la base del dret de la Unió Europea o dels estats membres que estableixi 
mesures adequades i específiques per protegir els drets i les llibertats de l’interessat, en 
particular el secret professional.

Per altra banda, 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. 

Com que aquesta pandèmia és una qüestió de salut pública, correspon a l’autoritat sanitària 
realitzar els estudis epidemiològics, fixar els criteris mèdics per a les proves i per als sistemes 
de control. 

Per tant, l’interès epidemiològic no és un interès legítim que puguin invocar ni empreses ni 
serveis de prevenció per utilitzar sistemes tecnològics i mesures de manera unilateral, sinó 
que han d’estar previstos prèviament per les mateixes autoritats sanitàries. En cap cas tenen la 
possibilitat de decidir les mesures que cal aplicar per preservar la salut pública.

En tot cas, la utilització d’aquestes tecnologies s’ha de realitzar en el marc dels criteris establerts 
per les autoritats sanitàries i, en particular, del Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut, i 
aplicant els criteris d’utilitat, proporcionalitat, idoneïtat, necessitat i fiabilitat. És a dir, han 
d’estar indicades pel Ministeri de Sanitat o el Departament de Salut com a eines útils i fiables per 
al control de la pandèmia, utilitzades únicament per als objectius i les situacions indicades i de 
manera proporcional al risc i als drets.

El tractament de la informació de caràcter personal que es realitzi a conseqüència de l’aplicació 
de qualsevol mesura o instrument, s’ha de fer d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades) i amb la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals, i només podrà tenir per 
finalitat el seguiment i la vigilància epidemiològica de la COVID-19.
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Des d’un punt de vista de tractament de dades, han de ser les autoritats competents de les 
diferents administracions públiques les que han d’adoptar les decisions necessàries, i els diferents 
responsables dels tractaments de dades personals han de seguir aquestes instruccions, fins i tot 
quan això suposi un tractament de dades personals de salut de persones físiques.

Per altra banda, el Govern d’Espanya ha posat en marxa el Radar COVID, una aplicació mòbil oficial 
que permet identificar i aïllar els contactes estrets. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya 
ha implementat el ContacteCovid.cat, amb la mateixa finalitat.

Totes dues són aplicacions oficials en les quals les dades personals són gestionades per 
l’Administració pública corresponent i d’ús voluntari per als ciutadans i ciutadanes. Per tant, no té 
gaire sentit la implementació d’eines diferents d’aquestes, que són d’àmbit públic, a les empreses.

En definitiva, el control i la vigilància epidemiològica són competència de les autoritats sanitàries, i 
les empreses i els serveis de prevenció no poden al·legar aquest interès epidemiològic per decidir 
unilateralment sistemes de control, i molt menys tractar les dades personals sense el consentiment 
previ de les persones treballadores. 

En relació amb les eines per al control de temperatura, cal indicar que 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 no tenen febre i la 
presència de febre es pot deure a un estat de salut o malaltia diferent del coronavirus. No obstant 
això, permet detectar un possible cas quan la persona es troba en estat febril, sense poder concloure 
el diagnòstic. 

En tot cas, com ja hem dit, la utilització d’aquestes eines s’ha d’aplicar amb proporcionalitat, 
ajustant-se als criteris sanitaris i a la legislació relativa a la protecció de dades personals. En 
cap cas, la detecció de possibles casos i contactes estrets pot substituir les mesures preventives.

 

https://radarcovid.gob.es/home
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/contactecovid-cat/
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4. supòsits de ventilació davant la transmissió de la 
COVID-19 als espais de treball

La transmissió de la COVID-19 per l’aire, a través dels aerosols expulsats per persones infectades, 
disposa ja d’una important evidència científica17 que ha fet que les autoritats sanitàries incorporin i 
actualitzin les recomanacions sobre renovació d’aire en la lluita contra la pandèmia. 

La ventilació en espais tancats és la principal mesura per reduir la presència 
de les gotes respiratòries més petites i la concentració del virus en cas de 
presència de persones infectades. 

Cal aplicar el principi de màxima precaució i garantir que existeix 
un cabal mínim d’aire net aportat des de l’exterior.

En aquest sentit, i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, entenem que cal posar 
especial atenció a la ventilació. Així mateix, les mesures preventives acordades a les empreses a 
l’inici de la pandèmia haurien de ser revisades i acordades amb l’RLT anticipant els períodes d’estiu 
i d’hivern, ja que es poden donar sinergies o situacions antagòniques entre alguna d’aquestes 
mesures relatives a l’exposició tèrmica i les mesures implementades per la COVID-19. 

Com a recordatori, el Reial decret 486/1997, sobre condicions mínimes de seguretat i salut als llocs 
de treball, estableix que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficina 
o similars ha d’estar entre els 17 i els 27 °C, i on es facin treballs lleugers ha d’estar entre els 14 i 
els 25 °C.

La humitat relativa ha d’estar entre el 30 i el 70%, excepte als locals on hi hagi riscos per electricitat 
estàtica, en què el límit inferior ha de ser del 50%. Cada activitat productiva admet una temperatura 
determinada. 

Tant si disposem de ventilació mecànica com de natural, haurem de comprovar que és suficient 
i que hi ha els cabals d’aire de renovació mínims. 

Els valors legals de referència quant als cabals suficients per a la renovació d’aire, els podem 
trobara l’annex iii del Reial decret 486/1997, per una banda, i al Reial decret 1027/2007, pel qual 
s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE), per l’altra. Cal assenyalar que 
les recomanacions que realitzen les autoritats sanitàries sobre ventilació i COVID-19 es 
refereixen fonamentalment al RITE.

Tant les recomanacions sobre ventilació en la lluita contra la COVID-19 realitzades pel Ministeri 
de Sanitat18 com per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE)19 indiquen que, 
com a mínim, hi ha d’haver una renovació mínima d’aire net de 12,5 l/segon i persona, que és 
exactament el valor que el RITE atribueix al IDA 2 (aire de bona qualitat), en el mètode indirecte 
de cabal d’aire exterior per persona.

17 Ministeri de Sanitat. Información científica-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19. 15 de gener del 2021. 
18 Ministeri de Sanitat. Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de 
la propagación del SARS-CoV-2. 30 de juliol del 2020.
19 Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE). Guía de recomendacionesde mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación. 30 de juliol 
del 2020.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15820
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/guiaderecomendacionesporcovid19ensistemasdeclimatizacion_tcm30-509985.pdf
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Aquests criteris i recomanacions ens estan indicant que una manera d’estudiar el funcionament 
d’un sistema de ventilació implica conèixer el seu cabal de renovació d’aire, mesurant directament 
el flux d’aire.

Això no obstant, mesurar el flux d’aire a l’entrada del sistema no significa que la renovació sigui 
adequada a tots els espais de treball. Per aquest motiu, es proposa utilitzar el diòxid de carboni 
(CO2) com a indicador de la qualitat d’aquesta renovació.

De fet, és més fàcil realitzar estimacions a través de mesuraments de CO2, un mètode que a més ens 
pot ajudar a conèixer les possibles deficiències del sistema de climatització, que podrien donar lloc 
a una qualitat d’aire diferent i insuficient a algunes zones del centre de treball i que no localitzaríem 
realitzant mesuraments del flux d’aire només en els seus punts d’entrada.

El CO2 és un indicador que permet mesurar la renovació de l’aire en espais tancats i ocupats. 
Emetem CO2 quan respirem, com ocorre amb el virus, així si aconseguim tenir nivells baixos de 
CO2 voldrà dir que hem reduït la concentració d’aerosols. D’aquesta manera podem avaluar si 
l’estratègia de ventilació és adequada o insuficient.

Cal tenir present que quantes més persones hi hagi en un espai tancat, especialment si és petit, i 
més agitada sigui la seva respiració, més CO2 s’anirà acumulant.

És molt important també tenir en compte que la utilització d’aparells per mesurar el CO2, en cap 
cas, pot substituir en l’àmbit laboral la tasca del servei de prevenció, que té la competència per 
realitzar les avaluacions de riscos i aquests tipus de mesuraments.

Respecte dels valors que es poden obtenir en aquests mesuraments, un CO2 per sobre de 800-
1.000 PPM indica una mala ventilació sense cap dubte. Un baix nivell de CO2 és bo, tot i que per 
si sol no és una confirmació d’un baix risc de transmissió d’aerosols; s’han de considerar també la 
densitat d’ocupants (la seva edat i sexe), la durada de l’ocupació, i la mida de l’habitació, el local… 
i l’activitat desenvolupada. En tot cas cal assegurar que es garanteixen els 12 l / segon i persona 
d’aire net.

Per altra banda, cal tenir en compte que en aquelles empreses en les quals es continua fent 
teletreball o hi ha espais comuns sense utilitzar, com ara sales de reunions, de formació, etc., abans 
de retornar al treball presencial o de reobrir aquests espais, podrem garantir les condicions de 
ventilació mitjançant una estimació sobre com funcionarà la renovació d’aire calculant l’ocupació 
que tindran. És a dir, no cal esperar que les persones treballadores s’incorporin per valorar com 
funcionarà la renovació d’aire, sinó que podem fer abans aquestes estimacions. En aquest sentit, 
podeu consultar amb els responsables de salut laboral de les vostres federacions o territoris, per 
tenir un assessorament més detallat.

En relació amb els filtres d’aire de les climatitzacions, hem de saber que aquests no eliminen els 
virus, però sí que poden ajudar a limitar-ne la propagació. És important fer el manteniment, la 
neteja i la desinfecció adequades dels filtres i de la resta de components dels equips de tractament 
d’aire (norma UNE 100012. Higienització de sistemes de climatització) utilitzant productes viricides 
autoritzats. 

Per a més informació sobre ventilació i COVID-19, consulta la nostra guia 
Ventilació i temperatures excessives als centres de treball en època de la 
COVID-19: intervenció sindical.

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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5. El rol del servei de prevenció

Com ja hem vist, durant la pandèmia les autoritats sanitàries han assignat als serveis de prevenció 
una sèrie de funcions i competències concretes d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de 
riscos laborals, i amb la Llei 14/1986, general de sanitat, segons les quals els serveis de prevenció 
estan obligats a col·laborar amb les autoritats sanitàries.

Així, durant aquesta pandèmia els serveis de prevenció s’han d’encarregar de:

iRealitzar l’avaluació específica del risc d’exposició al SARS-CoV-2 a cada lloc de treball i als 
espais comuns, i proposar mesures preventives concretes. 

iAvaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID-19. 

iRealitzar la detecció, la notificació, l’estudi i el maneig dels possibles contagis i dels 
contactes estrets. Actualment, també han d’identificar i notificar a les autoritats competents 
els possibles brots  als centres de treball i 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.

iRevisar i actualitzar l’avaluació de la resta de riscos que hi ha a l’empresa i que poden veure’s 
modificats per la introducció de les mesures contra la COVID-19, proposant canvis en les 
mesures preventives, si cal. 

En aquest context, convé recordar el rol assessor del servei de prevenció. Segons l’article 31 de 
la Llei de prevenció de riscos laborals, la seva funció és donar suport tècnic a les empreses, a les 
persones treballadores i a l’RLT.

És a dir, aportarà el coneixement tècnic i mèdic per dur a terme les funcions indicades en aquesta 
guia, però continua sent l’empresa la responsable de l’execució de les mesures i de les decisions 
que es prenguin sobre els procediments implantats.

Per tant, cal centrar sempre la interlocució amb representants de l’empresa i apel·lar a la funció 
d’assessorament, i no d’interlocució, del servei de prevenció.

20 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).

Recorda:

Els nostres interlocutors són les persones que representen l’empresa, 
no el personal del servei de prevenció, el qual haurà d’assessorar 

totes dues parts.

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
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6. En cas de desacord: Tribunal Laboral de Catalunya 
i Inspecció de Treball

Si l’empresa no compleix les seves obligacions i vulnera els nostres drets d’informació consulta 
i participació, caldrà valorar estratègies per intensificar la nostra acció sindical abans de 
denunciar davant de la Inspecció de Treball (excepte si es tracta d’un risc que posi en perill la salut 
de les persones treballadores de manera greu i imminent).

Una de les eines prèvies a la qual podem recórrer és el Tribunal Laboral de Catalunya per intentar 
assolir un acord amb l’empresa mitjançant una mediació, demanant la intervenció de la Comissió 
Tècnica de Salut Laboral.

No obstant això, quan es tracta de situacions sobre les quals no és possible l’acord ens podem 
plantejar presentar una denúncia a la Inspecció de Treball, sempre documentant els incompliments 
i aportant els escrits on comuniquem la situació a l’empresa i realitzem les nostres propostes, amb 
els justificants de recepció. 

Respecte de les competències de la Inspecció de Treball sobre les mesures contra la COVID-19, 
la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer 
front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,21 l’habilitat per vigilar, requerir i estendre actes 
d’infracció en relació amb el compliment de les mesures de salut pública que tenen a veure amb 
les següents obligacions:

iRealitzar una ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i a la intensitat 
d’ús dels centres de treball, conformement als protocols que s’estableixin en cada cas.

iPosar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o 
desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la 
neteja de mans.

iAdaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels 
torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una 
distància de seguretat interpersonal mínima d’1,5 metres entre els treballadors. Quan això 
no sigui possible, s’ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell 
de risc.

iAdoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients 
o usuaris, als centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència 
(quan afecti la salut de les persones treballadores, queden excloses les mesures dirigides als 
aforaments de clients i usuaris).

Els incompliments d’aquestes obligacions constitueixen infraccions greus sancionables segons 
la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, aprovada pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 
d’agost.

21 Article 31 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-4908
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-4908
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Cal assenyalar que, en canvi, no s’ha habilitat la Inspecció de Treball per vigilar i controlar les 
mesures que tenen a veure amb la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de 
treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

La Inspecció de Treball regirà la seva actuació en les denúncies sobre les mesures contra la 
COVID-19 d’acord amb el Criteri tècnic núm. 103/2020, on inclou la seva interpretació sobre la 
normativa indicada que els habilita en l’exercici de funcions.

En cas d’incompliments en matèria de salut pública que no queden inclosos en els punts pels quals 
se l’ha habilitat, la Inspecció de Treball els ha de comunicar a les autoritats sanitàries competents. 
Per exemple, en cas de concurrència massiva de clients o usuaris als centres de treball.

Per altra banda, a les empreses a les quals hi ha risc biològic intrínsec a les activitats laborals i és 
d’aplicació el Reial decret 664/1997, l’exposició al SARS-CoV-2 s’ha de considerar com un risc 
laboral, i la Inspecció de Treball podrà intervenir per al compliment d’aquesta normativa laboral.

Abans de presentar una denúncia a la Inspecció de Treball convé 
demanar assessorament a la teva federació o al teu territori de CCOO 
de Catalunya.

https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_103_2020.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144
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7. Criteris d’actuació sindical

Per garantir la protecció de la salut de les persones treballadores i a través de la nostra participació 
en els comitès de seguretat i salut, hem d’abordar els plans preventius o de contingència que es 
defineixin a les empreses, i especialment hem de vetllar perquè les mesures no es relaxin durant 
l’evolució de la pandèmia i s’adaptin a mesura que canvien les instruccions de les autoritats 
competents.En aquest sentit la nostra actuació ha d’anar enfocada a:

iExercir els drets d’informació, consulta i participació, impulsant plans de contingència 
acordats amb l’empesa.

iPer això, serà fonamental sol·licitar, com a mínim, la còpia íntegra de la següent do-
cumentació:

bAvaluació específica del risc d’exposició al SARS-CoV-2 per als diferents llocs de 
treball i tasques, i de la planificació de les mesures preventives concretes i adaptades a 
l’empresa (també les organitzatives). 

bPla de contingències, si ja existeix a l’empresa, inclosos els protocols per a la protecció 
de les persones especialment vulnerables i per a la gestió dels possibles contagis i 
contactes estrets.

bProjecte, planificació i organització de la informació i la formació sobre la COVID que 
l’empresa facilita.

bFull de dades de les mascaretes i tots els EPI que s’utilitzin, amb la capçalera del 
fabricant. Ha de fer referència a la norma UNE que se li aplica, i indicar clarament que el 
producte compleix amb aquests requisits, així com altres informacions com ara nivells 
de protecció que ofereix el producte, informacions sobre temps màxim d’utilització, 
instruccions per al seu ús, manteniment, etc. Cal sol·licitar la comprovació de les 
acreditacions i els certificats de què el fabricant disposa.

bDocumentació referent a les característiques tècniques del sistema de ventilació o de 
climatització per comprovar si realment permet la renovació d’aire o només la seva 
recirculació, així com del registre de manteniment i canvi de filtres, sistemes d’obertura 
i apagament, capacitat per al cabdal i renovació de l’aire, etc.

bProcediments per a la coordinació d’activitats empresarials amb cada empresa 
subcontractada, proveïdor o client.

bDades estadístiques sobre la incidència de la COVID-19 entre la plantilla (baixes 
mèdiques, contactes estrets, personal vulnerable, etc.). Portar el control d’aquests 
índexs ens permet comprovar l’eficàcia de les mesures preventives aplicades.

iAmb tota la documentació analitzada i comprovant les mesures que realment ha pres l’empesa, 
presentarem de manera documentada i per escrit les nostres propostes a l’empresa.
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A l’hora de realitzar les propostes sindicals, recorda:

bTenir en compte les mesures i recomanacions acordades en el 
Consell de Relacions Laborals  i/o en els acords marc sectorials 
que puguin afectar  la teva empresa.

bLes condicions laborals de mesures de caràcter organitzatiu 
per reduir la coincidència massiva en els centres de treball 
(horaris, jornada, treball a distància, etc.) han de ser pactades 
en el marc de la secció sindical o comitè d’empresa, 
considerant les implicacions transversals de la salut laboral, és 
a dir, tenint en compte també els possibles efectes sobre la salut 
dels treballadors i treballadores. Al comitè de seguretat i salut 
concretarem les qüestions relatives a les pràctiques preventives.

iEn aquelles empreses en les quals s’ha continuat fent teletreball de manera generalitzada i 
es planteja el retorn presencial, hem de tenir en compte:

bAbordar el Pla de contingències i la introducció de les modificacions que calgui amb 
anterioritat a la represa de l’activitat presencial en l’àmbit del comitè de seguretat i 
salut (reunions extraordinàries, si cal) i en coordinació amb la secció sindical o el comitè 
d’empresa.

bComprovar les mesures que l’empresa hagi aplicat ja al centre de treball i constatar si 
són suficients i adequades.

bGarantir la vigilància de la salut per a la valoració específica de les persones treballadores 
especialment vulnerables a la COVID-19, amb caràcter previ a la reincorporació 
presencial.

iSol·licitar l’assessorament i la intervenció del servei de prevenció en relació amb la 
valoració de l’exposició al risc, la implantació de mesures, en la definició dels protocols per 
al control dels contactes estrets, la protecció de les persones treballadores especialment 
sensibles, etc.

iS’ha de garantir la implantació de tots els recursos necessaris per poder complir el Pla de 
contingències, de manera que es realitzi sense cap cost per a les persones treballadores 
(article 14.5 de la Llei de prevenció de riscos laborals).       

iEn cas que sigui necessari, cal sol·licitar una reunió extraordinària del comitè de seguretat 
i salut,en els termes previstos en els articles 38 i 39 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 
En aquelles empreses amb menys de cinquanta persones treballadores, cal sol·licitar-la a 
través dels delegats i delegades de prevenció d’acord amb l’article 36 de la mateixa llei, o si 
no n’hi ha a través del delegat o delegada de personal.

iEn aquesta reunió, presentem les nostres propostes per a la revisió de l’avaluació de 
riscos, la modificació i la implementació del Pla de contingències i per a la planificació 
i el seguiment de les mesures preventives acordades.

https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Negociacio-collectiva/recomanacions-covid/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Negociacio-collectiva/recomanacions-covid/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf


Intervenció sindical al pla de contingències davant del SARS-CoV-2 (COVID-19). 
Retorn a la presencialitat 22

iÉs important recordar que mentre les autoritats sanitàries no modifiquin les mesures que s’han 
de prendre als centres de treball hem de continuar mantenint i adaptant les mesures preventives: 

bGarantir la distància física d’1,5 m als llocs de treball i a les zones comunes.

bCalcular la capacitat màxima de les sales i les àrees d’ús comú (entrada/sortida, 
vestuaris, menjadors, passadissos, ascensors, etc.), considerant també l’accés a les 
instal·lacions de persones alienes a l’organització i tenint en compte espais ocupats per 
mobiliari i les distàncies de seguretat que s’han de garantir.

bFer modificacions en relació amb la disposició dels llocs de treball, l’organització 
de la circulació de persones i la distribució d’espais (mobiliari, prestatgeries, 
passadissos, etc.) al centre de treball per garantir aquestes distàncies de seguretat.

bCanviar l’organització del treball: disminuir ritmes de producció, reduir el nombre de 
persones presents a les estrictament necessàries, organitzar torns d’entrada/sortida 
de manera que no coincideixin tots els treballadors o treballadores alhora, mantenir el 
teletreball en aquelles activitats que ho permetin, etc.

bFer senyals a terra o als elements físics per ordenar l’accés a llocs d’atenció al client 
i instal·lar barreres físiques com ara mampares.

bFixar criteris objectius, no discriminatoris, per accedir a vestuaris, lavabos i dutxes, 
menjadors, espais comuns en general, garantint-hi l’accés a les hores de descans, 
i a la vegada mantenir la distància entre persones i el control de la capacitat en 
aquests espais de treball. Tenir en compte l’alternativa de compactar jornades quan 
sigui possible per evitar l’ús de menjadors o dels espais de descans.

bEvitar les reunions presencials, si als espais on es pretenen realitzar no es garanteix 
una ventilació adequada ni la distància de seguretat. En aquesta situació, cal buscar 
alternatives telemàtiques per poder realitzar reunions de treball.

bReforçar i intensificar la desinfecció i la neteja amb productes viricides autoritzats de les 
zones comunes, llocs de treball, eines i maquinària, etc.

bTenir provisió de punts d’aigua per a la rentada freqüent de les mans amb sabó i 
flexibilització dels ritmes de treball per a aquesta higiene de mans. On això no sigui 
possible, hi ha d’haver provisió de gels hidroalcohòlics desinfectants en llocs propers.

bTenir provisió de mocadors de paper d’un sol ús i recipients amb tapa i pedal, per a 
la seva recollida segura.

bFer que el rentat de la roba de treball que pugui estar infectada vagi a càrrec de 
l’empresa.

bDur a terme una gestió i eliminació adequada de residus.

bVentilar els espais comuns i realitzar mesuraments de CO2 per garantir una qualitat 
de l’aire adequada.

bCol·locar cartells als centres de treball que informin de les mesures preventives. 

Per a una intervenció sindical adequada, no oblidis consultar també les nostres 
guies:
iGuia sindical d’actuació en relació amb les proves diagnòstiques en empreses.
iVentilació i temperatures excessives als centres de treball en època de 

COVID-19: intervenció sindical.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/guia_actuacio_sindical_proves_diagnostiques_covid_19.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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