
EL PLA DE CONTINGÈNCIES DAVANT LA COVID-19 

ELS PLANS DE CONTINGÈNCIA HAN DE SER ACORDATS AMB LA REPRESENTACIÓ LEGAL 
DE LES PERSONES TREBALLADORES (RLT)

QUÈ HA DE CONTENIR?

hObjecte i característiques de l’empresa.

hAvaluació específica del risc d’exposició 
al SARS-CoV-2 per a cadascuna de les 
tasques i les activitats de cada lloc de 
treball i espais comuns.

hMesures preventives adaptades i 
concretades:

gHigièniques (rentat de mans, 
ventilació, neteja i desinfecció).

gOrganitzatives (distància de 
seguretat d’1,5m, evitar la 
coincidència massiva de persones, 
reincorporació presencial progressiva 
amb teletreball quan sigui possible, 
control d’aforaments, etc.).

gDe protecció col•lectiva (barreres 
físiques de separació, delimitar els 
espais i el sentit de circulació).

gDe protecció individual (mascaretes, 
ulleres, pantalles, roba de 
protecció,guants…).

gInformació i formació.

gCoordinació d’activitats.

gGestió de residus.

hProcediments per al control de la dotació 
i la distribució dels equips de protecció 
individual.

hProcediments per a la protecció de les 
persones treballadores especialment 
sensibles a la infecció per coronavirus.

hProtocol d’actuació davant de casos de 
sospita de COVID-19 i contactes estrets.

hMecanismes de control i seguiment.

És un document operatiu que recull el conjunt de les mesures preventives i les 
actuacions concretes que l’empresa ha de tenir previstes i planificades, seguint les 
directrius dictades per les autoritats competents, per donar una resposta adequada 
i efectiva davant l’actual crisi sanitària i per evitar la propagació del virus SARS-
CoV-2 entre la plantilla treballadora.
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CRITERIS D’ACTUACIÓ SINDICAL

hImpulsar plans de contingència acordats 
amb l’empesa.

hExercir els drets d’informació, consulta i 
participació.

hSol•licitar la documentació que sigui 
necessària: 

hAvaluació específica del risc de contagi i 
planificació de mesures. 

hPla de contingències (si ja n’hi ha).

hProtocols de protecció per a les persones 
especialment vulnerables i per a la gestió 
dels contagis.

hInformació i formació sobre la COVID-19.

hFullet informatiu dels equips de protecció 
individual.

hCaracterístiques tècniques del sistema de 
ventilació o de climatització.

hCoordinació d’activitats empresarials.

hEstadístiques sobre la incidència de la 
COVID-19. 

hPresentar les propostes de manera 
documentada i per escrit.

hAbordar el pla de contingència amb 
anterioritat al retorn presencial al treball.

hSol•licitar l’assessorament i la intervenció 
del servei de prevenció quan calgui.

hTractar totes aquestes qüestions al comitè 
de seguretat i salut (si cal, en reunió 
extraordinària). En empreses amb menys 
de cinquanta persones treballadores, 
exercirem aquestes funcions a través dels 
delegats i delegades de prevenció o del 
delegat o delegada de personal.

hFer un seguiment sindical de les mesures 
acordades i les actualitzacions.

amb el suport de:



EL PLA DE CONTINGÈNCIES DAVANT LA COVID-19 

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONSULTA LA NOSTRA GUIA INTERVENCIÓ SINDICAL AL PLA 
DE CONTINGÈNCIES DAVANT EL SARS-COV-2 (COVID-19)

LLISTA DE VERIFICACIÓ PER A DELEGATS I DELEGADES
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SÍ N/S NO

1. L’empresa disposa d’un pla preventiu de contingències?

Si has contestat “Sí”:
a. Ha estat consultat i consensuat amb la representació legal de les 

persones treballadores?

b.És conegut per tota la plantilla?

2. La teva empresa ha modificat o ha adaptat l’avaluació de riscos 
d’acord amb les mesures contra la COVID-19 introduïdes?

3. L’empresa disposa d’un protocol de protecció de les persones 
treballadores vulnerables a la COVID-19?

4. L’empresa disposa d’un protocol per a la gestió dels contagis i 
dels contactes estrets?

5. S’han establert mesures…?

a. Organitzatives per garantir la distància d’1,5m i evitar aglomeracions 
i la coincidència massiva de treballadors i treballadores.

b. Per a la higiene de mans, ventilació, desinfecció i neteja.

c. Per a una reincorporació progressiva, potenciant el teletreball quan 
sigui possible.

d. Per a la coordinació de les activitats empresarials.

e. Per a la protecció col•lectiva (mampares, etc.).

f. Per a la protecció individual (mascaretes, pantalles facials, roba de 
protecció, guants, etc.).

g. Per informar i formar la plantilla sobre la COVID-19 i les diferents 
mesures.

6. Existeixen mecanismes per al control i el seguiment de 
l’eficàcia de les mesures implantades, amb la participació de la 
representació sindical?

amb el suport de:

RECORDA
La Inspecció de Treball té competències per vigilar, requerir i estendre 
actes d’infracció en relació amb el compliment, per part de les empreses, 
de les mesures de salut pública davant la COVID-19 (excepte de les 
mesures per a la reincorporació progressiva i el teletreball).
Els incompliments poden ser considerats infraccions greus.

Abans de presentar una denúncia a la Inspecció de Treball demana 
assessorament a la teva federació o territori de CCOO de Catalunya.

CONSULTA’NS:
933 100 000

consulta.ccoo.cat
www.ccoo.cat

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

