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1. Introducció 
 

Mitjançant el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència 

sanitària provocada per la COVID-19 i l’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya, 

han quedat sense efecte a Catalunya les mesures extraordinàries derivades de la 

declaració de l’estat d’alarma i s’inicia l’etapa de la represa al territori de Catalunya en el 

marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19. 

Per tal d’adaptar el Pla de contingència i reincorporació progressiva del CPNL de data 27 

de maig de 2020, es tindrà en compte i servirà d’inspiració, tot I que no li és d’aplicació 

directa, la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i 

seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. Mitjançant aquesta instrucció es 

desenvolupen les mesures aprovades pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del 

PROCICAT el 27 de juny de 2020, i s’hi estableixen en un únic text les mesures 

organitzatives, de prevenció i seguretat d’aplicació al personal al servei de l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya per a l’etapa de la represa en el marc de la crisi sanitària 

provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. 

Davant la incertesa sobre l’evolució de la pandèmia en els propers mesos, el Pla de 

contingència i reincorporació progressiva del personal a la fase de represa s’adaptarà i 

actualitzarà en funció de les necessitats organitzatives del CPNL i, en tot cas, en funció de 

l’evolució de la crisi sanitària, d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària 

i el PROCICAT. 
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En el Pla anterior, amb data de 27 de maig, es va preveure  una reincorporació progressiva 

amb les següents fases de reincorporació presencial: 

 
 

 
 

En l’etapa de la represa, es reincorporarà la totalitat de la plantilla amb aplicació del règim 

de torns, combinant la modalitat de prestació de serveis presencial i el règim de teletreball 

(vegeu apartat II de mesures organitzatives). Aquest Pla de contingència i reincorporació 

progressiva en la fase de represa entra en vigor a partir del 9 de juliol i fins que es mantingui 

activat el Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a mala lties 

transmissibles emergents amb potencial alt risc. 

 

2.  Objectiu 

L’objectiu d’aquest Pla és establir les mesures organitzatives, de prevenció i seguretat 

d’aplicació al personal del CPNL per a l’etapa de la represa en el marc de la crisi sanitària 

provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.  

 

3.  Àmbit d’aplicació 

Aquest Pla és aplicable a tot el personal del CPNL amb contracte laboral amb el CPNL i en 

tots els centres de treball on hi hagi personal del CPNL. 

 

4. Mesures 

Les mesures d’aquest Pla s’estructuren en diferents nivells:  

 

I. Mesures específiques per al personal sensible 

 

D’acord amb l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 

laborals, protecció de treballadors especialment vulnerables a determinats riscos i 

considerant les recomanacions i la informació que proporciona el Ministeri de Sanitat 

sobre les principals causes de la malaltia respecte a quin tipus de personal pot ser 
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especialment vulnerable pel seu estat de salut ─tenint en compte que és orientatiu i que 

se n’hi poden afegir d’altres, pel fet que és una malaltia nova de la qual no hi ha 

experiència prèvia i se’n va aprenent sobre la marxa, segons la casuística─, el Ministeri 

de Sanitat ha definit com a especialment vulnerables en relació amb la COVID-19 els 

treballadors amb: 

o Diabetis 

o Malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió arterial 

o Insuficiència renal crònica 

o Malatia hepàtica crònica 

o Malaltia pulmonar crònica 

o Immunodeficiència 

o Càncer en fase de tractament actiu 

o Embaràs  

o Obesitat mòrbida  (IMC >40) 

o Majors de 60 anys 

 

El Servei de Prevenció Propi (SPP) del CPNL ha gestionat de forma coordinada amb el 

servei de prevenció aliè en medicina del treball (EGARSAT-Grup Preving) la identificació 

d’aquest personal i ha fet un informe tècnic recollint la valoració d’Egarsat i proposant 

mesures per a la possible reincorporació. 

 

El personal sensible, quan hagi de prestar serveis presencials, gaudirà de preferència en 

l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, teletreball parcial, règim de torns i fixació 

d’horaris especials.  

 

II. Mesures organitzatives  

 

a.1 Mesures de reorganització interna i flexibilitat horària en la prestació de serveis 

presencials  

En aquesta etapa de represa, es reincorporarà la totalitat de la plantilla amb l’aplicació d’un 

règim de prestació de serveis per torns, combinant la modalitat de prestació de serveis 

presencial i el règim de teletreball, de manera que es podrà autoritzar fins a un màxim de 

tres jornades diàries setmanals. Els mesos de juliol i agost s’estableixen com a període 

transitori i d’adaptació de les mesures d’aquesta fase i es mantindrà l’organització del servei 

d’acord amb el que s’havia previst al Pla de contingència i reincorporació progressiva de 

data 27 de maig. 

S’ha fet la descripció de les activitats que s’han de fer presencialment i les que es poden 

prestar en la modalitat de treball presencial i teletreball (vegeu annex 3). 

S’estableix que la direcció de cada CNL serà la responsable de les mesures organitzatives 

necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual. 
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Per als següents col·lectius s’autoritzarà fins a un màxim de cinc jornades diàries setmanals 

de teletreball: 

 al personal  amb persones a càrrec (menors de 14 anys, persones dependents o 

amb discapacitat) fins al funcionament ordinari dels centres educatius, de gent gran 

o persones amb discapacitat   

 al personal que pertanyi a grups vulnerables d’acord amb el criteri de les autoritats 

sanitàries i segons les indicacions dels serveis de prevenció.  

Aquests col·lectius, quan hagin de prestar serveis presencials, gaudiran de preferència en 

l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, teletreball parcial, règim de torns i fixació 

d’horaris especials. 

Partint d’aquest règim de prestació de serveis en aquesta etapa, pel que fa a les mesures 

concretes, es continuen aplicant les mesures de reorganització interna i de flexibilitat 

horària amb la incorporació de la possibilitat d’establir el teletreball mixt, és a dir, jornades 

diàries que combinin el règim de prestació de serveis presencials, amb un mínim de 5 

hores, i teletreball la resta de la jornada, en el cas de la jornada completa i proporcionalment 

en la resta de jornades.  

Poden aplicar-se, alternativament o acumulativament, les mesures de reorganització 

interna següents: teletreball parcial amb la possibilitat de limitar els dies de prestació 

presencial a la setmana, que poden ser consecutius o alterns; jornades diàries que 

combinin el règim de prestació de serveis presencials, amb un mínim de 5 hores, i 

teletreball per a la resta de la jornada (en el cas de la jornada completa, i proporcional a la 

resta de jornades), computables com a jornada presencial a efectes de les limitacions 

establertes en aquest punt; establiment d’un règim de torns, que poden ser rotatoris amb 

grups de presencialitat el més estables possible; fixació temporal d’horaris espec ials de 

treball, i reincorporació temporal en centres de treball diferents de l’habitual, sense canvi 

de localitat de destinació.  

Poden aplicar-se, alternativament o acumulativament, les mesures de flexibilitat horària 

següents: flexibilització de l’horari d’entrada i sortida del personal i adequació de l’horari de 

permanència obligatòria per tal d’esglaonar l’horari d’entrada i sortida. Ambdues mesures 

es poden aplicar mitjançant l’assignació d’horaris especials de caràcter temporal. 

 

a.2 Mesures específiques derivades de les necessitats del servei 

Per necessitats del servei, motivades mitjançant un informe justificatiu, el personal  pot ser 

requerit per a l’exercici de funcions diferents de les pròpies del seu lloc de treball sempre 

que aquestes funcions tinguin relació directa amb la reorganització dels serveis amb motiu 

del coronavirus SARS-CoV-2. S’habilita, igualment, la possibilitat d’adscriure temporalment 

personal a altres òrgans o unitats necessitades de reforç. Aquestes mesures organitzatives 

es formalitzaran mitjançant una atribució temporal de funcions o mobilitat funcional. En 

conseqüència, les funcions atribuïdes han ser adequades a la  categoria, i en cap cas 

poden comportar una minva en les retribucions.  

Qualsevol treballador que presti serveis en règim de teletreball, amb excepció dels que 
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pertanyin a grups considerats vulnerables i els que tinguin a càrrec menors de 14 anys o 

persones dependents o amb discapacitat, ha de reincorporar-se al seu centre de treball 

amb la màxima brevetat possible quan sigui requerit per les necessitats del servei, 

motivades mitjançant un informe justificatiu. A aquests efectes, el personal ha d’estar 

disponible i localitzable durant la seva jornada de treball. 

 

III.  Mesures preventives i de protecció 

 

b.1 Mesures generals 

S’han de garantir les mesures preventives següents: 

a) S’ha de disposar de les avaluacions de riscos incorporant el risc d’una possible 

exposició al SARS-CoV-2 (vegeu annex 2) 

b) En funció de l’avaluació de riscos, s’han de detallar les mesures per impedir el risc de 

contagi del coronavirus SARS-CoV-2, d’acord amb les indicacions de les autoritats 

sanitàries i utilitzant com a base aquest Pla. (vegeu annex 2)  

c) Organitzar l’activitat en equips de treball separats per evitar que una possible afectació 

del virus provoqui l’aïllament de tot el personal essencial, ja que seria considerat contacte.  

d) Identificar les tasques en què és difícil respectar la distància interpersonal de seguretat 

i cercar possibles solucions, com ara barreres físiques i elements de separació entre 

persones, modificar la forma d’executar la tasca i/o emprar equips de protecció individual, 

en funció de l’avaluació de riscos (vegeu annex 2). 

e) Disposar i dotar el personal dels equips de protecció, que seran fonamentalment 

mascaretes, guants i, si escau, pantalles facials. S’ha de formar el personal en la utilització 

d’aquests equips de protecció. S’ha de disposar de gels hidroalcohòlics, d’acord amb les 

indicacions sobre higiene d’aquest Pla, de les avaluacions de riscos efectuades pel serveis 

de prevenció i les recomanacions de l’autoritat sanitària. Cal tenir en compte l’ús obligatori 

de la mascareta en la via pública, espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús 

públic. 

f) Establir pautes d’higiene i rentat de mans amb aigua i sabó de manera freqüent i sempre 

abans d’accedir i abandonar el lloc de treball, en el qual també hi ha d’haver gel 

hidroalcohòlic (vegeu annex 9). 

g) Disposar de suficients cubells amb tapa d’accionament amb pedal, com a paperera, per 

llençar tovalloles de paper i/o mocadors d’un sol ús. L’existència de material de rebuig, 

com ara ampolles de gel buides, guants ja utilitzats o estris no desinfectats i no 

reutilitzables, impliquen la recollida periòdica i el tractament segur d’aquests materials 

(vegeu annex 10). 

h) Disposar de protocol de neteja i desinfecció (vegeu annex 7). 

i) El personal del CPNL té el deure d’autoprotecció amb motiu de la seva reincorporació 

presencial al centre de treball. En aquest sentit, el personal ha d’adoptar les mesures 

necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-
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19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d’adoptar les mesures de protecció 

individual i col·lectiva fonamentades en la higiene freqüent de les mans i la higiene de 

símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara 

interna de l’avantbraç en aquests casos, i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).  

j) Atès que en aquests moments l’evidència científica conclou que les persones infectades 

però asimptomàtiques poden contagiar la malaltia, el fet que no es detecti febre no 

garanteix totalment que les persones que accedeixin al centre de treball no puguin 

contagiar la COVID19; per tant, es recomana l’automesurament diari de la temperatura al 

domicili. Si el personal té febre es recomana quedar-se a casa i que ho comuniqui al seu 

metge de capçalera. S’ha d’informar per correu electrònic a la direcció del centre i al servei 

de prevenció del CPNL.  

Els alumnes i usuaris (amb cita prèvia) han d’estar informats que també s’han de prendre 

la temperatura prèviament a l'arribada al CPNL.  

k) Garantir en els llocs de treball la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres, 

amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 metres quadrats per persona, mitjançant 

les mesures organitzatives previstes en aquest Pla. Així mateix, es podran establir 

mesures de reorganització dels espais per reduir el nombre de persones que siguin 

presents en el centre de treball, garantint la distància de seguretat; redistribuir, si escau, 

els espais dels llocs de treball i/o la ubicació de les persones per garantir les distàncies de 

seguretat.  

l) Utilitzar equips de protecció individual (EPI) d’acord amb l’avaluació de riscos dels llocs 

de treball, les indicacions del Servei de Prevenció o seguint les recomanacions de 

l’autoritat sanitària. El seu ús és obligatori en espais tancats d’ús públic (vegeu annex 11).  

 

 Mascaretes 
 

 Pel que fa a les mascaretes, s’han d’emprar obligatòriament sempre que es faci 

atenció a l’usuari i s’ha de seguir mantenint una distància física interpersonal de 

seguretat d’1,5 metres entre persones que no mantenen una relació i un contacte 

proper de manera molt habitual. No es podrà assolir una distància inferior a 1 metre 

en espais tancats entre persones que no mantenen una relació i un contacte proper 

de manera molt habitual. 

o Personal que fa atenció al públic - Se li ha de lliurar mascaretes de 

protecció FFP2. 

o Personal que no fa atenció al públic - Se li ha de lliurar mascaretes 

quirúrgiques. 

En el cas que l’avaluació del risc d’un determinat lloc de treball de personal que no 

fa atenció al públic així ho especifiqui, també es podrà recomanar el tipus de 

mascareta FFP2. 

El personal d’administració i tècnic que no fa atenció al públic, sempre que es 

garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, pot utilitzar 

mascaretes quirúrgiques; també en el cas del personal d’atenció al públic, si es 
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mantenen les distàncies de seguretat i s’apliquen altres mesures de protecció, com 

ara pantalles, i d’acord amb la valoració dels serveis de prevenció. 

Per a l’atenció al públic de persones amb discapacitat auditiva que tinguin dificultats 

en la comunicació quan els empleats utilitzen mascaretes, cal preveure que els 

punts d’atenció al públic disposin de la informació sobre tots els tràmits per escrit o 

en pantalla. Es valorarà disposar de mascaretes transparents per a aquelles 

persones amb discapacitat auditiva per faciitar la lectura labiofacial. 

En els casos en què sigui necessària una atenció especial, s’habilitaran espais 

sense presència de públic i amb les dimensions adequades per donar la informació 

sense mascareta, garantint la distància de seguretat interpersonal. 

La mascareta quirúrgica és d’un sol ús i la seva durada no ha d’excedir la d’una 

jornada laboral si s’utilitza durant tota la jornada. La mascareta FFP2 d’un sol ús té 

una durada de vuit hores si s’utilitza durant tota la jornada.  

 

 Guants 
 Els guants no estarien indicats per a tot el personal, sempre que es respectin 

escrupolosament les normes d’higiene de mans i de neteja i desinfecció 

d’espais i estris de treball. Estarien indicats en l’atenció al públic i en el 

contacte amb objectes, estris i superfícies dels quals no es garanteixi la 

desinfecció (annex 11). 

 Els guants són d’un sol ús. Utilitzar-ne no exclou les mesures de rentat de 

mans.  

 
 Gel hidroalcohòlic  

 
 S’ubicaran en les entrades al centre de treball i es senyalitzarà perquè el 

personal i el públic en faci ús. 

 

l) Netejar i desinfectar adequadament els llocs de treball, especialment les zones 

comunes i les superfícies de treball compartides. Les instal·lacions s’han de netejar 

com a mínim una vegada al dia i depenent de l’ús que se’n faci. Per exemple, a cada 

canvi de torn en cas que es facin torns; els menjadors, després de cada servei. Pel que 

fa als lavabos, depenent de l'ús, se n'augmentarà la freqüència diària. Es donarà 

importància a les zones o objectes de contacte freqüent, com els poms i manetes de 

les portes, les baranes, els botons de l’ascensor, etc. Les portes es deixaran obertes, 

en la mesura del que sigui possible, per evitar la manipulació dels poms i les manetes 

de les portes. (vegeu annex 7). 

 

j) Caldrà mantenir les mesures i hàbits higiènics generals per evitar la dispersió i el contagi 

pel coronavirus. 

o Tapeu-vos la boca i el nas en el moment d’estossegar o esternudar amb la cara 

interna del colze o amb mocadors d’un sol ús i tireu-lo tot seguit a un cubell amb tapa 

d’accionament amb pedal. Renteu-vos les mans de seguida. 
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o Garantiu la disponibilitat i fàcil accés a l’aigua i al sabó o solucions desinfectants per 

a la neteja de mans, distribuïdes per l’empresa. 

 

o Renteu-vos les mans amb aigua i sabó de forma freqüent, i sempre abans d’accedir 
i abandonar el lloc de treball. 

 

 

k) Caldrà establir un sistema de cita prèvia per a l’atenció al públic, per reduir al màxim el 

nombre de persones en un mateix espai. En el cas que no sigui possible, caldrà fer fileres 

de persones. S’haurà de preveure l’espai i regular-ne l’accés, per tal que es respecti la 

distancia d’1,5 metres entre les persones.  

l) Caldrà garantir la ventilació adequada dels locals, natural o forçada (vegeu annex 8). 

 

m) L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc. ha de ser, preferiblement, 

individual. En cas contrari, cal desinfectar-los després de cada ús. 

 

n) S’ha d’evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’un àrea 

concreta. 

 

o) Quan sigui possible, s’ha d’establir una zona de recepció i una zona d’expedició de 

material separades. 

 

p) S’han de prohibir les visites externes no relacionades amb la feina. 

 

q) S’han d’evitar les reunions presencials i afavorir les videoconferències o altres sistemes 

no presencials. 

 

b.2 Mesures en relació amb la mobilitat (vegeu annex 16) 

 

a) Quan s’utilitzi vehicle particular, caldrà viatjar en solitari, mantenint mesures higièniques 

abans d’accedir al vehicle i també en baixar-ne (neteja de manetes, volant, palanca de 

canvi, neteja de mans, etc.). Poden desplaçar-se dues persones en el mateix vehicle 

particular si desenvolupen l’activitat laboral al mateix centre de treball i sempre 

respectant la mesura d’un ocupant per filera de seients i situats a la distància màxima 

(en diagonal una de l’altra). 

b) Reduïu el nombre de desplaçaments a través de mesures organitzatives i de flexibilitat 

que permetin reduir el nombre de dies que cal presència física al centre de treball. 

c) Elimineu o eviteu els viatges no essencials. 

 

d) Seguiu les recomanacions de les autoritats en la matèria. 

 

e) Eviteu utilitzar el transport públic si us trobeu malament o pertanyeu a un grup de risc, 

o si teniu algun símptoma compatible amb la malaltia. 
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o Prevegeu un temps més llarg de l’habitual per fer els desplaçaments en transport 

públic. Us podeu trobar amb limitacions d’accés i controls de seguretat. 

 

o Porteu mascareta mentre utilitzeu el transport públic, tant dins dels vehicles com 

a les estacions, parades i passadissos. 

 

f) Procureu  mantenir  una  distància  de  seguretat  amb  els  altres  usuaris  del transport 

públic. 

 

g) Feu una cua ordenada i pacient en els passos d’entrada i de sortida d’estacions 

ferroviàries i de metro. 

 

h) A les parades d’autobús, feu una cua ordenada deixant l’espai de seguretat entre 

usuaris. Feu-la recta, sense ocupar tota la vorera. 

 

i) Deixeu espai a l’usuari que us precedeixi quan valideu el bitllet. 

 

j) A les estacions, quan circuleu pels passadissos, feu-ho per la vostra dreta, deixant 

espai amb els usuaris que circulen en sentit contrari. 

 

k) A les escales mecàniques i a les cintes transportadores, mantingueu una sola fila, 

sense avançar els que estiguin davant. 

 

l) Eviteu l’ús d’ascensors. Fomenteu l’ús de les escales en lloc de l’ascensor. 

 

m) Si esteu en una andana o una parada d’autobús, deixeu un espai ampli davant les 

portes i permeteu que els usuaris que surten ho puguin fer amb comoditat. Entreu sense 

aglomerar-vos: el conductor esperarà. 

 

n) Mentre espereu a l’andana l’arribada del tren, el metro o el tramvia, distribuïu-vos en 

tota la seva longitud per mantenir la màxima separació amb la resta d’usuaris. 

 

o) A l’interior del tren, el metro o el tramvia, distribuïu-vos en tota la longitud del vehicle, 

mantenint la distància de seguretat amb els altres usuaris. Procureu no seure davant 

d’una altra persona, no ocupeu el passadís entre seients per facilitar els 

desplaçaments i deixeu lliure l’accés a les cabines dels maquinistes. 

 

p) En els serveis d’autobús, respecteu la distància de seguretat, no segueu en els seients 

confrontats amb altres usuaris si estan ocupats i en la mesura del possible seieu en 

fileres diferents de les d’altres usuaris. Si s’assoleix l’ocupació màxima, no hi pugeu i 

espereu el següent autobús. 

 

q) Recordeu que els conductors dels autobusos no venen bitllets i que és convenient 

que tinguin la mínima interacció possible amb els usuaris. 
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r) Quan sortiu del transport públic, renteu-vos bé les mans amb aigua i sabó o amb gel 

hidroalcohòlic de seguida que pugueu. 

 

b.3   Mesures aplicables a zones comunes i instal·lacions  

Les zones comunes dels centres de treball (accés, passadissos, ascensors, lavabos, zones 

de descans, menjador) requereixen una atenció especial per evitar el risc de contagi, per 

la major probabilitat d’entrar en contacte amb superfícies i objectes contaminats i de 

contacte directe entre persones. Caldran, doncs, aquestes mesures: 

a) Establir, quan sigui possible, zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar 

l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de seguretat.  

b) Preveure el tancament de les sales de reunions que no reuneixin les condicions mínimes 

(com ara la ventilació o la mida suficient), o bé equipar-les de manera que la seva capacitat 

quedi limitada, deixant un espai de dos metres entre cadira i cadira, i preveure’n la neteja i 

desinfecció després de cada ús. També cal eliminar els espais d’espera en llocs tancats i 

habilitar-los en llocs oberts, on les persones puguin estar a dos metres de distància.   

c) Garantir la ventilació adequada dels locals, que ha de ser natural quan sigui possible, 

abans i, especialment, després de la jornada laboral. En cas dels sistemes de ventilació o 

climatització, cal aconseguir una ventilació general forçada, que proporcioni una renovació 

del 100% de l’aire, sense recirculació. Sempre que sigui possible, s’ha de garantir la 

humidificació dels espais.  

d) Deixar, sempre que sigui possible, les portes obertes, de manera que s’utilitzin les 

manetes el mínim possible.  

e) Preveure llocs separats on deixar la roba de treball i la de carrer.  

f) Mantenir, en perfecte ús i amb la neteja i desinfecció adequades, els serveis per poder 

netejar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica, que han d’estar 

disponibles en la quantitat suficient i a prop del treballador.  

g) Aplicar el mateix criteri d’higiene, neteja i desinfecció del punt anterior a les zones 

comunitàries, al menjador i a l’office. Cal col·locar les instruccions en un lloc visible perquè 

aquestes actuacions es facin sempre després que algú utilitzi l’espai i facilitar que es puguin 

dur a terme.   

- Taula i cadira utilitzades per dinar: els usuaris han de netejar la superfície de la 

taula i la zona de la cadira que es toca amb les mans.   

- Microones, cafetera, mànec de la nevera, aixetes, superfícies utilitzades, etc. Els 

usuaris han de netejar la part que han tocat o premut després d’utilitzar-los.  

- Fonts d’aigua: els gots o les ampolles no poden entrar en contacte amb l’aixeta i 

cal netejar-los i desinfectar-los amb freqüència.  

- Ca l  ren ta r  amb aigua i sabó els estris del menjador, si són reutilitzables. 

Recomanem que cadascú es porti els seus estris.  

- Cal netejar correctament amb aigua i sabó, després de cada ús –i són d’ús limitat–

, els estris de neteja de les cuines (esponges, baietes etc.).  
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h) Sens perjudici del que es disposa per al menjador i l’office, cal garantir que el personal 

que hagi d’esmorzar o dinar en el centre de treball pugui fer-ho excepcionalment en el lloc 

de treball per evitar aglomeracions en els menjadors col·lectius i offices, bars i restaurants, 

i amb el benentès que els estris han de ser personals i no es poden compartir mai.  

i) Preveure un ús esglaonat de les zones comunes.  

j) Establir sistemes i senyalitzacions per recordar la necessitat de mantenir la distància de 

seguretat.  

k) Evitar utilitzar els ascensors i, quan sigui imprescindible fer-ho, dur posada la mascareta. 

En les escales que no garanteixin la distància de seguretat, s’ha de dur posada la 

mascareta. 

l) Preveure llocs on netejar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica. 

m) Disposar de  cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a paperera per llençar 
tovalloles o mocadors d’un sol ús. 

 

b.4 Mesures específiques dels centres de treball cedits 

 

En relació amb els centres i dependències de treball que utilitza el CPNL, i atès que 

pràcticament en la seva totalitat són o s’ubiquen en espais cedits per altres 

administracions, s’hauran d’adoptar les mesures que en cada cas puguin establir de 

forma específica i particular aquestes administracions per a aquests locals i instal·lacions. 

Caldrà coordinar-se i adaptar-se a les mesures aquí establertes de la forma més 

convenient 

 

b.5 Mesures específiques a les aules 

a) Les classes es planificaran tenint en compte el grau d’ocupació màxima de l’aula en base 

als 2,5 m2.. Si amb aquesta ordenació de l’espai no s’aconsegueix una distància mínima 

d’1,5 m, serà obligatori l’ús de mascareta. S’haurà de portar un registre dels assistents i 

s’hauran de preveure mesures de circulació dels alumnes. La distància no pot ser inferior 

a 1 metre entre persones sense contacte habitual (amb mascareta).  

b) Caldrà establir fluxos de circulació per garantir les distancies mínimes de seguretat. 

c) S’informarà els alumnes de forma periódica de les mesures establertes als centres, entre 

d’altres: 

 que l’entrada i sortida de l’aula i del centre s’ha de fer amb la distància de 

seguretat.  

 la conveniència i necessitat del rentat de mans abans i després de sortir de 

l’aula 

 l'obligatorietat de dur la mascareta 
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d) Abans i deprés de la finalització de la classe s’ha de ventilar l’aula i deixar les finestres 

obertes fins al començament de la següent classe. En cas de ventilació forçada, s’han de 

garantir els cabals de ventilació especificats a l’annex 8. 

e) Sempre que sigui possible es deixaran les portes obertes. 

f) Es farà neteja i desinfecció com a mínim un cop al dia, i si hi ha canvis d’alumnat a la 

finalització de la classe o  abans de l’inici de la següent.  

g) S’ha de potenciar, sempre que sigui possible, l’ús de les TIC en les tasques de l’aula i 

evitar l’ús del paper. 

h) Si un alumne presenta simptomatologia a l’aula (tos, febre etc.) se li ha de fer posar la 

mascareta, si no la té posada, i haurà de deixar l’aula inmediatament. En aquest cas, caldrà 

informar-lo de tot allò que les autoritats sanitàries estableixin en cada moment:  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/ 

 

b.5 Mesures de prevenció en relació amb persones que puguin presentar símptomes 

compatibles amb la COVID-19  

Quan ho disposi l’autoritat sanitària, s’establiran controls de temperatura abans d’accedir 

al centre de treball per descartar símptomes de la malaltia. Els sistemes de detecció de 

temperatura tenen, però, una utilitat limitada a aquelles persones que presentin febre 

(sense especificar-ne la causa) en el moment d’accedir al centre de treball. Atès que, en 

aquests moments, l’evidència científica conclou que les persones infectades però 

asimptomàtiques poden contagiar la malaltia, el fet que no es detecti febre no garanteix 

totalment que les persones que accedeixin al centre de treball no puguin contagiar la 

COVID19. Conseqüentment, els sistemes de detecció de temperatura, especialment els 

basats en càmeres de detecció termogràfica, han d’aplicar-se allà on es justifiqui 

plenament per raons tècniques, com ara una gran afluència de públic, i per raons 

mèdiques i de salut pública, d’acord amb les recomanacions del servei de prevenció o el 

que estableixi l’autoritat sanitària.  

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19, estiguin en 

aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19 o en període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb la COVID-19 no 

han d’acudir al seu centre de treball.  

Si un treballador que es trobi en el centre de treball comença a tenir símptomes 

compatibles amb la malaltia, de manera immediata s’ha de col·locar una mascareta i 

seguir les recomanacions que li siguin indicades, fins que la seva situació mèdica sigui 

valorada per un professional sanitari.  

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han d’avisar el 

seu superior jeràrquic o els serveis de prevenció, contactar immediatament amb el 

sistema públic de salut i seguir, tant aquestes perones com els seus contactes estrets, 

les indicacions d’aïllament domiciliari d’acord amb els protocols aprovats per l’autoritat 

sanitària.  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/
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Les persones en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19, les que 

estiguin en període de quarantena domiciliària, o mentre es dictamina sobre els seus 

símptomes, han de prestar serveis en règim de teletreball, sempre que el seu estat de 

salut ho permeti. Els serveis de prevenció poden posar-se en contacte amb aquestes 

persones per avaluar i fer el seguiment de la seva situació. 

 

3. Coordinació empresarial 

 

Les mesures de prevenció i seguretat adoptades s’han de fer extensives a altres 

treballadors que accedeixin al centre de treball (visites, proveïdors, treballadors 

d’empreses d’obres o serveis, contractistes o treballadors autònoms), l’empresa dels 

quals els ha de proveir del material de protecció necessari. S’han de seguir les indicacions 

del procediment de coordinació d’activitats empresarials del CPNL. 

De la mateixa manera, cal garantir que els treballadors propis quedin protegits quan es 

desplacin a realitzar la seva feina en centres de treball d’altres empreses i organismes 

públics i privats.  

 

4. Valoració de les situacions vinculades al coronavirus 

 

D’acord amb la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals 

per fer front a la pandèmia de COVID-19 del Departament de Salut, el servei de prevenció 

aliè en medicina del treball del CPNL (EGARSAT Grup Preving), un cop informat de 

l’existència d‘un cas positiu, investigarà l’existència o no de contactes estrets o casuals, per 

la qual cosa se seguirà el procediment d’investigació en cas de contagi positiu per 

coronavirus (vegeu annex 6). 

Els servei de prevenció de riscos laborals (EGARSAT Grup Preving) col·laborarà en la 

valoració de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 i de la seva simptomatologia.   

S’estableixen les mesures relatives a les persones que presentin símptomes compatibles 

amb la COVID-19, estiguin en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19 

o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna 

persona amb COVID-19. Aquestes persones no han d’acudir al seu centre de treball, i es 

determinen les actuacions que cal realitzar en cas que alguna persona que es trobi al 

centre de treball presenti símptomes compatibles amb la COVID-19. 

E l s  treballadors que presentin símptomes compatibles amb la infecció pel coronavirus 

SARS-CoV-2 (febre, dificultat per respirar o tos, o els que determinin les autoritats 

sanitàries) poden fer el test que es troba a https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-

z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/ o utilitzar l’aplicació del Departament de 

Salut per mòbils STOP COVID19 CAT i seguir les recomanacions de les autoritats 

sanitàries. Per a consultes generals s’ha de trucar al 012; i per urgències per coronavirus 

i sanitàries s’ha de trucar al 061. Només en cas d’emergències s’ha de trucar al 112. 

El Servei de Prevenció Propi (SPP), coordinadament amb el Comitè de Seguretat i Salut 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/
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Laboral, faran el seguiment tant dels aïllaments com dels casos, així com de les 

incapacitats laborals, d’acord amb les mútues i el servei públic de salut. 

 

5.  Modalitat organitzativa de teletreball  

 

S’entén per prestació de serveis en la modalitat de teletreball la forma d’organització del 

treball en virtut de la qual la jornada es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant 

l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

Per prestar serveis en la modalitat de teletreball cal ocupar un lloc de treball susceptible 

de ser exercit en la modalitat de teletreball, és a dir, ocupar llocs de treball que puguin 

desenvolupar-se de manera autònoma i no presencial, sense necessitat de supervisions 

presencials o guiatges continuats, atenent a les seves característiques específiques i els 

mitjans requerits per desenvolupar-los.  

No són susceptibles de ser exercits mitjançant la modalitat de teletreball els llocs de treball 

la prestació efectiva dels quals només queda garantida amb la presència física de 

l’empleat al centre de treball. En aquest sentit, el personal que ocupi el lloc de treball de 

conserge no podrà exercir-lo en modalitat de teletreball. Pel que fa al personal 

administratiu s’haurà de garantir la funció d’atenció al públic de manera presencial quan 

sigui necessari, però la resta de funcions associades al lloc de treball d’administratiu serà 

susceptible de ser exercida en la modalitat de teletreball (vegeu l’annex 3 sobre la 

descripció de les activitats que s’han de fer presencialment i les que es poden prestar en 

la modalitat de treball presencial i teletreball). 

El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball té els mateixos drets i deures 

que la resta del personal, sense que hi pugui haver, per aquest motiu, cap afectació 

retributiva ni diferència respecte a les oportunitats de formació, de promoció professional 

ni cap altre dret reconegut al personal del CPNL. 

Per poder prestar serveis en la modalitat de teletreball durant el temps de vigència 

d’aquest Pla, cal que la persona sol·licitant disposi d’un equip informàtic i de sistemes de 

comunicació i connectivitat a Internet suficients i segurs, amb les característiques que es 

defineixi per a cada perfil professional. El servei TIC avaluarà la viabilitat de posar a 

disposició les eines i mitjans que consideri necessaris i adequats per a la prestació dels 

serveis en la modalitat de teletreball. Així mateix, ha d’avaluar, a instàncies de l’òrgan 

competent per autoritzar el teletreball, els mitjans propis que la persona interessada  

proposi utilitzar. El personal autoritzat a prestar serveis en la modalitat de teletreball ha de 

seguir les recomanacions d’ús i normes de seguretat que s’emetin en matèria de 

ciberseguretat del CPNL, així com complir amb els requeriments tècnics i les condicions 

d’utilització dels mitjans tecnològics de conformitat amb les instruccions que es dictin 

sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) del CPNL.  

El personal autoritzat a prestar serveis en la modalitat de teletreball és responsable del 

bon ús i de la seguretat de l’equip en els termes establerts a les instruccions a què fa 

referència l’apartat primer. En cas que el personal utilitzi mitjans propis, el departament o 

l’organisme competent, d’acord amb les instruccions sobre ciberseguretat i ús de les TIC, 
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pot requerir modificar la configuració dels mitjans propis per garantir la seguretat del 

dispositiu i per habilitar un espai en el dispositiu personal en què es puguin executar les 

aplicacions i els serveis corporatius.  

El personal autoritzat es connectarà a la xarxa wifi corporativa proporcionada pel CPNL i, 

si no hi té accés, haurà d’establir connexió mitjançant una xarxa protegida amb 

contrasenya. A aquest efecte, cal seguir les indicacions específiques que es rebin per 

garantir un nivell de seguretat adequat. En qualsevol cas, la persona autoritzada ha de 

garantir la connectivitat a Internet, vetllar perquè estigui plenament operativa i resoldre les 

incidències amb l’operador amb la màxima celeritat. El CPNL prestarà el servei de suport 

en relació amb les eines i els mitjans que posi a disposició de la persona que té autoritzat 

el teletreball, d’acord amb les guies de servei definides per cada departament o 

organisme. En cas que s’emprin mitjans propis, el suport tècnic serà a càrrec de la persona 

que té autoritzat el teletreball.  

La sol·licitud per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball s’ha de comunicar 

per qualsevol mitjà disponible (correu electrònic preferentment) i l’ha d’autoritzar la 

direcció del CNL, la direcció d’àmbit o cap de servei,  amb el posterior vistiplau del Servei 

de Recursos Humans i la Gerència del CPNL (vegeu annex 18). La tramitació de 

l’autorització es realitza íntegrament per mitjans electrònics mitjançant els serveis digitals 

de tramitació i comunicació establerts per a aquest efecte. Les autoritzacions 

determinaran el nombre de jornades que es presten serveis mitjançant la modalitat de 

teletreball. Les autoritzacions només s’han de tramitar sempre que impliquin una 

modificació respecte de les autoritzacions emeses d’acord amb les instruccions anteriors 

sobre la pandèmia COVID-19 dictades per la Secretaria d’Administració i Funció Pública 

de la Generalitat de Catalunya.  

Les persones que prestin serveis en la modalitat de teletreball han de respectar i aplicar 

la normativa, les instruccions i les recomanacions sobre ciberseguretat, prevenció de 

riscos laborals i protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat. 

El CPNL posa a disposició del seu personal els materials d’autoformació i formació virtual 

sobre teletreball en matèria de prevenció de riscos laborals, ciberseguretat i seguiment de 

tasques als teletreballadors i comandaments, així com un instrument d’autoavaluació del 

lloc de treball.  

 Cada CNL determinarà el nombre de jornades diàries de teletreball a la setmana, d’acord  

amb el règim de torns en modalitat presencial i de teletreball que s’estableixi. Les jornades 

prestades en la modalitat de teletreball equivaldran a set hores i trenta minuts. Igualment, 

quan es prestin jornades diàries que combinin el règim de prestació de serveis presencials 

i el teletreball, la suma total de les hores realitzades no podrà superar les set hores i trenta 

minuts, o el que correspongui d’acord amb els criteris d’homogeneïtzació de jornades. La 

distribució de les hores de teletreball ha de respectar l’horari acordat de disponibilitat, però 

s’admet flexibilitat, respectant les pauses i els descansos entre jornades i les 

circumstàncies personals del personal i, especialment, si tenen persones a càrrec. 

Quan, per raó d’un servei fora del centre de treball habitual, el desplaçament resulta 

ineficient, es podrà autoritzar ocasionalment el teletreball per completar la jornada.  
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El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball té dret a la desconnexió digital 
i se li ha de garantir, fora de l’horari  acordat, el respecte al seu temps de descans i a la 
intimitat personal.   

 
La direcció de cada CNL, la direcció d’àmbit o cap de servei exercirà la supervisió de la 
prestació de serveis en la modalitat de teletreball d’acord amb l’autorització (vegeu annex 
18). Igualment, els teletreballadors i els supervisors han de formalitzar un pla personal de 
treball en el qual s’han de relacionar les tasques que es fan en la modalitat de teletreball i 
els objectius a assolir, així com el règim de control i seguiment periòdic de les activitats, 
tasques i objectius del treball i l’avaluació periòdica.  

 
El personal ha de registrar la jornada laboral en l’aplicació “control horari” dins de l’app 

Powerapps de Microsoft Office 365, indicant l’hora d’inici i de finalització de la jornada i 

sense superar la jornada autoritzada.  

L’autorització de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és susceptible de ser 

revocada, amb l’audiència prèvia de la persona afectada, per necessitats dels serveis 

degudament justificades, avaluació desfavorable del supervisor quant als objectius fixats 

o incompliment greu dels compromisos en matèria de seguretat, protecció de dades i 

confidencialitat, sens perjudici de la responsabilitat disciplinària en què s’hagi pogut 

incórrer.  

Amb caràcter general no s’autoritzarà la prestació de serveis extraordinaris en modalitat 

de teletreball. En cap cas es poden prestar serveis extraordinaris sense disposar d’una 

autorització expressa prèvia de l’òrgan competent, en els termes previstos a l’article 6 del 

Decret 56/2012, de 29 de maig. 

 

Teletreball (e-treball) i treball a distància (flexibilitat locativa) 

Actualment no hi ha una normativa específica sobre teletreball i treball a distància més 
enllà de les indicacions recollides en l'article 13 de l'Estatut dels Treballadors, i les 
previsions del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, i de l’especificació que serà 
objecte de regulació en un moment posterior, tal com diu la Instrucció de la Secretaria 
General de Funció Pública sobre mesures i linees d‘actuació en matèria de prevenció de 
riscos laborals enfront la COVID-19 pel que fa a la reincorporació del personal.     

Les especificacions que se’n derivin de la modalitat de teletreball s’aclariran en un 

document a banda. 

Cal tenir present que les previsions sobre teletreball establertes en aquest Pla formen part 

de les mesures organitzatives que s’adopten en una conjuntura excepcional de crisi 

sanitària i en el marc jurídic que li és propi i, per tant, són aplicables mentre aquest marc 

sigui vigent. En aquest sentit, aquestes previsions no resultaran afectades per la futura 

aprovació del decret que ha de regular la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 

per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus 

organismes autònoms, en tramitació actualment. Aquest reglament regularà el règim del 

teletreball amb caràcter general i en un context de normalitat, sens perjudici que el mateix 

text inclogui un règim especial de prestació de serveis ocasionals en la modalitat de 

teletreball quan es declarin episodis ambientals de contaminació o d’altres situacions 
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d’emergència derivades de plans de protecció civil, segons el que disposi a l’efecte la 

Secretaria d’Administració i Funció Pública, supòsit en el qual s’encabiria el contingut en 

la present Instrucció. 

 

Recomanació genèrica d’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) 

Es recomana prioritzar l’ús intensiu de les TIC com a alternativa per a la realització del 

treball, les reunions presencials, els desplaçaments i els viatges. Les TIC propicien 

l’adaptació organitzativa i substitueixen la ubicació física al centre de treball per mitjà del 

treball remot (utilitzant les eines corporatives associades al lloc de treball, com ara el 

correu electrònic, l’Office 365, el telèfon o la connexió remota a la mateixa estació de 

treball), de manera que minimitzen el risc. 

 

6.  Indicadors d’implantació i de seguretat 

 

A fi d’avaluar la idoneïtat i l’eficàcia de les mesures aprovades, es farà un seguiment de 

la implantació del Pla.  El seguiment del Pla implica supervisar l’acompliment de les fases 

d’implantació de les mesures aprovades i per fer-ho es faran servir els següents indicadors 

d’implantació del Pla:  

o Avaluació del risc.  
o Planificació de les mesures. El seguiment de la planificació de les mesures per 

veure si es compleixen o no, i si les mesures proposades han estat eficaces.  
o Compres (EPIs, proteccions col·lectives com mampares, senyalitzacions etc.) 
o Registres d’EPIs 
o Registres de formació i informació 
o Registres de CAE  

 

A banda dels indicadors d’implantació del Pla, els indicadors de seguretat permetran 

valorar l’eficiència i eficàcia de les mesures implantades i, en cas que sigui necessari, 

proposar noves mesures.  Els indicadors que es faran servir per a tal efecte són:  

o Nombre d’incidents 
o Nombre d’accidents 
o Severitat dels incidents 
o Severitat dels accidents 
o Avaluació de confinament del personal que hagi estat en contacte amb un 

positiu (seguir protocol Grup Preving) 
 

7.  Consideracions pressupostàries/econòmiques 

 

Hi ha un seguit de despeses que no estaven previstes dins del pressupost del CPNL com 
són la compra dels EPIs, i la compra d'elements de seguretat, de senyalització i 
d’informació.  
 



   

 

Pla de contingència i reincorporació progressiva CPNL en la fase de represa (9.7.2020) 
 

19 

El CPNL haurà de destinar una partida pressupostària extraordinària per a les despeses 
que se’n derivin de la implementació d’aquest Pla.  

 

Es farà, en la mesura que sigui possible, les compres de forma centralitzada amb la 
Generalitat de Catalunya, atès que hi ha elements de seguretat no previstos a la compra 
centralitzada i que poden ser recomanats pel Servei de Prevenció en l’avaluació de risc 
d’exposició a la COVID-19. 

 

8. Fonts d’informació 

 

Atès que el coneixement sobre el mecanisme de transmissió, el nombre de persones 

infectades, la gravetat i altres característiques del coronavirus SARS-CoV-2 i la 

consegüent malaltia COVID-19 estan en progrés continu, cal estar ben informats. 

La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar 

permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats competents, 

especialment per les sanitàries. 

En conseqüència, és necessari estar pendents de les instruccions que les autoritats 

competents puguin emetre per diferents canals d’informació, en consonància amb les 

competències que aquestes tenen en el control i el seguiment de la malaltia a Catalunya. 

 
 

Consell de Relacions Laborals de Catalunya 

 

 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. Document consensuat de 12 d’abril de 2020. 

  

Ministerio de Sanidad  

 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-CoV-2, de 8 de abril de 2020.  

  

GRUP PREVING, Servei de prevenció aliè en medicina del treball 

 

 Procediment sobre el personal d’especial sensibilitat en relació amb la COVID-19 
(vegeu annex 5). 
 
 Procediment d’investigació en cas de contagi positiu per coronavirus (vegeu annex 
6).  

 

PROCICAT 

 

 Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat, aprovat 
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pel comitè de direcció del PROCICAT el 25 d’abril de 2020. 

 

Ministerio de Política Territoria y Función Pública 

 Instrucción de la Secretaria General de Función Pública sobre medidas y lineas de 

actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al COVID-19 de cara a la 

reincorporación presencial del personal, de 24 de abril de 2020. 

 

Departament de Salut 

 

–     https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/ 
 

– Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus 2019-nCoV 
 

– https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material- 

professionals/ 
 

– Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- 

CoV-2 

 

 Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència 

humana,10/05/2020. 

 

 Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana,  26/03/2020, 

actualitzat el 30/04/2020 i el 04/05/2020. 

 

 Tractaments de desinfecció de l'aire amb ozó  30/04/2020, actualitzat el 04/05/2020. 

 Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer 

front a la pandèmia de COVID-19, de 25 de març de 2020. 

 Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-

2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment. Revisat el 9/5/2020 per la Sub-

direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública 

 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

– https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_tr 

eball/mesures_per_risc/risc-biologic/ 

– Per què és important rentar-se les mans 

– Com rentar-se les mans 

– Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de 

distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-Coronavirus-2019-nCoV
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/
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://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/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/Tractaments-desinfeccio-aire-ozo.pdf
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_tr
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_tr
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/risc-biologic/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/risc-biologic/ci/mans/perque
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/risc-biologic/ci/mans/consells_treballadors#bloc1
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8092/1790621.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8092/1790621.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8092/1790621.pdf
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quals interactuen en els centres de treball. 

 

Departament d’Interior 

 

- PLA D’ACTUACIÓ DEL PROCICAT PER a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc 

 

- Preguntes sobre restriccions d'activitats 

 

Departament de Polítiques Digitals i Administació Pública 

 

 Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i 

seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 

 

 RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves 

mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 

de COVID-19. 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8092/1790621.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/Procicat_malalties_emergents.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/Procicat_malalties_emergents.pdf
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/preguntes_sobre_restriccions/


Annex 1. 

Denominació de l'ens:

CODI CNL Adreça completa (via, número i pis) Codi postal Municipi Destinació o tipus d'ús
Especificar en cas d'altra 

destinació

01 C. de Muntaner, 221 8036 Barcelona Oficina Domicili social i serveis centrals

02 Carrer d'en Quintana, 11, 2n i 3r pis 08002 Barcelona Oficina Direcció i coordinació del CNL de Barcelona

02 Plaça de Catalunya 9, 2n 1a 08002 Barcelona Altre (especificar) Oficines i aules Servei d'Acollida

02 Avinguda Paral·lel, 202 08015 Barcelona Altre (especificar) Oficines i aules SAIER

02 Carrer d'Avinyó, 52 (planta baixa i 1a planta) 08002 Barcelona Altre (especificar) Oficines i aules Ciutat Vella / Espai Avinyó - Llengua i Cultura (EALC)

02 Carrer de Calàbria, 66, 2a planta 08015 Barcelona Altre (especificar) Oficines i aules Delegació de l'Eixample / SAFD Eixample

02 Carrer de Guitard, 17-23 08014 Barcelona Altre (especificar) Oficines i aules Delegació de Sants - Montjuïc

02 Carrer Doctor Ibànez, 38 08014 Barcelona Altre (especificar) Oficines i aules Delegació de Les Corts

02 Av. de la Riera de Cassoles, 23 08012 Barcelona Altre (especificar) Oficines i aules Delegació de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi

02 Carrer de Marina, 343 08025 Barcelona Altre (especificar) Oficines i aules Delegació d'Horta-Guinardó + SAFD Marina

02 Carrer de Rosselló i Porcel, 12 08016 Barcelona Altre (especificar) Oficines i aules Delegació de Nou Barris

02 Carrer de Sant Adrià, 20 1r pis (Recinte Fabra i Coats) 08030 Barcelona Altre (especificar) Oficines i aules Delegació de Sant Andreu

02 Gran Via de les Corts Catalanes, 866 2n A 08018 Barcelona Altre (especificar) Oficines i aules Delegació de Sant Martí

03 Mare de Déu de la Mercè, 20, 3r 08901
L'Hospitalet de 

Llobregat
Altre (especificar) Oficines i aules CNL de L'Hospitalet

04 Edifici Roger de Llúria. C/ dels Almogàvers, s/n, 1r 08940
Cornellà de 

Llobregat
Altre (especificar) Oficines i aules CNL de Cornellà de Llobregat

05 C. de Jacint Verdaguer, 48 08750 Molins de Rei Altre (especificar)
Oficines, aules, 

magatzem
CNL Ca n'Ametller, SLC de Molins de Rei

05 C. de Josep Tarradellas, 11 (Complex Educatiu) 08760 Martorell Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Martorell

05 C. de Salvador Casas, 26, 1a planta (Casa de Cultura) 08640
Olesa de 

Montserrat
Altre (especificar) Oficines i aules SLC d'Olesa de Montserrat

05 C. dels Cavallers, 26, 1a planta (Can Pasqual) 08292 Esparreguera Altre (especificar) Oficines i aules SLC d'Esparreguera

05 C. del Molí, 2-4 (Masia Molí Can Batlle) 08759 Vallirana Altre (especificar) Oficines i aules OC de Vallirana

05 Ctra. de Barcelona, 1 (Escoles Velles) 08740
Sant Andreu de 

la Barca
Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Sant Andreu de la Barca

05 C. dels Rosers, 1 (Oficina de Recaptació) 08630 Abrera Oficina OC d'Abrera

05 Av. Pau Casals, 9 (Ajuntament) 08755 Castellbisbal Oficina OC de Castellbisbal

05 C. Major, 146-148 (Ajuntament) 08758 Cervelló Oficina OC de Cervelló

05 C. de la Pau, 5, planta baixa (Edifici Desenvolupament Econòmic) 08757
Corbera de 

Llobregat
Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Corbera de Llobregat

05 Av. de Prat de la Riba, 10 planta baixa (Castell de Pallejà) 08780 Pallejà Altre (especificar) Oficines i aules OC de Pallejà

05 C. de Barcelona, 16-18 (Ca l'Aragall) 08620
Sant Vicenç dels 

Horts
Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Sant Vicenç dels Horts

05 C. de Sant Cristòfol, s/n (Ajuntament) 08756
La Palma de 

Cervelló
Oficina OC de la Palma

06 Centre Cívic Les Tovalloles, riera de la Salut, 7 1a planta 08980
Sant Feliu de 

Llobregat
Altre (especificar) Oficines i aules CNL Roses, SLC de Sant Feliu de Llobregat

06 Avinguda Barcelona, 41, pl. baixa (Can Tusquets) 08970 Sant Joan Despí Oficina SLC de Sant Joan Despí

06 Les Escoles, c. Montserrat, 2 1a planta 08960
Sant Just 

Desvern
Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Sant Just

06 Pl. Verdaguer, 2 baixos (Ajuntament) 08960
Sant Just 

Desvern
Altre (especificar) Despatx

Despatx dins del recinte de l'Ajuntament per coordinar actuacions amb 

la resta de tècnics municipals

06 Centre Municipal Puig Coca, Petit Parc de l'Amistat s/n 08950
Esplugues de 

Llobregat
Altre (especificar) Oficines i aules SLC d'Esplugues

07 Plaça de Montserrat Roig, 1 08830
Sant Boi de 

Llobregat
Altre (especificar) Oficina i aules CNL Eramprunyà, SLC de Sant Boi de Llobregat

07 Avinguda dels Germans Gabrielistes, 24 08840 Viladecans Altre (especificar) Oficina i aula SLC de Viladecans

07 Carrer de Sant Pere, 114 08850 Gavà Altre (especificar) Oficina i aules SLC de Gavà

07 Carrer de l'Església, 117 08860 Castelldefels Altre (especificar) Oficina i aules SLC de Castelldefels

08 Carrer de Ramon Llull, 12  2a planta 08820
El Prat de 

Llobregat
Altre (especificar)

Oficines, aules, 

magatzem i sala de 

reunions

CNL El Prat

09 Av. d'Alfons XIII, 14-16 entl. 1a 08912 Badalona Oficina CNL de Badalona i Sant Adrià i SLC de Badalona

09 Plaça de Guillermo Vidaña, s/n 08930
Sant Adrià de 

Besòs
Oficina SLC de Sant Adrià de Besòs

10 Plaça dels Bous, 3-5 08301 Mataró Altre (especificar) Oficines i aules CNL Maresme, SLC de Mataró i SCC del Maresme

10 C. de Sant Jaume, 339 08370 Calella Altre (especificar) Oficines i aules OC de Calella

10 Plaça de Catalunya, 1 08397 Pineda de Mar Altre (especificar) Oficines i aules OC de Pineda de Mar

10 Plaça del Mil·lenari, s/n 08338 Premià de Dalt Altre (especificar) Oficines i aules OC de Premià de Dalt

10 C. de Torras i Bages, 16 08330 Premià de Mar Altre (especificar) Oficines i aules OC de Premià de Mar

10 Espai Can Llaurador. Avinguda Suárez - Llanos, 32-38 08329 Teià Altre (especificar) Oficines i aules OC de Teià

10 Pl. de la Concòrdia, s/n 08490 Tordera Oficina OC de Tordera

10 Camí Can Pons (Les Escoles Espai Cívic), 21-27 08339 Vilassar de Dalt Altre (especificar) Oficines i aules OC de Vilassar de Dalt

10 C. de Manuel de Falla, 1 baixos 08340 Vilassar de Mar Altre (especificar) Oficines i aules OC de Vilassar de Mar

10 C. de Pujadas Truch (Edifici Centre), 1 A 08320 El Masnou Altre (especificar) Oficines i aules OC del Masnou

11 Rambla Sant Sebastià, 98-100 planta 5 08922
Santa Coloma 

de Gramenet
Altre (especificar) Oficines i aules CNL L'Heura

12 Casal Pere Quart · Rambla, 67-71 · entresòl 08202 Sabadell Oficina CNL de Sabadell i SLC de Sabadell

12 Vapor Escapçat · Avinguda de Barberà, 175, planta baixa i 2n pis 08203 Sabadell Altre (especificar) Aules i sala professors Aules

12 Masia Can Feliu · C. d'Eduard Toldrà, s/n 08192
Sant Quirze del 

Vallès
Altre (especificar) Oficines i aules OC de Sant Quirze del Vallès

12 Edifici El Mirador · Plaça del Mirador, s/n, planta baixa 08211
Castellar del 

Vallès
Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Castellar del Vallès

12 Granja Soldevila · Camí de la Granja, s/n 08130
Santa Perpètua 

de Mogoda
Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Santa Perpètua de Mogoda

12 Masia Can Cortès · Camí Reial, 56 08184
Palau-solità i 

Plegamans
Altre (especificar) Oficines i aules OC de Palau-solità i Plegamans

12 Edifici El Roure · C. de Balmes, 10 08213 Polinyà Altre (especificar) Oficines i aules OC de Polinyà

13 Plaça Sant Ramon, 23-24 08290
Cerdanyola 

Vallès
Altre (especificar) Oficines i aules CNL Vallès Occidental 3 i SLC de Cerdanyola del Vallès

13 C/ Major, 32 08110
Montcada i 

Reixac
Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Montcada

13 C/ de Nemesi Valls, 35, 2a planta 08210
Barberà del 

Vallès
Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Barberà

Observacions / Usos

Dades identificatives de l'immoble Destinació o tipus d'ús

Centres de treball del CPNL

Consorci per a la Normalització Lingüística

Servei de Recursos Humans 
Servei de Prevenció

1 Pla de contingència i reincorporació progressiva CPNL 
SARS-CoV-2



CODI CNL Adreça completa (via, número i pis) Codi postal Municipi Destinació o tipus d'ús
Especificar en cas d'altra 

destinació

Observacions / Usos

Dades identificatives de l'immoble Destinació o tipus d'ús

13 Plaça de les Entitats, s/n 08214 Badia del Vallès Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Badia del Vallès

13 Rambla Sant Jordi, 2-3 08292 Ripollet Altre (especificar) Oficines i aules OC de Ripollet

13 C/ Castellví, 8 08174
Sant Cugat del 

Vallès
Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Sant Cugat del Vallès

14 C. de Colom, 114 1r pis 08222 Terrassa Altre (especificar)
Oficines, aules, 

magatzem
CNL de Terrassa i Rubí i SLC de Terrassa

14 C. de Santa Maria, 17 1r 08191 Rubí Altre (especificar)
Oficines, aules, 

magatzem
SLC de Rubí

15 C. d'Enric Prat de la Riba, 84, 1a i 2a planta 08401 Granollers Altre (especificar) Oficines i aules CNL del Vallès Oriental, SLC de Granollers, SCC del Vallès Oriental

15 C. de la Travessera, 1 08150
Parets del 

Vallès
Oficina OC de Parets del Vallès

15 C. del Comte Urgell, 26 08100
Mollet del 

Vallès
Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Mollet del Vallès

15 C. de Ponent, 9 08420 Canovelles Altre (especificar) Oficines i aules OC de Canovelles

15 Av. del Riu Mogent, 2 08170 Montornès Altre (especificar) Oficines i aules OC de Montornès del Vallès

15 Pl. de la Font del Lleó, 11 3a planta 08140
Caldes de 

Montbui
Oficina OC de Caldes de Montbui

15 C. del Mestre Gregori Montserrat, 6 2a planta (Cases dels Mestres) 08140
Caldes de 

Montbui
Altre (especificar) Aules OC de Caldes de Montbui + aules

15 Av. del Rei en Jaume, 114 08440 Cardedeu Altre (especificar) Oficines i aules OC de Cardedeu

15 C. del Negociant, 79 08530 La Garriga Altre (especificar) Oficines i aules OC de la Garriga

15 Pl. de la Vila, 1 08160 Montmeló Oficina OC de Montmeló

15 Parc de la Rectoria Vella, s/n 08470 Sant Celoni Oficina OC de Sant Celoni

15 Pg. del Pintor Sert, 2-4 planta baixa 08120 La Llagosta Oficina OC de la Llagosta

16 C. Pla de Balenyà, 30-32 08500 Vic Oficina CNL d'Osona i SLC de Vic

16 C. Nou, 11 08540 Centelles Oficina OC de Centelles

16 C. del Pont, 16-18 08560 Manlleu Oficina OC de Manlleu

16 Plaça de Llevant, 3 08560 Manlleu Altre (especificar) Aules OC de Manlleu

16 Enric Prat de la Riba, 17-19 08570 Torelló Altre (especificar) Oficines i aules OC de Torelló

16 Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r 08500 Vic Oficina SCC d'Osona

17 Passeig de Pere III, 68 entresol 08242 Manresa Altre (especificar) Oficines i aules CNL Montserrat, SLC de Manresa i SCC del Bages

17 Carrer de Lleida, 78 08700 Igualada Altre (especificar) Oficines i aules SLC d'Igualada

17 Plaça de Sant Miquel, 5 08700 Igualada Altre (especificar) Oficines i aules SCC de l'Anoia

17 Carrer de Pere III, 5 08600 Berga Oficina SCC del Berguedà

17 Carrer de les Voltes de Claris, 12 08600 Berga Oficina SLC de Berga

17 Plaça del Rec, 5 17520 Puigcerdà Oficina Oficines i aules SCC de la Cerdanya

18 Pl. de la Imperial Tàrraco, 1, 2n 43005 Tarragona Altre (especificar) Oficines i aules CNL de Tarragona, SLC de Tarragona i SCC del Tarragonès

18 Av. Pau Casals, 14 43840 Salou Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Salou

18 Ctra. del Pla, 37 (Casa Caritat) 43800 Valls Altre (especificar) Oficines i aules OC de Valls

18 C. de Mossèn Martí, 3 43800 Valls Oficina SCC de l'Alt Camp

18 C. de Sant Pere, 49 43120 Constantí Altre (especificar) Oficines i aules OC de Constantí

18 C. de Sant Josep, 18 43440 Montblanc Oficina SCC de la Conca de Barberà

18 Av. Generalitat, 1 (Cal Bolavà) 43820 Calafell Altre (especificar) Oficines i aules OC de Calafell

18 C. Hospital, 1 43480 Vila-seca Altre (especificar) Oficines i aules OC de Vila-seca

18 Camí Reial, 15-17 43700 El Vendrell Altre (especificar) Oficines i aules OC del Vendrell

18 Pl. del Centre, 5 43700 El Vendrell Oficina SCC del Baix Penedès

19 Carrer del Governador Montcada 13, 2n 2a 25002 Lleida Altre (especificar) Oficines i aules CNL de Lleida i SLC de Lleida

19 Carrer d'Àngel Guimerà, 28-30 25600 Balaguer Oficina SCC de la Noguera

19 Passeig de Jaume Balmes, 3 25200 Cervera Oficina SCC de la Segarra

19 Carrer Major, 118, 1r 25200 Cervera Altre (especificar) Aula Aula de Cervera

19 Avinguda Victoriano Muñoz,48 25520 El Pont de Suert Oficina SCC de l'Alta Ribagorça

19 Plaça de les Monges, s/n 3r 25700 La Seu d'Urgell Oficina SCC de l'Alt Urgell

19 Avinguda de Francesc Macià, 54 25400
Les Borges 

Blanques
Oficina SCC de les Garrigues

19 Carrer del Canyeret, 12 25007 Lleida Oficina SCC del Segrià

19 Carrer de Prat de la Riba, 1 25230 Mollerussa Oficina SCC del Pla Urgell 

19 Carrer dels Dominics, 12 25280 Solsona Oficina SCC del Solsonès

19 Carrer del Mig, 9 25560 Sort Oficina SCC del Pallars Sobirà

20 C. dels Ciutadans, 18, planta baixa i 2n pis. Casa Solterra 17004 Girona Altre (especificar)
Oficines, aules i 

magatzem
CNL de Girona, SLC de Girona

20 C. de la Riera de Mus, 1 A , 1r pis 17003 Girona Altre (especificar) Oficines i aules SCC del Gironès

20 C. de Sant Antoni, 1 Edifici Coma Cros 17190 Salt Altre (especificar) Oficines i aules OC de Salt

20 C. Nou, 53, planta baixa. Fundació Clerch i Nicolau 17600 Figueres Altre (especificar) Oficines i aules OC de Figueres

20 Pl. de  Sant Pere, 1, 2n. Ca la Nita 17480 Roses Altre (especificar) Oficines i aules OC de Roses

20 Pl. de  Joan Carreras i Dagas, 4-5, baixos 17100
La Bisbal 

d'Empordà
Oficina SCC del Baix Empordà

20 C. de l'Estació, 2-4. Edifici El Mundial 17100
La Bisbal 

d'Empordà
Oficina OC de la Bisbal d'Empordà

20 Pl. Major, 2, planta baixa 17251 Calonge Oficina OC de Calonge

20 C. del Brugarol, 12. Centre Municipal d'Educació 17200 Palafrugell Altre (especificar) Oficines i aules OC de Palafrugell

20 C. de la Riera, 31, baixos. Centre Cívic-Aula d'Aprenentatge 17230 Palamós Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Palamós

20 C. Major, 31. Casa Pastors 17257
Torroella de 

Montgrí
Oficina OC de Torroella de Montgrí

20 C. de Joan Pere Fontanella, 3, 1r pis. Can Monsà 17800 Olot Altre (especificar) Oficines i aules OC d'Olot

20 C. de Catalunya, 48, baixos. Can Puig de la Bellacasa 17820 Banyoles Oficina SCC del Pla de l'Estany

20 C. del Progrés, 22 17500 Ripoll Oficina SCC del Ripollès

20 Pg. de Sant Salvador, 25-27, baixos 17430
Santa Coloma 

de Farners
Oficina SCC de la Selva

20 C. del Pont, 2, 1r. Can Cornet 17401 Arbúcies Oficina OC d'Arbúcies

20 C. de Jaume Arcelós, 7, planta baixa. Casa de la Cultura 17300 Blanes Altre (especificar) Oficines i aules OC de Blanes

20 C. de Felicià Serra i Mont, 15, planta baixa 17310 Lloret de Mar Altre (especificar) Oficines i aules OC de Lloret de Mar

21 Plaça dels Dolors, 1 3r 43500 Tortosa Altre (especificar)
Oficines, aules i 

magatzem
CNL de les Terres de l'Ebre i SLC de Tortosa

21 Plaça de Lluís Companys, s/n 43870 Amposta Oficina SCC del Montsià

21 Plaça de Sant Roc, 2 43740 Móra d'Ebre Oficina SCC de la Ribera d'Ebre

21 Carrer del Povet de la Plana, 4 43780 Gandesa Oficina SCC de la Terra Alta

22 C. Àliga de Reus, 1 43202 Reus Altre (especificar) Oficines i aules CNL de l'Àrea de Reus Miquel Ventura, SLC de Reus, SCC del Baix Camp

22 Av. de l'Horta de Santa Maria, 14, 2a planta 43850 Cambrils Altre (especificar) Oficines i aules SLC de Cambrils

22 Pl. de la Quartera 43730 Falset Altre (especificar) Oficines i aules SCC del Priorat

23 Rasa del Miquelet, 16 08800
Vilanova i la 

Geltrú
Altre (especificar) Oficines i aules SC del Garraf i de Vilanova i la Geltrú

23 Carrer de Pere el Gran, 32 08720
Vilafranca del 

Penedès
Altre (especificar) Oficines i aules CNL de l'Alt Penedès i el Garraf, SC de Vilafranca i l'Alt Penedès

23 Carrer Major, 110 08810
Sant Pere de 

Ribes
Oficina Oficines i aules Pla especial Barri Les Roquetes

Servei de Recursos Humans 
Servei de Prevenció
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CODI CNL Adreça completa (via, número i pis) Codi postal Municipi Destinació o tipus d'ús
Especificar en cas d'altra 

destinació

Observacions / Usos

Dades identificatives de l'immoble Destinació o tipus d'ús

23 Carrer d'Antoni Gaudí, 5 08812

Les Roquetes 

(Sant Pere de 

Ribes)

Oficina Oficines i aules Pla especial Barri Les Roquetes

23 Aulari Blanc - Carrer de Miquel Servet, s/n 08812

Les Roquetes 

(Sant Pere de 

Ribes)

Altre (especificar) Aula Pla especial Barri Les Roquetes

23 Carrer de Sant Honorat, 28 08870 Sitges Oficina Oficines i aules OC de Sitges

23 Carrer de Marc Mir, 15 08770
Sant Sadurní 

d'Anoia
Oficina Oficines i aules OC de Sant Sadurní d'Anoia

Servei de Recursos Humans 
Servei de Prevenció

3 Pla de contingència i reincorporació progressiva CPNL 
SARS-CoV-2



 
 

ANNEX 2.   Avaluació del risc per exposició al SARS-CoV2 

En funció de la naturalesa de les activitats del CPNL i els mecanismes de transmissió 
del coronavirus SARS.CoV-2, podem establir els diferents escenaris d’exposició en els 
que es poden trobar els treballadors i treballadores amb la finalitat  d’establir les 
mesures preventives.  

 
Entenem per nivell de risc la següent classificació:  

 
Exposició de risc: aquelles situacions laborals en les que es pot produir un contacte 
estret amb un possible cas, probable o confirmat d’infecció por el SARS-CoV-2, 
simptomàtic.  

 
Exposició de baix risc: aquelles situacions laborals en les quals la relació que es 
pugui tenir amb un possible cas, probable o confirmat, no inclou contacte estret.    

 
Baixa probabilitat d’exposició: personal que no fa atenció directa al públic o, si la 
fan, es produeix a més de dos metres de distància, o disposen de mesures de 
protecció col·lectiva que evitin el contacte (mampara o separació...).  

 
El CPNL té personal que fa atenció al públic/usuaris/alumnes i personal que no en fa.   
Tenint en compte l’anterior classificació del risc i les tasques del personal del CPNL, 
s’ha fet la següent valoració del risc:    

 

Lloc de treball  Atenció 
públic 

Nivell de risc(1)  

Administratius  Sí Exposició de baix risc  

Administratius    No Baixa probabilitat d’exposició   

Altres tècnics i responsables de 
SC  

No Baixa probabilitat d’exposició   

Adjunts  No Baixa probabilitat d’exposició   

Cap de Servei  No Baixa probabilitat d’exposició   

Conserge  Si Exposició de baix risc  

Coordinadors/res CNL  Sí Exposició de baix risc  

Coordinadors/res CNL  No Baixa probabilitat d’exposició   

Coordinadora de Recursos  No Baixa probabilitat d’exposició 

Delegades  No Baixa probabilitat d’exposició 

Directors/res d’àmbit  No Baixa probabilitat d’exposició   

Directors/res de CNL i subdirector  No Baixa probabilitat d’exposició   

Gerent  No Baixa probabilitat d’exposició   

Responsable de magatzem  Si Exposició de baix risc  

Responsable de SL  Si Exposició de baix risc  

Telefonista/Recepcionista  Si Exposició de baix risc  

TNL  Si Exposició de baix risc  

TNL  No Baixa probabilitat d’exposició   

 
Segons aquesta valoració s’han establert mesures organitzatives i de protecció en el 
Pla de desconfinament i l’ús d’EPIS (Annex 4 i Annex 11). 

 
 (1) S’han de valorar els espais específics de cada lloc de treball per a poder analitzar que sigui possible establir 
prioritàriament les mesures organitzatives descrites en aquest Pla, així com tenir en compte els factors de vulnerabilitat 
i especial sensibilitat de cada persona.  



Activitats CPNL descripció
Tasques especifiques per 
desenvolupar l'activitat

Es pot fer en 
modalitat de 
teletreball?

Observacions

Difusió de l'oferta de cursos 
i de serveis

Difusió de l'oferta de cursos i 
de serveis

Sí

Inscripció a cursos Proves de col·locació Sí/ No

S'han de fer de forma presencial, 
especialment per a determinats 

perfils d'alumnat.
Es poden fer a través del parla.cat, 
però és un procés feixuc i complex 

que requereix registre previ al 
parla.cat

Inscripció a cursos
Inscripció a SIGMA i parla, si 

escau
Sí/ No

Només es pot fer en línia als 
cursos del parla.cat (cal trobar la 

manera d'evitar la doble 
inscricpció manual SIGMA-parla)

Cursos presencials Impartició No 
Cursos presencials Preparació Sí
Cursos presencials Correcció Sí

Cursos presencials
Avaluació contínua de 

l'aprenentatge
No 

Cursos presencials Proves homologades No 
Cursos de català en línia Impartició Sí
Cursos de català en línia Preparació Sí
Cursos de català en línia Correcció Sí

Cursos de català en línia
Avaluació contínua de 

l'aprenentatge
Sí

Cursos de català en línia Proves homologades No 

Gestió dels cursos
Gestió acadèmica: 

assistència/seguiment i 
avaluació

Sí

Gestió dels cursos
Gestió administrativa: altes i 
baixes de cursos, d'alumnes, 

certificacions
Sí

Elaboració de materials 
didàctics, de difusió, etc.

Materials Sí

Atenció al públic: cursos, 
informació sobre serveis, 
etc.

Alumnat Sí/ No
Es pot fer de forma no presencial, 
però hi ha perfils que requereixen 

atenció presencial

Atenció al públic: cursos, 
informació sobre serveis, 
etc.

Altres serveis Sí/ No
Es pot fer de forma no presencial, 
però hi ha perfils que requereixen 

atenció presencial

Annex 3. Descripció de les activitats en la fase de represa



Activitats CPNL descripció
Tasques especifiques per 
desenvolupar l'activitat

Es pot fer en 
modalitat de 
teletreball?

Observacions

Assessorament lingüístic a 
empreses, entitats, 
adminsitracions i ciutadania

Revisió de textos i consultes 
lingüístiques

Sí

Assessorament lingüístic a 
empreses, entitats, 
adminsitracions i ciutadania

Gestió de dades 
d’assessorament

Sí

Foment de l'ús a 
organitzacions (empreses, 
entitats i administracions) i 
entre la ciutadania

Nous contactes amb 
empreses, entitats i 

administracions
Sí/ No

Una part dels contactes es poden 
fer de forma no presencial, cal 

definir en quins casos és 
imprescindible la visita presencial

Foment de l'ús a 
organitzacions (empreses, 
entitats i administracions) i 
entre la ciutadania

Analisi, diagnosi, elaboració i 
desenvolupament de plans de 

normalització lingúística
Sí/ No

És possible que hi hagi casos en 
què alguna part no es pugui fer 

telemàticament

Foment de l'ús a 
organitzacions (empreses, 
entitats i administracions) i 
entre la ciutadania

Desenvolupament 
d'estratègies per a la 

dinamització lingüística
Sí/ No

El disseny es pot fer de forma no 
presencial, l'aplicació depèn de 

l'estratègia definida

Foment de l'ús a 
organitzacions (empreses, 
entitats i administracions) i 
entre la ciutadania

Relació amb les empreses, 
entitats i administracions per 
donar a conèixer l’oferta de 

serveis del CPNL

Sí/ No

Una part de les relacions es poden 
fer de forma no presencial, cal 

definir en quins casos és 
imprescindible la presencialitat

Foment de l'ús a 
organitzacions (empreses, 
entitats i administracions) i 
entre la ciutadania

Gestió de les dades de 
dinamització

Sí

Foment de l'ús a 
organitzacions (empreses, 
entitats i administracions) i 
entre la ciutadania

Material: control, preparació i 
distribució del material

Sí/ No

El control es pot fer de forma no 
presencial, la distribució es pot fer 
a través de tercers, la preparació 

s'ha de fer presencialment

Participació en processos de 
selecció en entitats 
públiques o privades. 

Proves de selecció de 
personal

Sí/ No

Dependrà de com s'hagin redactat 
les bases dels processos de 

selecció, hi haurà casos que no es 
podrà fer de manera telemàtica



Activitats CPNL descripció
Tasques especifiques per 
desenvolupar l'activitat

Es pot fer en 
modalitat de 
teletreball?

Observacions

Organització d'activitats de 
dinamització, VxL, 
d'ensenyament fora de 
l’aula.

Disseny i planificació de 
l'activitat

Sí

Organització d'activitats de 
dinamització, VxL, 
d'ensenyament fora de 
l’aula.

Organització i 
desenvolupament de les 

activitats
Sí/ No

En general cal la presencialitat, tot 
i que se'n podrien dissenyar de no 

presencial

Voluntariat per la la llengua
Organització de parelles 

lingüístiques
Sí/ No

Es pot fer de forma no presencial, 
tot i que no susbtitueix l'activitat 

presencial

Voluntariat per la la llengua
Col·laboració amb entitats i 

establiments comercials
Sí/ No

Una part dels contactes es poden 
fer de forma no presencial, cal 

definir en quins casos és 
imprescindible la relació presencial

Voluntariat per la la llengua Gestió de les dades de VxL Sí

Participació en reunions: 
comissions i grups de 
treball, coordinació, equips 
d'elaboració de materials, 
equips directius...

Assistència i participació a 
reunions

Sí

Anàlisi, planificació,  
administració i gestió de 
recursos econòmics i 
infraestructures

Recull de dades, visites a 
locals...

Sí/ No
Una part es pot fer de forma no 

presencial, cal definir-la

Planificació d'objectius i de 
l’oferta de serveis: cursos, 
VxL, dinamització, 
assessorament...

Planificació i seguiment de les 
activitats dels diferents 

àmbits
Sí

Gestió de documentació arxiu de documentació No 

Gestió de documentació
Documentació comptable, 
documentació relacionada 

amb recursos humans, altres
Sí

Organització de l'arxiu, 
control dels estocs de 
materials i inventari de béns 
del CNL

Organització de l'arxiu, 
control dels estocs de 

materials i inventari de béns 
del CNL

No 



Activitats CPNL descripció
Tasques especifiques per 
desenvolupar l'activitat

Es pot fer en 
modalitat de 
teletreball?

Observacions

Gestions relacionades amb 
el manteniment del centre 
de treball

Preparació d'aules, control 
d'accessos, tancament 
d'edificis, atenció als 

proveïdors de manteniment, 
etc.

No 

Tasques de direcció i 
coordinació amb altres 
administracions i de 
representació en l'àmbit 
territorial

Representar el CPNL en el seu 
àmbit de competència (CPNL, 

CNL, etc.)
Sí

Tasques de direcció i 
coordinació interna: 
personal, activitats i serveis 
(foment de l'ús, 
organització de cursos...), 
unitats de gestió (serveis, 
delegacions...) difusió dels 
serveis, personal, etc.

Planificació, organització i 
coordinació de la gestió del 

personal
Sí

Tasques de direcció i 
coordinació interna: 
personal, activitats i serveis 
(foment de l'ús, 
organització de cursos...), 
unitats de gestió (serveis, 
delegacions...) difusió dels 
serveis, personal, etc.

Coordinació de les diferents 
unitats que en depenen

Sí

Visitar els centres de treball 
per a funcions relaciones 
amb el manteniment TIC, 
aplicació de mesures 
preventives, etc.

Recull de dades, resolució 
d'incidències informàtiques, 

etc.
Sí/ No

Algunes incidències informàtiques 
es poden resoldre en remot



 
 

Annex 4. Equips de protecció individual (EPI) 

 

La utilització d’EPI (mascaretes, guants, etc.) és una mesura complementària a les 
mesures de protecció col·lectiva proposades al Pla de desconfinament i seran d'ús 
obligat en tots els centres de treball. Seran distribuïts al personal prèviament a la 
incorporació a l’activitat. 

  
Mascaretes:  

  
Ús de les mascaretes:  

  
• Qualsevol element de protecció utilitzat pot estar contaminat després de fer-ne ús i 

ser un nou focus de risc. Per això, cal retirar-los seguint un procediment adequat. 

• Conseqüentment, s’ha d’elaborar i implementar una seqüència de col·locació i 
retirada de tots els equips detallada i predefinida. També se n’ha de controlar el 
seguiment. 

• Els EPI s’han de col·locar abans d’iniciar qualsevol activitat, de causar exposició i 
s’han de retirar després d’estar fora de la zona d’exposició. 

• S’ha d’evitar que els EPI siguin una font de contaminació, per exemple, deixant-los 
sobre superfícies de l’entorn de treball un cop han estat retirats. 

• Després de la retirada, els EPI d’un sol ús (no reutilitzables) s’han de col·locar en 
contenidors adequats de rebuig. 

• Els EPI han d’emmagatzemar-se adequadament, seguint les instruccions 
del fabricant, per evitar-ne un dany accidental o que es contaminin. 
 

Guants:  
  

• Els guants són d’un sol ús i s’han de retirar un cop utilitzats.  

• L’existència de material de rebuig, com ara ampolles de gel buides, guants ja 
utilitzats o estris no desinfectats i no reutilitzables, n’implica la recollida periòdica i el 
tractament segur. S’han de llençar en recipients tancats.  

• El personal que porti guants ha de rentar-se les mans abans de posar-se’ls i 
immediatament després de treure-se’ls.  

• Tan important com el rentat de mans és eixugar-les. En aquest sentit, és més eficaç 
la tovallola de paper d’un sol ús que els sistemes que utilitzen aire.  

  
Gel hidroalcohòlic:  
  

• El gel hidroalcohòlic NO substitueix el rentat de mans. Per tant, s’ha de proveir 
també de sabó de mans en quantitat suficient per garantir a cada treballador una 
rentada de mans per hora (8 en una jornada laboral completa), com a mínim.  

• El gel es situarà a l’entrada dels centres de treball per tal que tothom, tant personal 
com públic, l’utilitzi obligatòriament en accedir-hi. També ha d’estar a disposició del 
personal, a prop dels llocs de treball per garantir una higiene addicional al rentat de 
mans en cas de no poder garantir la freqüència de rentat recomanada o després del 
contacte amb objectes o superfícies sense garanties de desinfecció.  

 
  
 
 
 



 
 
A continuació s’estableix el tipus d’EPI per al personal del CPNL segons la valoració del 
risc feta a l’annex 2:  

  

Lloc de treball  Atenció 
públic (*) 

Nivell de risc(1)  EPIS  

Administratius  Sí Exposició de baix risc  FFP2 i guants  

Administratius  No  Baixa probabilitat 
d’exposició  

Mascaretes quirúrgiques i 
guants (2)  

Altres tècnics i 
responsables de SC  

No  Baixa probabilitat 
d’exposició  

Mascaretes quirúrgiques i 
guants (2)  

Adjunts  No  Baixa probabilitat 
d’exposició  

Mascaretes quirúrgiques i 
guants (2)  

Cap de servei  No  Baixa probabilitat 
d’exposició  

Mascaretes quirúrgiques i 
guants (2)  

Conserge  Sí Exposició de baix risc  FFP2 i guants  

Coordinadors/res CNL  No  Baixa probabilitat 
d’exposició  

Mascaretes quirúrgiques i 
guants(2)  

Coordinadora de 
Recursos  

No Baixa probabilitat 
d’exposició  

FFP2 i guants  

Delegades  No Baixa probabilitat 
d’exposició  

FFP2 i guants  

Directors/res d’àmbit  No  Baixa probabilitat 
d’exposició  

Mascaretes quirúrgiques i 
guants (2)  

Directors/res de CNL i 
subdirector  

No  Baixa probabilitat 
d’exposició  

Mascaretes quirúrgiques i 
guants (2)  

Gerent  No  Baixa probabilitat 
d’exposició  

Mascaretes quirúrgiques i 
guants (2)  

Responsable de 
magatzem  

Sí  Exposició de baix risc  FFP2 i guants  

Responsable de SL  Sí  Exposició de baix risc  FFP2 i guants  

Telefonista/recepcionista  Sí  Exposició de baix risc  FFP2 i guants  

TNL  Sí Exposició de baix risc  FFP2 i guants  

TNL  No  Baixa probabilitat 
d’exposició  

Mascaretes quirúrgiques i 
guants (2)  

 
(*) En cas que un treballador, per organització del servei, hagi de fer atenció al públic se li facilitarà 
mascareta FFP2 i guants. 

  
(1) S’han de valorar els espais específics de cada lloc de treball per a poder analitzar que sigui possible 
establir prioritàriament les mesures organitzatives descrites en aquest pla, així com tenir en compte els 
factors de vulnerabilitat i especial sensibilitat de cada persona.  
 

(2) Els guants no estarien indicats per a tot el personal, sempre que es respectin escrupolosament les 
normes d’higiene de mans i de neteja i desinfecció d’espais i estris de treball. Estarien indicats en l’atenció 
al públic i en el contacte amb objectes, estris i superfícies dels quals no se’n pugui garantir la desinfecció. 

 



 
 
A continuació es detalla la comanda d’EPI realitzada a través de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2020: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Annex 5. Procediment d’especial vulnerabilitat 

 
 

Des del Grup Preving, es pretén respondre a les possibles necessitats que 

poden tenir els nostres clients en el moment actual amb el coronavirus de la 

COVID-19. 
 
Per això, s’ha elaborat aquest procediment basat en la documentació facilitada 
pel Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya, que es pot consultar a l’adreça 
electrònica següent: 

 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPubica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/documentos.htm 

 

L’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, 

protecció de treballadors especialment vulnerables a determinats riscos, diu: 
 
“1. L'empresari ha de garantir de manera específica la protecció dels 

treballadors que, per les seves característiques personals o el seu estat 

biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de 

discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment vulnerables als 

riscos derivats del treball. Amb aquesta finalitat, ha de tenir en compte 

aquests aspectes en les avaluacions dels riscos i, segons aquestes, ha 

d'adoptar les mesures de prevenció i protecció que calgui.  

 

Els treballadors no han d'ocupar aquells llocs de treball en què, a causa de 

les seves característiques personals o el seu estat biològic o per la seva 

discapacitat física, psíquica o sensorial degudament reconeguda, puguin 

tant ells com els altres treballadors i altres persones relacionades amb 

l'empresa exposar-se a situacions de perill o, en general, quan es trobin 

manifestament en estats o situacions transitòries que no responguin a les 

exigències psicofísiques dels llocs de treball respectius.” 
 
D’acord amb aquest precepte legal i considerant les recomanacions i l a  informació 

que proporciona el Ministeri de Sanitat sobre les principals causes de la malaltia, 

respecte a quin tipus de personal pot ser especialment vulnerable pel seu 

estat de salut ─tenint en compte que és orientatiu i que se’n poden  afegir 

d’altres, degut al fet que és una malaltia nova de la qual no hi ha experiència 

prèvia i se’n va aprenent sobre la marxa, segons la casuística─, es 

determinen com a especialment vulnerables en relació amb el coronavirus de la 

COVID-19 els treballadors amb: 
 

1. Diabetis 

2. Malalties cardiovasculars, inclosa la hipertensió arterial 

3. Malaltia hepàtica crònica 

4. Malaltia pulmonar crònica 

5. Malaltia renal crònica 

6. Immunodeficiència 

7. Càncer en fase de tractament actiu 

8. Embaràs 

9. Més grans de 60 anys 
 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPubica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPubica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm


 

En el cas que algun treballador de l’empresa compleixi algun d’aquests ítems i, 

per tant, sigui considerat especialment vulnerable a la malaltia, cal que se’ns 

reportin les dades del treballador per fer-les constar en la nostra base de dades 

(annex I). Si no hi està registrat, el treballador ha d’aportar un informe segellat 

i signat pel seu metge de família on es detalli la patologia o estat de salut que 

presenta. 

 

Juntament amb l’annex I, el client ha de facilitar per cada treballador 
el comunicat de l ’annex II. 

 
•  Realització de teletreball 
 

•  Si no és possible, cal evitar el treball en contacte amb el públic en general. 

 

•  Si és necessari el contacte amb el públic de manera presencial, cal 

assegurar la distància de 2 metres. 

 

•  Si això no és possible, cal ampliar la distància al màxim possible, assegurar 

que no se sobrepassi el temps màxim establert de 15 minuts per persona 

i donar els EPIs necessaris: mascaretes, guants... 



 

 

•  A més d’evitar el treball amb contacte amb el públic, cal assegurar les 

mateixes mesures per evitar el contacte amb altres treballadors 

(augmentar les distàncies, no sobrepassar el temps i proporcionar EPIs). 

 
•  Extremar sempre totes les mesures higièniques que es determinin des 

del Ministeri de Sanitat, tenint en compte que poden canviar d’acord amb 
la situació. 

 

•  Si n o  é s  p o s s i b l e  c o m p l i r  els ítems anteriors, cal valorar un canvi del lloc 
de treball. 

 

•  Si les mesures preventives i organitzatives fallessin, es consideraria que 

hauria de passar a una situació d’incapacitat temporal. 
 
Una vegada confirmat que es tracta d’un treballador especialment vulnerable, 

Grupo Preving enviarà a l’empresa un informe que ho certifiqui (annex III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex I: LLISTA DE TREBALLADORS ESPECIALMENT VULNERABLES AL CORONAVIRUS 

 

COGNOMS 

TELÈFON 

A/E o bé ADREÇA ELECTRÒNICA 

ADREÇA DEL TREBALLADOR 



 

 

 

CERTIFICAT SOBRE EL TIPUS DE MESURA QUE CAL ADOPTAR PER PART DE 
L’EMPRESA 

 

 

L’empresa ……………., amb CIF ………………………….., certifica que per a l treballador ……….., 
amb lloc de treball ………….…...,  cal (marqueu el que procedeixi): 

 
 
 

Adoptar mesures preventives en el lloc de treball: 
 

 Evitar el treball amb contacte amb el públic en general. 

 Si és necessari el contacte amb el públic de manera presencial, assegurar la 

distància de 2 metres. 

 Si això no es possible, ampliar la distància al màxim, assegurar que no se sobrepassi 

el temps màxim establert de 15 minuts per persona i facilitar els EPIs. 

necessaris que evitin el contacte amb el virus, com ara: mascaretes, guants…. 

 A més d’evitar el treball en contacte amb el públic, assegurar les mateixes mesures per 

evitar el contacte amb altres treballadors (augmentar les distàncies, no sobrepassar 

el temps i proporcionar EPIs). 

 Extremar sempre totes les mesures higièniques que s’estableixin des del Ministeri de 

Sanitat, tenint en compte que poden canviar d’acord amb la situació. 
 
 

 

 Adoptar mesures organitzatives: teletreball. 
 
 

 Adoptar mesures organitzatives: canvi de lloc de treball respectant les condicions 

que s’esmenten en les mesures preventives. 
 
 

No es pot adoptar cap mesura esmentada anteriorment. 
 
 
 
Perquè així consti: 
 
 
 
 
 
 
Lloc, data, segell i signatura de l’empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota: empleneu aquest document tantes vegades com treballadors afectats hi 
hagi. 



 

 
INFORME DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT SOBRE 

TREBALLADOR ESPECIALMENT SENSIBLE FRONT LA POSSIBLE INFECCIÓ PER COVID-19 
 
 
 

Grupo Preving certifica que  
 

Dades de l’empresa que fa la sol·licitud 
 

EMPRESA:  

DOMICILI:  

CIF/NIF:  

 
Dades del treballador 

 

NOM:  

COGNOMS:  

DNI:  

TELÈFON:  

ADREÇA:  

C/E:  

 
Valoració de persones especialment sensibles vers la COVID 19 

 
 

Aquesta persona té els criteris del procediment d’actuació de riscos laborals front al nou coronavirus 
(SARS-CoV-2) del Ministeri de Sanitat, per a ser considerat/da treballador/a amb especial sensibilitat 
en relació a la infecció d coronavirus SARS-CoV2. 
 
 
Marqueu el que procedeixi: 

 
L’ empresa realitza l’adaptació o canvi de lloc de treball amb la qual cosa no es considera 
incapacitat temporal. 
 
L’empresa certifica la impossibilitat d’adaptació o canvi de lloc de treball amb la qual cosa es 
considera que ha de passar a situació d’incapacitat temporal. 

 
 
OBSEVACIONS: 
 
 
Lloc i data 
 
 
Dr./Dra.:  
 
Núm. Col·legiat: 
 
Metge especialista en Medicina del Treball 
 

 

 



 

 

                                                                                                                          

CODI: IMSCOVID- 01 
Versió:01 

Data de l’informe: 
x/xx/2020                 

 
Informe tècnic sobre mesures de prevenció, adaptació i 
protecció per sensibilitat al risc d’infecció de coronavirus 
SARS-CoV-2  

  

 
 

 

Servei de Prevenció    Pàgina 1 de 3 
Servei de Recursos Humans 

Identificació: 
 
Informe tècnic sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció número --/2020, per sensibilitat 
al risc d’infecció de coronavirus SARS-CoV-2 del  treballador Sr. /Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI 
00000000 X, Tècnic de Normalització Lingüística (en endavant el TNL) del CNL ----------------- (en 
endavant el CNL). 
 
 
Fets: 
 
En primer lloc, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (en endavant el treballador), s’identifica al Servei de 

Recursos Humans com a, possible, persona sensible al risc d’infecció de coronavirus SARS-CoV-2 

i, per aquest motiu, envia a EGARSAT, SP-Grupo Preving, servei de prevenció aliè que gestiona 

l’especialitat de medicina del treball al CPNL, els informes mèdics corresponents per tal que es valori 

la seva sensibilitat al risc d’infecció de coronavirus SARS-CoV-2.   

En segon lloc, el 2 de juny  de 2020, Egarsat Prevenció emet un informe en el qual especifica: 

 
(informe EGARSAT) 
 
                                                                                                                                                               
En tercer lloc, els TNL tenen les funcions següents:  
 
  
Aquestes  funcions no limiten la realització d’altres activitats puntuals que puguin contribuir al 

correcte funcionament del CNL. 

En  quart lloc, el treballador fa una jornada laboral de xxh.  

Fonaments de drets: 
 
La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals estableix: 
 

- Article 15.1 estableix: l’empresari ha d’aplicar les mesures que integren el deure general de 
prevenció previst a l’article anterior, d’acord amb els principis generals següents: 
a)(...) 
b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.  
d) adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l’objectiu específic d’atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la 
salut.(...) 
 

- Article 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos: 



 

 

                                                                                                                          

CODI: IMSCOVID- 01 
Versió:01 

Data de l’informe: 
x/xx/2020                 

 
Informe tècnic sobre mesures de prevenció, adaptació i 
protecció per sensibilitat al risc d’infecció de coronavirus 
SARS-CoV-2  

  

 
 

 

Servei de Prevenció    Pàgina 2 de 3 
Servei de Recursos Humans 

1. L'empresari ha de garantir de manera específica la protecció dels treballadors que, per 
les seves característiques personals o el seu estat biològic conegut, inclosos aquells que 
tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin 
especialment sensibles als riscos derivats del treball. Amb aquesta finalitat, ha de tenir en 
compte aquests aspectes en les avaluacions dels riscos i, segons aquestes, ha d'adoptar 
les mesures de prevenció i protecció que calgui. 
Els treballadors no han d'ocupar aquells llocs de treball en què, a causa de les seves 
característiques personals o el seu estat biològic o per la seva discapacitat física, psíquica 
o sensorial degudament reconeguda, puguin tant ells com els altres treballadors i altres 
persones relacionades amb l'empresa exposar-se a situacions de perill o, en general, quan 
es trobin manifestament en estats o situacions transitòries que no responguin a les 
exigències psicofísiques dels llocs de treball respectius.(...) 
 

Mesures proposades per l’SPP del CPNL: 

Un cop vist: la valoració emesa per Egarsat, SP, el lloc de treball,  la dedicació horària i les 

tasques que realitza el treballador, es recomana que: 

 La modalitat preferent de treball sigui el teletreball, sempre que es pugui per les 
necessitats del servei.  

 

En cas d’incorporació presencial: 

 col·locació de mampara en el seu lloc de treball  

 suspensió de les tasques que impliquin atenció al públic  

 suspensió de les tasques que impliquin impartició de cursos presencials 

 ús de mascareta quirúrgica 

 ús de mascareta FFP2, en cas que: no es puguin acomplir les mesures de distanciació, quan 
es faci atenció a usuaris o reunions. 

 ús de pantalla visual protectora 

 ús de guants, segons indicació del l’annex 13 del pla de contingència i reincorporació del 
CPNL 

 

Cal garantir les mesures generals de:  

- Distanciació de 1.5 metres  

- Higiene freqüent de mans  

 

Aquestes recomanacions no limiten possibles mesures organitzatives que puguin pactar el 

treballador i la direcció del CNL, amb la notificació al servei de prevenció per a la seva informació.  

 



 

 

                                                                                                                          

CODI: IMSCOVID- 01 
Versió:01 

Data de l’informe: 
x/xx/2020                 

 
Informe tècnic sobre mesures de prevenció, adaptació i 
protecció per sensibilitat al risc d’infecció de coronavirus 
SARS-CoV-2  

  

 
 

 

Servei de Prevenció    Pàgina 3 de 3 
Servei de Recursos Humans 

 

 

Aquest informe tècnic sobre mesures de prevenció, adaptació i protecció són evolutives i fins que 

canviï la situació. 

  

Barcelona, x  de juliol de 2020        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M. Rosa Núñez-Romero i Tatiana Rodríguez García 

Tècniques del servei de prevenció propi del CPNL 



 

PROCEDIMENT D’INVESTIGACIÓ I SEGUIMENT ENC AS DE CONTAGI POSITIU PER CORONAVIRUS 

 

Considerant la pandèmia declarada pel nou Coronavirus Covid-19, des del Grup Preving, 

tenint en compte l’Article 38.2 del RD 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció, 

que estableix l’obligació de col·laboració dels serveis de prevenció amb el Sistema 

Nacional de Salut i les recomanacions i informació que detalla el Ministeri de Sanitat a 

la seva adreça electrònica oficial: 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua

l/nCov- Cina/documentos.htm 
 

Volem vetllar per la seguretat i salut dels nostres clients i dels seus treballadors, pel 

que s’ha elaborat aquesta instrucció en la que es detallen els passos a seguir en el 

cas d’una determinació de treballador infectat per Covid-19. 

 

• Investigació i seguiment: 
 
Una vegada se’ns comuniqui la presència d’un cas positiu infectat per 

Coronavirus d’un treballador, Grup Preving realitzarà una investigació en la que 

s’estudiï l’existència de: 

➢ Contactes estrets  (aquells treballadors que han estat en el mateix lloc que la 

persona infectada amb símptomes com a mínim 15 minuts i a una distància 

menor a 2 metres), i, per tant, la recomanació d’aïllament domiciliari del personal 

resultant d’aquest investigació durant 14 dies, en el cas de presència de 

símptomes trucarà al telèfon de contacte indicat pel seu Sistema de Salut per 

comunicar que ha estat exposat a un pacient infectat i presenti símptomes 

susceptibles de contagi. El seguiment de l’evolució dels contactes estrets en 

aïllament serà passiu, és a dir, serà el mateix treballador el que complimenti 

l’Annex I en el que es reflexa els dies de quarantena, presa de temperatura (2 

vegades al dia), presència de símptomes (tos, dispnea, etc.) i els comentaris que 

vulgui realitzar. 

 

En els serveis essencials que es defineix com el servei necessari pel 

manteniment de les funcions socials bàsiques, la salut, la seguretat, el benestar 

social i econòmic dels ciutadans, o l’eficaç funcionament de les Institucions de 

l’Estat i les Administracions públiques; en els treballadors considerats contactes 

estrets, el seguiment serà actiu mitjançant contacte telefònic, igualment 

s’enviarà a la persona treballadora de l’activitat laboral i realitzarà quarantena 

domiciliària durant 14 dies amb vigilància activa dels símptomes. Es valorarà la 

realització als 7 deis d’un test diagnòstic per PCR pel sistema públic de salut. En 

el cas que la PCR sigui negativa podrà reincorporar-se a l’activitat professional. 

 

A aquests treballadors se’ls informarà de les precaucions d’aïllament, higiene 

respiratòria, rentat de mans i ús de residus domiciliaris (Anex II). El lloc de 

l’aïllament ha de ser una estància ben ventilada, el contacte amb els familiars o 

cuidadors darrera de la porta o mitjançant dispositius mòbils. En el cas d’haver 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
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de sortir de l’estança, utilitzarà mascareta pel seu aïllament respiratori. L’ús del 

bany ha de ser propi, a ser possible; en el cas de no poder, es procedirà a la 

desinfecció del bany amb desinfectant a l’igual que tot el que toqui (poms, portes, 

etc.) 

 

En cas necessari, s’emetrà un certificat que acredita la conducció de contacte 
estret 

(Annex IV). 

 
➢ Contactes casuals (treballadors  que hagin estat en el mateix lloc que la persona 

infectada amb símpotomes  menys de 15 minuts a una distància superior a 2 

metres), en aquest cas no es precisa aïllament domiciliari, s’haurà de complir les 

recomanacions generals indicades pel Ministeri de Sanitat (restricció de mobilitat 

i vida social, higiene de mans). En el cas de desenvolupar simptomatologia en els 

14 dies posteriors a l’exposició, iniciarà autoaïllament domiciliari  i comunicarà el 

seu estat al seu Sistema 

de Salut. El seguiment de l’evolució dels contacte casuals en aïllament es 

realitzarà de forma passiva cumplimentant, el mateix treballador, l’Annex I. 

Aquest Annex I se li farà arribar per correu electrònic a la persona encarregada 

dels casos detectats. 

 

Cada vegada que s’inclogui a un treballador coma contacte estret, se l’informarà 

que es podran enviar les seves dades d’identificació a l’Autoritat Competent per 

poder agilitzar el corresponent  parte de baixa mèdica. 
 

 

• D’altres actuacions: 

 

De la mateixa manera, es valorarà la separació del lloc del “personal especialment 

sensible a determinats riscos”, si procedeix (LPRL Art. 25). 

En el cas que hi hagi un cas probable o confirmat en el centre de treball, Grup Preving 

indicarà la necessitat de procedir a la neteja i desinfecció de les superfícies del centre 

de treball, que es valorarà en cada cas. 

 

 
 



 

 
 
 
ANNEX 7. NETEJA I DESINFECCIÓ DELS EDIFICIS, ESPAIS COMUNS I EQUIPS DE 
TREBALL.   
 
Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies 
pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és recomanable que s’intensifiquin els 
procediments de neteja i desinfecció habituals. 
 
Aquestes actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots 

aquells elements o zones que poden tenir més contacte amb les mans.  

Pautes de neteja i desinfecció 
 

1. Abans de l’ocupació dels edificis, en la fase de preparació: 
Es farà una neteja exhaustiva i una desinfecció de les zones comuns, lavabos 
i equips de treball.   

 
2. Un cop estiguin en funcionament els centres: 

 
Caldrà intensificar la neteja diària segons el que es proposa a continuació: 
 

• Cada dia es farà primer  la neteja habitual i després la desinfecció de les superfícies 
comunes, que es toquen amb les mans, mínim dos cops al dia (taules, cadires, 
mostradors, equips informàtics, teclats, telèfons, passamans, polsadors, manetes de 
portes, escales, passadissos, ascensors, vestidors. 

 

• S’ha d'intensificar la neteja dels lavabos. Netejar i desinfectar mínim dos cops al dia. 
El centres de pública concurrència i llocs d’atenció al públic, segons l’afluència 
d’usuaris i segons la fase d’obertura de serveis que determinin les autoritats 
sanitàries, caldrà intensificar la neteja i desinfecció dels lavabos públics, tres cops al 
dia, però dependrà de com evolucionin les necessitats, de com s’hagin pogut 
redistribuir els serveis de neteja i de l’afluència d’usuaris.  
  

• La desinfecció s’aconsella que sempre que es pugui es faci amb una dilució d’aigua 
amb lleixiu (20 ml de lleixiu per 980 ml d’aigua en un recipient polvoritzador d’un litre. 
De forma alternativa es podrà valorar  la utilització d’altres productes viricides quan 
les característiques dels materials així ho requereixin. Aquests productes han d’estar 
registrats i constar en la llista de productes viricides del Ministeri de Sanitat i s’hauran 
d’aplicar sempre seguint les normes de seguretat indicades pel fabricant o 
distribuïdor (comunicar-ho al Servei de Prevenció per valorar-ho). 
 

• Els equipaments informàtics s’han de netejar amb alcohol de 
70º,  preferentment alcohol isopropílic, amb un polvoritzador o amb tovalloletes. 
 

• Pel que fa les pantalles de les impressores, es recomana limitar-ne l’ús i, en 
qualsevol cas, prendre les mesures higièniques de rentat de mans abans i després 
d’utilitzar-les o disposar de gel hidroalcohòlic a prop. El personal 
de neteja les netejarà diàriament. 

 

 



 

• Els centres on hi ha taulells d’atenció al públic, on es comparteixen els equips 
informàtics segons la rotació del personal que s’hagi establert, cal que es tingui molta 
cura en  desinfectar tots els equips que es comparteixin.  
 

• Els centres on hi ha taulells d’atenció o llocs de treball compartits encara que no 
siguin  d’atenció al públic. Si és possible quan canviï el torn, cada persona usi el seu 
teclat i el ratolí, igualment cal netejar l’espai de treball: taula, pantalla, cadira i telèfon. 
Per a fer aquesta neteja caldrà disposar d’alcohols o tovalloletes d’alcohol.   
 

• El personal ha de mantenir una política de taula neta a fi de facilitar les tasques 
de neteja i desinfecció.  

     

• No es podrà compartir el material d’oficina com per exemple  bolígraf, retoladors, 
tisores, etc. Si els heu de compartir, extremeu les mesures d’higiene de rentat de 
mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic abans i després de cada 
ús                                                                                                                                 
   

Zones d’actuació 

Cal tenir present que les zones i punts on cal intensificar la neteja i 
desinfecció són: 

o  Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

o  Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

o  Botoneres dels ascensors (aparell electrònic) 

o  Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

o  Taulells i mostradors 

o  Taules 

o  Cadires, especialment en les zones d’espera 

o  Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

o  Telèfons 

o  Grapadores i altres utensilis d’oficina 

o  Comandaments a distància 

o  Aixetes 

o  Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans de paper, per 

garantir l’adequada higiene de mans en tot moment. Quan es faci ús dels 

inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua de 

la cisterna. Es recomana que els lavabos del personal, sempre que sigui 

possible no sigui d’ús compartit amb el dels usuaris i es posin cartells amb 

la informació de les mes higièniques generals. 

o  Fotocopiadores 

o  Màquines expenedores 

o  Altres superfícies o punts de contacte freqüent 
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Annex 8. Fitxa informativa sobre ventilació i sistemes de climatització en els centres de 

treball del CPNL en relació amb el coronavirus SARS-CoV-2 

 

La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és la via aèria, a través de petites gotes 

que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies curtes (gotes 

superiors a 5 micres). Aquestes gotes són relativament pesades, no viatgen lluny i es dipositen 

ràpidament a terra o a les superfícies properes. Per això, una de les principals mesures per evitar 

el contagi és mantenir una distància mínima de 1,5 metres entre persones. 
 
Tanmateix, el virus pot sobreviure en l’aire unes hores en aerosols més petits (inferiors a 5 

micres) que poden desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d’aire o per conductes 

d’aire dels sistemes de climatització. Tot i que aquesta via de transmissió per aerosols petits és 

menys probable, cal tenir-la en compte i adoptar algunes mesures preventives pel que fa a aquest 

cas. 
 
És important considerar la ventilació com u n a  mesura efectiva de prevenció i control de la 

malaltia. La renovació de l’aire té efecte sobretot per reduir aquestes gotes més petites, que 

poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. 
 
Cal garantir la ventilació adequada dels locals (que ha de ser natural sempre que sigui possible) 

abans i, especialment, després de la jornada laboral.  

 

En cas de sistemes de ventilació forçada o climatització, cal aconseguir una renovació del 100% 

de l’aire i evitar-ne la recirculació. Per tant, els locals que disposen de ventilació 

natural s’hauran de ventilar dos o tres cops al dia (en arribar al lloc de treball, durant la jornada 

i després de la jornada), almenys durant 5 minuts.  

 

 

Per això, recomanem 
 

• Mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior en els locals, mitjançant ventilació 
natural i/o amb els sistemes de ventilació forçada. 

 

• Ventilar aquells espais de treball on es concentrin grups de persones abans i després de 
reunions, classes i serveis d’atenció de públic. 

 
• En els edificis que disposen només de ventilació natural, maximitzar el cabal de 

ventilació obrint les finestres i les portes. 
 

• Ventilar sovint els lavabos, sempre que sigui possible. 
 

• Evitar l’ús d’aparells ventiladors (d’aspes, de peu, de sobretaula, etc.) ja que poden ser 

una font de dispersió de gotes minúscules, atès el flux d’aire que generen al seu voltant. 
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Tanmateix, en cas que per raons d’augment de temperatura sigui necessari el seu ús, cal 

complementar-los amb una ventilació natural creuada, de forma que el flux d’aire generat 

no es dirigeixi cap a les persones. Així mateix, cal vigilar que la posició del ventilador no 

faciliti la transmissió entre grups i s’utilitzarà a la mínima velocitat possible per generar 

menys turbulències. 

 

• Aconseguir la màxima renovació d’aire possible, en el percentatge que permeti la 

instal·lació, atès que el funcionament dels sistemes són diferents a cada punt de servei 

del CPNL. Cada CNL haurà de gestionar les tasques de manteniment amb les empreses 

contractades per  fer aquest servei i per posar a punt els sistemes de climatització:   

 

o canvi de filtres abans de l’obertura dels centres 
o obertura de comportes per a la renovació del  100% en espais de treball i zones de 

circulació.  
 

• Deixar la  ventilació forçada dels lavabos durant 24 hores, si són caixes d’extracció. 

En unitats d’extracció individuals, funcionaran de 6 h a 21 h, sempre que sigui possible.  

  

• Pel que fa a la utilització de l’aire condicionat, no està del tot clar com pot afectar en la 

possible transmissió del virus, per tant, es recomana fer-lo servir el mínim possible.  

 

 

En els sistemes de calefacció i refrigeració 

 

• Cal extremar la neteja i desinfecció dels climatitzadors que no puguin treballar només amb 

aire exterior, si a causa de les condicions de temperatura no es pot evitar-ne l'ús. 

 

• Si és necessari, és preferible sacrificar lleugerament el confort tèrmic per mantenir al 

màxim la ventilació. 

 

• Cal mantenir la humitat relativa entre 40 i 60 % en aquells espais on els equips ho 

permetin, atès que els sistemes nasals i les membranes mucoses són més sensibles a 

les infeccions en humitats per sota del 10 -20 %. 
 
 
 
Pel que fa al manteniment  
 

• Com a mesura de prevenció general, s’aconsella fer una neteja i desinfecció dels equips 
de tractament d'aire abans de posar-los en funcionament.  

 

• A l’iniciar la posada en marxa dels equips és recomanable canviar els diferents filtres de 
les unitats de ventilació i equips de tractament de l'aire, i s’aconsella canviar-los 
mensualment. 
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• Cal prioritzar la neteja i desinfecció dels equips de tractament de l'aire a les revisions. 
 

• La resta d’operacions de manteniment es faran amb les periodicitats habituals, d’acord 

amb el que estableix el Reglament d’instal·lacions tèrmiques. 
 

 

Pel que fa als tractaments de desinfecció dels equips de tractament d’aire 
 

• La neteja i desinfecció dels equips de tractament d'aire s’ha de fer d’acord amb el protocol 

establert a la norma UNE 100012. Higienització de sistemes de climatització. 

 

• La desinfecció ha d’anar precedida d’una neteja adequada. No s’han d’usar biocides 
com a substituts de la neteja. 

 

• Els biocides que s’utilitzin han d’estar inscrits al  Registre de plaguicides no agrícoles o 

biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat 

i Innovació del Ministeri de Sanitat per al Tipus de Productes 2, amb la finalitat de 

desinfecció d’equips i conductes d’aire condicionat.  

 

• Aquests desinfectants han de ser utilitzats per personal professional especialitzat, que 

ha de complir els requisits de capacitació que preveu el Reial Decret 830/2010, de 25 de 

juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a fer tractaments 

amb biocides. 

 

• Les empreses i entitats externes que fan serveis de tractaments de desinfecció amb 

productes TP 2 (productes d’ús en l’àmbit ambiental) als centres de treball del CPNL 

han d’estar inscrites al Registre oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o 

ROESP) com a Serveis biocides a tercers. 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas
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Annex 9. Fitxa informativa sobre el rentat de mans amb aigua i sabó o gel 

hidroalcohòlic 

Rentar-se les mans és la mesura més eficaç per reduir la transmissió d’infeccions. 
Aquest rentat es pot fer amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic. 
 
 
Com ens rentarem les mans amb aigua i sabó? 
 
El rentat durarà almenys uns 40 segons i es farà fins a l’alçada dels canells, amb 
moviments de fricció i rotació. Cal fregar bé palmell contra palmell, així com fregar el 
dors d’una mà amb el palmell de l’altra i viceversa. D’aquesta manera, cal entrellaçar els 
dits per netejar els espais que els uneixen i travar-los alhora per rentar-ne el dors contra 
el palmell oposat. A continuació, i amb moviments rotatoris, cal fregar bé els polzes 
mitjançant la mà contrària i, posteriorment, les puntes dels dits d’una mà sobre el palmell 
de l’altra mà, fent especial èmfasi en les ungles. Finalment, cal esbandir les mans sota 
el raig d’aigua i eixugar-les amb una tovallola neta, un paper d’un sol ús o un assecador.  
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Tan important com el rentat de mans és eixugar-les. En aquest sentit, és més eficaç la 
tovallola de paper d’un sol ús que els sistemes que utilitzen aire. 
 
Altres pautes per a una higiene correcta de les mans inclouen treure’s les joies (rellotges, 
anells i braçalets) prèviament perquè poden interferir en el rentat, mantenir les ungles 
curtes per evitar-hi l’acumulació de gèrmens i prevenir la irritació de la pell per evitar-hi 
la colonització de bacteris no habituals.  
 
Cal que el cartell publicat per Canal Salut amb la Tècnica del rentat de mans amb sabó 
estigui visible en els lavabos del centre de treball. 
 
 
Com ens rentarem les mans amb gel hidroalcohòlic? 
 
El rentat durarà almenys uns 20 segons. Existeixen al mercat molts tipus de productes 
desinfectants amb diferents components i n’hi ha que en fan combinacions. El més 
senzill és el gel hidroalcohòlic, que ha de contenir, almenys, un 70% d’etanol.   
 
El gel hidroalcohòlic NO substitueix el rentat de mans. Serà complementari quan no es 
pugui anar al lavabo a rentar-se les mans.  Us recomanem que combineu les dues 
accions.   

 
 

 
 
 
 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-sabo.pdf
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Cal que el cartell publicat per Canal Salut amb la Tècnica per fricció amb preparats amb 
alcohol estigui ben visible  als llocs on situeu els gels hidroalcohòlics. 
 
Hi ha d’haver gel hidroalcohòlic sobretot en aquells llocs de treball on no es disposi, a 
prop, d’aigua i sabó. Aquests gels s’han de situar: 
 

• a l’entrada de l’edifici o del centre de treball, i tothom, tant el personal com el 
públic, l’ha d’utilitzar de forma obligatòria en accedir-hi i en marxar  

• als taulells d’atenció al públic 

• al lloc de control del vigilant o dels conserges 

• als llocs de recepció de material. 

• També ha d’estar a disposició del personal prop dels llocs de treball per 
garantir una higiene addicional al rentat de mans en cas de no poder garantir 
la freqüència de rentat recomanada o després del contacte amb objectes o 
superfícies sense garanties de desinfecció. 

 
 
 
Quan ens rentarem les mans? 
 
S’aconsella un rentat de mans per hora (8 cops en una jornada laboral completa), com 
a mínim,  i sobretot: 
 

• a l’entrada i sortida del centre de treball 

• després d’anar al lavabo 

• després de tossir, esternudar o mocar-se 

• abans de manipular aliments i de menjar 

• després de manipular deixalles i escombraries 

• en els processos descrits de col·locació i retirada dels equips de protecció 
individual (EPI) 

• i sempre que estiguin brutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdfhttps:/canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdfhttps:/canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
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Annex 10. Fitxa informativa sobre la gestió de residus i material de rebuig 

 
 
S’ha de seguir tota una sèrie de recomanacions per prevenir i gestionar els residus que 
es generin en els centres de treball.  
 
L’ús de les papereres d’oficina (aquelles sense tapa) queda reservat exclusivament per 
a residus inerts (puntes de llapis, papers d’oficina, etc.). 
 
Els mocadors, els guants, les mascaretes i qualsevol altre residu que pugui contenir 
restes biològiques s’han de llençar únicament a les papereres amb tapa i obertura de 
pedal que hi haurà senyalitzades específicament amb aquesta finalitat a cada centre de 
treball. 
 
 

   
 
En aquests contenidors també s’hi tiraran els papers amb alcohol quan el personal s’hi 
trobi a prop, com és el cas dels llocs d’atenció al públic, sens perjudici que els papers 
amb alcohol  també es puguin llençar a la paperera del despatx.  
 
Les ampolles de plàstic dels gels hidroalcohòlics s’han de conservar al seu lloc atès que 
s'han de reomplir. Quan ja no es puguin reutilitzar es podran llençar al contenidor groc.  
 
 
On es situaran els contenidors COVID-19? 
 
Aquests contenidors s’han de senyalitzar i la seva ubicació i quantitat dependrà de la 
distribució de cada edifici i de les necessitats segons els serveis que s’hi presti. 
Preferiblement han d’estar: 
 

• a l’entrada de l’edifici 

• a prop dels taulells d’atenció al públic 

• als llocs de recepció de material en general 

• a prop dels lavabos 

• al menjador, a banda de la resta de papereres de rebuig selectiu. 
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Annex 11. Fitxa informativa sobre l’ús d’equips de protecció individual (EPI) 

i altres  proteccions per prevenir el contagi i la propagació del virus SARS-

CoV-2 

 
Les mesures de prevenció més efectives són la distància de seguretat i la higiene de 
mans freqüent amb aigua i sabó i, complementàriament, amb gel hidroalcohòlic. Les 
mascaretes i els guants són una mesura de protecció complementària, sempre que 
s’utilitzin correctament. 
 
Al CPNL farem servir els següents equips de protecció (EPI) segons la valoració del risc: 
 

1. mascareta quirúrgica 
2. mascareta FFP2 
3. guants 

4. pantalles facials  
 

 
1. Mascareta quirúrgica 

 
Com protegeix? 
 

És un producte sanitari. Evita la transmissió d’agents infecciosos per part de la persona 
que la porta. Està dissenyada de dins a fora per evitar la disseminació de 
microorganismes presents a la boca, el nas o la gola. Protegeix altres persones de la 
contaminació de la nostra saliva; evita la dispersió de les gotes de “flügge” (microgotes 
de secrecions que s’expulsen per la boca i el nas al tossir, esternudar o fins i tot parlar) 
i contribueix a fer barrera de transmissió del virus. 

  
Quan serà necessari dur mascareta quirúrgica? 

Aquesta mascareta la farà servir tot el personal que no fa atenció al públic i el personal 
que en fa quan no en faci.  
Heu de fer ús de la mascareta quirúrgica quan entreu a les instal·lacions del centre de 
treball, i en concret: als vestíbuls i passadissos, a les sales de reunions, a les escales, 
per anar al menjador/sala office, per anar al lavabo i, en general, sempre que no es 
pugui garantir la distància de seguretat de 1.5 m.  
 
 
Fora del centre de treball l’heu de fer servir si feu visites o reunions per motius de feina 
o altre tipus de desplaçament durant la jornada laboral, com també sempre que estigueu 
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en contacte amb altres persones a menys de 1.5 metres o que elles no portin mascareta, 
perquè llavors haureu de fer servir la mascareta ffp2. 
 
Si no la feu servir, guardeu-la en una bossa de paper individualitzada.  

 
Generalment, és d’un sol ús. Tanmateix, si s’ha fet servir poc (durant menys de 4h), i no 
està malmesa ni humida, es pot vaporitzar amb solució alcohòlica de 70o. La mascareta 
només es pot tornar a utilitzar un cop s’hagi evaporat l’alcohol i estigui seca. Guardeu-
la en una bossa de paper i reutilitzeu-la com a màxim durant 2 dies.   
 
Quan la llenceu ha de ser en un contenidor habilitat amb tapa i senyalitzat que hi haurà 
a cada centre de treball. La retirada d’aquest material la farà el servei de neteja i, si no 
n’hi ha, qui designi la Direcció de cada CNL. 
 
 

2. Mascareta FFP2 
 
Com protegeix? 
 

És un equip de protecció individual que protegeix l’usuari de la inhalació de 
contaminants ambientals i dels agents patògens. Està dissenyada per filtrar de fora 
cap endins. 

 

 
 

Quan serà necessari dur mascareta FFP2? 

Heu de fer ús d’aquesta mascareta el personal que, segons l’avaluació de riscos, s’ha 

valorat que té un risc moderat d’exposició al coronavirus: en concret, són els  llocs 

d’atenció al públic i d’atenció als usuaris i als alumnes. Aquesta mascareta es pot utilitzar 

quatre dies si s’ha fet servir menys de quatre hores per jornada. Abans de guardar-la es 

pot vaporitzar amb solució d’alcohol de 70o. Deixeu-la assecar i conserveu-la en una 

bossa de paper. Només es podrà tornar a utilitzar quan s’hagi evaporat l’alcohol, estigui 

seca i s’hagin seguit les normes higièniques.  

Quan la llenceu ha de ser en un contenidor habilitat amb tapa i senyalitzat que hi haurà 
a cada centre de treball. La retirada d’aquest material la farà el servei de neteja i, si no 
n’hi ha, qui designi la Direcció de cada CNL. 
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Normes d’ús de les mascaretes i guants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Guants 

Els guants que es lliuren al personal són de nitril i compleixen la norma UNE ISO 374-

5. Inclouen la paraula “VIRUS” al costat o a prop del pictograma. Són guants d'un sol ús 

que han de ser retirats un cop utilitzats i s’han de llençar en un contenidor amb tapa 

habilitat i senyalitzat que hi haurà a cada centre de treball.   

Cal tenir en compte a no tocar-se la cara o la mascareta amb els guants.  

Es poden rentar amb aigua i sabó o amb els gels hidroalcohòlics. 

Quan els llenceu ha de ser en un contenidor habilitat amb tapa i senyalitzat. La retirada 
d’aquest material la farà el servei de neteja i, si no n’hi ha, qui designi la Direcció de 
cada CNL. 
 

Col·lació de la mascareta i dels guants: 
 
1r. Renteu-vos les mans amb aigua i sabó, en cas que no sigui possible feu servir gel 
hidroalcohòlic.  
2n. Les mascaretes quirúrgiques estan plegades en forma d'acordió. La part més rígida és 
la que s'ha de col·locar sobre el nas. Es col·loquen les gomes a les orelles -un truc per a les 
cares petites: si es creua la goma, s'ajusta millor- i es prem la part que queda sobre el nas 
per adaptar-la a la nostra cara. Finalment, s'estira l'acordió fins a la barbeta per tapar bé la 
boca. 
3r.Col·loqueu-vos la mascareta de manera que cobreixi bé la boca i el nas i ajusteu-la al 
nas. 
3r. Un cop col·locada la mascareta no la toqueu i poseu-vos els guants i si ho feu renteu-
vos bé les mans. 
4t. Si la mascareta està humida canvieu-vos-la. 
 

 

Retirada de la mascareta i dels guants: 
 
1r. Traieu-vos primer els guants agafant-los per la cara externa i girant-los del revés totalment. 
2n. Renteu-vos les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. 
3r. Traieu-vos la mascareta i llanceu-la o guardeu-la segons l’estat i l’ús. Es retira agafant la 
part del darrera de la mascareta o les cintes que la subjecten, sense tocar la part que pugui 
estar contaminada.  
4t. Renteu-vos novament les mans amb aigua i sabó o poseu-vos gel hidroalcohòlic. 
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Quan serà necessari dur els guants? 

Els guants no estan indicats per a tot el personal, sempre que es respectin les normes 

d’higiene de mans i de neteja i desinfecció d’espais i estris de treball. Estan indicats en 

l’atenció al públic i en el contacte d’objectes, estris i superfícies que no garanteixin estar 

desinfectats, com també en els casos de manipulació de materials, caixes i paquets dels 

quals no es coneix la procedència i no es pot garantir la higiene. 

Com posar-se i treure’s els guants de protecció  

 

 
 

4. Pantalla facial 
 
Segons l’avaluació de riscos d’exposició al virus que faci l’SPP i d’acord amb les tasques 
a desenvolupar i de les condicions del lloc o procés que s’hagi protocol·litzat, es 
recomanarà l’ús de pantalla facial. Aquest equip és d’ús individual i s’ha de netejar cada 
cop que s’utilitzi amb detergent o amb alcohol. 

 
Com protegeix?  

 
La pantalla facial protegeix tota la cara de possibles esquitxades i de les microgotes que 
generen les persones al respirar, tossir o esternudar. També protegeix en els processos 
de treball en què es puguin manipular caixes o altres productes emmagatzemats dels 
quals no es conegui la procedència o l’estat d’higiene. Per tant, es recomanen les 
pantalles, d’acord amb les avaluacions de riscos, en els llocs d’atenció al públic on no 
s’hagin instal·lat mampares perquè s'hi fan tasques amb mobilitat o perquè siguin llocs 
on no se'n poden instal·lar, i també en els processos de manipulació manual de caixes 
i altres suports dels quals no es pot garantir la higiene. La pantalla facial permet el 
moviment autònom del treballador/a. 
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Annex 12. FITXA INFORMATIVA DE RECOMANACIONS  PER A LA 

REINCORPORACIÓ PRESENCIAL DEL PERSONAL DEL CPNL 

L’objectiu d’aquest document és oferir les recomanacions post COVID-19 SARS CoV-2 

a tenir en compte i a seguir per a la reincorporació progressiva del personal del CPNL a 

l’activitat presencial a oficines. Aquestes accions s’aplicaran en la mesura que les 

normes dictades pel Govern i les autoritats sanitàries, així com el Pla de contingència i 

reincorporació progressiva  del CPNL, ho vagin fent possible. 

Aquestes mesures estaran sempre dirigides a la prevenció de la infecció per SARS CoV-

2 i a la resposta a l’aparició eventual de casos o contactes estrets amb persones 

contagiades.  

 

ABANS D’ANAR A TREBALLAR  

 Davant de qualsevol simptomatologia que pugui estar associada amb el COVID-

19 (tos, febre, dificultat per respirar, etc.)  
 contacta amb el telèfon 061 Salut Respon o bé amb el teu Centre 

d’Atenció Primària (CAP) i segueix les instruccions que et donin 
 informa’n el teu director/a o cap i el  Servei de prevenció del CPNL 

(servei.prevencio@cpnl.cat)  
 no vagis a treballar fins que et confirmin que no hi ha risc ni per a tu ni 

per als altres.  

 Com a mesura de prevenció, es recomana que cadascú es faci controls de 

temperatura periòdics abans de sortir del domicili.  

 Si has estat exposat al virus per contacte estret amb algú infectat o has compartit 

espai sense guardar la distància mínima de seguretat de 1,5 metres amb una 

persona positiva de COVID-19, tampoc has d’anar a treballar durant almenys els 

14 dies següents, encara que no mostris símptomes. Fes-te un seguiment per si 

apareixen signes de la malaltia i, en cas positiu, actua com es descriu més 

amunt.  

 En el recorregut de casa a la feina: 
 Si t’has de desplaçar en transport públic, recorda posar-te la mascareta i 

deixar la distància interpersonal de 1,5m o la distància màxima possible 

amb les altres persones   
 Si t’hasde desplaçar a peu, posa’t la mascareta  
 Si vas en moto o bicicleta posa’t la mascareta,  
 Si vas en cotxe, te l’hauràs de posar en cas que vagis acompanyat de 

persones de diferent unitat familiar. 

 

EN CAS DE DESPLAÇAMENT  

 Posa’t la mascareta i recorda guardar la distància interpersonal mínima de 1,5 

metres quan caminis pel carrer. 
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 Si et desplaces amb cotxe, has d’extremar les mesures de neteja del vehicle i 

has d’evitar que viatgi més d’una persona en cada filera de seients.  

 Si viatges en transport públic has de fer servir la mascareta i que guardis la 

distància de seguretat amb la resta de passatgers.  

 

QUAN ARRIBIS AL CENTRE DE TREBALL  

 Compliu amb totes les mesures de prevenció que us siguin indicades 

 Recorda mantenir la distància interpersonal de 1,5 metres i si ha de ser inferior 

utilitza l’EPI que t’hem proporcionat. En cas de fer atenció a l’usuari l’ús de la 

mascareta és obligatori. 

 Has d’entrar a l’edifici per la porta reservada per a l’entrada de personal.  

 Evita l’ús d’ascensors. Si l’has de fer servir, renta’t les mans després de prémer 

els botons. 

 Evita les salutacions amb contacte físic, especialmente l’encaixada de mans.  

 Quan arribis al despatx o a l’aula, si hi ha ventilació natural, obre la finestra i 

ventila per un temps de més de 5 minuts. Es recomana que la ventilació es faci 

a l’inici de l’activitat, a mitja jornada i en finalitzar-la.  

 Recorda rentar-te les mans amb aigua i sabó o amb solució alcohòlica 

desinfectant després d’obrir i tancar la finestra.  

 Eviteu, en la mesura que sigui possible, utilitzar equips, dispositius, estris i 

objectes d’altres treballadors. En cas que sigui necessari, augmenteu les 

mesures de precaució i, si podeu, desinfecteu-los abans d’usar-los. Si no és 

possible, renteu-vos les mans immediatament després d’haver-los fet servir. 

 Evita, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’una àrea 

concreta. 

 Fes servir les zones establertes de recepció i/o d’expedició de material.  

 Evita les reunions presencials, afavorint les videoconferències o altres sistemes 

no presencials. 

 Fes servir el cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a paperera per 

llençar tovalloles o mocadors d’un sol ús, guants i mascaretes.  

 Faciliteu el treball al personal de neteja quan abandoneu el vostre lloc deixant-

lo lliure d’objectes i qualsevol element que dificulti la neteja i la desinfecció.  

 Si noteu que comenceu a tenir símptomes, poseu-vos immediatament una 

mascareta, aviseu els vostres superiors jeràrquics o els serveis de prevenció i 

extremeu les precaucions, tant de distanciament social com d’higiene mentre 

esteu al lloc de treball 

 

SI HAS DE FER ACTIVITATS FORA DEL CENTRE DE TREBALL  

 Assegura’t que podràs fer la feina mantenint les condicions de distanciament 

social i d’higiene de mans i que podràs rentar-te-les tantes vegades com calgui 

(durant la feina i en acabat). 

 Demana al teu cap les normes existents en aquest centre per al control de la 

infecció i tot el material d’EPI que puguis necessitar per a protegir-te: guants, 

mascaretes, hidrogel desinfectant, i pantalla protectora, si convé.  
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 En els desplaçaments recorda mantenir les mateixes mesures de protecció que 

fas servir en desplaçar-te de casa a la feina i a la inversa (respecta la distància 

interpersonal, utilitza mascaretes, aplica les mesures de neteja en la utilització 

del cotxe propi, etc.) 

 
ATENCIÓ ALS USUARIS i RECEPCIÓ DE VISITES 

A més de les mesures de prevenció dels procediments generals aplicables a tots els 

centres, als llocs atenció presencial al públic s’hauran de complir les mesures i 

operacions següents:  

 S’establiran mecanismes de cita prèvia, sempre que sigui possible 

 S’han de limitar els aforaments de públic respectant els límits que imposin les 

autoritats sanitàries per a cada fase del procés de desconfinament 

 S’han de delimitar clarament les zones reservades al personal i les zones 

d’accés al públic. Es marcarà cada àrea amb línies a terra, amb cordes o amb 

balises amb cinta 

 S’han d’instal·lar mampares de protecció en els espais on no es pugui garantir 

el manteniment de la distància de seguretat entre el personal i el públic. Quan 

l’activitat no faci possible aquesta instal·lació, es recomana l’ús de les pantalles, 

conjuntament amb els EPI 

 El personal ha de vetllar perquè les persones usuàries respectin l’ús d’aquests 

elements i mantinguin les distàncies de seguretat. S’aconsella posar una línia a 

terra a un metre del punt d’atenció al públic 

 El personal que fa atenció al públic disposarà de mascareta FFP2 i guants de 

nitril. Aquests equips de protecció es posaran i es trauran seguint les instruccions 

del Protocol equips de protecció individual, rentat de mans i utilització del gel 

hidroalcohòlic 

 s’han de rentar les mans o utilitzar el gel hidroalcohòlic que hi haurà a les 

zones de treball abans de posar-se els equips de protecció individual.   
 s’ha de respectar l’ordre en què es col·loquen els EPI: primer la 

mascareta i després els guants  

 Cal posar cura en la manipulació de la documentació aportada per les persones 

usuàries. Cal utilitzar safates per a intercanviar documentació 
 De tant en tant es pot desinfectar els guants fregant-los amb gel 

hidroalcohòlic 

 No s’ha de compartir material d’oficina com ara bolígrafs i, si s’ha de fer, caldrà 

desinfectar els materials després de cada utilització i renta-se les mans després 

de cada tasca, encara que es portin guants. 

 

UTILITZACIÓ DELS ESPAIS COMUNS  

 En utilitzar els espais comuns (recepció, ascensor, lavabos, etc.) recorda 

mantenir la distància social de 1,5 metres i portar la mascareta.   

 Si utilitzes la màquina de cafè o el dispensador d’aigua recorda rentar-te les 

mans abans i després de prémer els botons.  
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 Recorda netejar aquell material que hagis de compartir i recorda rentar-te les 

mans després de fer-ho. Es recomana no compartir estris, sempre que sigui 

possible.  

 Evita  la  manipulació  i consum d’aliments al centre de treball. 

 Renta amb aigua i sabó els estris del menjador, si són reutilitzables. Es 

recomana que cadascú porti els seus estris. 

 

EN ACABAR LA JORNADA DE TREBALL  

 Ventila el despatx durant més de 5 minuts abans de marxar.  

 Recorda rentar-te les mans després d’obrir i de tancar la finestra.  

 Deixa la taula el màxim de recollida possible per tal de facilitar la feina al personal 

de neteja.   

 Surt del centre per la porta indicada com a  sortida del personal.  

 Pren les mesures de l’apartat desplaçaments d’aquest document per tornar a 

casa.  

 

 

 



 
 

 
 

Annex 13.  INSTRUCCIONS PER ALS USUARIS DEL CPNL 
 
 
 

• Es recomana l'automesurament de la temperatura 

abans de venir al CPNL. 

• No es podrà accedir als centres del CPNL amb 

simptomatologia de COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea etc.) o si s’ha estat en 

contacte directe amb un positiu confirmat o amb 

simptomatologia compatible en els 14 darrers dies. 

• Es recomana portar bolígraf de casa. 

• Renteu-vos les mans amb gel hidroalcohòlic a 

l’entrar i al sortir del centre. 

• L’ús de mascareta és obligatori per accedir als 

espais del CPNL. 

• Seguiu les indicacions dels recorreguts de circulació. 

• Observeu i seguiu les instruccions que trobareu a 

l’edifici. 

• Respecteu la distància social de 1.5 metres entre 

persones. 

• En cas d’evacuació de l’edifici: seguiu les 

instruccions del personal i les senyalitzacions 

d’emergència. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servei de Recursos Humans 

Servei de Prevenció 

 

 

 

 

 

Pla de contingència i reincorporació progressiva CPNL (represa)   
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Annex 14. Fitxa informativa sobre l’ús dels lavabos  

 
Ús dels lavabos 
 

• Mantingueu sempre obertes les portes que donen accés als lavabos. 
• Després de la seva utilització, no tanqueu amb pany les portes de les cabines, 

deixeu-les ajustades. 
 
 
Abans d’anar al lavabo 
 

• Si porteu guants, traieu-vos-els. 

• Renteu-vos les mans amb aigua i sabó o amb el gel de solució hidroalcohòlica. 

• Si preveieu que us podeu creuar amb algú, poseu-vos la vostra mascareta 
personal (quirúrgica). 

• No toqueu cap superfície. 
 
 
Durant la utilització dels lavabos 
 

• Toqueu el mínim de superfícies possible. 

• Abans de prémer el botó de descàrrega d’aigua abaixeu la tapa de l’inodor. 

• Després renteu-vos les mans amb aigua i sabó. 

• Netegeu totes les superfícies de contacte (aixeta, pom, polsador, inodor, etc.) amb 
aigua i sabó o amb el gel hidroalcohòlic que trobareu a prop.  

• L’extractor ha d’estar encès durant tota la jornada laboral.  
 
 
Productes i material disponible als lavabos 
 

• Sabó 

• Gel hidroalcohòlic (a prop) 

• Paper higiènic 

• Paper eixugamans 

• Cubell amb tapa i pedal 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Annex 15. Fitxa informativa sobre l’ús dels menjadors i cuines al centres de 

treball del CPNL 

 
 
L’ús de les cuines i de les sales de menjador queda limitat a les tasques d’escalfament 
de menjar i neteja de vaixella. El personal que hagi de dinar o d’esmorzar podrà fer-ho, 
excepcionalment, al seu lloc de treball.  
 
És molt important que 
 

• Limiteu  l’ús  del  menjador  sempre  que  sigui  possible,  i eviteu  la  manipulació  
i consum d’aliments al centre de treball. 

• Mantingueu en tot moment la distància de seguretat de 1,5 metres.  

• No compartiu estris. 
• Us renteu les mans abans i després d’utilitzar el microones, la torradora o la 

màquina de cafè. 

• Netegeu les superfícies de contacte que hàgiu tocat (microones, mànec de la 
nevera, màquina de cafè, aixeta, torradora, etc.) amb sabó o hidrogel. 

• No feu ús de les fonts d’aigua. 
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Annex 16. Fitxa informativa sobre desplaçaments del personal del CPNL pel 

territori 

 

Aquesta fitxa informativa és específica per a tot el personal que per motiu de 
servei, en l’exercici de les seves funcions, han d’efectuar desplaçaments pel 
territori i relacionar-se amb persones alienes a l’organització.  
 

A més de les mesures de prevenció dels procediments generals aplicables a tots 
els llocs, durant els desplaçaments cal extremar les precaucions per mantenir les 
distàncies de seguretat amb les persones interlocutores i evitar el contacte amb 
objectes i entorns físics no controlats. Així, doncs: 
   

• Cal evitar els desplaçaments innecessaris.   
• S’ha de mantenir la distància mínima de 1.5m amb les persones 

interlocutores.   
• Cal evitar encaixades de mans i qualsevol tipus de contacte físic.   
• Cal evitar, en la mesura que sigui possible, estar espais no ventilats amb 

altres persones.   
• No s’ha d’anar a llocs confinats no controlats.   
• No s’han de tocar objectes aliens, però si cal fer-ho es farà amb guants i es 

desinfectaran amb gel hidroalcòlic abans i després de l’ús.   
• Si es manipula documentació o objectes que s’hagi de traslladar als centres 

de treball caldrà sotmetre’ls a un període de quarantena de 14 dies.  
 
I per a complir amb el que s’ha exposat caldrà disposar un kit personal amb:   
 

o Guants de nitril   
o Mascareta quirúrgica   
o Gel hidroalcohòlic 

 

Aquests equips protecció s’utilitzaran seguint les instruccions del Protocol equips 
de protecció individual, rentat de mans i utilització del gel hidroalcohòlic.  
 
Caldrà avisar quan els equips de protecció i el gel hidroalcohòlic s’hagin acabat 
per tal de reposar els kits.  
 
Sempre que sigui possible es rentaran les mans amb aigua i sabó, quan no sigui 
possible s’utilitzarà el gel hidroalcohòlic.  
  
Si els desplaçaments són en transport públic col·lectiu (portar kit personal), caldrà 
respectar les mesures preventives que fixin les autoritats sanitàries i de transport, 
i en tot cas: 
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• És obligatori utilitzar mascareta quirúrgica en els desplaçaments amb 
transport públic, dins dels vehicles si hi aneu acompanyats, a les estacions, 
parades i passadissos. També es recomana l’ús de guants.   

 

• Cal evitar el contacte amb altres persones, sobretot si manifesten 
simptomatologia.   

• Cal mantenir la distància de seguretat, sempre que sigui possible.   
• S’ha de procurar no seure al davant d’una altra persona.   
• S’ha de procurar tocar al menys possible les parts comunes i en sortir 

aplicar-se gel hidroalcohòlic.  
  
Si el desplaçament  és a peu almenys caldrà portar la mascareta quirúrgica, per 
si no es pot mantenir la distanciació recomanada de 1.5 metres.  
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Annex 17. Fitxa informativa sobre l’ús dels vestidors 

  

Preferentment, els vestidors seran per a ús del personal extern de servei dels edificis: 
personal de neteja i de vigilància.  

 
 

• Abans d'entrar al vestidor traieu-vos els equips de protecció individual que hàgiu 
utilitzat i llenceu els que siguin d’un sol ús a les papereres amb tapa i pedal.   

 

• Abans d’entrar al vestidor renteu-vos bé les mans amb aigua i sabó per minimitzar 
el risc de contagi sobre les superfícies.   

 

• Utilitzeu el vestidor de forma individual.   
 

•  Cal que truqueu a la porta per assegurar-vos que no hi ha ningú.  
 

• Abans de guardar la roba a la taquilla, és recomanable vaporitzar-la una mica amb 
alcohol de 70º i deixar-la evaporar.  

  

• Durant la utilització del vestidor toqueu el mínim de superfícies possible.   
 

• Un cop hagueu fet ús del vestidor haureu de fer una desinfecció del lloc atès que 
la neteja general d’aquest espai no es farà cada cop que s’usi,  si bé s’intensificarà 
com a la de la resta de l’edifici. Ruixeu amb el vaporitzador d’alcohol de 70º tots 
els punts on hagueu tingut contacte de forma directa o amb la roba (seient, maneta 
de la porta, etc.).  Quan el vestidor resti desocupat deixeu la porta i la finestra 
obertes per facilitar una bona ventilació de l’espai  

  
 



 

 

SOL·LICITUD DE TELETREBALL (1/2) 
 

D’acord amb les mesures recollides al Pla de contingència i reincorporació progressiva a la fase de represa del CPNL 
de 9 de juliol de 2020 
Cognoms i nom NIF 

 
Categoria 

CNL i delegació, servei o oficina 

Jornada setmanal i horari inicial 

 
EXPOSO: 

 
1. Que vull teletreballar, sempre tenint en compte les mesures de flexibilització, sistema de torns i normativa vigent quant 
a temes de salut i organització de la feina, i sobretot en el que està descrit a l’apartat a.1 Mesures de reorganització 
interna i flexibilitat horària en la prestació de serveis presencials del Pla, en l’opció setmanal següent que assenyalo amb 
una X: 
 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 

     

 
En cas de sol·licitar més de tres jornades setmanals de teletreball, heu d’indicar-ne el motiu: 

 
Soc personal sensible segons l'adaptació del lloc de treball per motius de salut proposada en l'informe tècnic 
sobre mesures de prevenció, adaptació i protecció per sensibilitat al SARS-CoV-2 emès pel servei de prevenció 
propi del CPNL. 

Tinc fills menors de 14 anys i els centres educatius són tancats. 
 

Tinc persones dependents o amb discapacitat a càrrec i el centre on estava ingressat no és en funcionament 
ordinari. 

 

DECLARO QUE: 
 

1. Em comprometo a respectar el pla personal de treball que estableixi la direcció del CNL, la directora d’àmbit o el/ 
la cap de servei. 

 
2. Em comprometo a respectar i a aplicar la normativa, les instruccions i les recomanacions sobre ciberseguretat, 
prevenció de riscos laborals i protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat vigents al CPNL  i  especialment 
en els recollits en els materials de formació i autoformació virtual sobre teletreball en matèria de prevenció de riscos 
laborals, ciberseguretat i seguiment de tasques als teletreballadors i comandaments que el CPNL posa a disposició del 
seu personal. 

3. (Només en el cas de sol·licitar més de 3 dies de teletreball) Compleixo els requisits fixats a l’apartat a.1 Mesures de 
reorganització interna i flexibilitat horària en la prestació de serveis i que adjunto la documentació corresponent. 

 
SOL·LICITO acollir-me a la modalitat de teletreball que he assenyalat més amunt. 

Data: 

 
No cal que signeu aquesta sol·licitud. Un cop emplenada, guardeu les dues pàgines en format PDF amb el nom de 
SOL·LICITUD TELETREBALL COGNOMS I NOM i envieu-la a la direcció del CNL, la directora d’àmbit o el/la cap de servei i 
adjunteu-hi, la documentació corresponent, si escau, en format PDF. 

 
Mitjançant la tramesa a la direcció del CNL, la directora d’àmbit o el/la cap de servei, n’assumiu el contingut com a persona 
interessada i us hi identifiqueu a efectes de tramitació. 

 
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (en PDF) 

Fotocòpia del llibre de família (fills menors de 14 anys i personal dependent o amb discapacitat a càrrec) 
Certificat del centre de gent gran o persones amb discapacitat conforme no és en funcionament ordinari 



 

 
 

RESOLUCIÓ SOL·LICITUD DE TELETREBALL (2/2) 
(per emplenar per la direcció del CNL, la directora d’àmbit o el/la cap de servei) 

 
 

D’acord amb el que preveu el punt 5. Modalitat organitzativa de teletreball del Pla, 
 
 

autoritzo la petició de teletreball. 
 

autoritzo parcialment la petició de teletreball (v. apartat de motivació). 
 

denego la petició de teletreball (v. apartat de motivació). 
 
 
 

Motivació (en cas d’autorització parcial o denegació) 
 

 
 

La direcció de CNL, la directora d’àmbit o el/la cap de servei (signatura electrònica) 
 
 

Un cop emplenat i signat, guardeu aquest document en format PDF i torneu-lo a la persona sol·licitant, 
afegint SIGNAT al nom del document.  
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Addenda 1 al Pla de contingència i reicorporació del personal en la 
fase represa.  
 
Mesures davant el rebrot de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-
2 a determinats municipis de la comarca del Segrià i a determinats 
barris de l’Hospitalet de Llobregat. 

 
 
 
El Pla de contingència i reincorporació progressiva del CPNL en la fase represa de data 9 de 

juliol  que inclou modificacions al Pla de contingència i reincorporació progressiva del CPNL de 

data 27 de maig per adaptar-se a les directrius fixades  pel Decret 63/2020, de 18 de juny, de 

la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, preveu en el seva 

introducció apartat 1 del pla, que davant la incertesa sobre l’evolució de la pandèmia i en funció 

de l’evolució de la crisi sanitària, d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària 

i el PROCICAT l’adaptació del pla.   

 

De conformitat amb el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 

22 d’octubre, de salut pública i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la 

COVID-19, i vista la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s’adopten noves 

mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, La Granja d’Escarp, 

Seròs, Soses i Torres de Segre, i d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern 

del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles 

emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública i de 

protecció civil i en virtut de les competències normativament atorgades, i vista la Resolució 

SLT/1699/2020, de 15 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19 en els barris de La 

Torrassa, La Florida i Collblanc de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat 

 

Per tot això, s’adopten les següents mesures que ha d’acomplir el personal que treballi al CNL 

de Lleida i el personal que tingui el seu domicili als territoris de la comarca del Segrià descrits 

anteriorment i en els barris de La Torrassa, La Florida i Collblanc de la ciutat de L’Hospitalet de 

Llobrega, i que seran d'aplicació mentre estiguin vigents les mesures urgents per fer front al risc 

de brots de la COVID-19 aprovades per Decret llei 27/2020 de 13 de juliol o se’n dicti un altre:  

 

• Evitar els desplaçaments del personal. que tingui la seva residència habitual o presti 

serveis en dependències i centres de treball ubicats en els municipis de Lleida ciutat, 

Alcarràs, Aitona, La Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre i en els barris de 

La Torrassa, La Florida i Collblanc de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. 

• El personal vulnerable al risc d’infecció per contagi al SARS CoV-2 faci teletreball. 

• Que tot el personal del centre faci,  de forma preferent, teletreball,  només es farà 

presencialment les proves dels cursos homologats, per ser considerades proves oficials 

inajornables  

a) Dins el perímetre afectat, únicament es poden prestar serveis presencials 

quan no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball.  

b) En els casos en què les dependències i centres de treball restin ubicats en el 

perímetre afectat i el domicili habitual fora d’aquest, o a l’inrevés, la prestació de serveis 

presencials únicament tindrà lloc per garantir el funcionament regular dels serveis 
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essencials a què fa referència el punt 1 de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol. 

Els serveis essencials d’aquests centres són: la realització de les proves homologades 

atès que els nostres usuaris poden necessitar el certificat per accedir al món laboral  i 

per aquest motiu són inajornables.  

 

 

S’informaran el personal que presti serveis no essencials del fet que poden accedir o sortir fora 

dels municipis afectats exclusivament durant les primeres 24 hores, computables a partir de les 

16 hores del dia 15 de juliol de 2020, als efectes de recollir els elements imprescindibles per al 

desenvolupament del teletreball.  

 

 

 

 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/represa-de-la-

normalitat/mesures-brot-segria/ 

 

 

 
 
Barcelona, 16 de juliol de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/represa-de-la-normalitat/mesures-brot-segria/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/represa-de-la-normalitat/mesures-brot-segria/
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Addenda 2 al Pla de contingència i reincorporació del personal en la 
fase represa.  
 
Mesures d’aplicació al personal del CPNL davant el rebrot de la 
pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 a determinats municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els municipis de la comarca de la 
Noguera i determinats municipis de la comarca del Segrià 
 
El Pla de contingència i reincorporació progressiva del CPNL en la fase represa de data 9 de 

juliol  que inclou modificacions al Pla de contingència i reincorporació progressiva del CPNL de 

data 27 de maig per adaptar-se a les directrius fixades  pel Decret 63/2020, de 18 de juny, de 

la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de 

represa, preveu en el seva introducció apartat 1 del pla, que davant la incertesa sobre l’evolució 

de la pandèmia i en funció de l’evolució de la crisi sanitària, d’acord amb les instruccions o 

directrius de l’autoritat sanitària i el PROCICAT es prendran mesures específiques d’adaptació 

del pla.   

 

De conformitat amb el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 

22 d’octubre, de salut pública i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la 

COVID-19,  

 

un cop  vista la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s’adopten noves mesures 

especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 als següents municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan 

Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet 

de Llobregat, Montcada i Reixa, Santa  Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona 

i d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT 

per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en 

el marc de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil i en virtut de les 

competències normativament atorgades,  

 

i un cop vista la Resolució SLT/1747/2020, de 18 de juliol, per la qual s’adopten mesures 

especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 

COVID-19 en els municipis de la comarca de La Noguera excepte els municipis d'Artesa de 

Segre, Vilanova de Meià, Baldomà, Alentorn, Cabanabona, Gualter, Oliola, Sanahuja, Vilanova 

de l'Aguda i Ponts, i a determinats municipis de la comarca del Segrià, en concret: els Alamús, 

Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, 

Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, 

Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova del Segrià, Vilanova de la 

Barca. Igualment, i a les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat, dependents 

del municipi de Lleida. 

 

La direcció del CPNL adopta les següents mesures que ha d’acomplir el personal que tingui la 

seva residència habitual o presti serveis en els centres de treball ubicats en els municipis a què 

fan referència les resolucions SLT/1746/2020 i SLT/1747/2020, de 17 de juliol i de 18 de juliol, 

respectivament, en específic als:  CNL de Barcelona, CNL Eramprunyà (en concret al SLC de 

Sant Boi de Llobregat i al SLC de Viladecans), CNL El Prat de Llobregat, CNL Roses (en concret 

al SLC de Sant Joan Despí, SLC de Sant Just Desvern i SLC d’Esplugues de Llobregat), CNL 

de Cornellà de Llobregat, CNL de l’Hospitalet, CNL Vallès Occidental (en concret al SLC de 
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Montcada i Reixac), CNL L’Heura, CNL de Badalona i Sant Adrià i CNL de Lleida:   

 

 Evitar els desplaçaments del personal. que tingui la seva residència habitual o presti 

serveis en dependències i centres de treball ubicats en els municipis citats anteriorment. 

 El personal vulnerable al risc d’infecció per contagi al SARS CoV-2 faci teletreball. 

 Que tot el personal dels CNL i SLC afectats facin, de forma preferent, teletreball:  

 a) Dins el perímetre afectat, es poden prestar serveis presencials quan, per la 

naturalesa de l’activitat no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball. En aquest 

sentit es farà de forma presencial: les proves finals dels cursos homologats atès que 

són considerades proves oficials inajornables, les tasques de registre del CPNL que es 

realitzen a SC i l’atenció al públic que es realitzarà preferiblement de forma telefònica i  

digital i, en  cas que no sigui possible, s’haurà de fer de forma presencial  amb cita prèvia 

i respectant les distàncies de seguretat, els límits d’aforament, i la resta de mesures de 

seguretat i higiene previstes en el Pla de contingència i reincorporació progressiva del 

CPNL en fase de represa.     

b) La prestació de serveis en la modalitat de teletreball és regeix pel que disposa 

el Pla de contingència i reincorporació progressiva del CPNL en fase de represa.  

 

Aquestes mesures són vigents fins que es dicti una nova resolució que modifiqui o deixi sense 

efecte les resolucions SLT/1746/2020 i SLT/1747/2020. 
 

Aquesta addenda deixa sense efectes l’addenda 1 de mesures davant el rebrot de la pandèmia 
del coronavirus SARS-CoV-2 del Pla de contingència i reincorporació progressiva del CPNL en 
fase de represa a determinats municipis de la comarca del Segrià i a determinats barris de 
l’Hospitalet de Llobregat. 
 
Aquesta addenda és  aplicable al personal que tingui la seva residència habitual o presti serveis 
en dependències i centres de treball ubicats en els territoris afectats per les Resolucions 
SLT/1746/2020 i SLT/1747/2020 i será d’aplicació  als CNL i centres de treball que es vegin 
afectat per d’altres resolucions dictades per l’autoritat sanitària en els mateixos termes 
establerts en les resolucions abans esmentades.  
 
 
 
 
 
Barcelona, 19 de juliol de 2020 
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Addenda 3 al Pla de contingència i reincorporació del personal en la 
fase represa.  
 
Mesures d’aplicació al personal del CPNL davant el rebrot de la 
pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 als municipis de Figueres i de 
Vilafant, de la comarca de l’Alt Empordà, i al municipi de Sant Feliu de 
Llobregat. 
 
El Pla de contingència i reincorporació progressiva del CPNL en la fase represa de data 9 de 

juliol  que inclou modificacions al Pla de contingència i reincorporació progressiva del CPNL de 

data 27 de maig per adaptar-se a les directrius fixades  pel Decret 63/2020, de 18 de juny, de 

la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de 

represa, preveu en el seva introducció apartat 1 del pla, que davant la incertesa sobre l’evolució 

de la pandèmia i en funció de l’evolució de la crisi sanitària, d’acord amb les instruccions o 

directrius de l’autoritat sanitària i el PROCICAT es prendran mesures específiques d’adaptació 

del pla.   

 

De conformitat amb el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 

22 d’octubre, de salut pública i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la 

COVID-19,  

 

un cop  vista la Resolució SLT/1748/2020, de 19 de juliol, per la qual s’adopten noves mesures 

especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 als següents municipis: Figueres i Vilafant, de la comarca de l’Alt Empordà  i d'acord 

amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a 

emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc 

de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil i en virtut de les competències 

normativament atorgades,  

 

i un cop vista la Resolució SLT/1749/2020, de 19 de juliol, per la qual s’adopten mesures 

especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 

COVID-19 al municipi de Sant Feliu de Llobregat.. 

 

La direcció del CPNL adopta les següents mesures que ha d’acomplir el personal que tingui la 

seva residència habitual o presti serveis en els centres de treball ubicats en els municipis a què 

fan referència les resolucions SLT/1748/2020 i SLT/1749/2020, totes dues de 19 de juliol, en 

específic al:  CNL de Girona (afecta al SCC de l’Alt Empordà i al l’OC de Figueres) i al CNL 

Roses:   

 

• Evitar els desplaçaments del personal. que tingui la seva residència habitual o presti 

serveis en dependències i centres de treball ubicats en els municipis citats anteriorment. 

• El personal vulnerable al risc d’infecció per contagi al SARS CoV-2 faci teletreball. 

• Que tot el personal dels CNL i SLC afectats facin, de forma preferent, teletreball:  

 a) Dins el perímetre afectat, es poden prestar serveis presencials quan, per la 

naturalesa de l’activitat no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball. En aquest 

sentit es farà de forma presencial: les proves finals dels cursos homologats atès que 

són considerades proves oficials inajornables, les tasques de registre del CPNL que es 



 

Pla de contingència i reincorporació progressiva CPNL en fase de represa/Addenda 3 

realitzen a SC i l’atenció al públic que es realitzarà preferiblement de forma telefònica i  

digital i, en  cas que no sigui possible, s’haurà de fer de forma presencial  amb cita prèvia 

i respectant les distàncies de seguretat, els límits d’aforament, i la resta de mesures de 

seguretat i higiene previstes en el Pla de contingència i reincorporació progressiva del 

CPNL en fase de represa.     

b) La prestació de serveis en la modalitat de teletreball és regeix pel que disposa 

el Pla de contingència i reincorporació progressiva del CPNL en fase de represa.  

 

Aquestes mesures són vigents fins que es dicti una nova resolució que modifiqui o deixi sense 

efecte les resolucions SLT/1748/2020 i SLT/1749/2020. 
 

Aquesta addenda és  aplicable al personal que tingui la seva residència habitual o presti serveis 
en dependències i centres de treball ubicats en els territoris afectats per les Resolucions 
SLT/1748/2020 i SLT/1749/2020 i serà d’aplicació  als CNL i centres de treball que es vegin 
afectat per d’altres resolucions dictades per l’autoritat sanitària en els mateixos termes 
establerts en les resolucions abans esmentades.  
 
 
 
 
 
Barcelona, 20 de juliol de 2020 
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