CIRCULAR_26

Prevenció de Riscs Laborals (reactivació activitats no essencials)
-actualitzat 18.04.2020El Congrés dels Diputats, en sessió d’11 d’abril de 2020, ha autoritzat la pròrroga de l’estat
d’alarma fins les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020. La pròrroga se sotmetrà a les mateixes
condicions establertes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,modificat pel
Reial decret 465/2020, de 17 de març, i pel Reial decret 476/2020, de 27 de març. (text consolidat
RD 463/2020).
Amb motiu d’aquesta pròrroga hem considerat que la documentació següent pot ser del vostre
interès:
 El Govern d'Espanya, a través del Ministeri de Sanitat, ha publicat una Guia de bones

pràctiques en centres de treball per a prevenir els contagis del COVID-19 coincidint amb la
reincorporació als centres de treball dels treballadors i les treballadores d'activitats no essencials
que no puguin teletreballar.

La guia recull les mesures més essencials d'higiene i distància interpersonal per a aplicar abans,
durant i després de l'assistència al treball.
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 Igualment, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL) ha elaborat, en col·laboració

amb la Conselleria de Salut, un conjunt de guies per als diferents sectors per a establir mesures
preventives i facilitar així la reactivació de les activitats laborals i l'adequació a la nova situació
que causarà la reincorporació d'aquestes activitats no essencials.

 Mesures preventives per al sector de Comerç en relació a l’alerta per COVID 19 (SARS-CoV-2)
 Mesures preventives per al sector de Empreses de Seguretat i Vigilància en relació a l’alerta per COVID
19 (SARS-CoV-2)
 Mesures preventives per al sector de Recollida de Residus Sòlids Urbans en relació a l’alerta per COVID
19 (SARS-CoV-2)
 Mesures preventives per al sector de Construcció en relació a l’alerta per COVID 19 (SARS-CoV-2)
El 18.04.2020, la Conselleria de Salut i Consum ha publicat nova resolució mitjançant la qual
s'actualitza el Protocol de Mesures preventives Sanitàries per limitar la propagació i el contagi de la
COVID-19 en el sector de la construcció aprovat per l'Ordre conjunta de la consellera de Salut i Consum
i dels consellers de Model Econòmic, Turisme i Treball, i de Mobilitat i Habitatge de 25 de març de 2020.
Aquest Protocol recull les mesures preventives sanitàries per a les empreses, en els desplaçaments, les
que han d'adoptar els treballadors els professionals i els tècnics col·legiats.
Amb caràcter previ a la represa de l'activitat empresarial, les empreses han de facilitar als treballadors
el Qüestionari previ a la incorporació per a treballadors.
Destacar que en el cas que a l'obra en qüestió no es compleixin les normes de compliment obligat que
estableix aquest Protocol o no se segueixin les indicacions que preveu el document d'individualització,
el coordinador de seguretat i salut ha de comunicar aquest fet al contractista. Si una vegada feta

aquesta comunicació es manté l'incompliment, correspon al personal tècnic competent posar-ho en
coneixement de les autoritats competents, així com, si escau, ordenar la suspensió de l'activitat si
s'aprecià un risc greu i imminent.
Al respecte, és d’interès el document següent: CSCAE- CGATE. Recomanacions de suport a les
actuacions en matèria de seguretat i salut en obres de construcció a conseqüència de la crisi sanitària
provocada pel covid-19
 Mesures preventives per al sector de Transport en relació a l’alerta per COVID 19 (SARS-CoV-2)
 Mesures preventives per al sector de Neteja en relació a l’alerta per COVID 19 (SARS-CoV-2)
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 Com a novetat de darrera hora, s’ha publicat en el BOE de d’avui l'Ordre SND/340/2020, de
12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres
d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a
persones no relacionades amb aquesta activitat.
Amb aquesta Ordre s'estableix la suspensió de tota classe d'obra que suposi una intervenció en
edificis existents, en els supòsits en els quals en l'immoble en el qual hagin d'executar-se es trobin
persones no relacionades amb l'activitat d'execució de l'obra, i que, a causa de la seva ubicació
permanent o temporal, o a necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o unes
altres, puguin tenir interferència amb l'activitat d'execució de l'obra.
Entenem al respecte que les obres que se suspenen són les d’intervenció en edificis en els quals
hi hagi persones alienes a la construcció per evitar el contacte entre aquestes i les persones
treballadores a fi de reduir el risc de contagi.
S'exceptuen d'aquesta suspensió les obres d’intervenció en edificis existents en les quals, per
circumstàncies de “sectorització” de l'immoble, no es produeixi cap interferència amb les
persones no relacionades amb l'activitat de l'obra.
També queden exceptuats els treballs i les obres puntuals que es realitzin en els immobles amb
la finalitat de realitzar reparacions urgents d'instal·lacions i avaries, així com les tasques de
vigilància.
Us mantindrem informats sobre qualsevol nota o interpretació que es realitzi respecte a aquesta
nova Ordre Ministerial.
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