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Criteri operatiu nº 102/2020 sobre mesures i actuacions de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a situacions 
derivades del nou Coronavirus (SARS-CoV-2) 

 

 

 

El 18 de març s  el Criteri operatiu nº 102/2020 sobre mesures i actuacions de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social relatives a situacions derivades del nou Coronavirus (SARS-CoV-2). 

 

A continuació, resumim els principals aspectes a tenir en compte en aquest criteri operatiu:  

GRUPS DE RISC 

 

El document es remet als diferents escenaris de risc en els que es poden trobar les persones 

treballadores incloses Procediment d actuació per als serveis de prevenció de riscos 

laborals en front a l exposició al nou envolupat pel Ministerio de Sanidad.  

 

 que document està en fase de revisió i/o de substitució per 

un nou. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 Normativa sanitària. 

Fa referència a la Llei orgànica 3/1986, de 14 d abril, de mesures de salut pública i als documents 

tècnics que publica el Ministerio de Sanidad i que estan en continua revisió en funció de l avaluació 

i la nova informació que es disposi. 

 

NOTA: Als efectes d  criteri de la ITSS els documents tècnics del Ministerio de Sanidad són 

d obligat compliment. 

 

 Normes de Seguretat i Salut en el treball aplicables a les ocupacions amb risc d exposició. 

S enumera tota la normativa general aplicable (Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Reglament de 

Serveis de Prevenció, disposicions mínimes equips de protecció i llocs de treball etc..) i 

Barcelona, dijous 19 de marc de 2020. 
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remarca especialment el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores 

contra la exposición de los agentes biológicos durante el trabajo. 

 

ACTUACIONS EN LES EMPRESES 

 

estableixen les actuacions de les empreses en la situació actual, distingint entre: 

 

 Llocs de treball en els que existeix risc d exposició professional al SARS CoV 2. 

 

 Per a aquestes empreses resulta d aplicació el Real Decreto 664/1997, de 12 de maig, 

sobre la protecció dels treballadors, a més de la resta de normativa de seguretat i salut en 

el treball. 

 

 Fonamentalment es refereixen als serveis d assistència sanitària (compresos els 

desenvolupats en aïllament, trasllats, tasques de neteja, cuina, eliminació de residus, 

transport sanitari, etc.), laboratoris i treballs funeraris. 

 

 Les empreses han avaluar el risc d exposició al nou coronavirus i seguir les 

recomanacions que sobre el particular emeti el servei de prevenció, seguint a més les 

pautes i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries. 

 

 No obstant això, no e realitzar una aplicació literal del Art. 4.2 del Real Decreto 

664/1997, no sent necessari revisar l avaluació cada vegada que es produeixi una infecció 

o malaltia. 

 

 Resulten exigibles totes les obligacions contingudes en el Capítol II del Real Decreto 

664/1997. 

 

 El document, remet Procediment d actuació per als serveis de prevenció de 

riscos laborals en front a l exposició al nou elaborat pel 

Ministerio de Sanidad i que està disponible en la seva web. 

 

 Llocs de treball que no impliquen risc d exposició professional al SARS CoV 2. 

 

 Les diferents mesures de seguretat aprovades pel Ministerio de Sanidad i que poden ser 

publicades en endavant, tenen caràcter obligatori. En concret reitera la remissió al 

Procediment d actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals en front a 

l exposició al nou actualment es troba en revisió. 

 

 Així mateix, s aplicar les mesures fixades per  de 9 de març de 2020 del 
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Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud per a zones amb transmissió 

comunitària significativa de coronavirus: 

 

 Realització de teletreball sempre que sigui possible. 

 Revisió i actualització dels plans de continuïtat de activitat laboral davant 

Emergències. 

 Flexibilitat horària i plantejar torns esglaonats per a reduir les concentracions de 

treballadors. 

 Afavorir les reunions per videoconferència. 

 

ACTUACIONS DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL. 

 Respecte a les mesures a adoptar per les empreses.  

 

Es manté la distinció anterior entre empreses amb exposició laboral al Coronavirus i la resta 

d empreses. 

 

A) En empreses que desenvolupen activitats en les que la infecció per agents biològics pot 

constituir un risc professional, la Inspecció de Treball i Seguretat Social actuarà conforme a 

criteris comuns. 

 

B) En la resta de les empreses  manera, en resposta a les   

denuncies o comunicacions que es puguin presentar: 

 

 No és d aplicació el Real Decreto 664/1997, d exposició a agents biològics. 

 Comprovar el compliment de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals enumerada 

anteriorment, aplicable a riscos laborals de caràcter ordinari. 

 Verificar l adopció de les mesures acordades per les Autoritats Sanitàries. 

 Finalitzades les actuacions comprovatòries es procedirà de la següent manera: 

 Si existeixen incompliments de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, es 

procedirà segons els criteris comuns. 

 Si existeixen incompliments de les mesures fixades per les autoritats sanitàries, 

es procedirà a informar als responsables de l empresa de les mesures fixades per 

les autoritats sanitàries i a advertir de l obligatorietat d aplicar-les. 

En cas de mantenir-se l incompliment, s informarà a les Autoritats 

Sanitàries competents (l article 11 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

Prevenció de Riscos Laborals) que podran tancament preventiu de les 

instal·lacions, establiments, serveis i indústries suspensió de l exercici 

d activitats així com la iniciació del corresponent procediment sancionador les 

mesures (Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública). 
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 Respecte a les mesures a adoptar en exercici de l activitat inspectora.  

 

 S evitarà la visita als centres de treball. 

 Si s estima necessària per la Jefatura de la Inspecció, la realització de la visita, els criteris a 

aplicar són: 

 

 Adoptar les mesures de prevenció (utilització de EPIS) determinades per les 

Autoritats Sanitàries, segons el nivell de risc fixades en l avaluació de riscos i 

planificació preventiva. 

 S exclouen els inspectors/es i subinspectors/es, que pertanyin a grups que, 

segons indicacions del Ministerio de Sanidad, presenten major probabilitat de tenir 

complicacions, així com inspectores i subinspectores embarassades o lactants. 

 A més, quan realitzin les visites hauran de: 

o Seguir les recomanacions i mesures acordades per les autoritats sanitàries i 

laborals per als centres de treball en general. 

o Si són centres de treball en els que és d aplicació el RD 664/97, d agents biològics, 

i entrar en contacte amb el personal que pugui estar més exposat a malalts 

de COVID 19, adoptaran les mesures habituals en aquest centre i seguiran les 

recomanacions sanitàries específiques. 
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