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1. INTRODUCCIÓ 

El següent Pla de Contingència té un caràcter general, en ell s'estableixen les directrius que 
han de guiar l'actuació de l'Ajuntament de Begues, treballadors/es i recursos preventius per 
garantir la seguretat i salut durant l'exercici de l'activitat, en relació al seu potencial exposició al 
Covid -19. 

Conseqüentment, l'Ajuntament de Begues, ha d'identificar els processos essencials de la seva 
activitat i determinar l'equip presencial mínim de treballadors/es per així mantenir el 
funcionament de l'Ajuntament i controlar el mateix temps l'exposició a l'Covid-19. 

A més, haurà de planificar les mesures a implantar i modificar, si cal, els procediments de treball 
pertinents, per aconseguir dur a terme la represa de l'activitat, mantenint unes adequades 
condicions de seguretat. 

Tot això es recull en el present Pla de Contingència/ protocol que detalla les mesures raonables, 
exigides per les autoritats sanitàries per impedir el risc de contagi.  

Aquesta activitat preventiva ha de ser prèvia a la tornada a l'activitat i ha de contenir 
mesures addicionals d'aplicació i seguiment diari. Aquest pla de contingències ha de ser 
consensuat entre l’Ajuntament de Begues i representants dels treballadors. En cas de manca 
de consens, cal utilitzar els mecanismes legals establerts d'informació, consulta i 
participació, abans de la seva aplicació.  

El present pla serà objecte de seguiment constant per l'Ajuntament de Begues i la 
representació dels treballadors, podent ser convenient la constitució d'una comissió de 
seguiment de la mateixa, en què hi hagi delegats/des de prevenció o representació tècnica. 

Pel que fa a les mesures establertes per les autoritats sanitàries per impedir el risc de 
contagi, cal assenyalar que, l'Ajuntament de Begues ha de subministrar els equips de 
protecció individual (EPI) adequats, necessaris i suficients per a les operacions de treball a 
realitzar, a més de vetllar pel ús efectiu dels mateixos (art. 17.2. de la Llei 31/95 PRL). 

L'existència d'EPIS (mascaretes, pantalles, guants ...) i/o mesures de protecció col·lectiva 
(barreres, pantalles PVC ...) posades a disposició, d'ús obligat en els centres de treball i / o 
en les activitats que sigui necessari, ha de ser condició prèvia per a la represa de l'activitat. 

El present document pot ser susceptible de futures actualitzacions, per això, cal 
consultar al responsable de prevenció de riscos per les darreres actualitzacions Alhora, 
aquest pla es subordina, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats 
sanitàries i de l’evolució del pla d’emergències PROCICAT, per emergències associades a 
malalties transmissibles emergents amb potencial alt de risc.  
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2. CONSTITUCIÓ / MANTENIMENT / MODIFICACIÓ DEL 
COMITÈ DE SEGUIMENT  

Es constitueix / manté / modifica el Comitè de Seguiment de les mesures del Pla de 
contingència, que farà el seguiment i avaluació de les mesures de desconfinament per 
COVID. 

Aquest Comitè de Seguiment, presidit per l’Alcaldia, comptarà amb representants dels 
següents serveis:  

• Regidories a determinar per alcaldia 
• Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals  
• Cap de Serveis Tècnics 
• Cap dels Serveis Jurídics / Secretaria, 
• Cap de la Policia Local 
• Recursos Humans  
• Àrea TIC  
• Assessorament extern a determinar per Alcaldia 

En paral·lel, i en funció de les necessitats de cada etapa, es podran constituir subcomitès o 
grups de treball que tindran com a finalitat analitzar, proposar i abordar necessitats 
específiques, i realitzar, si s’escau, el seguiment de les mesures que determini el Comitè de 
Seguiment.  

 

Espai de treball remot del comitè de seguiment: 

Per tal d’abordar possibles contingències, s’establirà un espai de treball no presencial per al 
Comitè de Seguiment que permeti el treball en xarxa de forma remota. 

Comunicació als treballadors 

Un cop activada cada fase, s’avisarà mitjançant correu electrònic personalitzat a tot el 
personal de l’Ajuntament de Begues, per tal que tinguin coneixement de la nova situació. 
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3. INCORPORACIÓ PRESENCIAL AL LLOC DE TREBALL 

ABANS DE REINCORPORAR-SE PRESENCIALMENT AL LLOC DE TREBALL 

1. Si el treballador/ra presentés qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat al 
respirar, etc.) que pogués estar associada amb el COVID-19 no ha d'acudir a la feina 
i ha de contactar amb el telèfon d'atenció a l'COVID-19 del Departament de Salud o 
amb el seu centre d'atenció primària i seguir les seves instruccions. No s’ha d'acudir 
al seu lloc de treball fins que es confirmi que no hi ha risc pel treballador/ra o pels 
altres. 
 

2. Si el treballador/ra ha estat en contacte estret (convivents, familiars i persones que 
hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre el cas presentava símptomes a una 
distància menor de 2 metres durant un temps de al menys 15 minuts) o has 
compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb una persona afectada 
pel COVID-19, tampoc has d'acudir al teu lloc de treball, fins i tot en absència de 
símptomes, per un espai de al menys 14 dies. Durant aquest període has de fer un 
seguiment per si apareixen signes de la malaltia. 
 

3. L’Ajuntament de Begues enviarà llista de control als treballadors sobre el 
Covid-19, dies abans de la seva reincorporació laboral, per detectar possibles 
casos o fer seguiment (s’incorpora en annex). 
 

4. A totes les dependències municipals s'haurà de mesurar la temperatura abans 
d'entrar (a partir de 37,3º no poden exercir cap activitat durant la permanència de 
la febrícula) i realitzar vigilància passiva continuada dels símptomes, per personal 
designat (encarregats, comandaments intermedis ...). Davant de qualsevol dubte 
s’ha de consultar com procedir al 061 i en cas de Covid-19 positiu o contacte estret 
amb positiu o sospitós, seguir les indicacions de les autoritats sanitàries. 
 

5. Si el treballador/ra es vulnerable per edat, per estar embarassada o per patir 
afeccions mèdiques anteriors (exemple: hipertensió arterial, malalties 
cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o 
immunodepressió) no hauràs d'acudir a centre de treball. En cas que no puguis 
realitzar les teves tasques a distància, haureu de contactar amb el teu metge de 
capçalera perquè acrediti, si s'escau, que efectivament has romandre en una situació 
d'aïllament a efectes laborals i, si així fos, es considerarà una situació assimilada a 
accident de treball per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal. 
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DESPLAÇAMENTS A LA FEINA 

1. Sempre que es pugui els treballadors hauran de prioritzar les opcions de mobilitat 
que millor garanteixin la distància interpersonal d'aproximadament 2 metres. Per 
aquesta raó, és preferible en aquesta situació el transport individual. 
 

2. Si el treballador va a la feina caminant, amb bicicleta o moto, no cal que porti 
mascareta. Haurà de guardar la distància interpersonal quan vagi caminant pel 
carrer. 
 

3. S'eliminaran o evitaran els viatges no essencials. A més, s'ha de reduir al mínim el 
nombre de desplaçaments a través de mesures organitzatives (veure punt mesures 
organitzatives) per la qual cosa s'haurà de flexibilitzar l'organització de la feina per 
així poder reduir el nombre de dies amb presència física en el centre de treball. 
 

4. Si el desplaçament del treballador és en un turisme/vehicle particular: 
− Extrema les mesures higièniques abans d'accedir a el vehicle i a el baixar (neteja 

de peus, volant, palanca de canvi, neteja de mans ...) i mantingues una neteja 
periòdica de el vehicle. 

− És preferible viatjar només una sola persona per vehicle. Podran desplaçar dues 
persones al mateix vehicle particular si desenvolupen la seva activitat laboral en 
el mateix centre de treball i sempre respectant la mesura d'un ocupant per fila de 
seients i situats a la distància màxima (en diagonal una de l'altra). 
 

5. Si es fa ús de transport públic s'hauran de seguir les següents indicacions: 
− En els viatges en autobús, públic o d'empresa, metro o tren: guarda la distància 

interpersonal amb els teus companys de viatge, garantir al menys 1,5 m de 
distància. En el cas dels autobusos públics, el conductor ha de vetllar perquè es 
respecti la distància interpersonal. 

− És recomanable utilitzar una mascareta higiènica, no mèdica, si vas en transport 
públic. Si no es disposa d'mascarillas2, es farà ús de peces o mascaretes 
elaborades a casa (amb desinfecció diària). 

− Cal reforçar la higiene i desinfecció de mans abans d'accedir al transport públic i 
després de sortir. 
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Recomanacions d'ús de transport públic per part de les autoritats de transport 
públic i els operadors: 

− Eviteu utilitzar el transport públic si: es troba malament, pertany a un grup de risc o si 
té algun símptoma compatible amb la malaltia. 

− Si la seva activitat li ho permet, treballi i faci gestions a distància. Si s'ha de desplaçar, 
eviti les hores punta si és possible. 

− Preveure un temps més llarg del que és habitual per als desplaçaments en transport 
públic, ja que, per evitar aglomeracions, es poden limitar els accessos i augmentar els 
controls de seguretat. 

− Ús de mascareta o similar, mentre utilitza el transport públic, dins dels vehicles, a les 
estacions, parades i passadissos. 

− Procureu mantenir una distància de seguretat amb els altres usuaris de mínim 1,5m. 
− En les instal·lacions de transport públic, quan circuli pels passadissos / espais, faci-ho 

per la seva dreta, deixant espai amb els usuaris que circulen en sentit contrari. 
− A les escales mecàniques / cintes transportadores: mantenir una sola fila, sense avançar 

els que estiguin davant. 
− No omplir els ascensors. 
− Mentre s'espera: 

• Fer una cua ordenada i pacient en els passos d'entrada/sortida de mitjans de 
transport públic (metro, autobús, tren ...) i distribuir-se en tota la seva longitud 
per mantenir la màxima separació amb la resta dels usuaris. 

• Deixar un espai ampli davant les portes i permetre que els usuaris que surten ho 
puguin fer amb comoditat. 

• Entrar sense aglomerar sessió: el conductor esperarà. Deixar espai a l'usuari que 
el precedeixi quan validi. 

− A l'interior del mitjà de transport: 
• Procureu no seure davant d'una altra persona, no ocupar el passadís entre 

seients, per facilitar els desplaçaments i deixar lliure l'accés a les cabines dels / 
de les maquinistes. 

• Respectar la distància de seguretat, no seure en els seients confrontats amb altres 
usuaris si estan ocupats i, en el possible, seure en fileres diferents. 

• Si s'arriba l'ocupació màxima: no pujar i esperar el següent. 
• És convenient tenir la menor interacció possible amb els usuaris / treballadors de 

el mitja de transport. 
− Al sortir del transport públic, rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o amb un gel 

hidroalcohòlic quant pugui. 
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ALSSDIFERENTS ESPAIS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT 

1. Les tasques i processos laborals s'han de planificar perquè els treballadors puguin 
mantenir la distància interpersonal d'aproximadament 2 metres: a l'entrada, a la 
sortida i durant la permanència en el lloc de treball. És important, reduir el nombre de 
treballadors/es presents de forma simultània quan sigui necessari, per garantir la 
distanciació entre els mateixos. 
 

2. Identificar els serveis essencials i organitzar equips de treball separats, per evitar una 
possible afectació de virus col·lectiva i així garantir la seva disponibilitat 
 

3. La represa de l'activitat ha guiar-se pel principi de minimització de el risc. Per tant, la 
reincorporació a la normalitat d'aquelles activitats que comportin risc d'aglomeració s'ha 
de produir en últim lloc. En tot cas, s'ha d'evitar la realització d'activitats que 
impliquin aglomeracions de persones. 
 

4. Els moviment dels treballadors entre els diferents espais interiors i llocs de treball 
dels edificis i entre els propis edificis de l’Ajuntament s’han de reduir als estrictament 
necessaris. 
 

5. Prioritzar la incorporació a la feina dels treballadors d'acord amb els criteris 
establerts per les autoritats sanitàries. 

 
6. L’Ajuntament de Begues ha de esglaonar/flexibilitzar els horaris el màxim 

possible si l'espai de treball no permet mantenir la distància interpersonal en els torns 
ordinaris, contemplant possibilitats de redistribució de tasques i / o teletreball. 

 
7. S'haurà de facilitar el teletreball i les reunions per telèfon o videoconferència, 

especialment si el centre de treball no compta amb espais on els treballadors puguin 
respectar la distància interpersonal. 

 
8. S'ha de garantir la seguretat i salut dels/les treballadors/es especialment sensibles 

(T.E.S.) enfront de la Covid-19, i ha de reflectir aquest criteri en l'avaluació de riscos. 
La seva incorporació ha d'estar vinculada a les indicacions del servei de prevenció 
i un cop s'hagin adoptat les mesures preventives. 
 

9. Garantir la transmissió d'informació al personal treballador: protocols, nous 
procediments i mesures a aplicar per evitar el risc de contagi (elaborar i distribuir 
material, fer xerrades informatives...). 
 

10. Reduir el temps de permanència en el centre de treball a el mínim possible. 
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11. Netejar i desinfectar els llocs de treball, especialment les zones comunes i les 
superfícies de treball compartides. Les instal·lacions es netejaran com a mínim un cop 
al dia i depenent del  
seu ús, per exemple, a cada canvi de torn. Els menjadors, després de cada servei, els 
lavabos depenent de l'ús, augmentarà la freqüència diària 
 

12. Analitzar la distribució i organització dels llocs de treball per garantir que es pot 
mantenir la distància de seguretat en totes les àrees d'ús comú (s’incorpora en annex). 
 

13. Identificar les tasques de difícil manteniment de distància de seguretat i buscar 
possibles solucions (exemple: barreres físiques, elements de separació entre 
persones, modificar la forma d'executar la tasca (mecanitzar, utilitzant equips de treball 
que permetin separar els / les treballadors / es ...), l'ús d'EPIS, etc.). (s’incorpora en 
annex) 
 

14. La utilització d'equips de protecció respiratòria i altres tipus de màscares 
quirúrgiques i/o higièniques, haurà de seguir obligatòriament, les indicacions 
establertes en l'avaluació de riscos o les recomanacions de l'autoritat sanitària. El seu 
ús és recomanable, en general, als llocs de treball amb espais compartits (especialment 
superfícies de treball) o quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de 
les distàncies de seguretat mínimes establertes. No és imprescindible utilitzar mascareta 
durant la teva jornada laboral si el tipus de treball no ho requereix i si es manté la 
distància interpersonal. 
 

15. Quan qualsevol dels espais de l’Ajuntament de Begues s’obri al públic, s’hauran 
d'implementar mesures per minimitzar el contacte entre les persones 
treballadores i els ciutadans o públic. Caldrà ajustar-se a les següents 
consideracions: 
 
− L'aforament màxim ha de permetre complir amb el requisit de distància 

interpersonal. 
− Quan sigui possible, s'habilitaran mecanismes de control d'accés a les entrades. 
− Tot el públic, inclòs el que espera, ha de guardar la distància interpersonal. 
− L'Ajuntament de Begues ha de facilitar EPIS quan els riscos no es puguin evitar o no 

puguin limitar suficientment per mitjans tècnics, de protecció col·lectiva o mitjançant 
mesures d'organització de la feina. 

− Els EPIS han de ser adequats a les activitats i treballs a desenvolupar. 
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4. MESURES ORGANITZATIVES 

 
Generals 

 
1. D'acord amb la normativa de riscos laborals, caldrà informar al personal de 

manera fefaent, actualitzada i habitual de les recomanacions sanitàries que han de 
seguir. 
 

2. Cal proveir al personal dels productes d'higiene necessaris per poder seguir les 
recomanacions individuals, adaptant-se a cada activitat concreta. Amb caràcter general, 
s'ha de mantenir un aprovisionament adequat de sabó, solució hidroalcohòlica i 
mocadors d'un sol ús. 
 

3. Cal mantenir un aprovisionament suficient de material de neteja per poder 
escometre les tasques d'higienització reforçada diàriament, com lleixiu i productes 
autoritzats per desinfectar 
 

4. Cal comptar amb aprovisionament suficient de material de protecció, especialment 
guants i mascaretes, per al personal quan així ho indiqui el servei de prevenció i, molt 
concretament, el més exposat (personal de cara a el públic ...). 
 

5. S'hauran d'adoptar mesures específiques per minimitzar el risc de transmissió a les 
persones treballadores especialment sensibles (T.E.S.) quan hagin hagut d'acudir 
al centre de treball. 
 

6. És aconsellable realitzar la identificació del risc d'exposició a virus de les diferents 
activitats de l’Ajuntament, adoptant mesures de protecció en cada cas, segons la 
normativa aplicable en cada moment. A més, s'haurà de planificar una cadena de 
substitucions per possibles baixes de personal com a conseqüència de la pandèmia, 
identificant els recursos humans disponibles per mantenir els serveis essencials. 
 

7. Coordinació d'Activitats Empresarials: Totes les mesures adoptades per a evitar el 
contagi de l'Covid-19 s'han de fer extensives a altres treballadors que accedeixin a centre 
de treball (proveïdors, subcontractistes, empreses d'obres, serveis o autònoms ...) i de 
la mateixa manera, s'ha de garantir que els treballadors propis quedin protegits quan es 
desplacin a realitzar el seu treball en altres centres de treball d'altres empreses o clients. 
 

8. Es recomana la designació d'una persona de la direcció, o d'una treballador/a, 
per realitzar la coordinació de les activitats excepcionals de prevenció durant la 
crisi de l'Covid-19, que sigui punt de referència per al conjunt dels / les treballadors / es 
de l'empresa. Es recomana portar un registre escrit de les accions que es prenguin. 
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MesuresZrelacionades amb les zones comunes 

Les zones comunes (accés, passadissos, ascensors, vestuaris, lavabos, menjador ...) 
requereixen una atenció especial per evitar el risc de contagi, per la major probabilitat 
d'entrar en contacte amb superfícies, objectes contaminats i de contacte directe entre 
persones. Entre les mesures a adoptar s'inclouen, quan procedeixi, les següents: 

1. Establir zones d'entrada i sortida diferenciades per evitar l'aglomeració de personal 
i garantir les distàncies de seguretat. 
 

2. Flexibilitzar horaris i entrades per torns 
 

3. Evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar. 
 

4. Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada. 
 

5. Facilitar els accessos als espais, si pot ser amb sistemes mecànics o deixant, quan sigui 
possible les portes obertes, de manera que s'utilitzin les manetes el menys possible. 
 

6. Fomentar l'ús de les escales en lloc de l'ascensor. 
 

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

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

9. Disposar cubs oberts o amb tapa d'accionament amb pedal com a paperera per tirar 
tovalloles i / o mocadors d'un sol ús. 
 

10. Netejar les superfícies freqüentment amb aigua i lleixiu i incrementar la freqüència 
de desinfecció de terra i de les superfícies amb major contacte amb les mans. 
 

11. Establir zones de descans preveient un aforament màxim que permeti mantenir una 
distància interpersonal superior a 2 m. 
 

12. Limitar l'ús de zones per menjar, sempre que sigui possible, així com la manipulació 
i consum d'aliments en el centre de treball. Planificar un ús escalonat de zones comuns. 
 

13. Els estris del menjar o beure, si són reutilitzables, s'han de rentar amb aigua calenta i 
sabó. 
 

14. Establir sistemes per recordar la necessitat de mantenir la distància de seguretat (ex. 
Cintes blanques / vermelles, cartells, etc.) 
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Mesures relacionades amb les zones de treball 

1. Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada. 
 

2. Evitar, sempre que sigui possible, traslladar-se o moure’s entre diferents espais 
interiors o entre edificis. 
 

3. Reduir la possibilitat de contacte interpersonal (acotar i senyalitzar espais, 
barreres de separació físiques, redistribució i separació de taules i mobiliari ...), garantint 
una separació superior a 1,5m, fins i tot en les vies de circulació interiors. 
 

4. L'ús d'eines, equips de treball, material d'oficina, telèfons .... serà 
preferiblement individual. En cas contrari, caldrà descontaminar després de cada ús. 
 

5. Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d'una àrea 
concreta. 
 

6. Quan sigui possible s'establirà una zona de recepció i una zona d'expedició de material 
separades. 
 

7. És prohibit les visites externes no relacionades amb la feina. 
 

8. Evitar les reunions presencials, afavorint les videoconferències o altres sistemes no 
presencials. 
 

9. Si la valoració del risc per infecció per Covid-19 indica la necessitat d'utilitzar EPIS davant 
el risc de contagi per Covid-19, s'ha de garantir la seva distribució i que els treballadors 
estiguin correctament formats i informats sobre el seu ús. 
 

10. En locals amb accés a el públic: adoptar mesures per garantir la distància de seguretat 
o instal·lar elements de separació: entre les persones treballadores i els ciutadans (ex. 
Mampares de PVC, metacrilat o similar). 
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Recomanacions als treballadors 

1. Compleix amb totes les mesures de prevenció que t'indiqui l’Ajuntament de Begues. 
 

2. Manté la distància interpersonal (aprox. 2 metres). 
 

3. Evita la salutació amb contacte físic, inclòs el donar la mà. 
 

4. Evita, en la mesura del possible, utilitzar equips i dispositius d'altres treballadors. 
En cas que sigui necessari, augmenta les mesures de precaució i, si pots, desinfectar-
los abans d'usar-lo.  

 
 
Si no és possible, renta't les mans immediatament després d'haver-los fet servir.  
 

5. Renta't freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb una solució 
hidroalcohòlica. És especialment important rentar-se després de tossir o esternudar o 
després de tocar superfícies potencialment contaminades. Tracta que cada rentat duri al 
menys 40 segons. 
 

6. Cobreix-te el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús al 'tossir i esternudar, i 
llença’l a continuació a una galleda/contenidor d'escombraries que compti amb 
tancament. Si no disposes de mocadors empra la part interna del colze per no 
contaminar les mans. 
 

7. Evita tocar-te els ulls, el nas o la boca. 
 

8. Facilita el treball al personal de neteja quan abandonis el teu lloc, aclarint la taula el 
màxim possible. 
 

9. Llençar qualsevol deixalla d'higiene personal -especialment, els mocadors d’un sol us- 
de forma immediata a les papereres o contenidors habilitats. 
 

10. Si comences a notar símptomes, avisa als teus companys i superiors, extrema les 
precaucions tant de distanciament social com d'higiene mentre estiguis en el lloc de 
treball i contacta immediatament amb el servei de prevenció de riscos laborals de 
l’Ajuntament, el teu metge d'atenció primària o amb el telèfon d'atenció a l'Covid-19 del 
Departament de Salut. 
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MesuresZd'higiene en el centre de treball 
 
1. S'han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les dependències  i, com a 

mínim, de forma diària i per espai de cinc minuts. És recomanable reforçar la neteja dels 
filtres d'aire i augmentar el nivell de ventilació dels sistemes de climatització per renovar 
l'aire de manera més habitual. 
 

2. És convenient reforçar les tasques de neteja i desinfecció dels espais de treball de 
forma periòdica, amb especial incidència en superfícies d'ús comú (ex. finestres, poms 
de portes, passamans en escales ...), així com tots els aparells d'ús habitual pels 
empleats, des de comandaments de maquinària a taules, impressores i ordinadors. 
Aquesta neteja hauria intensificar-se en espais on accedeixin persones externes a 
l'empresa: zones de recepció de materials, lavabos, zones d'espera ... 
 

3. Cal netejar l'àrea de treball usada per un empleat en cada canvi de torn o jornada. 
 

4. Els detergents habituals són suficients, també es pot contemplar l'ús de lleixiu o altres 
productes desinfectants. 
 

5. En tot cas, s'ha d'assegurar una correcta protecció amb el personal de neteja. Totes les 
tasques han de realitzar-se amb mascareta i guants d'un sol ús. 
 

6. Coordinar amb la empresa de neteja que un cop finalitzada la neteja, i després despullar-
se de guants i mascareta, el personal de neteja realitzi una completa higiene de mans, 
amb aigua i sabó, al menys 40-60 segons. 
 

7. En cas dels uniformes de treball o similars, seran embossats i tancats, i es 
traslladaran fins al punt on es faci la seva rentat habitual, es recomana un rentat amb 
un cicle complet a una temperatura d'entre 60 i 90 graus. 
 

8. Durant la jornada: Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús i llençar-los 
a una galleda amb tapa d'accionament amb pedal, o amb la cara interna el colze al tossir 
o esternudar i rentar-se les mans de seguida. 
 

9. Garantir la disponibilitat i fàcil accés a aigua i sabó i / o solucions desinfectants per a la 
neteja de mans, distribuïdes per l'empresa. 
 

10. Rentar-se les mans amb aigua i sabó de forma freqüent i sempre abans d'accedir i a 
l'abandonar el lloc de treball. 
 

11. Cal extremar la higiene personal en lavabos i dutxes. 
 

12. NEVERES: Pel que fa a les neveres, cal posar avisos a les portes per tal que el personal 
no deixi en l’interior els maletins i bosses tèrmiques porta aliments. Cal deixar el menjar 
únicament i exclusiva en tapers o dins de bosses de tela, de paper o de plàstic. 
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5. COMUNICACIÓ INTERNA  

Amb l’objectiu de donar a conèixer de forma racional i concisa les recomanacions i mesures 
adoptades, es duran a terme les següents accions de comunicació adreçades tant als 
treballadors/es de l’Ajuntament com a les persones externes:  

1. Intranet. Habilitació d’un espai específic a la intranet on es posi a l’abast del personal el 
Pla de contingència, instruccions i tota la informació que es consideri d’interès.  

• Es valorarà la creació de bústia específica. Es posarà a disposició del personal de 
l’Ajuntament una adreça de correu electrònic per a la resolució de dubtes i la recepció 
de suggeriments o queixes vinculades a la situació específica. 

• Comunicació via correu electrònic. Quan es produeixin circumstàncies 
extraordinàries, i en tot cas, en el canvi de fases previstes en el present pla de 
contingència, s’adreçarà un correu electrònic a tot el personal del Departament 
informant de la situació  

• Cartells informatius genèrics. Es distribuiran als espais comuns de les dependències 
de l’Ajuntament, tals com vestíbul d’entrada, ascensors, sales de reunions de cada 
planta. 

2. Als accessos als edificis, es fixaran recomanacions respecte salutacions i distàncies 
interpersonals.  

3.  Cartells informatius específics. Es col·locaran a:  

• Lavabos, amb recomanacions de rentar-se les mans.  
• L’entorn de les fotocopiadores, amb recomanacions del seu post ús.  

•  Àrees d’office, amb recomanacions sobre la manipulació de microones, neveres, 
neteja de taules i altre mobiliari un cop utilitzats. 

•  Punts de dispensació d’aigua, respecte la manipulació de les botelles d’ús personal 

 

Liberto Mas García PLA DE CONTINGENCIA DE REINCORPORACIÓ 
DE PERSONAL 

Segell Departament Tècnic 

 

 

Técnic/a Superior en PRL 
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6. ANNEXOS 
 

- ANNEX I: FITXES RESUM 
- ANNEX II: CRITERIS PER LA REINCORPORACIÓ DEL PERSONAL 
- ANNEX III: MODEL UTF-DECLARACIO_TREBALLADOR_SENSIBLE-CoV-2 
- ANNEX IV: DARRERA AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ DE L´ACTIVITAT 

PREVENTIVA  
- ANNEX V: MODEL DE CRONOGRAMA D’IMPLANTACIÓ 



 

 
AJUNTAMENT DE BEGUES  

 

PLA DE CONTINGÈNCIA DE DESCONFINAMENT COVID19 

AJUNTAMENT DE BEGUES 
CODI: 30042020 DATA REDACCIÓ INICIAL: 30/04/2020 

DATA DEL PLA: 30/04/2020 VERSIÓ: 01 

ACTIVITAT:  ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

LLOC DE TREBALL: GENERAL A TOTS ELS LLOCS DE TREBALL 

ABAST:: TOTES LES DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE BEGUES 

1 

 

ANNEX I - FITXES RESUM D’ACCIONS/CRITERIS PREVENTIUS  

Alhora de valorar la reincorporació progressiva/esgraonada a la normalitat laboral pel que fa als 
treballadors dels diferents serveis de l’Ajuntament de Begues es tindran en compte els següents criteris 
PREVENTIUS i de seguretat en reincorporació dels treballadors al seu lloc de treball: 

A- ABANS DE REINCORPORAR-SE A LA FEINA 

1 Treballador/ra presentés qualsevol simptomatologia NO es reincorporà 

2 
Treballador/ra ha estat en contacte estret amb algú amb COVID NO es 
reincorporà  a una primera fase 

3 Enviar als treballadors UTF-DECLARACIO_TREBALLADOR_SENSIBLE-CoV-2 

4 
Mesurar la temperatura als treballadors abans d'entrar a qualsevol dependència 
municipal 

5 
Treballador TES no podrà reincorporar-se. La seva incorporació ha d'estar 
vinculada a les indicacions del servei de prevenció i un cop s'hagin adoptat les 
mesures preventives 

6 Informar i fer partícips del pla als representants sindicals dels treballadors 
 

B- DESPLAÇAMENTS A LA FEINA 

1 Prioritzar les opcions de mobilitat que garanteixin la distància interpersonal de  2 m 

2 Eliminar o evitar els viatges no essencials 

3 Preferible viatjar només una sola persona per vehicle 

4 Es recomana higienitzar els vehicles  

5 En transport públic garantir distancia interpersonal de com a mínim 1.5m 

6 Reforçar la higiene i desinfecció de mans abans d'accedir al 'transport públic o 
privat 

 

C- ALS DIFERENTS ESPAIS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT 

1 Planificar tasques i processos laborals perquè els treballadors mantinguin la 
distància interpersonal de 2 metres 

2 Identificar els serveis essencials i organitzar equips de treball separats, per evitar 
una possible afectació de virus col·lectiva 

3 Identificar i evitar la realització d'activitats que impliquin aglomeracions de 
persones 
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4 Esglaonar/flexibilitzar els horaris el màxim possible per evitar entrar al mateix 
temps 

5 Facilitar el teletreball i les reunions per telèfon o videoconferència 

6 

Garantir la seguretat i salut dels/les treballadors/es TES. La seva incorporació ha 
d'estar vinculada a les indicacions del servei de prevenció i un cop s'hagin adoptat 
les mesures preventives 

 

7 Garantir la transmissió d'informació als treballadors 

8 Netejar i desinfectar periòdicament els llocs de treball 

9 Identificar les tasques de difícil manteniment de distància de seguretat i buscar 
possibles solucions 

10 Utilització d'equips de protecció individual EPI’s 

11 Minimitzar el contacte entre les persones treballadores i els ciutadans 
 

D- MESSURES ORGANITZATIVES 

1 Informar al personal 

2 Proveir al personal dels productes d'higiene 

3 Aprovisionament suficient de material de neteja i material de protecció 

4 Identificació del risc d'exposició a virus de les diferents activitats de l’Ajuntament 

5 Coordinació d'Activitats Empresarials (proveïdors de serveis) 

6 Designació d'una persona de la direcció, o treballador/a, per realitzar la 
coordinació de les activitats excepcionals de prevenció 

7 Establir zones d'entrada i sortida diferenciades si és possible 

8 Limitar al imprescindible els desplaçaments del personal entre zones del mateix 
edifici i entre els diferents edificis de l’Ajuntament. 

9 Flexibilitzar horaris i entrades 

10 Evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar 

11 Garantir la ventilació adequada dels locals 

12 Deixar, quan sigui possible les portes obertes, 

13 Fomentar l'ús de les escales 

14 Preveure llocs on netejar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució 
hidroalcohòlica 
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15 Preveure llocs separats on deixar, si s’escau, la roba de treball i la de carrer 

16 Disposar cubs oberts o amb tapa d'accionament amb pedal 

17 Incrementar la freqüència de desinfecció de terra i de les superfícies amb major 
contacte 

18 Establir zones de descans preveient un aforament màxim 

19 Limitar l'ús de zones per menjar 

20 Establir sistemes per recordar la necessitat de mantenir la distància de seguretat 

21 L'ús d'eines, equips de treball, material d'oficina, telèfons .... serà preferiblement 
individual 

22 Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d'una àrea 
concreta 

23 És prohibit les visites externes no relacionades amb la feina 

24 Evitar les reunions presencials, afavorint les videoconferències 

25 
Als locals amb accés a el públic: adoptar mesures per garantir la distància de 
seguretat o instal·lar elements de separació: entre les persones treballadores i els 
ciutadans 

26 Reforçar les tasques de neteja i desinfecció dels locals municipals  
 

E- RECOMANACIONS / OBLIGACIONS ALS / DELS TREBALLADORS 

1 Complir amb totes les mesures de prevenció que t'indiqui l’Ajuntament de Begues 

2 Limitar els desplaçaments entre àrees del mateix edifici o entre edificis de 
l’Ajuntament. 

3 Mantenir la distància interpersonal de 2 metres. 

4 Evitar utilitzar equips i dispositius d'altres treballadors 

5 Rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb solució hidroalcohòlica 

6 Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús al tossir i esternudar 

7 Evita tocar-te els ulls, el nas o la boca i extremar la higiene personal 

8 Facilitar el treball al personal de neteja 

9 Llençar deixalla d'higiene personal de forma immediata a les papereres o 
contenidors habilitats 

10 Si es noten símptomes, avisar als teus companys i superiors 
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ANNEX II CRITERIS PER A LA REINCORPORACIÓ DEL PERSONAL  

Alhora de valorar la reincorporació progressiva/esgraonada a la normalitat laboral pel que fa als 
treballadors dels diferents serveis de l’Ajuntament de Begues es tindran en compte els següents criteris: 

 CRITERI DE RISC PER LA SALUD – PERSONAL ESPECIALMENT SENSIBLE (TES) 

Els treballadors/res que declarin ser TES no podran reincorporar-se fins que les autoritats sanitàries 
determinin la fi de la pandèmia. Si el seu lloc de treball ho permet podran mantenir el teletreball. 
Concretament s’entén per TES el personal que pateix: 

 Diabetis 

 Malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió 

 Malaltia hepàtica crònica 

 Malaltia pulmonar crònica 

 Malaltia renal crònica 

 Immunodeficiència 

 Càncer en fase de tractament actiu 

 Embaràs 

 Sospita poder patir algun dels punts anteriors 

CRITERI DE EDAD 

Els treballadors major de 60 anys seran els darrers en reincorporar-se presencialment al seu lloc de treball 
sempre que organitzativament no realitzi una tasca essencial i/o no pugui ser substituït presencialment 
per un company.  

 Majors de 60 anys 

CRITERI DE CONCILIACIÓ FAMILIAR 

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, en el títol IV fa referència a la necessitat  de fomentar 
mesures de conciliació de la vida familiar. En aquest sentit els treballadors que acrediten alguna de les 
següents situacions seran els darrers en reincorporar-se presencialment al seu lloc de treball sempre que 
organitzativament no realitzi una tasca essencial i/o no pugui ser substituït presencialment per un 
company. 

 Treballadors a càrrec de menors de edat fins als 14 anys 

 Treballadors a càrrec de persones grans dependents 

 Treballadors a càrrec de familiars malalts 
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CRITERI DE RESIDÈNCIA 

La minimització de la mobilitat entre territoris és una de les accions de més importància aper evitar la 
transmissió del virus. Per aquesta raó els treballadors que acrediten alguna de les següents situacions 
seran els darrers en reincorporar-se presencialment al seu lloc de treball sempre que organitzativament 
no realitzi una tasca essencial i/o no pugui ser substituït presencialment per un company. 

 Treballadors amb residència habitual fora de la comarca  

 Treballadors amb residència habitual fora del nucli urbà 

 

 



 
 
 

 

Begues  a _____ de_____________ de 2020

 
Sr/ra _______________________, amb  DNI _________________, treballador/a d’aquest 

AJUNTAMENT, amb telèfon __________________ i correu electrònic 

___________________________, 

DECLARA: 

1. Que, en l'aplicació de mesures de protecció col·lectiva o adopció de mesures d'organització de 

la feina i per tal de garantir la protecció adequada als seus treballadors davant els riscos per a la 

salut que no puguin evitar-se o limitar-se suficientment, el Servei de PRL de la meva empresa, m'ha 

demanat que informi si les meves característiques personals o estat biològic es troben dins dels 

considerats grups de vulnerabilitat enfront de l'COVID-19 que s'indiquen a continuació: 

 Diabetis 

  Malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió  

  Malaltia hepàtica crònica 

  Malaltia pulmonar crònica 

  Malaltia renal crònica 

  Immunodeficiència 

  Càncer en fase de tractament actiu 

  Embaràs 

  Sospita poder patir algun dels punts anteriors 

  NO COINCIDEIX amb cap del punts anteriors 

 
2. Que les meves condicions personals o estat biològic coincideixen almenys amb algun dels vuit 
primers grups vulnerables publicats per la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació o 
amb algun dels dos darrers grups indicats. 

 

I perquè consti als efectes oportuns signa la present declaració responsable en el lloc i data indicats. 

Així ho certifico i signo, 

Sr. _______________________ 

DNI: ________________________ 
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AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ DE L´ACTIVITAT PREVENTIVA 

AJUNTAMENT DE BEGUES 
CODI: ARCovid19 DATA AVALUACIÓ INICIAL: 29/03/2020 

DATA INFORME: 29/03/2020 VERSIÓ: 1 

ACTIVITAT:  ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

LLOC DE TREBALL: PERSONAL DE L’AJUNTAMENT I BRIGADA                                                                    

CENTRE DE TREBALL: PROPI 

AJUNTAMENT DE BEGUES 
AVALUACIÓ:     Probabilitat: B (Baixa), M (Mitjana), A (Alta);          
Severitat: LD (Lleugerament Dolent), D (Dolent), MD (Molt Dolent);       
Valor Risc: ML (Molt Lleu), L (Lleu), M (Moderat), G (Greu), MG (Molt Greu). 
TERMINIS : ML: (De 9 a 12 Mesos), L: (De 6 a 9 Mesos), M: (De 1 a 6 Mesos), G: (De 15 
dies a 1 Mes), MG: (Immediat). 
NOTA : Aquest terminis son a títol orientatiu, per tant sempre es tendirà a corregir el risc 
en el menor temps possible, encara que a alguns cops les circumstàncies internes de 
l´empresa puguin arribar a esgotar el termini màxim recomanat.      
MP= Mesura preventiva.   MC=Mesura correctiva.    VR= Valor de risc. 

Signatura del  Técnic 
 

 
Técnic/a Superior en PRL 

1 de 6 

AVALUACIÓ DE RISCOS 
Nº Factor de RisC                  RISC PROBABILITAT SEVERITAT VALORACIÓ 

1 Exposició a contaminants biològics en 
PERSONAL DE RISC 

M MD G 

CAUSA / OBSERVACIONS 
Risc de exposició a contaminants biològics de TREBALLADORS DE RISC durant la 
realització de treballs amb RISC MITJA de contagi a Coronavirus COVID-19 
amb contacte amb persones o superfícies presumiblement no afectades. 

 

PLANIFICACIÓ DE L´ACTIVITAT PREVENTIVA 
MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTIVES PROPOSADES 
MP Recomanacions genèriques que caldrà aplicar durant el temps que 

existeixi risc de contagi de coronavirus (Covid-19- Estat d´alarma)): 

- Higiene de mans freqüent. Rentat amb aigua i sabó i posteriorment 

desinfecció amb solucions alcohòliques. Després del contacte amb altres 

treballadors o per contacte amb superfícies o eines comuns. 

 

- Al tossir o esternudar, tapar-se la boca i el nas amb el colze flexionat. 

 

- Usar mocadors d’un sol ús i tirar-los després del seu ús. 

 

- Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans facilitin la 

transmissió. 

 

- Recollir el cabell llarg en una cueta o monyo baix. 

 

- Evitar l´ús de llentilles, utilitzar ulleres. 

 

- Mantenir una distancia social de seguretat donada la transmissió per gota. La 

distància mínima recomanada es de més d’1’5  metres, encara que la darrera 

recomanació es d´almenys 2m de distància mínima. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ DE L´ACTIVITAT PREVENTIVA 

AJUNTAMENT DE BEGUES 
CODI: ARCovid19 DATA AVALUACIÓ INICIAL: 29/03/2020 

DATA INFORME: 29/03/2020 VERSIÓ: 1 

ACTIVITAT:  ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

LLOC DE TREBALL: PERSONAL DE L’AJUNTAMENT I BRIGADA                                                                    

CENTRE DE TREBALL: PROPI 

AJUNTAMENT DE BEGUES 
AVALUACIÓ:     Probabilitat: B (Baixa), M (Mitjana), A (Alta);          
Severitat: LD (Lleugerament Dolent), D (Dolent), MD (Molt Dolent);       
Valor Risc: ML (Molt Lleu), L (Lleu), M (Moderat), G (Greu), MG (Molt Greu). 
TERMINIS : ML: (De 9 a 12 Mesos), L: (De 6 a 9 Mesos), M: (De 1 a 6 Mesos), G: (De 15 
dies a 1 Mes), MG: (Immediat). 
NOTA : Aquest terminis son a títol orientatiu, per tant sempre es tendirà a corregir el risc 
en el menor temps possible, encara que a alguns cops les circumstàncies internes de 
l´empresa puguin arribar a esgotar el termini màxim recomanat.      
MP= Mesura preventiva.   MC=Mesura correctiva.    VR= Valor de risc. 

Signatura del  Técnic 
 

 
Técnic/a Superior en PRL 

2 de 6 

 

- Ventilar las estàncies de treball diàriament. Tantes vegades como torns 

existeixin. 

 

- Establir mesures per a garantir la neteja i desinfecció de superfícies amb els 

productes clorats habituals de manera freqüent. Eliminar, en la mesura del 

possible, els objectes de difícil neteja.  

 

- Per a mantenir reunions amb diferents persones es planteja sempre que sigui 

possible i es tinguin les eines informàtiques adients establir-les mitjançant 

videoconferència, videotrucada, Skype o similar. 

 

- Comunicar als treballadores que, si estant malalts, presenten símptomes 

compatibles amb una infecció de vies respiratòries baixes o es coneixedor 

d’haver estat en contacte directe amb una persona positiva de Coronavirus: 

s’ha de promoure l’activació del procediment establert per les autoritats 

competents sanitàries per la confirmació de la malaltia/sospita (061). 

 

- Establir mesures per a garantir l’ús individual per vehicle, la desinfecció i/o 

neteja dels vehicles compartits o definir vehicles específics per cadascun dels 

treballadors. 

 

Responsable: EMPRESA Termini: DURANT PERÍODE DE RISC D´EXPOSICIÓ Pressupost: 

Realitzat: FINS EL FINAL DEL 

DECRET D´ALARMA 
Data: FINS EL FINAL DEL DECRET D´ALARMA Supervisat: 
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AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ DE L´ACTIVITAT PREVENTIVA 

AJUNTAMENT DE BEGUES 
CODI: ARCovid19 DATA AVALUACIÓ INICIAL: 29/03/2020 

DATA INFORME: 29/03/2020 VERSIÓ: 1 

ACTIVITAT:  ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

LLOC DE TREBALL: PERSONAL DE L’AJUNTAMENT I BRIGADA                                                                    

CENTRE DE TREBALL: PROPI 

AJUNTAMENT DE BEGUES 
AVALUACIÓ:     Probabilitat: B (Baixa), M (Mitjana), A (Alta);          
Severitat: LD (Lleugerament Dolent), D (Dolent), MD (Molt Dolent);       
Valor Risc: ML (Molt Lleu), L (Lleu), M (Moderat), G (Greu), MG (Molt Greu). 
TERMINIS : ML: (De 9 a 12 Mesos), L: (De 6 a 9 Mesos), M: (De 1 a 6 Mesos), G: (De 15 
dies a 1 Mes), MG: (Immediat). 
NOTA : Aquest terminis son a títol orientatiu, per tant sempre es tendirà a corregir el risc 
en el menor temps possible, encara que a alguns cops les circumstàncies internes de 
l´empresa puguin arribar a esgotar el termini màxim recomanat.      
MP= Mesura preventiva.   MC=Mesura correctiva.    VR= Valor de risc. 

Signatura del  Técnic 
 

 
Técnic/a Superior en PRL 

3 de 6 

 
AVALUACIÓ DE RISCOS 

Nº Factor de Risc               RISC PROBABILITAT SEVERITAT VALORACIÓ 

2 Exposició a contaminants 
biològics 

M MD G 

CAUSA / OBSERVACIONS 
Risc de exposició a contaminants biològics durant la realització de treballs amb 
RISC MITJA de contagi a Coronavirus COVID-19 amb contacte amb persones 
presumiblement no afectades. 

 

 

PLANIFICACIÓ DE L´ACTIVITAT PREVENTIVA 
MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTIVES PROPOSADES 
MP Tenir presents les recomanacions específiques per a afegir-les a les recomanacions 
genèriques, per als treballadors amb aquest nivell de risc: 

- Establir les mesures que garanteixin als treballadors poder mantenir-se a un mínim 
de 2 metres de les altres persones. 
 

- Establir els canvis en els procediments de treball que facilitin el treball a distància 
(informació telefònica no presencial, en línia…). 

 
- Donar informació als treballadors sobre recursos sanitaris en cas de necessitat. 
 
- Donar informació als treballadors sobre gestió d’absències a causa de la dolència. 
 
- Establir barreres físiques amb els clients, sempre que sigui possible. 
 
- Suspendre els cursos, reunions, tallers o altres activitats afins o similars de forma 

presencial. Promoure accions a distància. En cas de ser imprescindible, no mes de 2-3 
persones, separades a 2 m, mínim. 
 

- En cas d’entrar en contacte amb algú que es conegui positiu o sospitós  per 
COVID-19, caldrà que s’aïlli en quarantena els 14 dies o fins que es confirmi 
el negatiu per COVID-19. 

 
Els nivells i mesures de protecció que s´estableixin haurien d´ajustar-se i aplicar-se en 
funció de la natura de les activitats. 
 

 

Responsable: EMPRESA Termini: DURANT PERÍODE DE RISC D´EXPOSICIÓ Pressupost: 

Realitzat: FINS EL FINAL DEL 

DECRET D´ALARMA 
Data: FINS EL FINAL DEL DECRET D´ALARMA Supervisat: 
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AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ DE L´ACTIVITAT PREVENTIVA 

AJUNTAMENT DE BEGUES 
CODI: ARCovid19 DATA AVALUACIÓ INICIAL: 29/03/2020 

DATA INFORME: 29/03/2020 VERSIÓ: 1 

ACTIVITAT:  ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

LLOC DE TREBALL: PERSONAL DE L’AJUNTAMENT I BRIGADA                                                                    

CENTRE DE TREBALL: PROPI 

AJUNTAMENT DE BEGUES 
AVALUACIÓ:     Probabilitat: B (Baixa), M (Mitjana), A (Alta);          
Severitat: LD (Lleugerament Dolent), D (Dolent), MD (Molt Dolent);       
Valor Risc: ML (Molt Lleu), L (Lleu), M (Moderat), G (Greu), MG (Molt Greu). 
TERMINIS : ML: (De 9 a 12 Mesos), L: (De 6 a 9 Mesos), M: (De 1 a 6 Mesos), G: (De 15 
dies a 1 Mes), MG: (Immediat). 
NOTA : Aquest terminis son a títol orientatiu, per tant sempre es tendirà a corregir el risc 
en el menor temps possible, encara que a alguns cops les circumstàncies internes de 
l´empresa puguin arribar a esgotar el termini màxim recomanat.      
MP= Mesura preventiva.   MC=Mesura correctiva.    VR= Valor de risc. 

Signatura del  Técnic 
 

 
Técnic/a Superior en PRL 

4 de 6 

 

PLANIFICACIÓ DE L´ACTIVITAT PREVENTIVA 
MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTIVES PROPOSADES 
MP 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Guants (possible contacte amb superfícies contaminades d’ús comú o 

compartit). 

- Mascareta FFPP2/FFPP3 sól en el cas d´entrar en contacte amb contagis o 

sospitosos. 

- Mascareta respiratòria (quirúrgica o similar) estàndard, en la resta de 

situacions 

 

 

Altres útils per a la prevenció del contagi: 

- Aigua i sabó i un netejador de mans a base d’alcohol. 

- Paper d’un sol us (al tossir, esternudar).  

- Si és possible, papereres amb tapa automàtica.  

- Solució hidroalcohòlica 

- Granotes en el cas d’entrar en contacte amb contagis o sospitosos. 

 

 

Responsable: EMPRESA Termini: DURANT PERÍODE DE RISC D´EXPOSICIÓ Pressupost: 

Realitzat: FINS EL FINAL DEL 

DECRET D´ALARMA 
Data: FINS EL FINAL DEL DECRET D´ALARMA Supervisat: 
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AJUNTAMENT DE BEGUES 
CODI: ARCovid19 DATA AVALUACIÓ INICIAL: 29/03/2020 

DATA INFORME: 29/03/2020 VERSIÓ: 1 

ACTIVITAT:  ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
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CENTRE DE TREBALL: PROPI 

AJUNTAMENT DE BEGUES 
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MP= Mesura preventiva.   MC=Mesura correctiva.    VR= Valor de risc. 

Signatura del  Técnic 
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5 de 6 

 
 

AVALUACIÓ DE RISCOS 
Nº Factor de RisC                  RISC PROBABILIAT SEVERITAT VALORACIÓ 

3 Exposició a contaminants 
biològics 

M MD G 

CAUSA / OBSERVACIONS 
Risc MITJA de exposició Coronavirus COVID-19 per a treballadors 
especialment sensibles (Persones que, en funció de les seves característiques 
o estat biològic conegut, degut a patologies prèvies (com malalties 
cardiovasculars, respiratòries, renals), medicació, trastorns immunitaris o 
embaràs, siguin considerats especialment sensibles a aquest risc.  

 

 

PLANIFICACIÓ DE L´ACTIVITAT PREVENTIVA 
MESURES PREVENTIVES I/O CORRECTORES PROPUESTES 
MP 

Es recomana que els treballadors especialment sensibles evitin l´exposició al risc per 

contagi, la qual cosa implicarà, si es possible, adaptar el seu lloc de treball (afavorint el 

teletreball, reunions mitjançant ús de tecnologies/mitjans actuals com: videoconferència, 

videotrucada, Skype i similars).  

De no ser possible, se evitarà l’exposició d’aquest  col·lectiu de treballadors mitjançant 

l’adaptació de les seves feines afavorint la seva realització en espais tancats, amb 

absència d’altres treballadors o persones en el mateix espai i dotats dels equips de 

protecció individual indicats. 

En conseqüència, si no es poden garantir unes condicions adequades de seguretat i salut 

a l´ entorn de treball, s´haurà d´evitar l´exposició del treballador especialment sensible i 

es procedirà al seu aïllament preventiu a casa, encara que les condicions de treball 

estan controlades i garantissin que en la realització del lloc de treball no porti risc per 

al/la treballador/a.  

 

Responsable: EMPRESA Termini: DURANT PERÍODE DE RISC D´EXPOSICIÓ Pressupost: 

Realitzat: FINS EL FINAL DEL 

DECRET D´ALARMA 
Data: FINS EL FINAL DEL DECRET D´ALARMA Supervisat: 
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AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ DE L´ACTIVITAT PREVENTIVA 

AJUNTAMENT DE BEGUES 
CODI: ARCovid19 DATA AVALUACIÓ INICIAL: 29/03/2020 

DATA INFORME: 29/03/2020 VERSIÓ: 1 

ACTIVITAT:  ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

LLOC DE TREBALL: PERSONAL DE L’AJUNTAMENT I BRIGADA                                                                    

CENTRE DE TREBALL: PROPI 

AJUNTAMENT DE BEGUES 
AVALUACIÓ:     Probabilitat: B (Baixa), M (Mitjana), A (Alta);          
Severitat: LD (Lleugerament Dolent), D (Dolent), MD (Molt Dolent);       
Valor Risc: ML (Molt Lleu), L (Lleu), M (Moderat), G (Greu), MG (Molt Greu). 
TERMINIS : ML: (De 9 a 12 Mesos), L: (De 6 a 9 Mesos), M: (De 1 a 6 Mesos), G: (De 15 
dies a 1 Mes), MG: (Immediat). 
NOTA : Aquest terminis son a títol orientatiu, per tant sempre es tendirà a corregir el risc 
en el menor temps possible, encara que a alguns cops les circumstàncies internes de 
l´empresa puguin arribar a esgotar el termini màxim recomanat.      
MP= Mesura preventiva.   MC=Mesura correctiva.    VR= Valor de risc. 

Signatura del  Técnic 
 

 
Técnic/a Superior en PRL 
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Servei Responsable

F/P/I/NP

Manteniment dels serveis bàsics fixats 
amb reforç presencial en cas de necessitat 
específiques

Completar la incorporación de 
trabajadores sociales dada su importancia 
en la protección de colectivos 
especialmente vulnerables.

Avaluació dels treballadors en funció dels 
criteris fixats al pla de contingència
Informació als representants sindicals dels 
treballadors
Enviament als treballadors del  MODEL 
UTF-DECLARACIO TREBALLADOR 
SENSIBLE-CoV-2

Anàlisi de protecció de dades en les 
comunicacions

Aprovació de Decret d’alcaldia

Confecció de plànols de la situació dels 
treballadors de cada dependència 
municipal

Avaluació dels llocs de treball i definició de 
mesures preventives. Sol·licituds de 
pressupostos

Anàlisi i Control d’inici del desconfinament 
de la població i certes activitats

Anàlisi de substitució de elements 
d'obertura de portes i/o fitxatge dactilar

Avaluació d'implantació de criteris del 30% a 
terrasses

Informació i planificació amb els 
comerciants d'implantació de les mesures 
aprovades pel Gobiero 

Avaluació jurídica de l'aplicació 
d'increment proporcional de l'espai 
peatonal en el mateix tram de la vía 
pública.

Desinfecció, Acondicionament i treball 
administratiu i preparatori dels docents i 
personal auxiliar

Anàlisi d'exigències específiques de 
Prevenció de Riscos Laborals adaptadas 
al COVID-19.

FASE I - INICIAL 
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MAIG JUNY JULIOL OBSERVACIONS
ESTAT

I IIIV III IV IV
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Reincorporació del personal de la 
Biblioteca

Comerç minorista: Apertura generalizada 
de locals i establiments comercials. 
Aforament limitat al 30%i garantia distancia 
mínima de 2m entre clientes.

Restaurants i cafeteries. Apertura de 
terrasses: limitat al 30% de taules  i 
assegurant distancies.

Aperura de Biblioteca amb limitació 
d'aforament

Actes i espectácles culturals de menys de 
30 persones en llocs tancats (amb 1/3 de 
aforament).

Mercat amb condicions de distanciamient 
entre parades. Limitació al 25% de les 
parades habituales.

Actes i espectácles culturals a l'aire lliure 
de menys de 200 persones

Implantació de messures per la protecció 
específica de grups vulnerables.

Incorporació de tota la plantilla a excepció 
de dels treballadors TES

Activitats comercials aforament limitat al 
40%

Protocols de reincorporació presencial (us de 
EPIs y/u altres mesures de seguretat)

0%
  Període previst

0%

0%

INICIAT

PENDENT

FINALIZAT
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