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NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
NORMATIVA GENERAL:
Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
NORMATIVA ESPECÍFICA
La normativa específica és dinàmica, per la qual cosa caldria consultar a cada moment l’estat
de les restriccions i dels plans de represa, directament als departaments de Salut i d’Interior de
la Generalitat de Catalunya.
Departament d’Interior:
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergenci
a/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/
Departament de Salut: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

OBJECTE:
Partint de l’experiència amb la COVID19, reflexionar sobre els diferents aspectes de les
malalties transmissibles d’alt risc potencial que incideixen en el moment de redactar un Pla
d’autoprotecció, i proposar línies d’actuació. De fet, algunes d’aquestes reflexions i
recomanacions també seran d’aplicació sense pandèmia però amb teletreball, perquè van més
associades a aquesta nova forma de treballar, que a la pandèmia en sí.

Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d’aquesta taula de
treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels
organitzadors i de l’Administració que l’autoritza i en controla les mesures de seguretat i d’autoprotecció
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CRITERIS I REQUISITS GENERALS:
Activació de PAU:




Els PAU estan enfocats, sobretot a la gestió de riscos col·lectius aguts i localitzats, a
molt curt termini, més que no pas a situacions de salut pública que es perllonguin en el
temps.
Si bé alguns PAU es van activar inicialment, per disminució d’efectius, a la llarga s’han
desactivat tots.
Un brot important de COVID19 pot implicar la reducció dels efectius en relació a
l’organigrama de l’emergència i/o de les mesures de seguretat, la qual cosa implica un
increment de la vulnerabilitat i/o del risc de les instal·lacions.

Planificació:





La pandèmia ha portat un increment important del teletreball. Cal que l’organigrama de
l’emergència i les cadenes de substitució que s’hi reflecteixen siguin compatibles amb
els torns de teletreball, i sense reduir l’operativitat mínima necessària d’acord amb els
procediments definits al PAU.
La DGPC requereix que els PAU que s’elaborin, revisin o actualitzin en aquest període
de pandèmia incloguin un annex específic de prevenció de la COVID19. No serà objecte
d’informe per part dels tècnics de protecció civil, però sí requisit per poder tramitar-lo.
Cal tenir en compte les restriccions d’aforament a determinades activitats coma mesura
de prevenció de la pandèmia. En activitats ordinàries, normalment aquestes restriccions
aniran a favor de la capacitat d’evacuació i de les condicions de confinament, i en realitat
serien objecte de l’annex específic de la COVID19, encara que es poden reflectir als
punts d’ocupació i de quadres de presència, aquests aforaments a més dels aforaments
estàndard, tot indicant el criteri emprat per al càlcul. En activitats extraordinàries, el
càlcul d’aforament d’aquestes activitats ja haurà de tenir en compte aquestes
restriccions, i per tant les condicions d’evacuació i de confinament hauran de ser
valorades en relació a aquests aforaments resultants.

Implantació:




Ha calgut adaptar al teletreball la metodologia de la formació i els simulacres: formació
en línia o per videoconferència, simulacres de despatx híbrids o en línia, etc. Tot té
avantatges i inconvenients, però aquests formats són alternatives a tenir en compte de
manera planificada en el futur.
Els simulacres de despatx presencials, híbrids, o fins i tot exclusivament per
videoconferència, s'han revelat com una bona eina per entrenar la presa de decisions,
discutir entre tots les diferents estratègies possibles, i millorar i fixar criteris i protocols,
que és l'objectiu principal de la implantació, encara que no hi hagi minutatge ni presa de
temps. Cal tenir-los en compte com una opció més, i no simplement com un pedaç per a
situacions complicades.

Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d’aquesta taula de
treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels
organitzadors i de l’Administració que l’autoritza i en controla les mesures de seguretat i d’autoprotecció
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RECOMANACIONS:
1) Com a criteri general, l’existència d’una pandèmia no és, per si sola, motiu d’activació
d’un PAU.
2) Atès que sovint una mesura preventiva de les organitzacions davant una pandèmia és
potenciar el teletreball, es fa necessari adaptar l’organigrama i les cadenes de
substitució corresponents a aquests torns de teletreball, i a possibles redistribucions de
funcions associades. Cal recordar que, amb teletreball o sense, cal assegurar
l’acompliment dels mínims necessaris de seguretat i autoprotecció.
3) En relació a l’annex específic de mesures de prevenció de la COVID19 (o altres
malalties transmissibles d’alt risc potencial), que cal afegir als plans d’autoprotecció:
a. En el cas d’activitats ordinàries: incorporar com annex els plans de contingència
(o pla d’actuació) per a la COVID19 de què disposi l’activitat.
b. En el cas d’activitats extraordinàries: es recomana incorporar el pla de
contingència o pla d’actuació de les empreses participants i una adaptació
específica del pla sectorial que li sigui d’aplicació a l’activitat amb les mesures
principals a aplicar.
4) Atès l’increment del teletreball, per a la implantació del PAU es recomana preveure
possibles formacions en línia, a més de les presencials, via plataformes formatives,
eines de gamificació, o, com a mínim, via presentacions i qüestionaris sobre el PAU
disponibles en xarxa. Això pot servir també per incloure formació mínima a tota la
plantilla per poder fer front a qualsevol emergència en els primers moments, sigui quina
sigui la situació deguda a teletreball.
5) En relació als simulacres, pot ser útil incloure almenys un any un simulacre de despatx,
dins els simulacres anuals previstos per cada cicle de vida de cada revisió (quatre anys).
Es pot plantejar per a situacions especialment complicades de simular en un simulacre
operatiu, o bé per a situacions que calgui treballar conjuntament per acabar de definir
procediments i responsabilitats, i no només com a simulacre substitutori en cas de no
presencialitat.

ALTRES CONSIDERACIONS EN RELACIÓ A LES MESURES ESPECÍFIQUES PER
A LA PREVENCIÓ DE LA COVID19:
En general, el recàlcul dels aforaments segons les restriccions degudes a la pandèmia es pot
fer via reducció percentual de l’aforament corresponent segons CTE, o bé via superfície mínima
per persona. Aquests càlculs es faran en paral·lel i l’aforament a adoptar serà el menor dels
dos resultats obtinguts.

Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d’aquesta taula de
treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels
organitzadors i de l’Administració que l’autoritza i en controla les mesures de seguretat i d’autoprotecció
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