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1. Objecte  
 

Avaluació de riscos laborals del personal que treballa a l’àmbit de l’Administració de 

Justícia, en relació al canvi en les seves condicions de treball pel risc d'exposició al 

SARS-Cov-2. 

 

2. Àmbit d’aplicació 
 

Personal treballador de l’àmbit judicial. 
 
 

3. Normativa i criteris de referència 
 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 

 Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut als llocs de treball. 

 Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 

d’activitats empresarials. 

Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeo i del Consell de 9 de Març de 2016 relatiu 

als equips de protecció individual. 

 https://www.boe.es/doue/2016/081/L00051-00098.pdf 

 Directiva 93/42/CEE del Consell, de 14 de Juny de 1993, relativa als productes sanitaris. A 

partir del 26 de Maig de 2020 serà aplicable el Reglament (EU) 2017/745 del Parlament 

Europeo i del Consell de 5 d’abril de 2017 sobre els productes sanitaris. 

 https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:es:PDF 

 “Criterio Operativo nº 102/2020 sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)”. 

https://documentacion.eu/criterios/criterio-operativo-102-2020-inspeccion-de-trabajo-

coronavirus.pdf 

 

 

https://www.boe.es/doue/2016/081/L00051-00098.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:es:PDF
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 Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad 

Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/08/jus394 

 

 “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente 

a la exposición al nuevo coronavirus (sars-cov-2)” del Ministerio de Sanidad, de 30 d’abril de 

2020. “ 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

“ Instrucciones de la dirección general para el servicio público de justicia sobre seguridad 

laboral en los edificios judiciales que dependen de las gerencias territoriales de justicia. 

Ministerio de Justicia.” 

https://drive.google.com/file/d/1aLBDXPYuIQ8EOsdKWhMnn6QzN9WBpGAM/view 

“ Guía de Buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de 

medidas de salud professional para la prevención de contagiós en sedes judiciales (29 de 

abril de 2020).” 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-

Protocolos/Guia-de-buenas-practicas-para-la-reactivacion-de-la-actividad-judicial-y-

adopcion-de-medidas-de-salud-profesional-para-la-prevencion-de-contagios-en-sedes-

judiciales 

Bones pràctiques als edificis judicials. Mesures per a la prevenció dels contagis de la 

COVID-19 del Departament de Justícia. 

 

4. Procediment d’avaluació de riscos 

 

4.1. Classificació de l’agent biològic SARS-CoV-2 
 

El punt 3 de l’article 4 del Reial decret 664/1997 estableix que l’avaluació dels riscos 

relacionats amb l'exposició a agents biològics s'efectuarà tenint en compte tota la 

informació disponible i, en particular: 

a) La naturalesa dels agents biològics als quals estiguin o puguin estar exposats els 

treballadors i el grup a què pertanyen, d'acord amb la taula i criteris de 

classificació continguts en l'annex II d’aquest Reial decret. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/08/jus394
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aLBDXPYuIQ8EOsdKWhMnn6QzN9WBpGAM/view
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-Protocolos/Guia-de-buenas-practicas-para-la-reactivacion-de-la-actividad-judicial-y-adopcion-de-medidas-de-salud-profesional-para-la-prevencion-de-contagios-en-sedes-judiciales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-Protocolos/Guia-de-buenas-practicas-para-la-reactivacion-de-la-actividad-judicial-y-adopcion-de-medidas-de-salud-profesional-para-la-prevencion-de-contagios-en-sedes-judiciales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-Protocolos/Guia-de-buenas-practicas-para-la-reactivacion-de-la-actividad-judicial-y-adopcion-de-medidas-de-salud-profesional-para-la-prevencion-de-contagios-en-sedes-judiciales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-Protocolos/Guia-de-buenas-practicas-para-la-reactivacion-de-la-actividad-judicial-y-adopcion-de-medidas-de-salud-profesional-para-la-prevencion-de-contagios-en-sedes-judiciales
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b) Les recomanacions de les autoritats sanitàries sobre la conveniència de controlar 

l'agent biològic a fi de protegir la salut dels treballadors que estiguin o puguin estar 

exposats a aquest agent en raó del seu treball. 

c) La informació sobre les malalties susceptibles de ser contretes pels treballadors 

com a resultat de la seva activitat professional. 

d) Els efectes potencials, tant al·lèrgics com tòxics, que puguin derivar-se de 

l'activitat professional dels treballadors. 

e) El coneixement d'una malaltia que s'hagi detectat en un treballador i que estigui 

directament lligada al seu treball. 

f) El risc addicional per a aquells treballadors especialment sensibles en funció de 

les seves característiques personals o estat biològic conegut, a causa de 

circumstàncies com ara patologies prèvies, medicació, trastorns immunitaris, 

embaràs o lactància. 

 

Pel que fa a l’apartat a), s’ha de considerar que actualment el coronavirus SARS-CoV-

2, no està classificat específicament a l’Annex II del Reial Decret 664/1997, que només 

fa referència als virus de la família dels Coronaviridae, i els considera en conjunt com a 

agents biològics del grup 2. Tot i això, si un agent no consta en la taula de referència, 

la pròpia norma preveu l’estimació del seu risc d'infecció tenint en compte les 

definicions previstes en el primer apartat de l'article 3 sobre la classificació d’agents 

biològics, a l'efecte d'assimilar-lo provisionalment als inclosos en un dels quatre grups 

previstos en aquest tenint en compte que, en cas de dubte entre dos grups, haurà de 

considerar-se en el de perillositat superior. 

 

A nivell europeu, la DIRECTIVA (UE) 2019/1833 DE LA COMISSIÓ de 24 d'octubre de 

2019 per la qual es modifiquen els annexos I, III, V i VI de la Directiva 2000/54/CE del 

Parlament Europeu i del Consell amb adaptacions de caràcter estrictament tècnic, 

estableix a l’annex III la llista d'agents biològics que són patògens humans coneguts, 

classificats conformement al nivell de risc d'infecció que presenten i considera el 

Coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu (SARS-CoV) com un agent 

biològic del Grup III. Aquesta Directiva europea està vigent des de novembre de 2019 i 

haurà d’estar incorporada al nostre ordenament jurídic com a màxim el 20 de 

novembre de 2021. 
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4.2. Criteris d’avaluació del risc d’exposició al SARS-CoV- 2 

 

Des del punt de vista laboral i d’acord amb el Criteri n. 102/2020 sobre mesures i 

actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a situacions 

derivades del nou Coronavirus (SARS-CoV-2), aquesta avaluació estableix una 

diferenciació entre els llocs de treball en què hi ha risc d’exposició professional al 

SARS-CoV- 2, i els llocs de treball que no impliquen risc professional al SARS-CoV- 2. 

 

En tots dos casos, per avaluar el risc d’exposició al SARS-CoV-2 s’assumeixen els 

escenaris d’exposició recollits en el Procedimiento de actuación para los Servicios de 

prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Covid-19, del Ministerio de 

Sanidad, de data 30 d’abril de 2020, així com les recomanacions de les autoritats 

sanitàries i el risc addicional per a aquells treballadors especialment sensibles en 

relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2 

 

Pel que fa a l’avaluació específica dels llocs de treball i les activitats en què hi ha risc 

d’exposició professional al SARS-CoV-2, s’incorporen com a criteris de referència les 

disposicions mínimes aplicables que estableix el Reial decret 664/1997, de 12 de 

maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició 

a agents biològics durant el treball, tenint en compte la classificació de l’agent biològic 

segons la Directiva de la Comissió Europea 2019/1833, de 24 d’octubre de 2019. 

 

4.3. Escenaris d’exposició  
 
Segons el Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al Covid-19, en funció de la naturalesa de les activitats 

i els mecanismes de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2, es poden establir tres 

escenaris d'exposició en els quals es poden trobar els/les treballadors/es amb la 

finalitat d'establir les mesures preventives requerides: 

 Exposició de risc: aquelles situacions laborals en les quals es pot produir un 

contacte estret amb un cas possible, probable o confirmat d'infecció pel SARS-

CoV-2, simptomàtic. Es defineix contacte estret per la permanència de més de 15 

minuts a menys de dos metres d’un cas possible, probable o confirmat. 

 Exposició de baix risc: aquelles situacions laborals en les quals la relació que es 

pugui tenir amb un cas possible, probable o confirmat, no inclou contacte estret. 
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 Baixa probabilitat d'exposició: treballadors/es que no tenen atenció directa al 

públic o, si la tenen, es produeix a més de dos metres de distància, o disposen de 

mesures de protecció col·lectiva que eviten el contacte. 

 

Taula 1. 1. Escenaris de risc d'exposició al coronavirus SARS-CoV-2 en l'entorn laboral 

EXPOSICIÓ DE RISC  

 

EXPOSICIÓ DE BAIX 
RISC 

BAIXA PROBABILITAT 
D'EXPOSICIÓ 

 
Personal sanitari assistencial i no 
assistencial que atén una persona 

simptomàtica.  

 
 
Tècnics de transport sanitari, si hi ha 
contacte directe amb la persona 

simptomàtica traslladada. 
 
 

Situacions en les quals no es pot 
evitar un contacte estret en el treball 
amb una persona simptomàtica. 

 
 

 
 

 
Personal sanitari l'activitat laboral 
del qual no inclou contacte estret 

amb una persona simptomàtica, per 
exemple: 
 

- Acompanyants per a trasllat. 
 

- Zeladors, portalliteres, 

treballadors de neteja. 
 
Personal de laboratori responsable 

de les proves de diagnòstic 
virológico. 
 

Personal no sanitari que tingui 
contacte amb material sanitari, 
fómites o deixalles possiblement 

contaminades. 
 
Ajuda a domicili de contactes 

asimptomàtics. 
 

 
Treballadors sense atenció directa al 
públic, o a més de 2 metre de 

distància, o amb mesures de 
protecció col·lectiva que eviten el 
contacte, per exemple: 

 
- Personal administratiu. 

 

- Tècnics de transport sanitari 
amb barrera col·lectiva, sense 
contacte directe amb el pacient. 

 
- Conductors de transports 
públics amb barrera col·lectiva. 

 
- Personal de seguretat. 

 

REQUERIMENTS 
 
En funció de l'avaluació específica 

del risc d'exposició de cada cas: 
components de EPI de protecció 
biològica i, en certes circumstàncies, 

de protecció enfront d'aerosols i 
enfront d'esquitxades. 

 
En funció de l'avaluació específica 

del risc de cada cas: components de 
EPI de protecció biològica. 

 
No necessari ús d’EPI. 

 
En certes situacions (falta de 
cooperació d'una persona 

simptomàtica): 
 

- protecció respiratòria, 

- guants de protecció. 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICION AL SARS-CoV-2 30 
de abril de 2020 
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4.4. Treballadors especialment sensibles 
 

Per avaluar al personal especialment sensible, la Unitat Bàsica de Salut del Servei de 

Prevenció del Departament de Justícia (en endavant UBS), es va adaptant en cada 

moment a les indicacions cada cop més concretes, tant de Salut com del Ministerio de 

Sanidad. 

 

Amb la publicació de la nova actualització del Procedimiento de actuación para los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, 

a dia d’avui la UBS emet els informes pertinents un cop valorades les característiques 

del lloc de treball amb la classificació del risc d’exposició laboral al SARS-CoV- 2, i la 

situació de vulnerabilitat informada pel treballador.    

 

 

5. Llocs de treball avaluats 

 

 

5.1. Llocs de treball que impliquen risc d’exposició professional al SARS-CoV-2 

 

No existeix cap lloc de treball amb risc d’exposició professional al SARS-CoV-2 

 

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

 

 

- Auxilis judicials 

- Gestió processal i administrativa 

- Tramitació processal i administrativa 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
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6. Avaluació de riscos associats als llocs de treball (1 

 

COS DESCRIPCIÓ ACTIVITAT 
NIVELL 

D’EXPOSICIÓ 
MESURES PREVENTIVES  

Auxilis judicials 

Atenció usuaris 
 

Tasques administratives 
 

 

BAIXA 
PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

 

 

Ús de mascareta higiènica/quirúrgica en 
activitats en què no es pot mantenir una 
distància de seguretat aproximada de 2 
metres, o no es poden adoptar mesures de 
protecció col·lectiva que eviten el contacte 

Ús de guants de protecció, si s’escau, en 
moments com manipulació continua de 
documentació, estris compartits, 
impossibilitat de netejar-se les mans, etc. 

Seguir les recomanacions generals d’higiene 
del document de Bones Pràctiques- Mesures 
per a la prevenció dels contagis de la 
COVID-19 del Departament de Justícia 

Practicar actes de comunicació externa, 
previstes a la LO 19/2003 del Poder Judicial 

 

Dotar al personal del següent material: 

 Mascareta FFP2 

 Guants  

 Gel desinfectant hidroalcohòlic o 
similar 
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COS DESCRIPCIÓ ACTIVITAT 
NIVELL 

D’EXPOSICIÓ 
MESURES PREVENTIVES  

Gestió processal i 
administrativa 

Atenció usuaris 
 

Tasques administratives 
 
 

BAIXA 
PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

 

Ús de mascareta higiènica/quirúrgica en 
activitats en què no es pot mantenir una 
distància de seguretat aproximada de 2 
metres, o no es poden adoptar mesures de 
protecció col·lectiva que eviten el contacte 

Ús de guants de protecció, si s’escau, en 
moments com manipulació continua de 
documentació, estris compartits, 
impossibilitat de netejar-se les mans, etc. 

Seguir les recomanacions generals d’higiene 
del document de Bones Pràctiques- Mesures 
per a la prevenció dels contagis de la 
COVID-19 del Departament de Justícia 

Practicar actes de comunicació externa, 
previstes a la LO 19/2003 del Poder Judicial 

 

Dotar al personal del següent material: 

 Mascareta FFP2 

 Guants  

 Gel desinfectant hidroalcohòlic o 
similar 
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COS DESCRIPCIÓ ACTIVITAT 
NIVELL 

D’EXPOSICIÓ 
MESURES PREVENTIVES  

Tramitació processal i 
administrativa 

Atenció usuaris 
 

Tasques administratives 
 
 

BAIXA 
PROBABILITAT 
D’EXPOSICIÓ 

 

Ús de mascareta higiènica/quirúrgica en 
activitats en què no es pot mantenir una 
distància de seguretat aproximada de 2 
metres, o no es poden adoptar mesures de 
protecció col·lectiva que eviten el contacte 

Ús de guants de protecció, si s’escau, en 
moments com manipulació continua de 
documentació, estris compartits, 
impossibilitat de netejar-se les mans, etc. 

Seguir les recomanacions generals d’higiene 
del document de Bones Pràctiques- Mesures 
per a la prevenció dels contagis de la 
COVID-19 del Departament de Justícia 
 

Practicar actes de comunicació externa, 
previstes a la LO 19/2003 del Poder Judicial 

 

Dotar al personal del següent material: 

 Mascareta FFP2 

 Guants  

 Gel desinfectant hidroalcohòlic o 
similar 
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La variabilitat de les potencials situacions de risc que s’han d’avaluar i la urgència de 

les mesures de control del risc que s’han d’adoptar fan impossible una estimació del 

risc ajustada a cada actuació i a les diferents situacions que es poden donar. Per això 

les mesures a adoptar, poden anar modificant-se en funció de la diferent informació 

que al respecte es vagi rebent per part de les autoritat sanitàries, del Departament de 

Justícia o de qualsevol altre organisme.  

Tot i que en condicions habituals de treball no és necessari l’ús d’equips de protecció 

individual, les indicacions del Ministerio de Sanidad, de 30 d’abril de 2020 estableixen 

que en determinades situacions (per exemple la manca de cooperació d’una persona 

simptomàtica) és recomanable l’ús de protecció respiratòria i guants de protecció. 

 

En la realització de les diferents actuacions judicials externes es pot donar una gran 

variabilitat de situacions de risc, per exemple la manca de col·laboració del ciutadà, 

que aquest no porti mascareta, que no es pugui mantenir la distància de seguretat 

amb ell etc.  

En previsió de qualsevol situació d’aquestes o similars, i optant per un nivell més alt de 

protecció, es recomana que el funcionari actuant, i estrictament en aquests casos, 

haurà de portar mascareta FFP2 per la seva pròpia protecció. ( ja que la mascareta 

quirúrgica/higiènica només actua com protecció cap l’altre) .  

Recordar que s’ha de mantenir sempre que sigui possible la distància de seguretat, 

aproximadament dos metres, encara que portin mascareta. 

 

 

A. Mesures a implementar per l’organització  

 

 Adoptar les mesures organitzatives necessàries que s’especifiquen en el document 

de Bones pràctiques als edificis judicials Mesures per a la prevenció dels contagis 

de la COVID-19 (en procés d’elaboració) - Annex I  

 

 Subministrar mascaretes adequades, guants de protecció d’un sol ús i gels 

hidroalcohòlics. 

 

 Informar el personal treballador de totes les mesures preventives i de protecció que 

cal adoptar. 
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B. Mesures a implementar pel personal treballador 

 

 

 Mantingueu la distància interpersonal d'aproximadament dos metres durant tot el 

temps que duri la vostra estada a les instal·lacions judicials. 

 Feu ús de les mascaretes quan no es pugui respectar la distància interpersonal. 

 Eviteu el contacte estret i prolongat amb altres persones.  

 Eviteu la salutació amb contacte físic, inclosa la de donar la mà.  

 Als passadissos de circulació públics i privats, circuleu sempre per la dreta i atureu-

vos i espereu el torn per evitar encreuaments de persones entre els fluxos de 

circulació d’entrada i sortida. 

 Rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó o amb una solució 

hidroalcohòlica.  

 És molt important rentar-se les mans després de tossir o esternudar o després de 

tocar superfícies potencialment contaminades. 

 És recomanable que cada rentada de mans duri com a mínim 40 segons.  

 L’assecat de mans, sempre que sigui possible, serà amb paper d’un sol d’ús. 

 Portar les mans cuidades i amb les ungles curtes.  

 Evitar l’ús de polseres, rellotges i anells, entre d’altres.  

 Rentar-se les mans abans de la col·locació i la retirada de lents de contacte. 

 La tapa de l’inodor sempre ha d’estar tancada (per evitar transmissió fecal-oral) i 

per minimitzar l’alliberament de gotes i residus de les canonades.  

 En tossir o esternudar, cal tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús i 

llençar-lo immediatament a la paperera. Si no disposeu de mocadors, feu servir la 

part interna del colze per tal de no contaminar les mans.  

 Eviteu tocar-vos els ulls, el nas i la boca perquè les mans faciliten la transmissió.  

 Eviteu, sempre que pugueu, tocar superfícies que puguin haver estat en contacte 

amb les mans d'altres persones: passamans, poms, botons, etc. Sempre que sigui 

possible es deixaran les portes obertes per evitar els passamans (tret de mesures 

de seguretat/incendis portes RF). 

 Dipositeu de forma immediata els mocadors d’un sol ús utilitzats o altre rebuig 

d’higiene personal a les papereres o als contenidors habilitats. 
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7. Planificació d’activitats preventives 

 

Les mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal, s’han 

establert tenint en compte les recomanacions de les autoritats sanitàries, el risc 

addicional per a aquells treballadors especialment sensibles, i l’aplicació del RD 

664/1997 en els casos en què existeix risc d’exposició professional al SAR-CoV-2. 

Les mesures que inclou aquest avaluació de riscos han de ser considerades 

d’aplicació immediata des del moment en què el personal treballador s’incorpora 

presencialment al seu lloc de treball. 

Les Gerències i Serveis Territorials coordinaran la implementació de les mesures 

preventives. 

 

8. Coordinació activitats empresarials 

 

En compliment del Reial Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la 

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, s’ha de portar a terme pels diferents 

òrgans implicats una efectiva Coordinació d’Activitats Empresarials.  

 

 

 

 

 

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

 

Barcelona, 18 de maig de 2020 

 

 

 

 


