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CLASSIFICACIÓ DEL SARS-CoV-2 SEGONS DIRECTIVA (UE) 2020/739

INTRODUCCIÓ

El coronavirus SARS-CoV-2 pertany a la família de coronaviridae, classificada actualment en l’a  nxex II del  
Reial decreto 664/199  7  , de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra l'exposició dels agents
biològics durant el treball, com a agents biològics de grup 2, és a dir, “aquell que pot causar una malaltia en
l'home i pot suposar un perill per als treballadors, sent poc probable que es propague a la col·lectivitat i
existint generalment profilaxi o tractament eficaç”. 

La Directiva (  UE  ) 2019/1833 de la Comissió   va modificar l'annex III de la Directiva 2000/54/CE, la qual cosa
es va traduir, en particular, en l'addició d'un gran nombre d'agents biològics, entre ells el coronavirus de la
síndrome respiratòria aguda greu (SARS-CoV) i el coronavirus de la síndrome respiratòria d'Orient Mitjà
(MERSCoV).  El  Coronavirus  de  la  síndrome  respiratòria  aguda  greu  (SARS-CoV)  i  el  Coronavirus  de  la
síndrome respiratòria d'Orient Mitjà (MERS-CoV) van ser classificats dins del grup 3,  mentre que altres
Coronaviridae de patogenicitat coneguda eren classificats dins del grup 2.

No obstant això, la crisi pandèmica patida a nivell global pel SARS-CoV-2 (COVID-19), les seues nefastes
conseqüències i les evidències científiques disponibles actualment han fet reconsiderar recentment a la
Comissió Europea la modificació de l'annex III de la Directiva 2000/54/CE.

Per això s'informa de la present 
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El 4 de juny de 2020 es publica en el Diari Oficial de la Unió Europea la  Directiva (UE) 2020/739    de la  
Comissió 3 de juny de 2020 per la qual es modifica l'annex III de la Directiva 2000/54/CE del Parlament
Europeu i  del  Consell pel  que fa  a  la  inclusió del  SARS-CoV-2 en la  llista  d'agents  biològics  que són
patògens humans coneguts, així com la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comissió.

L'annex III de la Directiva 2000/54/CE queda modificat com s'estableix en l'annex de la present Directiva. 
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Aquesta Directiva (UE) 2020/739 (UE) entra en vigor als vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de
la Unió Europea, és a dir, el 24 de juny de 2020, moment a partir del quin el SARS-CoV-2 quedarà classificat
dins del grup 3 de la classificació que recull l'a  nnex II del Reial decret 664/199  7  , de 12 de maig, sobre la
protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.  

Els Estats membres posaran en vigor,  a tot tardar el  24 de novembre de 2020, les disposicions legals,
reglamentàries  i  administratives  necessàries  per  a  donar  compliment  al  que  s'estableix  en  la  present
Directiva i comunicaran immediatament a la Comissió el text d'aquestes disposicions. 

Per tot l'anterior, es recomana a les empreses que vagen adoptant les mesures de protecció i de prevenció
que  siguen  necessàries  conformement  a  la  nova  classificació  d'aquest  agent  biològic  perquè  al  més
prompte possible, fins i tot abans de l'entrada en vigor de la precitada Directiva, es troben en condicions de
garantir la seguretat i salut de les seues treballadores i treballadors.

Per a l'aplicació de l'exposat es tindran en compte les notes a peu de pàgina que figuren a continuació.

Notes
1.- L’INVASSAT, en la seua qualitat d'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la

Generalitat, manca de competències per a realitzar interpretacions de caràcter vinculant en matèria laboral, que corresponen
en exclusiva als òrgans jurisdiccionals de l'ordre social. Per consegüent, tot l'exposat es correspon amb el criteri que sobre el
particular té aquest institut  i s'emet a títol merament informatiu i no vinculant.

2.- Tota la legislació referida pot ser consultada en els llocs web de l’INVASSAT (http://www.invassat.gva.es  )  , i de l'Institut Nacional
de Seguretat i Salut en el Treball (http://www.ins  s  t.es  )  , en els quals, a més, poden tindre accés a documentació elaborada pels
propis instituts així com a enllaços d'institucions i organismes europeus i d'altres països que, sens dubte, podran resultar-li de
gran interés.
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