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PLA DE CONTINGÈNCIA  
DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, SEGURETAT INDUSTRIAL I SEGURETAT MINERA 

 
 
 

1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest document és donar compliment al que estableix l’apartat 3.6 de la 

Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives 

d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb 

motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 

 
 
2. PRESTACIÓ DE SERVEI PÚBLIC ESSENCIAL PER PART DE LA DGESISM QUE 

ES PODRÀ VEURE AFECTAT AMB MOTIU DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2. 
 
Del conjunt de competències de la DGESISM es podrà veure afectat els següents serveis 
essencials en matèria d’autorització, vigilància i control de: 
 
- Instal·lacions de generació, transport i distribució d’energia. 

- Atorgament del dret d’accés a l’aprofitament de recursos miners. 

- Autoritat laboral en matèria d’aprofitament de recursos miners. 

- Autorització, vigilància i control d’instal·lacions radioactives de 1a, 2a i 3a categoria i de 

RX. 

- Explotació de la xarxa de vigilància radiològica ambiental. 

- Execució del Pla de Vigilància Radiològica Ambiental. 

- Vigilància i control d’instal·lacions i equips afectats pels reglaments de Seguretat 

Industrial. 

- Vigilància i control d’instal·lacions sotmeses a la regulació en matèria d’accidents 

greus. 

- Vigilància i control de la xarxa d’ITV. 

- Vigilància i control dels equips de metrologia legal. 

 
 
3. ACTUACIÓ IMMEDIATA DE LA DGESISM 
 
Amb caràcter immediat a la proliferació del SARS-CoV-2., la DGESISM va instar als 

principals operadors existents al seu àmbit a prendre les mesures necessàries per a 

garantir l’adequada cobertura i prestació dels serveis al seu àmbit. 
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Les principals són les següents: 

 
- REE (Red Eléctrica de España) (annex 1) 

- ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad S.A) (annex 2) 

- NATURGY (annex 3) 

- ANAV (Associació Nuclear Ascó-Vandellós II) (annex 4) 

- AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona) (annex 5) 

- FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española) (annex 6) 

- FEDEQUIM (Federació Empresarial Catalana del sector Químic) (annex 7) 

- ENAGAS (Empresa Nacional del Gas) (annex 8)  

- RED ITEVELESA (annex 9)  

- CERTIO (annex 10)  

- APPLUS ITEUVE (annex 11)  

- REPSOL (annex 12) 

- TUV SUD (annex 13) 

- PREVENCONTROL (annex 14) 

 

 
4. SERVEIS ESSENCIALS DE LA DGESISM AMB L’EDIFICI DE PAMPLONA, 113 

ACCESSIBLE 
 

La DGESISM continuarà la prestació de la seva cartera de productes explicitada a 

l’apartat 2, sens perjudici de la suspensió de serveis dictada per l’autoritat competent, 

com per exemple, inspeccions ordinàries, celebració de reunions, etc. 

 

 
5. SERVEIS ESSENCIALS DE LA DGESISM AMB L’EDIFICI DE PAMPLONA, 113 

INACCESSIBLE 
 

Els diferents serveis de la DGESISM estaran connectats a l’estructura orgànica via 

portàtil i VPN més telèfon mòbil. 

Tot el peersonal estarà disponible en aquest entorn virtual prestant aquells serveis que 

no requereixin d’informació en format paper. 

Els telèfons fixos es derivaran al corresponent telèfon mòbil. 

 
Els serveis que estaran permanentment atesos són els següents: 

 
- Indicadors de consum energètic, elèctric i gas. 
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- Seguiment de la continuïtat del subministrament d’energia elèctrica i gas. 

- Inspecció d’accidents en infraestructures de generació, transport i distribució 

d’energia. 

- Accidents a les explotacions mineres. 

- Accidents a les instal·lacions radioactives. 

- Accidents a les instal·lacions i equips afectats per reglaments de Seguretat 

Industrial. 


