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COVID-19 
 

Des de la IAC CATAC ens ha sorprès el plantejament simplista que des del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies s’ha fet sobre la crisi del coronavirus (COVID-19), sense un protocol clar i 

específic de com actuar en cada sector del Departament.  

Des d’aquesta Secció Sindical de la IAC CATAC ja varem preguntar en el darrer Plenari del Comitè 

de Seguretat i Salut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del passat 12 de febrer si 

el Departament tenia prevista alguna campanya informativa a la plantilla sobre el Coronavirus. La 

resposta del Servei de Prevenció de Riscos Laborals va ser que “aquest tema s’escapa de les seves 

competències i que és qüestió de salut pública”.   

Les plantilles, en especial dels centres residencials en totes les seves tipologies (gent gran, persones 

amb discapacitat, menors, col.lectius vulnerables, etc), ens han transmès que estan inquietes per 

aquest tema i demanen més informació i mesures. El contacte humà i directe intrínsec d’aquests 

espais preocupa i reclamen eines per gestionar la situació. 

Per això demanem: 

1) Mesures específiques i protocols d’actuació segons la diversitat de llocs de feina que tenim 

en aquest Departament, més enllà de les informacions genèriques que ha donat Funció 

Pública 

2) Que cada mútua del treball corresponent, especialment ara que s’ha iniciat el període de 

revisions mèdiques periòdiques, faci les investigacions pertinents i prengui les mesures 

preventives oportunes 

3) Informar clarament a la plantilla com els repercutirà l’administració, tant a nivell econòmic 

com de gestió horària, les possibles situacions d’aïllament, confinament, infecció, etc.  

4) Que aquestes situacions excepcionals siguin considerades com a accident laboral i per tant 

no a càrrec econòmic de la seguretat social sinó de les mútues del treball. Es garanteix així 

que totes les persones treballadores segueixin cobrant el 100% des del primer dia i 

segueixin cotitzant com si estiguessin treballant 

 

Qualsevol dubte ens ho podeu fer arribar a: 

acciosocial@catac.cat 

Març - 2020 www.catac.cat    sindicat@catac.cat   Tel. 933 173 151 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Secció Sindical de Treball, Afers Socials i Famílies 
 

mailto:acciosocial@catac.cat
http://www.catac.cat/
mailto:sindicat@catac.cat

