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Pla de contingència i reincorporació progressiva del Cos d’Agents Rurals 

amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.  Revisió 1 
(Substitueix el Pla de contingència i reincorporació del 10/07/2020) 

 
 
En el marc de la resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2 a Catalunya, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va establir el Pla de 
Contingència per focalitzar la prestació de serveis públics a aquells necessaris per 
garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics i estratègics, establir les 
mesures necessàries per a què l’activitat, en el seu àmbit competencial, es veiés 
afectada el mínim possible i implantar les mesures per garantir l’abastiment de la 
població, la seguretat alimentària, la sanitat animal i vegetal, i la salut pública. 
 
Dins d’aquest marc, la Direcció General dels Agents Rurals ha anat elaborant 
diferents plans de contingència. 
 
En data 15 d’octubre s’emet la Resolució SLT/2546/2020, per la qual s’adopten noves 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Vista aquesta resolució, la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública adopta la Resolució PDA/2554/2020, de 16 
d'octubre, sobre l'aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el 
rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya. On s’estableix que per al personal 
que, per la naturalesa de la seva activitat, no pugui prestar serveis en règim de 
teletreball, els plans de contingència departamentals han d'habilitar fórmules de 
reorganització interna i flexibilitat horària als efectes de minimitzar riscos per a la 
salut del personal i, en concret, s'ha de garantir el manteniment de la distància de 
seguretat interpersonal mínima i evitar la coincidència massiva d'empleats i usuaris 
durant les franges horàries en què es prevegi més afluència. 
 
El PROCICAT específic per a emergències associades a malalties transmissibles 
emergents amb potencial alt risc distingeix, a nivell operatiu, el Cos d’Agents Rurals 
com una de les tipologies de serveis imprescindibles per al funcionament de la 
societat, i la secretaria general del DARP defineix aquest Pla de Contingència i 
reincorporació progressiva del Cos d’Agents Rurals amb motiu del coronavirus 
SARS-CoV-2, d’acord amb la direcció general dels Agents Rurals, per tal d’actualitzar 
els criteris de funcionament del CAR, els criteris de teletreball, i els requisits de 
seguretat i prevenció a les instruccions de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública, com a complement al Pla de contingència i reincorporació progressiva del 
DARP. 
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PLA DE CONTINGÈNCIA I REINCORPORACIÓ PROGRESSIVA 
 

1. Mesures de seguretat i higiene aplicables als centres de treball 
 
Els centres, les oficines, i serveis al públic del DARP arreu de Catalunya han de 
complir amb les mesures de seguretat i higiene establertes que, en caràcter general, 
són: 
 

 Respectar la distància física interpersonal de seguretat 1,5 m amb l’equivalent a 
un espai de seguretat de 2,5 m2/persona. En cas de no poder mantenir la 
distància de seguretat, cal l’ús de mascaretes. 
 

 La higiene de mans (amb aigua i sabó) periòdica, juntament amb la neteja dels 
espais de treball, són la base de la prevenció.  
 
 
 

Mesures de prevenció i seguretat aplicables als centres de treball 
 
D’acord amb l’establert a la Instrucció 6/2020 de la Direcció General de la Funció 
Pública, tots els empleats públics tenim el deure de l’autoprotecció, en conseqüència 
hem de:  
  

 Fer la presa de temperatura abans de sortir del domicili, tal i com ho estableix 
Salut Pública (a fi d’evitar la propagació) i seguir les seves indicacions (vegeu 
pautes disponibles a la intranet/Covid19/PRL-SARS-CoV-2/ Canal Salut).  
 

 Mantenir la distància física interpersonal de seguretat de 1,5 m. En cas de no 
ser possible (en els desplaçaments interns i en espais comuns dins dels 
edificis) o quan l’activitat laboral ho requereixi, cal usar les mascaretes, 
sempre de manera correcta, i tenir cura en el seu ús i conservació.  

 
 Efectuar la higiene de mans amb aigua i sabó (uns 20 segons) de manera 

freqüent i periòdica. Es recorda que el gel hidroalcohòlic no substitueix el 
rentat de mans. 

 
 No es recomana l’ús habitual de guants, ja que un ús continuat pot generar 

una falsa sensació de seguretat i afavorir una contaminació dels espais de 
treball. El seu ús està establert en funció de l’activitat desenvolupada. 

 
 Seguir les pautes de prevenció indicades per al personal del DARP sobre 

l’entorn de treball, difoses des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del 
Departament, i disponibles, amb altres informacions (ús mascaretes, higiene 
de mans, etc.), a la intranet/Covid19/PRL-SARS-CoV-2. 
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Mesures aplicables a zones, instal·lacions i equipaments comuns 
 
1. Espais de treball i zones comunes  

 
L’ús dels espais de treball i zones comunes es veu condicionat per mantenir la 
distància de seguretat. Les pautes a seguir són: 
 

 Organitzar, si és possible, recorreguts dins dels edificis per minimitzar el 
creuament entre les persones (portes d’entrada i sortida independents i 
evitar creuaments, recorreguts unidireccionals, etc.); 

 
 Minimitzar els contactes de les superfícies (deixar les portes obertes, 

botoneres ascensor,...); prioritzar l’ús de les escales; l’ascensor queda 
restringit a una ocupació d’una sola persona o dues persones amb ús obligat 
de mascareta. 

 
 Tant en els llocs de treball com en els espais comuns respectar l’aforament 

màxim permès en cada àrea de treball (seguir com a referència les indicacions 
dels plànols de delimitació d’espais establerts per a 2m, on s’ha tingut en 
consideració la ubicació i dimensió del mobiliari, equips de treball, la 
distribució i dimensió dels llocs de treball, etc.).  

 
 Promoure les reunions de treball amb eines digitals corporatives,. En el cas 

que s’hagin de celebrar presencialment s’aplicaran les mesures de seguretat i 
higiene establertes. 

 
 Les sales que no compleixen aforament per capacitat (2,5 m2 /persona) o de 

ventilació, que no siguin funcionals es recomana no fer-ne ús (tancar-les). 
 

 S’ha de seguir aplicant els criteris d’higiene, neteja i desinfecció en els espais 
comuns (sales, office), les instruccions a seguir han d’estar en un lloc visible 
per que els usuaris les facin sempre després de fer ús d’aquest espai. 

 
 Sempre que sigui possible, fer una ventilació natural abans i, especialment, 

després de la jornada laboral (es recomana establir una figura/persona que 
s’encarregui d’aquesta acció). 

 
 En els sistemes de ventilació o climatització, cal aconseguir un ventilació 

general forçada que proporcioni una renovació del 100% de l’aire sense 
recirculació i, si és possible, garantir la humidificació dels espais. Continuar 
fent el manteniment preventiu corresponent (la neteja i control dels filtres).  
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2. Neteja d’instal·lacions 
 

La neteja diària dels centres de treball es realitza segons els criteris de neteja i de 
desinfecció que es van adequant als requisits i indicacions establertes per Salut 
Pública. Les empreses de neteja reforcen les rutines de neteja fent especial atenció a 
les zones i espais on és més freqüent el contacte físic amb les mans (com passamans, 
baranes, manetes, polsadors d’ascensors, de màquines vending, etc.). També es 
reforça de la neteja sobre les taules, que han d’estar lliures de papers i objectes en 
finalitzar la jornada laboral. Per tal d’identificar si la taula i altres elements de la taula 
han estat netejats i desinfectats, l’empresa de neteja deixa el ratolí sobre el teclat. En 
que no es trobi el ratolí en aquesta posició, cada usuari ha de desinfectar la taula i 
equipament amb les solucions facilitades per aquesta finalitat.  
 
El personal que estigui presencial en els centres ha de: 
 

 Utilitzar els espais mínims i indispensables.  
 Realitzar la neteja i/o desinfecció de l’equipament d’ús compartit que ha 

emprat (taules, ordinadors, vehicles, fotocopiadores, mobiliari de sales de 
reunions /office, etc.) amb el producte o solució facilitada pel DARP. 

 Seguir el criteri de taules netes (sense papers i altres elements de sobretaula, 
per facilitar la neteja general per part del personal competent). 

 Seguir les pautes establertes en els elements usats en els espais comuns 
(microones,  taules/cadires d’office i/o sales de reunions, fonts d’aigua, etc.).  

 
3. Neteja de vehicles 
 
En finalitzar l’activitat l’usuari del vehicle l’ha de ventilar (si no s’ha fet durant el seu 
ús) i fer la neteja de les parts on ha hagut contacte amb les mans (volant, canvi de 
marxes, manetes, botoneres, fre de ma, etc.) amb el producte o solució facilitada pel 
DARP. 
 
 
 
2. Activitats i serveis públics que s’han de prestar presencialment  
 

 Servei de Coordinació Administrativa 
 

o D’acord amb la Resolució de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública, el règim de prestació de serveis en la modalitat exclusiva de 
teletreball té caràcter prioritari i únicament es poden prestar serveis 
presencials quan, per la naturalesa de l’activitat, no es puguin dur a 
terme en la modalitat de teletreball. 
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 Àrea General 
 

o Tasques de coordinació del servei: 1 inspector en cap. Aquesta 
persona treballa presencialment a Torreferrussa. 

o Suport administratiu a l’Àrea: 1 auxiliar administrativa. D’acord amb la 
Resolució de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, el règim de 
prestació de serveis en la modalitat exclusiva de teletreball té caràcter 
prioritari i únicament es poden prestar serveis presencials quan, per la 
naturalesa de l’activitat, no es puguin dur a terme en la modalitat de 
teletreball 

o Logística i magatzem: 1 oficial de 1a manteniment. Aquesta persona 
treballa presencialment. 

o Responsable de Telecomunicacions: 1 tècnic de gestió. Aquesta 
persona fa teletreball i treball presencial (proporció 40/60 
respectivament). 

o Responsable de Sales de Comunicació: 1 tècnic de gestió. Aquesta 
persona fa teletreball i treball presencial (proporció 40/60 
respectivament). 

o Responsable de comunicació: 1 periodista. D’acord amb la Resolució 
de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, el règim de prestació 
de serveis en la modalitat exclusiva de teletreball té caràcter prioritari 
i únicament es poden prestar serveis presencials quan, per la 
naturalesa de l’activitat, no es puguin dur a terme en la modalitat de 
teletreball 

o Responsable de GIS i anàlisi de dades: 1 titulada superior geògrafa i 1 
tècnic superior. D’acord amb la Resolució de la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública, el règim de prestació de serveis en la 
modalitat exclusiva de teletreball té caràcter prioritari i únicament es 
poden prestar serveis presencials quan, per la naturalesa de l’activitat, 
no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball 

o Tècnics en telecomunicacions: Tots els tècnics d’aquesta unitat 
presten serveis amb caràcter presencial.  

o Servei de neteja DGAR: La DGAR disposa d’una treballadora en 
plantilla. Aquesta persona ha de continuar treballant presencialment a 
Torreferrussa, especialment a la SCC. 

 

 Operadors de control 
 
Aquest col·lectiu presta serveis amb normalitat d’acord al seu calendari laboral. 
S'escurçarà al màxim el solapament entre torns de treball al temps indispensable per 
traspassar les novetats. 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Secretaria General 
 

 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614                   Pla de Contingència CAR - DARP revisió 1                                                  6 de 7                                                 
08007 Barcelona 
Tel.: 93 304 67 00 

 
 

 Cos d’Agents Rurals 
 

o D’acord amb el marc normatiu vigent, s’estableix una flexibilitat de ½ 
hora a les entrades i sortides de la jornada laboral als efectes d’evitar 
la coincidència massiva d'empleats i amb l’objectiu d’evitar una 
possible exposició de contagi del virus que puguin afectar a tota la 
dotació d’agents d’una àrea bàsica, i així garantir la continuïtat de la 
prestació del servei, mentre estigui activat el Pla d’actuació PROCICAT 
per a emergències associades a malalties transmissibles emergents 
amb risc potencial alt. 

o S’evitarà dins del possible la coincidència en servei presencial dels 
agents amb diferents quadrants de treball, així com la coincidència 
entre agents de diferents àrees bàsiques. 

o A tal efecte cada cap d’àrea bàsica organitzarà l’hora d’inici de servei 
dels agents sota la seva dependència de forma esglaonada, amb tres 
possibilitats:   les 8:30, les 9:00 o les 9:30 hores.  D’aquesta manera les 
sortides a la tarda també seran esglaonades amb la mateixa flexibilitat 
en funció de l’hora d’entrada al matí (entre les 17:30h i les 18:30 h), i 
la coincidència als vestidors es minimitza. El cap de setmana l’horari 
serà de 9 -18 h. 

o L’hora de dinar del primer grup serà les 13 hores i les del segon torn a 
les 14.30 hores. 

 
 
3. Mesures aplicables als treballadors del col·lectiu especialment sensible al 

COVID-19 (TES) 
 

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) del Departament ha dut a terme a la 
valoració dels empleats públics inclosos en els grups vulnerables davant d’una 
possible afectació per covid-19, d’acord amb l’establert en el document Pautes a 
seguir per a la determinació com a treballador/a especialment sensible en 
consideració al personal amb condicions d’especial vulnerabilitat en relació a la 
infecció de coronavirus SARS-CoV-2 (disponible a la intranet/Covid-19/SPRL-
SARSCoV-2).  
 
Atès que no és possible aplicar la modalitat de teletreball al CAR, ni atribució 
temporal de funcions, d’acord amb el punt 7.1 de la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, 
de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, s’informarà confidencialment a la 
persona afectada de la situació d’aïllament a efectes laborals i s’informarà al sistema 
públic de la salut per tal que passin a la situació d’incapacitat temporal, que serà 
considerada com a assimilada a accident de treball als efectes de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal, o la que correspongui d’acord amb la normativa 
de la Seguretat Social. 
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4. Mesures de prevenció en relació amb persones que puguin presentar 

símptomes compatibles amb la COVID-19 
 
Es seguiren les indicacions establertes en els pautes de treball i pautes especificades 
des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.  

 
Els empleats públics que han estat contagiats amb la COVID-19 i els que hagin de fer 
confinament domiciliari restaran en situació d'incapacitat temporal amb la 
consideració excepcional de situació assimilada a accident de treball, exclusivament 
per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social. 
 
 
 
5. Vigència 
 
Aquest Pla de contingència i reincorporació progressiva entra en vigor el mateix dia 
de la seva signatura i té vigència fins a la seva derogació, revisió o modificació. 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari general                                                      Barcelona, 17 de novembre de 2020 
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