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Pla de Contingència amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 
 

En el marc de la resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2 a Catalunya, el Pla de 
Contingència del DARP limita la prestació de serveis públics a aquells estrictament 
necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics i estratègics, i 
estableix que: 
 

 A partir del 16/03/2020 restaran tancats els centres, les oficines, i serveis al 
públic del DARP arreu de Catalunya, excepte: 

o Els serveis centrals a Barcelona  
o Els serveis territorials a Girona, Barcelona, Catalunya Central, Lleida 

Tarragona i Terres de l’Ebre 
o Altres instal·lacions del DARP que, per la seva naturalesa, necessitin de 

treball presencial del personal (àrees bàsiques del Cos d’Agents Rurals, 
granges d’escoles agràries i d’IRTA, piscifactories, etc.). 

 

 A cada centre de treball obert es definiran els serveis mínims presencials 
adequats i proporcionals al servei bàsics i estratègics que es garanteixen. 
Aquests serveis mínims presencials seran rotatius, si escau. 

 

 El personal que resti en el seu domicili i que ocupi un lloc de treball susceptible 
de ser exercit en la modalitat de teletreball, treballarà d’acord amb les 
instruccions de la direcció general o unitat orgànica corresponent durant la 
jornada laboral, d’acord amb els criteris establerts en la Instrucció 3/2020, de 
13 de març, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, i d’acord amb la 
Nota DARP relativa a l’aplicació del punt 3.9 “Mesures en el supòsit de 
tancament de centres educatius o d’atenció a persones a càrrec” de 12 de març 
de 2020. 

 

 Les diferents direccions generals i unitats orgàniques definiran els serveis bàsics 
i estratègics, i establiran els Plans de Treball necessaris per garantir el seu 
manteniment. 

 

 El personal del DARP que resti en permís per deures inexcusables de caràcter 
públic per expressa disposició de l’autoritat sanitària estarà localitzable i 
disponible per a qualsevol eventualitat durant la jornada laboral, si escau. 
 

Aquest Pla de Contingència 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, 13 de març de 2020 
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