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PLA DE CONTINGÈNCIA I REINCORPORACIÓ PROGRESSIVA  
DEL DEP. D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIM.   

 
El DARP ha publicat el seu Pla de contingència i reincorporació progressiva amb motiu del 
coronavirus SARS-CoV-2. Revisió 0, a l’annex del document (pàg. 12) figura la descripció dels 
llocs de feina que requereixen treball presencial i on també s’indica com es notifica la obligatorietat 
de fer treball presencial i també com es gestiona el fet de estar considerat “persona de risc”. Les 
pautes per ser considerat/da personal de risc es troben en aquest document. 
 
La directriu principal continua sent fer teletreball. Si la feina es pot fer en teletreball no s’ha 
de fer treball presencial. Per tant, si detecteu que consta que heu de fer treball presencial i 
creieu que la vostra feina es pot realitzar mitjançant la modalitat de teletreball o, com a mínim una 
part de la feina, si us plau indiqueu-nos-ho per tal que ho puguem traslladar i lluitar per a reduir el 
risc de possibles contagis de la covid19 i tractes discriminatoris. En tot cas, a les persones 
proposades a fer treball presencial, sempre el/la vostre superior us ho haurà de comunicar amb 48 
hores d’antelació.  D’altra banda, si la vostra feina es pot fer en teletreball i no disposeu de portàtil 
del DARP per poder realitzar el teletreball, també ho voldríem saber per tal de quantificar aquest 
problema. En tot cas, sempre es podrà fer teletreball amb ordinadors personals, tot i que 
impulsarem el teletreball amb portàtil del DARP. 
  
Per últim, volem fer especial menció que per fer el treball presencial calen els EPI’s adequats per 
realitzar la feina amb seguretat. Principalment consisteixen en gels hidroalcohòlics, tovalloletes i 
mascaretes. Tot i que també s’han de fer senyalitzacions al terra, separació d’espais, pantalles, 
etc... Si no disposeu del material de seguretat o no us reposen el material a temps, cal que ho 
reclameu als vostres superiors, o els demaneu a regim interior  regiminterior.daam@gencat.cat. Si 
teniu problemes amb aquest subministrament d’EPIs us agraírem que ens ho digueu als/a les 
vostres delegats/des de CCOO. Per trobar informació sobre EPIs i pautes sobre com actuar, tant a 
la nostre feina com en els transports públics o inclús com realitzar l’atenció als usuaris, podeu 
revisar aquesta web.  
 

El primer és la salut de les treballadores i dels treballadors,  i CCOO 

vetllem per a què es protegeixi. 
 
DELEGATS/DES DE PREVENCIÓ DE CCOO AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA:   
BARCELONA:  David Bonet:  dbonet@gencat.cat  Carlos Rodríguez: crodriguezb@gencat.cat 

LLEIDA:            Mario Carrillo: mario.carrillo@gencat.cat                  

TARRAGONA Xavi Agut i Carlos Safont: csafontr@gencat.cat 
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