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Pla de Contingència del Cos d’Agents Rurals amb motiu del coronavirus 

SARS-CoV-2. 
 
El Pla de Contingència del DARP aprovat pel secretari general el 13/03/2020 estableix 
que “les diferents direccions generals i unitats orgàniques definiran els serveis bàsics 
i estratègics”, i que les Àrees Bàsiques del Cos d’Agents Rurals no estan afectades per 
l’ordre de tancament dels els centres, les oficines, i serveis al públic del DARP arreu de 
Catalunya a partir del 16/03/2020. 
 
En aquest context, i pel fet que 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, la secretaria general del DARP defineix aquest Pla de 
Contingència del Cos d’Agents Rurals amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 d’acord 
amb la direcció general dels Agents Rurals. 
 
 
1-Introducció 
 
La Direcció General dels Agents Rurals (DGAR) disposa del servei de Coordinació 
Administrativa i del servei de l’Àrea General, ambdós serveis bàsics i estratègics. 
 
El CAR està participant activament en l’execució del PROCICAT per a emergències 
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc i del Reial 
Decret 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma, amb coordinació amb el Cos de 
Mossos d’Esquadra, identificant a totes aquelles persones i vehicles que es troben en 
el medi natural incomplint les prescripcions de l’esmentat estat d’alarma. 
 
Per tot plegat, el CAR és un cos que ha de mantenir la seva operativitat, tant en els 
serveis que realitza, com en les àrees bàsiques. 
 
 
2-Serveis bàsics i estratègics 
 

 Servei de Coordinació Administrativa 
o Tasques de coordinació del servei: 1 cap de servei. La cap de servei farà 

teletreball. 
 

 Àrea General 
o Tasques de coordinació del servei: 1 inspector en cap, qui treballarà 

presencialment a Torreferrussa. 
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o Responsable de Telecomunicacions: 1 tècnic de gestió, qui farà 
teletreball. 

o Responsable de Sales de Comunicació: 1 tècnic de gestió, qui farà 
teletreball. 

o Responsable de comunicació: 1 periodista, qui farà teletreball. 
o Responsable de GIS: 1 tècnic superior geògraf, qui farà teletreball. 
o Tècnics en telecomunicacions: Dos tècnics en torn matí i un tècnic en 

torn tarda (de dilluns a divendres) i, al cap de setmana hi haurà un 
tècnic. Tots aquests amb caràcter presencial.  

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

 

 Operadors de control 

 Caps de Sala: 5 caps de sala. Aquests cobriran el servei amb torns de 24 
hores per dia. 

 Operadors de control: Operadors a les 5 Sales Regionals de Comunicacions 
(SRC) i a la Sala Central de Comunicacions (SCC) de Torreferrussa. 

o Sales Regionals:  1 operador per torn diürn (1 al torn del matí i un al 
torn tarda), de dilluns a diumenge. 

o Sala Central de Comunicacions: 3 operadors per torn diürn (3 al torn 
del matí i 3 al torn tarda). Suprimit el torn nocturn (servei assumit 
exclusivament el Cap de Sala). Aquests operadors es faran càrrec 
dels serveis de les SRC en cas d’absència d’operadors de control. 

 

 Cos d’Agents Rurals 
o Caps d’Àrea Regional: Continuen fent el seu torn normal de treball. 
o Caps d’Àrea Bàsica: Es redueix la seva jornada laboral ordinària de 9 a 

12h, per tal de planificar els serveis als agents de la seva respectiva àrea 
bàsica ,i la resta en el seu domicili, localitzables, sempre i quan no hi 
hagi actuacions que requereixin la seva presència. 

o Agents: Es modifiquen els horaris. Els agents rurals disposen d’un 
quadrant de tres setmanes distribuït de la manera següent: 

 
 

o Per evitar interaccions personals entre torns, s’han modificat els horaris, 
amb una diferència d’una hora, així com s’ha informat als agents de la 
necessitar d’evitar coincidir al mateix temps dins l’àrea bàsica, a banda 
de la necessitat de netejar amb alcohol qualsevol eina de treball 
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corporativa (vehicles, ordinadors, etc.) un cop finalitzat el seu torn de 
treball, seguint les indicacions del SPRL. 

 
 
2-Neteja de les àrees bàsiques 
 
Es reforça la neteja de les àrees bàsiques. 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, marcadors, etc. També s’ha 
encarregat el reforç de la neteja sobre les taules que han d’estar lliures de papers i 
objectes en finalitzar la jornada laboral. 
 
Cal augmentar la ventilació natural de les estances: les/els caps de les àrees 
bàsiques/responsables de centre han de gestionar la ventilació de l’edifici durant 10 
minuts, obrint finestres i/o portes, entre un o dos cops al dia. 
 
 
3-Teletreball 
 
El personal de la Direcció General dels Agents Rurals 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 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. 
 
El personal Direcció General dels Agents Rurals 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. 
 
 
4-Vigència 
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, 16 de març de 2020 
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