
 

PLA DE CONTIGÈNCIA DEL CAR DAVANT LA PANDÈMIA DE CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

 

Introducció  

El SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. Es va detectar per 

primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, a la Xina, i s’ha anat estenent a 

altres països. Presenta una simptomatologia similar a la de la grip, i el 80% dels casos són lleus. 

Els casos més greus generalment afecten persones grans o que pateixen altres patologies. La 

situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar permanentment 

subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats competents, especialment per les 

sanitàries. En aquest sentit, la Resolució SLT/720 /2020, de 13 de març, per la qual s’adopten 

noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARSCoV-2 (DOGC 

núm. 8084A, de 13.3.2020) disposa en el seu punt 1, lletra m), l’obligació de limitar la prestació 

dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament 

dels serveis bàsics o estratègics i la restricció de la mobilitat del personal al servei de 

l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic institucional, sens 

perjudici d’aquella que es consideri indispensable per al manteniment dels serveis públics 

abans esmentats. Com a conseqüència de la vigència d’aquestes noves mesures es fa necessari 

adaptar les mesures específiques previstes per als centres de treball de l’Administració de la 

Generalitat i els seus organismes autònoms, als efectes de preservar al màxim la salut dels 

empleats públics i contribuir decididament a contenir el risc de contagi. Aquestes mesures, 

s’hauran d’adequar a l’evolució de l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i 

directrius de les autoritats sanitàries i a l’evolució del pla d’emergències PROCICAT, per 

malalties emergents. 

1. Objecte  

L’objecte d’aquest Pla és:  

- Garantir la presa de mesures preventives per a la protecció del personal, usuaris i 

col·laboradors; 

- Garantir la prestació dels serveis bàsics i estratègics;   

- Posar a disposició dels empleats del CAR la màxima informació possible. 

- Mantenir, dins la nova situació limitada, contacte i assessorament amb esportistes i 

entrenadors per ajudar-los a mantenir la motivació, la salut i el benestar.  

2. Àmbit d’aplicació  

Aquest Pla és d’aplicació al CAR en tota la seva extensió.  



3. Organització 

Amb la finalitat de garantir el bon funcionament del CAR  en una situació de pandèmia de 

coronavirus SARS-CoV-2, es constitueix una Comissió de Seguiment, que es compon dels 

membres de l’Equip de Direcció, de la Cap de Serveis Mèdics, del Cap de Manteniment, de la 

Cap de Serveis Generals i dels altres caps de Departament que puntualment siguin requerits. 

4. Funcions de la Comissió de Seguiment  

Corresponen a la Comissió de Seguiment les funcions següents:  

- Acordar l’activació de mesures;  

- Garantir el compliment d’aquestes mesures;  

- Determinar quins són els treballadors o treballadores necessaris perquè no s’interrompi el 

funcionament dels serveis del CAR identificats com a bàsics i estratègics, i establir les mesures 

informatives i formatives per a la capacitació de personal que pugui mantenir aquell 

funcionament;  

- Fixar i elevar a l’òrgan competent per a la seva aprovació totes aquelles mesures 

extraordinàries que es considerin necessàries per garantir el bon funcionament del CAR;  

- Aprovar la reorganització temporal de les activitats de totes les unitats del CAR;  

- Adaptar aquest Pla quan les circumstàncies de la pandèmia ho aconsellin i d’acord amb les 

orientacions de les autoritats sanitàries i d’altres ens governamentals competents.  

- Acordar el cessament de l’aplicació del Pla, tan bon punt es garanteixi la prestació normal 

dels serveis, sense necessitat de mantenir les mesures extraordinàries;  

- Mantenir informat periòdicament el Comitè de Seguretat i Salut del CAR de les actuacions de 

seguiment realitzades i de la seva incidència;  

-Informar a les empreses col·laboradores de les decisions que els afectin; 

- Informar a tot el personal de les mesures preventives i d’higiene a adoptar; 

-Informar, quan ho consideri necessari, a les Federacions i altres usuaris del CAR. 

5. Serveis estratègics i accés al CAR 

S’entén per bàsics o estratègics aquelles tasques imprescindibles, respecte de les quals s’han 

d’establir les dotacions mínimes de personal que en garanteixin el funcionament.  

El principal servei estratègic presencial del CAR és l’equip de Manteniment imprescindible per 

a garantir  el funcionament de les instal·lacions en mode aturada, atendre reparacions o 

emergències en maquinària.  Aquests professionals s’organitzaran per torns per tal de 

minimitzar la presència al Centre a la quantitat d’hores imprescindibles. 



La resta dels treballadors del CAR realitzaran exclusivament teletreball o treball a distància, 

amb l’excepció dels membres de la Comissió de Seguiment que realitzaran preferentment 

teletreball però excepcionalment podran realitzar treball presencial prèvia petició a Direcció. El 

Departament d’Informàtica també podrà desplaçar-se al Centre en cas de requerir-ho per a 

reparar fallades dels equips, prèvia petició a Direcció. 

Els caps de Departament i d’Unitat organitzaran les feines a distància dels seus equips. 

S’informarà a les empreses col·laboradores contractades dels serveis estratègics que han 

d’assumir en les àrees de manteniment, seguretat, neteja, jardineria i altres. S’evitarà la 

presència de persones tant com sigui possible. 

No hi ha cap horari d’obertura del CAR i qualsevol altra petició d’accés s’ha de trametre 

anticipadament al Director o al Cap de Manteniment. 

Aquest serveis estratègics podran adaptar-se a les necessitats del CAR i a l’evolució de la 

situació epidemiologia. 

6. Mesures preventives i de protecció  

En cas de treball presencial estratègic s’han d’adoptar les mesures preventives i de protecció 

següents:  

a) Extremar les precaucions establertes sobre les mesures higièniques personals, especialment 

el rentat de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques.  

b) L’ús dels equips de protecció individual vindrà determinat pels serveis de prevenció de 

riscos laborals  

7. Situació d’aïllament preventiu per criteris de salut pública  

El Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents 

en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, emetent les següents mesures 

d’actuació  enfront del coronavirus: 

Article cinquè. Capítol II. Confederació excepcional com a situació assimilada a accident de 

treball dels períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del 

virus COVID-19. 

A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada 

a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del 

sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones 

treballadores provocat pel virus COVID-19. 

En tots dos casos, la durada d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel 

comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta. 

Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que es 

trobi en la data del fet causant en situació d’alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social. 



La data del fet causant serà la data en la qual s’acordi l’aïllament o malaltia del treballador, 

sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.»  

Si us trobeu en  període d'aïllament o contagi com a conseqüència del virus COVID-19 heu de  

sol·licitar (pot ser telefònicament) el parte de baixa laboral al vostre Centre d'Atenció Primària 

(CAP) indicant el motiu de la baixa. Recordeu que ens heu d'enviar el parte de baixa i  els 

posteriors de confirmació al mail  personal@car.edu. 

8. Mesures d’informació i comunicació al personal  

Per correu electrònic, i com s’ha anat fent els darrers dies, es continuarà enviant la informació 

corporativa adreçada genèricament a tot el personal sobre les actuacions vinculades al 

coronavirus SARS-CoV-2.  

9. Gestió del Pla  

9.1. Elaboració del Pla  

El CAR ha elaborat aquest Pla de Contingència d’acord amb el que estableix la Instrucció 

3/2020, de la Secretaria de Funció Pública de la Generalitat sobre el Pla de mesures d’actuació 

a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i seguint les recomanacions del Departament 

de Salut dirigida a la població en general, els Serveis Mèdics del CAR i l’assessorament del 

Comitè de Seguretat i Salut del CAR.  

9.2. Adaptació del Pla d’actuació  

Aquest Pla d'actuació serà objecte d’adaptació quan les circumstàncies de la pandèmia ho 

aconsellin i d'acord amb les orientacions de les autoritats sanitàries, podent-se activar, en 

funció de l’afectació de la pandèmia, mesures excepcionals. 

 

V. 16.III.2020 
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