Pla de Contingència de PRODECA amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
El Pla de Contingència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(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 establiran els Plans
de Treball necessaris per garantir el seu manteniment”.
PRODECA, en el marc de la resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2 a Catalunya, defineix
aquest Pla de Contingència enfocat a garantir el correcte funcionament dels seus serveis
bàsics i estratègics, i a establir les mesures necessàries per tal que l’activitat en el seu àmbit
competencial es vegi afectada el mínim possible.
La seu de PRODECA a Gran Via de les Corts Catalanes 620, pral., 08007 Barcelona, estarà
tancada mentre estigui vigent aquest Pla de Contingència.

1-Introducció
Les mesures preventives pel coronavirus, amb l’obligació a una part molt important de la
població catalana d’estar confinada a domicili durant un temps encara indeterminat, està
tenint un impacte en àmbits estratègics com són la producció, distribució i consum
d’aliments en el conjunt del país.
Les empreses del sector agroalimentari català són de vital importància per una banda pel
seu paper com a productors i proveïdors d’aliments pel conjunt de la ciutadania, i alhora
per tractar-se del primer sector econòmic de Catalunya, amb un volum de facturació proper
als 40.000 milions d’euros anuals i una ocupació directa de més de 160.000 persones.
Es constata un important nombre de noves dificultats afegides i necessitats excepcionals a
què les empreses del sector han de fer front a causa dels efectes del coronavirus, i això els
dificulta la seva capacitat de producció i distribució d’aliments.
PRODECA és l’empresa pública del Govern de Catalunya que té entre les seves funcions
principals la de promoure i donar suport a les empreses agroalimentàries catalanes en els
àmbits de comercialització, tant en el mercat local com internacional.

2-Pla de Treball
En el context descrit en el punt anterior, i tenint en compte alhora el Reial Decret-Llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte
econòmic i socials del coronavirus, PRODECA inclou com a serveis de funcionalitat bàsica i
estratègica:
Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral.
08007 Barcelona
T. (+34) 935 524 820
prodeca@prodeca.cat

Pla de Contingència PRODECA (20-03-2020)



Direcció: Director gerent i tècnica de direcció, que s’ocupen de la direcció i
coordinació del conjunt d’activitats de l’empresa així com la interlocució amb el
Departament i altres ens de la Generalitat, i amb els agents i associacions
professionals del sector.



Àrea de Solucions Sectorials: Cap de l’Àrea, Caps de sectors i un/a tècnic/a per
sector, degut a la conveniència de poder atendre i donar resposta amb la major
brevetat possible a les necessitats i peticions de les empreses dels diferents
subsectors agroalimentaris degudes als efectes del coronavirus; gestió de les
activitats pròpies de l’Àrea, com són les corresponents a fires, missions, etc., per
l’acompliment de les obligacions amb el conjunt d’agents implicats i les gestions de
reorientació si és el cas.



Àrea Coneixement i Estratègia: Cap de l’Àrea i tècnic/a que s’ocupen de buscar la
informació per a gestionar les consultes pels efectes del coronavirus que arriben
directament a l’Àrea, les que es gestionen a través de l’equip de Solucions Sectorials
de PRODECA, i a través de l’Oficina Interdepartamental de Barreres; suport a les
àrees de Solucions Sectorials en la reorientació d’activitats de l’empresa deguda als
efectes del SARS-CoV-2, així com a la Direcció i l’àrea de Comunicació en continguts
de coneixement i estratègia.



Àrea Comunicació: Cap de l’Àrea i tècnic/a, que s’ocupen de coordinar i difondre la
informació que és d’interès pel conjunt de les empreses i agents del sector davant
el context canviant degut als efectes del SARS-CoV-2, i atenció a les necessitats
comunicatives a mitjans des de la pròpia àrea i/o a través de Direcció.



Àrea Serveis Corporatius: Cap de l’Àrea i tres tècniques, que s’ocupen de gestionar
les obligacions legals i fiscals de l’empresa que no es poden posposar, atendre i
resoldre les incidències i les necessitats tècnic-informàtiques pel bon funcionament
del teletreball del personal de PRODECA, així com d’atendre i derivar a les àrees
corresponents les peticions que arriben a l’empresa a través de trucades
telefòniques o via correus electrònics genèrics de PRODECA.



Projectes Europeus: Responsable tècnica encarregada de la gestió dels projectes
europeus en curs participats per PRODECA i l’acompliment de les tasques i terminis
corresponents.

3-Teletreball
Tot el personal de PRODECA disposa de les eines necessàries per treballar en la modalitat
de teletreball.
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En tots els casos es facilitarà la flexibilitat horària, tenint en compte la situació de
confinament domiciliar i la conciliació de la vida laboral i familiar, 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.
Per qüestions de seguretat de la informació, recomanacions per al teletreball i instruments
de suport es pot consultar:
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/administraciodigital/tele
treball/

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.

Ramon Sentmartí Castañé
Director gerent
Barcelona, 20 de març de 2020
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