
 
 
 

 

  
 

Av. Tortosa, 2 (oficines 20-24)  
Edifici Mercolleida. 25005 Lleida 

T +34 973 22 01 49 
F +34 973 22 04 37 

www.afrucat.com 
www.fruita.cat 
 

NOTA DE PREMSA                                                     LLEIDA, 17 d’ABRIL de 2020 

 

Afrucat desenvolupa el primer protocol 
homologat pel DARP i validat per Salut 
amb totes les mesures aplicables per fer 
front al COVID-19 a les centrals fruiteres  
L’associació desenvolupa una web en obert que inclou el document i gran quantitat 
d’informació sobre la pandèmia 

Afrucat ha elaborat un protocol complet d’actuació per a la prevenció del Coronavirus 
a les centrals de fruita. El protocol, “Crisis sanitaria COVID-19. Protocolo de 
actuación frente al COVID-19 para las empresas frutícolas”, inclou totes les 
mesures que són d’aplicació a les empreses del sector i és l’únic que actualment ha 
estat revisat i validat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i que  
també ha estat revisat pel sindicat UGT, que en recomana l’ús. 

L’objectiu del document és: dotar d’una guia a les centrals fruiteres on puguin resoldre 
tots els dubtes que la pandèmia els ocasiona, aportar les eines necessàries per contribuir 
a la prevenció dels contagis entre els treballadors durant la campanya i, a més, oferir 
seguretat jurídica a les empreses front a possibles inspeccions o sol·licituds d’informació 
per part de les administracions i/o clients. 

Afrucat també ha desenvolupat una web específica (https://coronavirus.afrucat.com/) 
oberta a tothom, per agrupar tota la informació sobre el Coronavirus de la que disposa 
l’associació. A la web també es pot accedir des del menú principal de la web de 
l’associació (www.afrucat.com). L’eix central de la web és la difusió d’aquest protocol 
que es pot descarregar i consultar online.  

Manel Simon, director general d’Afrucat,: “ens era molt urgent acabar i validar aquest 
protocol específic per a les centrals fruiteres que estan plenament immerses en l’inici 
de campanya. De totes maneres, continuem col·laborant amb les diferents 
administracions, entitats i agents socials per definir un protocol més global que resolgui 
la problemàtica d’ajuntaments, agricultors i altres necessitats”. 
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El protocol es divideix en Capítols(C), Mesures(M) i Fitxes Instructives(FI) que també es 
poden consultar i descarregar de manera independent. El document també inclou 
procediments d’actuació en temes com són el transport i l’allotjament dels treballadors. 

El document ha estat catalogat com a molt exhaustiu per part del Departament de Salut  i 
ha felicitat el sector per la feina feta, mentre que el sindicat UGT s’ha manifestat en la 
mateixa línia i n’ha recomanat el seu ús. 

Afrucat ha enviat a les seves empreses una carta d’adhesió a aquest protocol i els ha 
informat que, en cas de requeriment d’un país tercer d’una certificació específica per part 
de l’Autoritat competent per demostrar que l’empresa exportadora està implementant 
mesures contra el coronavirus, Afrucat ha acordat amb el Departament d’Agricultura que 
les empreses que s’adhereixin al seu protocol i el tinguin implementat seran 
homologades en aquests eventuals tràmits d’exigència a l’exportació.  

El protocol també serà d’utilitat front a l’exigència i obligació d'establir un protocol 
d'actuació davant els agents d'inspecció de treball. 

Els principals apartats del document “Crisis sanitaria COVID-19. Protocolo de 
actuación frente al COVID-19 para las empresas frutícolas” són: 

      >Mesures organitzatives en centrals 

      >Mesures higièniques extraordinàries 

      >Neteja i desinfecció de instal·lacions 

      >Procediment d’actuació en cas de detecció d´un positiu 

      >Control diari de temperatura i símptomes a tot el personal 

      >Mesures preventives en el transport de treballadors 

      >Mesures preventives en allotjaments de treballadors no residents 

      >Informació i formació de tot el personal, i capacitació de responsables de prevenció 

Afrucat agraeix a les empreses pilot que han conformat el reduït grup de treball per a la 
realització del Protocol d’Actuació (Actel Grup, Fruits de Ponent, Baró e Hijos, Frutaria, 
Actel i Giropoma) i a la coordinadora del document Valentina Mompeó. 

 


