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OPERADORS/ES DE CONTROL DEL DARP 
 
 
INSPECCIÓ DE TREBALL DÓNA LA RAÓ A CCOO EN LA NOSTRA DENÚNCIA PER 
A LA DEFENSA DELS DRETS DEL COL•LECTIU DELS OPERADORS/ES CONTROL 

DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ 
 
Us volem comunicar dues bones notícies. La primera és que com ja us vàrem informar en el seu 
moment, al mes de juny de 2018, CCOO vam interposar una denúncia davant la Inspecció de 
Treball per incompliments del VIè Conveni de personal laboral de la Generalitat i l’Estatut dels 
Treballadors, que vulneraven els drets del col•lectiu dels operadors/es de control i finalment la 
Inspecció de Treball ha donat la raó a la denúncia de CCOO i insta els responsables del DARP a 
cessar en aquestes infraccions. 
 
En concret la Inspecció de Treball ha comprovat:  
• Que 16 operadors/es havien tingut descansos inferiors a les 12 hores reglamentàries al llarg 

del 2018 (incompliment de l’article 34.3 de l’Estatut dels Treballadors). 
• Que, durant l’any 2018, el Departament ha canviat, per raons de necessitats de servei, a 

diferents treballadors/es la jornada de treball prevista en el seu calendari laboral. En alguns 
casos aquests canvis han superat el 45% del calendari (fet totalment anòmal i reprovable), 
superant amb escreix el límit percentual fixat en un 10% a l’article 34.2 de l’Estatut dels 
Treballadors.  

 
La Inspecció de Treball, en el seu Informe, recorda als responsables del Departament que els 
canvis de jornada per raons de servei han de ser notificats als/a les treballadors/es amb un mínim 
de cinc dies d’antelació. En el seu requeriment, la Inspecció de Treball destaca que la 
circumstància que el DARP, en tal que entitat infractora, pertanyi a l’Administració Pública, 
impedeix  imposar-l’hi la corresponent sanció.  
 
La segona bona notícia, és que en l’Informe de la Inspecció de Treball es constata que el DARP 
reconeix l’existència de les infraccions mencionades i es compromet a la seva regularització. A 
CCOO no ens costa gens agrair i valorar aquest compromís de rectificació per part del DARP, tot i 
que lògicament estarem amatents i vetllarem perquè així sigui.  CCOO seguirem treballant per 
millorar les condicions laborals dels/de les Operadors/es de Control, així com de qualsevol altre 
col•lectiu del qual en som representants. 
 
Us facilitem aquest enllaç al requeriment i restem a la vostra disposició en dagricultura@ccoo.cat 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/generalitat_informa/2019/Documents/10019%20requeriment%20it%20operadors%20darp.pdf
mailto:dagricultura@ccoo.cat

