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Salut i PIMEC signen un conveni per fer tests d’antígens ràpids 
a les empreses i polígons de Catalunya 

 
Promouran conjuntament els cribratges de COVID-19 puntuals o periòdics en els 
centres de treball, d’acord amb el protocol elaborat a partir de les recomanacions 
presentades al Consell de Relacions Laborals de Catalunya. 
 
El Departament de Salut posa a disposició de la patronal un total de 85.000 tests 
d’antígens de COVID-19 per arrencar la campanya de cribratges i tallar les cadenes de 
transmissió del virus. 
 
Barcelona, 12 de febrer de 2021. El Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya i PIMEC han signat un conveni de col·laboració per a la realització de 
tests d’antígens ràpids (TAR) de COVID-19 a les empreses i polígons d’arreu del 
territori català. A través d’aquest acord promouran de forma conjunta els cribratges, 
d’acord amb les prescripcions del “Protocol per a la realització al territori de Catalunya 
de cribratges mitjançant tests d’antígens a empreses, polígons i zones de concentració 
d’activitat laboral”, elaborat pel Departament de Salut i presentat al Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya. Els cribratges es podran fer puntualment o bé es podrà establir 
una periodicitat. 
 
L’acord de col·laboració signat ahir dijous al vespre –la rúbrica del qual ha anat a càrrec 
del secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, i del president en 
funcions de PIMEC, Josep González– té com a principal objectiu millorar el control de 
la crisi sanitària de la Covid-19 a Catalunya i contribuir a la prevenció i la seguretat de 
la salut de les persones en l’àmbit laboral. 
 
Ramentol ha valorat el conveni com a “una oportunitat clau per a Salut per millorar 
el rastreig i, sobretot, la proactivitat en la cerca dels nous casos positius de 
coronavirus”. En aquest sentit, el secretari general ha recordat que “l’extensió de 
testos a la població, sempre amb criteris de salut pública i epidemiològics, ha 
estat un dels puntals en els quals ha descansat la nostra estratègia de contenció 
de l’epidèmia; d’aquí que a dia d’avui siguem el cinquè país en número de testos 
realitzats a Europa”.  Finalment ha volgut posar de manifest la importància dels testos 
en els centres de treball: “Amb aquest conveni fem un pas més i introduïm aquesta 
política de cribratge a l’entorn laboral a nivell nacional, a tot Catalunya, en un 
sector econòmic que és dels més importants del nostre país, i que dona més feina 
a més treballadores i treballadors”.  
 
Per la seva banda, González ha expressat el “compromís inequívoc de les pimes 
catalanes amb la prevenció de propagació dels contagis i qualsevol mesura que 
ajudi a tornar a la normalitat, com aquesta que fem conjuntament amb el Departament 
de Salut”. També, ha assenyalat que “A PIMEC volem ser empresaris de drets, però 
també de deures, i no defugim el compromís de cooperar i col·laborar amb les 
administracions en tot allò que ajudi a la salut de les persones”. 
 
Així, s’estableix que el Departament de Salut aportarà una quantitat única de 85.000 
tests d’antígens que entregarà el Servei Català de la Salut per facilitar el desplegament 
inicial de les activitats previstes en aquest conveni. A través de les seves organitzacions 
sectorials i territorials, PIMEC realitzarà testos d’antígens als centres de treball, 
polígons i zones de concentració d’activitat laboral, tot assumint l’organització i el 
desenvolupament d’aquesta activitat. 


