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Les dates d’inici de fases resten condicionades a les indicacions i instruccions que s’emetin pel 

DTASF  

Criteris generals 

El procés d’adaptació del canvi de fase de confinament a desconfinament progressiu i 

esglaonat fins la “nova normalitat” de la DGSS s’emmarquen en les directrius definides en el 

document Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat del 

Departament de Salut 1(Abril de 2020. Versió 24.04.2020), les mesures del Consell de Relacions 

Laborals de Catalunya2,  la Instrucció 4/2020 sobre les mesures de prevenció i seguretat que 

s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb 

motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de 

treball de la Secretaria d’Administració i Funció Pública3 i les recomanacions sobre les mesures 

de prevenció del Servei de Prevenció de Riscos Laborals incloses com a documentació adjunta 

a aquest document ( veure annex amb el llistat de documents).  

“.../...  

La sortida del confinament total ha de ser progressiva i revisable segons condicions 
epidemiològiques. 
Mesures de forma esgraonada, anar avaluant el seu l’impacte i introduir mesures 
correctives si fossin necessàries. 
Configuració de la “nova normalitat” amb mesures per disminuir el risc de transmissió i 
evitar tornar a un escenari de confinament. 
Definició del quan, el qui, l’on i el com ” 1. 

 Establir sistemes d’organització de torns i flexibilització d’horaris per reduir la mobilitat 

en les franges horàries de més mobilitat. 

 

 Establir i mantenir sistemes de teletreball i treball a distància sempre que sigui possible, i 

mantenir-lo, en els casos en els que es tinguin fills menors a càrrec, fins la reobertura dels 

centres escolars. 

 

 Evitar les reunions presencials, afavorint les videoconferències o altres sistemes remots. 

 

                                                           
1
 Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat. Departament de Salut Abril de 2020. 

Versió 24.04.2020. 

 
2
 Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin 

produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 .Consell de Relacions Laborals de Catalunya. 12 abril 2020 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-
treballadors-crl.pdf 

 
3
 Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al  personal al 

servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la 
futura reincorporació presencial al lloc de treball. 
http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/normativa/circulars_i_instruccions/In
struccio-4_2020.pdf 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/normativa/circulars_i_instruccions/Instruccio-4_2020.pdf
http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/normativa/circulars_i_instruccions/Instruccio-4_2020.pdf
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 Reduir el nombre de personal present simultàniament en els diferents entorns de treball 

per tal que es garanteixi en tot moment el distanciament físic entre ells. 

“De manera general, durant les primeres etapes de la fase de desconfinament 

progressiu, es recomana reduir els aforaments dels espais tancats a un terç de la seva 

capacitat màxima i senyalitzar-los degudament.” 

 

 Reduir el nombre de dies i el temps de permanència en el centre de treball al mínim 

possible. 

 

 Evitar compartir entre diferents treballadors i treballadores equips, dispositius, utensilis 

o demés instruments o accessoris. 

Per l’ús d’equipaments comuns: impressora, per exemple, disposar de productes de 

neteja i desinfecció per usar-los cada vegada desprès d’utilitzar-los. 

 

 Garantir que el personal treballador conegui els protocols i els nous procediments i 

mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi 4 5 6 

“ Les mesures d’higiene de mans i símptomes respiratoris, així com el distanciament 

físic, continuen sent les principals mesures per disminuir la transmissió del COVID19 

durant la fase de desconfinament gradual. 

Durant tota la fase de desconfinament gradual, s’instaura la recomanació 

generalitzada a tota la població d’usar mascaretes durant qualsevol interacció fora 

del domicili, especialment quan es visitin espais tancats. Només com a mesura 

complementària d’higiene i no com una substitució de les mesures preventives 

establertes, tant de distanciament físic com d’higiene de mans i símptomes respiratoris. 

L’ús de guants no es recomana de manera generalitzada. Els guants no substitueixen 

en cap cas la higiene de mans: sempre cal fer una higiene de mans immediatament 

abans de posar-se els guants i després de treure-se’ls.” 1 

 Afavorir l’ús de les escales, en lloc dels ascensors, dels quals se n’haurà de limitar 

l’aforament a un terç de la capacitat màxima. 

 

 Netejar i desinfectar adequadament els llocs de treball, especialment les zones comunes i 

les superfícies de treball compartides. Les instal·lacions es netejaran com a mínim una 

vegada al dia i depenent del seu ús. 

 

                                                           
4 Mesures de prevenció que han de seguir els treballadors que es reincorporen al centre de treball. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-
mesures-prevencio-treballadors.pdf 
5 Consells per desplaçar-vos a la feina 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-
desplacaments.pdf 
6 Consells per quan torneu a casa des de la feina. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-
tornar-casa.pdf 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-mesures-prevencio-treballadors.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-mesures-prevencio-treballadors.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-desplacaments.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-desplacaments.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-tornar-casa.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-tornar-casa.pdf
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 Identificar les tasques en les què serà difícil respectar la distància de seguretat i buscar 

possibles solucions alternatives (exemple: barreres físiques, canvis organitzatius o ús 

d’equips de protecció individual), d’acord amb l’avaluació que ens facin els serveis de salut 

laboral i de prevenció de riscos. 

 

 De manera general en els llocs de treball, no està indicada la realització de la prova PCR 

en treballadors i treballadores que no han tingut contacte de risc o no tenen, ni han tingut, 

símptomes compatibles amb infecció per COVID19.  

 

 En cas que un treballador o treballadora desenvolupi símptomes compatibles amb COVID-

19, seguir els protocols vigents en cada moment del Sistema de Salut de Catalunya pel 

que fa a la detecció de casos i contactes estrets. La presència de símptomes, encara que 

siguin lleus, serà sempre una indicació per a l’aïllament a domicili o derivació a centre 

hospitalari, en el cas que hi hagi signes de gravetat. 

 

Desescalament per fases 

La proposta presenta tres fases 

 

 

NOTA INTERNA: Les dates són aproximades, dependrà de les directrius generals de DTASF 

 

Fase 1. Prèvia de preparació 

 Conjuntament amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del DTASF, detectar el 

que pertany al grup d’especial vulnerabilitat i no es considera apte per a la 

incorporació al lloc físic de treball segons directrius de la Direcció General de Funció 

Pública de la Genralitat de Catalunya. 
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 Caldrà tenir en compte a quina unitat territorial (Àrea Bàsica de Salut -ABS) es viu i 

quines indicacions hi ha per la població d’aquesta. 

 

 Definir equips de treball per projecte o tasca per esgraonar el desconfinament. 

 

 Revisar i prioritzar les persones de la DGSS que donen suport als equips d’emergència 

COVID19 i que han de retornar a fer la feina ordinària. 

 

 Assegurar la capacitat i els recursos per implementar les mesures de protecció 

individuals i col·lectives, així com la formació necessària: 

 Desinfecció i neteja de superfícies diària, 

 Material de neteja i desinfecció per equipaments d’ús comú, 

 Distància de 2 metres  entre persones (espais hi hagi cadires, bancs o taules s’han 

de disposar de manera que garanteixin la distància). 

La DGSS distribuirà i portarà el control del material de protecció individual lliurat al seu 

personal, de manera que es garanteixi que aquests en disposin i es planifiqui a temps 

la reposició. 

Fase 2. Retorn presencial per torns 

Només per a personal sa (sense símptomes) o que, sent personal que 
pertany al grup d’especial vulnerabilitat, ha sigut valorat apte per a 
la reincorporació pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals; tampoc 

es reincorpora el personal amb càrregues familiars 

Per planificar les incorporacions concretes, s’hauran de tenir en compte els criteris que 

determini la Direcció General de Funció Publica en relació amb el personal especialment 

sensible i el que té càrregues familiars. 

Equip de Direcció 

Nom 
Modalitat 

treball 
Tema principal 

Meritxell Benedi 
Presencial 

Direcció 

Teletreball 

Montserrat Dolz 
Presencial 

Sundirecció 
Teletreball 
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Equip de caps de servei 

 Tots en treball presencial: disposen de despatx individual 

 

Nom 
Modalitat 

treball 
Tema principal Altres temes Suport equips Covid 

Xavier 
Delgado 

Presencial 

Sensellarisme: 
SAD Social  
AUS 
Pobresa 
energètica 

Adaptació 
CP a Covid RGC 

Suport ITAS  
Referent Sensellarisme 

SSM Cat 

Roger 
Cusco 

Presencial 

Salut Mental 
Addiccions 
VIH-SIDA 
Transport Adaptat 

Suport ITAS 
Suport RRHH 
Referent VIH-SIDA 
Addiccions i Salut Mental 

MJ Barón  ILT Planificació    

 

Equip de secretaria 

 Presencia física d’una persona en torns de dies alterns amb horari pactat 

Nom  Tema principal Altres temes 
Suport equips 

Covid 

Vega 
Limpo 

Presencial 
Suport administratiu a DGSS i SDG ATRI  

Teletreball 

Marita 
Pizarro 

Presencial 
Suport administratiu a DGSS i SDG  Missatgeria ABSS 

Teletreball 

Equip Oficina tècnica  

 Presencia física de dues persones per torn: en torns de matí i tarda amb horari pactat 

 

Nom 
Modalitat 

treball 
Tema principal Altres temes 

Suport equips 
Covid 

Carme 
Perez 

Presencial Convenis, contractes emergència, 
Subvencions i suport CP , 
contractes menors 

  
Teletreball 

Marta 
Gonzalez 
Pinto 

Presencial 
Contracte Programa i suport 
Subvencions 

PESS  
Teletreball 

Dolors 
Navarro 

Presencial Pressupostos, suport  CP 
Memòria Econ PESS 

Indicador sintètic 
de necessitats 
socials 

Call center  
Teletreball 

Marta 
Prat 

Presencial Contracte Programa i 
Subvencions i Licitacions 
PESS: Acord Govern 

CQS Bústia covid19.tsf 
Teletreball 

Maite 
Garriga 

Presencial Contracte Programa, contractes 
menors 

CQS/P. Parlam Bústia covid19.tsf 
Teletreball 

Anna 
Conde 

Presencial 
Contracte Programa (ITAS) 

Suport dades 
Discapcitat i 
Addicions 

Call center  
Teletreball 

Cristina 
Blazquez  

Teletreball 
Contracte Programa i 
Subvencions 
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Equip de Planificació i PESS 

 Presencia física de dues persones per torn: en torns de matí i tarda amb horari pactat 

Nom 
Modalitat 

treball 
Tema principal Altres temes 

Suport equips 
Covid 

Paula 
Pedrós 

Presencial Intercotessba  
Planificació 

 SIS formularis 
Teletreball 

Laia 
Herrera 

Presencial 
Doc PESS 
Indicador sintètic/estratificació 

P Energètica 
V. Masclista 
Sensellerisme 
Pla de Govern 

Bústia covid19.tsf 
+ Callcenter Teletreball 

Carme 
Iniesta 

Presencial PESS: Incorporació esmenes + 
Procés participatiu 

 Call center 
Teletreball 

Anna 
Palou 

Presencial PAISS 
SAED – AT Dom. + diürna 

Intercotesbass SAED SAD d'urgències 
Teletreball 

Equip de Gènere 

 Presencia física mínim una persones per torn: amb horari pactat 

Nom 
Modalitat 

treball 
Tema principal Altres temes 

Suport equips 
Covid 

Gisela Quer 
Presencial Materials i formació + 

reprogramació on line 
 SIS formularis 

Teletreball 

Silvia Ayala 
Presencial 

Materials i formació  
Bústia 
covid19.tsf Teletreball 

Oriol 
Casacuberta 

Presencial 
Materials i formació  

Resi 
Discapacitats Teletreball 

Aina Pi  Teletreball Materials i formació  SIS formularis 

Equip de famílies 

 Presencia física de dues persones per torn: en torns de matí i tarda amb horari pactat 

 

Nom 
Modalitat 

treball 
Tema principal Altres temes 

Suport 
equips 
Covid 

Elena Boira 
Presencial Coordinació tasques equip 

UASF 
Treball i comissions 
interdepartamentals 

 
Teletreball 

Maria del 
Mar Vergés  

Presencial SOAF (seguiment i avaluació)  
Producció Dia Internacional 
de les Famílies (DIF) 

Subvencions/SAFEs  
Teletreball 

Cristina 
Gómez  

Presencial 
WEB/comunicació 
Pla interdepartamental de 
suport a les famílies (PISF) 
Mapa parentalitat 
DIF 

Contracte Programa: 
Fitxa39 
Subvencions 
Eines i organització per a 
tot l’equip 

Suport 
RRHH 

Teletreball 

Francesc 
X.Colominas  

Presencial Gestió bústies 
Secretaria de PISF i 
Observatori Cat. Famílies 

DIF  
Tramitació decrets i 
convenis/guia de recursos 
per a les famílies 

Suport 
RRHH  

Teletreball 

Alicia Cos  

Presencial 
Programes de Parentalitat 
Programes de formació i 
material 
SAFES 
Vacances en família 

Subvencions 
DIF 

Suport 
RRHH  

Teletreball 

Francisca Presencial Tramitació: contractació i Bústies i agenda suport a  
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Nom 
Modalitat 

treball 
Tema principal Altres temes 

Suport 
equips 
Covid 

Galindo 
Santaren 

Teletreball 
subvencions tots els programes i 

trameses 

Equip Suport Tècnic  

 Presencia física de dues persones per torn: en torns de matí i tarda amb horari pactat 

Nom 
Modalitat 

treball 
Tema principal Altres temes 

Suport equips 
Covid 

Natàlia 
Marín 

Presencial Transport adaptat 
SSM CAT 

Suport S Mental SAD d'urgències 
Teletreball 

Marc 
Figueres 

Presencial 
Mapes ABBS  Extracció dades Suport RRHH 

Teletreball 

Agustí 
Aguiló  

Presencial SAIAR- Servei d'Atenció 
Integral a la gent gran 

Centres Dia GGran Suport RRHH 
Teletreball 

Francesc 
Martínez  

Presencial Tractament dades DGSS 
Mapes (QGIS) 
PESS 

 
Dades Targetes 
moneder Teletreball 

 

Fase 3. Tornada a la “normalitat” 

Aquesta fase suposarà la tornada als torns normals i habituals de feina de totes les persones 

de la DGSS. 

Pendent data general DTASF  
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Tasques prioritàries a curt termini 

Temes Accions principals 

Contracte Programa 

Tramitació Bestretes 2020 

Elaboració ITAS 

Addendes Covid a CP 2020 

Remodelació pressupost Canvis partides 

Contractes emergència Tramitació 

Convenis directes Tramitació 

Dades compartides SS-Salut Transferències 

PESS 

Finalitzar doc amb mesures Covid 

Actualitzar Memòria econòmica 

Acord de Govern 

Subvencions 
IRPF 

COSPE 

Formació Violència Masclista Reorganitzar i fer formació on line 

Indicador sintètic Activar treball i ampliar conveni 

Mapificar ABSS Fer els llistats i mapes dels principals serveis  

Mapes QGIS Intentar formació online 

Reactivar processos selecció 
personal DGSS 

Gestió econòmica + Administrativa C16 + Secretaria 
Direcció 

Jornada DIF Organització Dia de Famílies 

Preparació pla de Xoc  
Preparació territorial de consolidació i ampliació equips 
Desplegament accions 

Seguiment Fons extraordinaris 
Preparar formularis i eines de suport per declaració i 
seguiment de dades. 

.../...  
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Annex 

Llistat de documents de recomanacions sobre les mesures de prevenció que ens 

facilita el Servei de Prevenció de Riscos Laborals  

 Cartell amb Mesures de prevenció i seguretat per a la COVID-19. Instrucció 

4/2020, Generalitat de Catalunya. 

 CoVID-19 - MESURES PREVENTIVES actualització 15/05/2020. Direcció de 

Serveis de DTASF. 

 Guia d’actuacions preventives per al retorn segur de treballadors del 

Departament de Treball Afers Socials i Famílies al seu lloc de treball amb motiu 

de la pandèmia per COVID-19. Actualització 10 de Maig. Servei de Prevenció de 

riscos laborals del DTASF. 

 Higiene de mans. Tècnica per fricció amb preparats amb alcohol de 22 d’abril 

de 2020. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya. 

 Higiene de mans. Tècnica del rentat de mans amb sabó de 22 d’abril de 2020. 

Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya. 

 Mesures de prevenció que han de seguir els treballadors que es reincorporen al 

centre de treball de 29 d’abril de 2020. Servei Català de la Salut. Generalitat de 

Catalunya. 

 Recomanacions per a l’ús de mascaretes de 16 d’abril de 2020. Servei Català de 

la Salut. Generalitat de Catalunya. 

 


