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Pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies sobre mesures preventives, de protecció, organitzatives i de 
recursos humans per planificar la reincorporació al lloc de treball i a l’activitat 
habitual                                          
 
 
En data 14 de març de 2020 el Secretari General va emetre resolució per la qual es va 
aprovar el Pla de contingència enfront el virus SARS-CoV-2. 
 
Aquest pla tenia com a principals objectius, d’una banda, la determinació dels serveis bàsics 
i estratègics del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’establiment de mesures 
organitzatives que garantissin la continuïtat en la prestació dels serveis de les de les unitats 
designades com a tal. Així mateix, el pla definia, per exclusió, les unitats no estratègiques 
que, per raó de la situació de pandèmia, havien de deixar de prestar els serveis presencials 
encomanats, i la resta d’unitats no incloses en el paràgraf anterior. 
 
D’altra part, l’altre objectiu principal del pla era preservar al màxim la salut del personal 
davant el coronavirus SARS-CoV-2. 
 
La vigència del pla i la seva modificació va lligada a l’evolució de la situació epidemiològica i 
d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària. 
 
En aquest sentit, tenint en compte que l’estat d’alarma declarat per les autoritats competents 
encara està en vigor, sense perjudici del seu perllongament o de l’aplicació d’altres mesures, 
i que s’han formalitzat les diferents fases per a la transició a la nova normalitat, cal ordenar 
un sistema de retorn a l’activitat laboral habitual. 
 
Per poder dur a terme aquesta planificació caldrà estar al que puguin determinar els òrgans 
competents en matèria de funció pública i les autoritats sanitàries, així com seguir les 
recomanacions emeses pels òrgans competents del Departament de Salut, el Consell de 
Relacions Laborals i del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
No obstant això, correspon a la Secretaria General organitzar els serveis orientats a la 
recuperació de la normalitat, en la mesura del possible, i el retorn a les dinàmiques 
organitzatives departamentals. Les mesures organitzatives i de recursos humans hauran 
d’anar acompanyades per les recomanacions i directrius que es determinin en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 
 
Per elaborar aquest Pla s’ha tingut en compte, el Pla de transició del confinament, 
desconfinament gradual i nova normalitat del Departament de Salut, les  Eines i estratègies 
pel desconfinament durant el brot de coronavirus a Catalunya, les 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 del Consell de Relacions Laborals 
de Catalunya, la 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, l’Acord de Govern sobre reincorporació progressiva als centres de treball, 
teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració 



  

2/17 

R/N: B0000/X0000 
Versió 1-AA 

 

de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2  i la Guia del Servei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
1. Objecte  
 
L’objecte d’aquest Pla d’acció és planificar les mesures organitzatives, de recursos humans i 
de prevenció de riscos laborals orientades a garantir el retorn a l’activitat habitual i la 
corresponent prestació dels serveis en l’àmbit del departament, implantant les accions 
necessàries per preservar al màxim la salut del personal davant el coronavirus SARS-CoV-
2. 
 
En aquest sentit, l’assoliment del retorn a l’activitat habitual requerirà de fases temporals i 
organitzatives diferents, en funció dels serveis atesos per cadascuna de les uniats 
departamentals i de la calendarització d’una operativa que permeti el retorn gradual del 
personal a l’activitat habitual de caràcter presencial, sense perjudici que es puguin aplicar 
mesures de prestació de serveis alternatives d’acord amb la normativa vigent, la 
disponibilitat tècnica i criteris d’eficàcia. 
 
Aquest Pla de Contingència i Reincorporació progressiva deixa sense efectes el Pla de 
Contingència de 14 de març. 
 
 
2. Àmbit d’aplicació  
 
Aquest pla és d’aplicació al personal que presta serveis el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i a l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció.  
 
Pel que al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, aquesta entitat haurà de determinar el 
seu propi Pla de contingència, d’acord amb el que es prevegi en aquest pla.  
 
Pel que fa a les entitats del sector públic adscrites al departament, hauran d’elaborar el seu 
propi pla de contingència. En tots els casos, els plans s’hauran d’elaborar de conformitat 
amb el present pla en aquells àmbits en què existeixi coincidència competencial i funcional.  
 
 
3. Estructura del Pla d’acció 
 
Aquest Pla d’acció es divideix en els següents apartats, en funció dels tipus d’unitats 
determinades en el Pla de contingència: 
 
Criteris generals de planificació temporal i organitzativa 
Objectius estratègics i planificació temporal 
Planificació de les unitats determinades com a serveis bàsics i estratègics 
Planificació de les unitats d’atenció al públic i registre 
Planificació de les unitats no determinades com a serveis bàsics i estratègics amb tasques 
no presencials 
Planificació de les unitats no determinades com a serveis bàsics i estratègics amb tasques 
presencials 
Personal especialment sensible 
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Empleats públics amb fills o filles menors o persones dependents a càrrec 
Mesures específiques derivades de les necessitats del servei 
Mesures en relació amb el gaudiment de vacances, permisos i calendari laboral 
Formació 
Espais comuns 
Mesures preventives i de protecció 
Reunions 
Viatges 
Vigència del pla 
 
 
4. Criteris generals de planificació temporal i organitzativa 
 
La reincorporació del personal en les respectives unitats s’haurà de dur a terme de forma 
progressiva per tal de garantir les mesures preventives dictaminades per les autoritats 
sanitàries i del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
En aquest sentit, sota els criteris de la Secretaria general, caldrà programar de forma 
coordinada entre les diferents unitats directives del departament el calendari de retorn del 
personal.  
 
Pel que fa a les seus administratives del departament, l’esmentada planificació s’haurà de 
dur a terme de forma coordinada entre les diferents unitats amb personal adscrit, sota la 
direcció dels òrgans competents. 
 
D’altra banda, cadascuna de les unitats haurà de realitzar una proposta específica de retorn 
a l’activitat en funció de les característiques de les tasques, la càrrega de treball, el nombre 
de personal adscrit, la condició o no de serveis essencials, l’espai físic de lloc de treball, la 
determinació dels serveis activats en cada fase del desconfinament, entre d’altres qüestions. 
En tot cas, les propostes hauran de donar compliment als criteris establerts en aquest Pla 
d’acció i hauran de ser aprovades per la Secretaria general. 
 
Per determinar la programació caldrà atendre als següents punts: 
 
Avaluació de les condicions físiques dels espais i centres de treball 
 
A l’efecte de garantir la seguretat del personal, s’hauran d’avaluar les condicions dels espais 
de treball per determinar les mesures de seguretat i higiene aplicables, el nombre màxim de 
personal que pugui desenvolupar tasques presencials i les necessitats de protecció 
col·lectiva i individual, d’acord amb la guia i les recomanacions del Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals. Les conclusions d’aquest anàlisi implicaran l’adopció de les corresponents 
mesures amb caràcter previ a la incorporació del personal. En aquest sentit, el grau i 
nombre d’incorporació de personal s’establirà d’acord amb el compliment de les mesures 
preventives.  
 
Riscos derivats de la tasca encomanada al personal 
 
S’hauran d’analitzar les condicions de l’entorn de treball i la possible existència de riscos 
relacionats amb la pandèmia a l’efecte de determinar les mesures organitzatives i 
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preventives a  aplicar, en funció de les tasques a desenvolupar pel personal. Segons la 
naturalesa de les tasques a realitzar i el nivell de risc, el Servei e Prevenció determinarà les 
mesures a aplicar, de conformitat amb la Guia de l’esmentat servei. 
 
En aquest sentit es pot consultar el document de Recomanacions del Consell de Relacions 
Laborals sobre les mesures en espais comuns.  
 
 
 
 
Determinació dels equips de protecció específics per a cadascuna de les unitats i 
serveis 
 
La prestació de serveis de forma presencial haurà d’anar acompanyada de la determinació 
dels equips de protecció individual necessaris per evitar el risc de contagi, així com de la 
implementació de les mesures estructurals que es considerin oportunes, d’acord amb el que 
estableixi la Guia de Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
En aquest sentit es pot consultar el document de Recomanacions del Consell de Relacions 
Laborals sobre el tipus de mesures de protecció individuals i col·lectives recomanades.  
 
Reducció de la presència física en els centres i delimitació del nombre màxim de 
presències 
 
Les unitats, en funció de les disponibilitats, hauran de proposar una planificació de treball 
presencial del mínim d’efectiu possibles, que en tot cas ha de garantir l’acompliment de les 
funcions i tasques pròpies de la unitat en la seva totalitat. Aquesta distribució s’haurà de 
planificar de forma calendaritzada per garantir la incorporació progressiva del personal en 
funció de l’evolució de les directrius sanitàries. 
 
La presència física del personal i el nombre d’efectius s’hauran de determinar amb criteris 
objectius, per als quals es tindrà en compte la disponibilitat d’aplicar la modalitat de 
teletreball, la realització de tasques únicament resolubles de manera presencial, entre 
d’altres, sota les recomanacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
La implementació de presències en dies alterns, així com la seva combinació amb la 
modalitat de teletreball serà prioritària davant l’establiment de torns de treball en una 
mateixa jornada, sense perjudici que es puguin aplicar flexibilitats horàries i horaris especials 
per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. Pel que fa a aquest apartat, caldrà estar 
al que pugui determinar la DG de Funció Pública en relació amb el personal que tingui al seu 
càrrec persones dependents.. 
 
Per determinar els efectius que hauran de prestar serveis de forma presencial, les unitats 
hauran d’identificar els efectius dels equips de treball que presten i han prestat serveis en la 
modalitat de teletreball i els que no presten serveis sota cap modalitat. Aquest personal 
podrà ser activat de forma prioritària per dur a terme tasques presencials, especialment, per 
realitzar tasques que requereixi de l’assistència al llocs de treball o quan no es puguin 
facilitar els mitjans tècnics per accedir a la modalitat de teletreball. No obstant això, aquelles 
unitats que hagin habilitat els efectius en la modalitat de teletreball completament, hauran 
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d’implementar les presències necessàries per garantir la resolució del assumptes que 
requereixi de l’assistència física al lloc de treball.  
 
En tot cas, la presència de personal haurà de complir les recomanacions de la Guia del 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals, com ara el manteniment de les distàncies, la 
disposició de material higiènic, entre d’altres. 
 
D’altra banda, per a determinar les presències de personal, s’haurà d’estar al que determina 
la DG de Funció Púbica en relació amb les persones que tenen càrregues familiars per cura 
de menors o persones dependents. 
 
Prestació de serveis en la modalitat de teletreball i de treball a distància 
 
 
La prestació de serveis en la modalitat de teletreball i de treball a distància seran inicialment 
l’instrument organitzatiu de preferència, llevat d’aquells serveis i activitats que s’hagin de 
prestar necessàriament de forma presencial, d’acord amb els plans específics elaborats per 
les unitats del departament.  

En aquests sentit, en funció de la disponibilitat tècnica, les característiques de les tasques a 
desenvolupar i la capacitat de donar compliment a totes les funcions i tasques que 
correspongui, les unitats hauran de prioritzar aquestes modalitats de treball. En tot cas, 
s’hauran d’identificar aquelles activitats que s’hagin de realitzar de forma presencial i establir 
els procediments que es prevegin en aquest pla per garantir la seva realització.  Així mateix, 
s’hauran d’identificar els efectius dels equips de treball que presten i han prestat serveis en 
la modalitat de teletreball i els que no presten serveis sota cap modalitat. Aquest personal 
podrà ser activat de forma prioritària per dur a terme tasques presencials, sense perjudici 
que es pugui disposar de suport tècnic per aplicar la modalitat de teletreball i d’acord amb 
les recomanacions i la Guia del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és voluntari, i s’utilitzarà quan 
garanteixi íntegrament els serveis que s’han de prestar. 
 
Es podran prestar serveis en la modalitat de teletreball durant la totalitat de la jornada 
setmanal o bé durant una part de la jornada setmanal en jornades diàries completes. 

La manca de disposició a prestar serveis en règim de teletreball habilitarà a les unitats a 
atribuir al personal afectat funcions presencials, sempre que sigui organitzativament possible 
i s’hagin adoptat totes les mesures de prevenció i seguretat. En cas que no sigui possible, es 
podran atribuir temporalment funcions presencials, diferents a les pròpies del lloc de treball 
que s’ocupa, en d’altres dependències o unitats departamentals. 

 
Les unitats, mitjançant les propostes de pla d’actuació, hauran de determinar les persones 
que realitzaran les tasques en la modalitat de teletreball. 
  
Les persones autoritzades hauran de registrar la jornada laboral al portal de l’empleat públic 
ATRI com a justificació de no presència – teletreball, indicant l’hora d’inici i finalització de la 
seva jornada. La distribució horària és lliure i només s’ha de garantir les franges horàries de 
disponibilitat obligatòries per interconnexió i coordinació que es fixin.  
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Les unitats hauran de elaborar plans de treball i fer el seguiment de l’acompliment de les 
tasques encomanades. 
 
Es recomana quan sigui possible, l’ús de les estacions de treball pròpies dels empleats 
sempre respectant les instruccions i recomanacions sobre ciberseguretat publicades a la 
intranet del Departament i al portal ATRI.  
 
Per a disposar de la informació necessària sobre les eines i mitjans necessaris per accedir a 
la modalitat de teletreball, les normes de seguretat per a la prestació de serveis en la 
modalitat de teletreball i l’ús de les eines de col·laboració, cal accedir a la intranet del 
Departament i al portal ATRI. 
 
Pel que fa a la modalitat de teletreball, aquesta serà d’aplicació sempre que es disposi dels 
mitjans tècnics i materials necessaris, però atenent al seu caràcter voluntari, el personal que 
no hi opti, en el cas que se li ofereixi o per impossibilitat de poder facilitar-ho, haurà de 
prestar serveis presencialment. 
 
Es podrà realitzar de manera total, o bé per alguns dies en concret. I alhora, pot ser 
complementari de la possibilitat de fer torns de treball rotatius respecte dels dies de 
presencialitat, per reduir l’acumulació de persones a les seus en els mateixos dies. 
 
 
 
Possibilitat d’instaurar torns de treball 
 
Es podran implantar torns de treball per evitar les acumulacions de personal en les unitats. 
Aquests torns s’hauran de realitzar sense contacte entre les persones que finalitzin i iniciïn la 
jornada i els horaris establerts hauran de coincidir al màxim possible amb els horaris i 
jornades establerts en la normativa. 
 
En aquest sentit, es determinarà el personal i els torns de treball per a cadascuna de les 
modalitats de treball. La determinació dels torns s’haurà de realitzar, en primer lloc, amb 
criteris de voluntarietat. En cas que no es poguessin constituir els torns amb aquest criteri, 
s’hauran d’emprar sistemes objectius determinats pel Servei de Recursos Humans i d’acord 
amb la normativa vigent. Per a la configuració dels torns s’haurà de tenir en compte el que 
preveu l’Acord de Govern sobre reincorporació progressiva als   teletreball i altres mesures 
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, recollit en el punt 11 d’aquest pla. 
 
En tot cas, la determinació de torns podrà tenir en compte la combinació de la prestació de 
serveis en la modalitat de teletreball i presencial. 
 
Flexibilització d’horaris 
 
A l’efecte d’evitar la concentració de personal en l’entrada i sortida del centre de treball, els 
horaris de presència es podran escalonar en franges de 10 a 15 minuts. Si escau, el 
personal haurà d’accedir de forma obligatòria en la franja horària que s’hagi determinat. 
 



  

7/17 

R/N: B0000/X0000 
Versió 1-AA 

 

En paral·lel es podrà flexibilitzar l’hora d’entrada al centre de treball per facilitar el 
desplaçament del personal en franges horàries diferents a les d’hora punta. 
 
 
Configuració d’equips que puguin desenvolupar les tasques de forma separada 
 
En les propostes de les unitats pel que fa a la planificació del retorn a l’activitat presencial 
s’hauran de preveure la configuració d’equips que puguin desenvolupar la tasca de forma 
separada i garantir la continuïtat del servei, tant com a mesura de prevenció de riscos com a 
alternativa de prestació del servei en el supòsit d’identificació de nous casos. 
 
Aquest concepte s’haurà de tenir en compte alhora de determinar les presències del 
personal en els respectius llocs de treball. 
 
Reassignació de tasques 
 
La planificació i execució de les mesures de personal podran preveure la reassignació de 
tasques dins de les mateixes unitats en funció de les disponibilitats tècniques, dels 
condicionants de l’espai, de les característiques personals dels treballadors i treballadores i 
la impossibilitat de garantir la seva protecció, així com per causes organitzatives o per raó 
del servei. Aquestes assignacions també podrien suposar canvis d’unitat orgànica. En tot 
cas, aquestes actuacions requeriran de les resolucions administratives corresponents i la 
comunicació formal a les persones afectades. 
 
 
Protocol d’actuació davant possibles casos 
 
Els protocols d’actuació davant possibles casos en les seus i centres de treball hauran de 
ser publicitats i comunicats a totes les unitats i es donarà informació a diversos nivells al 
personal i als responsables. El personal i els responsables estan obligats a activar els 
esmentats protocols en el moment que tinguin coneixement o sospita d’un possible cas. 
Així mateix s’haurà comunicar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals per tal que en  faci 
el  seguiment i el corresponent estudi de contactes 
 
 
Formació i informació 
 
S’haurà de garantir la informació al personal i als responsables de les unitats sobre 
l’evolució de la situació, sobre les mesures preventives i organitzatives. Si escau, s’haurà de 
facilitar la formació necessària en relació amb la situació de pandèmia i l’afectació en el 
desenvolupament de les tasques, en especial pel que fa a mesures de prevenció i protecció. 
 
5. Objectius estratègics i planificació temporal  
 
Per determinar la planificació temporal i el grau de retorn a l’activitat habitual, és necessari 
definir quins són els objectius estratègics departamentals. 
 
L’objectiu principal de l’operativa departamental és el de retornar a la situació prèvia a la crisi 
pandèmica en funció la determinació de les diferents fases de desescalament. 
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En aquest sentit, l’objectiu és el de garantir a partir de la data esmentada la prestació total 
de tots els serveis i funcions que té assignats el departament mitjançant les diferents unitats 
que el componen. Aquest objectiu s’haurà de complir de forma obligada, sense perjudici dels 
criteris que preveu el punt 4 d’aquest pla i que es puguin habilitar al màxim possible, i 
segons la disponibilitat tècnica i de mitjans, la prestació de serveis amb la modalitat de 
teletreball i les configuracions de torns separats en els diferents equips de treball. 
 
Pel que fa a la modalitat de teletreball, aquesta serà d’aplicació sempre que es disposi dels 
mitjans tècnics i materials necessaris, però atenent al seu caràcter voluntari, el personal que 
no opti, en el cas que se li ofereixi o per impossibilitat de poder facilitar-ho, haurà de prestar 
serveis presencialment. 
 
Per assolir l’objectiu de retorn a la nova normalitat, es tindran com referència les següents 
fases, de conformitat amb l’Acord de Govern sobre reincorporació progressiva als centres de 
treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2: 
 

a) Durant la fase 0 la reincorporació als centres de treball únicament tindrà lloc per garantir 

la prestació dels serveis bàsics i estratègics i el règim de prestació de serveis en la modalitat 

de teletreball té caràcter preferent.  

b) Durant la fase 1 la reincorporació als centres de treball tindrà lloc per garantir la prestació 

dels serveis bàsics i estratègics, així com per a atendre els sectors d’activitat la reobertura 

dels quals ha estat autoritzada, i el règim de prestació de serveis en la modalitat de 

teletreball té caràcter preferent. 

b) Durant la fase 2, sens perjudici del caràcter preferent del teletreball, s’han de valorar les 
necessitats de prestació de serveis presencial i la reincorporació progressiva no pot suposar 
que més d’un terç de la plantilla presti serveis simultàniament en els centres de treball. En 
aquesta fase, es procedirà a l’obertura de les oficines d’atenció ciutadana i registre de la 
Generalitat, així com les delegacions territorials del Govern, amb les mesures de 
reorganització interna i flexibilitat horària que es determinin. 

 

c) Durant la fase 3 el teletreball continuarà sent la modalitat de prestació de serveis 
preferent, s’han de valorar les necessitats de prestació de serveis presencial i la 
reincorporació progressiva no pot suposar que més de dos terços de la plantilla presti 
serveis simultàniament en els centres de treball.  

 

d) En la fase de nova normalitat es procurarà la reincorporació de la totalitat de la plantilla 
amb aplicació del règim de torns en modalitat presencial i de teletreball.   

 

No obstant això, la concreció de les fases i l’accés a elles de les diferents regions 
sanitàries seran determinades en cada moment per les autoritats competents. 
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6. Serveis bàsics i estratègics  
 
Les unitats determinades com a serveis bàsics i estratègics, d’acord amb el Pla de 
contingència i que consten en l’Annex I d’aquest document, són aquelles estrictament 
necessàries per garantir el correcte funcionament i la prestació dels serveis públics 
essencials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  
 
En aquest sentit, des de l’entrada en vigor del pla esmentat, aquestes unitats van mantenir 
els serveis essencials i la continuïtat dels serveis que tenen encomanats per la normativa. 
 
Per tant, aquestes unitats han de garantir el seu funcionament habitual i gestionar tots els 
assumptes que els són propis. 
 
Atesa la seva condició, les unitats esmentades han estat equipades amb els mitjans 
tecnològics disponibles, almenys de forma parcial, per poder garantir la continuïtat dels 
serveis. 
 
Caldrà que cadascuna d’aquestes unitats elabori un pla d’actuació en què es contemplin 
totes les funcions i tasques que té assignades, determinant quines d’aquestes es podran 
garantir amb la modalitat de teletreball i quines requeriran de la presència de personal en els 
centres de treball, sense perjudici de l’aplicació de les mesures organitzatives, preventives i 
de recursos humans previstes en aquest pla. 
 
Així mateix, amb l’entrada en vigor d’aquest nou pla de contingència s’incorporen noves 
unitats i serveis que esdevenen estratègiques en la planificació, preparació i gestió del 
desconfinament gradual i tornada a l’activitat dels serveis socials. 
 
Aquells serveis que es vagin activant atenent a l’evolució de les diferents fases, 
s’incorporaran entre els serveis bàsics i estratègics. També s’hi incorporaran aquells que en 
funció de la situació determini la Secretaria General. 
 
Pel que fa al personal adscrits als centres residencials, la prestació del serveis és 
exclusivament presencial, a excepció de les funcions purament administratives o de gestió 
transversal que es puguin realitzar amb la modalitat de teletreball, ja sigui en jornada 
completa o parcial. En aquest sentit, en aquests centres es podran aplicar mesures internes 
de flexibilitat horària, canvis de torn, entre d’altres mesures. 
 
 
 
7. Planificació de les unitats d’atenció al públic i registre 
 
En els serveis d’atenció al públic es combinarà l’atenció telefònica i digital i l’atenció 
presencial, sempre que sigui possible.` 
 
Ateses les especials característiques d’aquestes unitats i en funció de les avaluacions 
realitzades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals, s’hauran d’implemetar les mesures 
organitzatives, estructurals i materials necessàries per garantir la seguretat del personal i de 
les persones usuàries que accedeixin als serveis. 
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En segon terme, d’acord amb l’anterior, es determinaran els equips de protecció individuals. 
 
En els serveis d’atenció públics presencials s’aplicaran les mesures preventives establertes 
per les autoritats sanitàries i s’establiran, en el seu cas, els torns imprescindibles per a 
garantir la prestació del servei i preservar la salut del personal.  
 
A aquest efecte, en la mesura del possible, s’habilitaran sistemes de cita prèvia per a la 
gestió dels serveis i recursos del departament. 
 
Les unitats d’atenció al públic hauran de proposar els torns de treball i les modalitats de 
prestació de serveis, garantint en tot cas el compliment de totes les funcions assignades. 
 
En tot cas, en les oficines d’atenció ciutadana i en les unitats d’atenció al públic del 
departament s’hauran de seguir les mesures específiques de prevenció i seguretat que 
disposi amb aquest efecte la Direcció General d’Atenció ciutadana.  

 
 
8. Planificació de les unitats no determinades com a serveis bàsics i estratègics amb 
tasques no exclusivament presencials 
 
Les unitats que no tenen la consideració de serveis bàsics i estratègics hauran d’elaborar un 
pla d’actuació en què es contemplin totes les funcions i tasques que tenen assignades, 
determinant quines d’aquestes es podran garantir amb la modalitat de teletreball i quines 
requeriran de la presència de personal en els centres de treball, sense perjudici de 
l’aplicació de les mesures organitzatives, preventives i de recursos humans previstes en 
aquest pla. Les unitats hauran de garantir el seu funcionament habitual i gestionar tots els 
assumptes que els són propis. 
 
 
Les unitats incloses en aquest punt hauran d’activar totes les seves tasques i activitats amb 
l’aprovació d’aquest pla. 
 
Les unitats incloses en aquest punt hauran d’activar totes les seves tasques i activitats amb 
l’aprovació d’aquest pla. Els òrgans competents podran determinar la disposició del 
personal, en especial en la modalitat de teletreball, en cas que sigui necessari, per 
desenvolupar tasques diferents dins de la mateixa unitat o en d’altres unitats.  
 
 
 
 
9. Planificació de les unitats no determinades com a serveis bàsics i estratègics amb 
tasques exclusivament o majoritàriament presencials 
 
En les unitats amb tasques presencials s’aplicaran les mesures preventives establertes per 
les autoritats sanitàries i les recomanades per prevenció de riscos laboral i s’establiran, en el 
seu cas, els torns imprescindibles per a garantir la prestació del servei i preservar la salut del 
personal.  
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Ateses les especials característiques d’aquestes unitats i en funció de les avaluacions 
realitzades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals, s’hauran d’implementar les mesures 
organitzatives, estructurals i materials necessàries per garantir la seguretat del personal i de 
les persones usuàries que accedeixin als serveis. 
 
En segon terme, d’acord amb l’anterior, es determinaran els equips de protecció individuals. 
 
A aquest efecte, en la mesura del possible, s’habilitaran sistemes de cita prèvia per a la 
gestió dels serveis i recursos del departament. 
 
Les unitats hauran de proposar els torns de treball i les modalitats de prestació de serveis, 
garantint en tot cas el compliment de totes les funcions assignades. 
 
No obstant això, caldrà valorar la possibilitat de prestar els serveis en relació amb les 
directius sanitàries i les característiques al servei. En aquest cas, les unitats directives 
podran assignar tasques diferents a les habituals al personal respectant la normativa vigent. 
 
Les unitats incloses en aquest punt hauran d’activar totes les seves tasques i activitats amb 
l’aprovació d’aquest pla. Els òrgans competents podran determinar la disposició del 
personal, en especial en la modalitat de teletreball, en cas que sigui necessari, per 
desenvolupar tasques diferents dins de la mateixa unitat o en d’altres unitats.  
 
 
10. Personal especialment sensible  
 
Els empleats públics que, com a resultat de l’avaluació individualitzada del risc prevista per 
l’autoritat sanitària, un cop valorats pels serveis de prevenció de riscos laborals, tinguin la 
consideració de personal especialment sensible davant la infecció per SARS-CoV-19, 
prestaran serveis mitjançant la modalitat de teletreball, situació que mantindran fins la fase 
de nova normalitat.  
 

Quan aquest empleats estiguin adscrits a serveis que s’han de prestar presencialment, en 
funció de l’informe de valoració, es reincorporaran al seu lloc de treball amb les mesures 
específiques indicades pels serveis de prevenció. Si això no és possible, s’habilitarà el 
teletreball mitjançant fórmules especials fins la fase de nova normalitat. En darrer cas, 
passaran a la situació d’incapacitat temporal, que serà considerada com a assimilada a 
accident de treball.  

El personal DIL no s’incorporarà presencialment fins a la fase de nova normalitat i durant 
aquest període prestaran serveis en règim de teletreball preferentment en activitats 
orientades a la seva formació. 

 

11. Empleats públics amb fills o filles menors o persones dependents a càrrec.  
 

Els empleats públics amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec 
que hagin de prestar serveis presencials gaudiran de preferència en l’aplicació dels sistemes 
de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials que aquest acord habilita.  
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Els empleats públics amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec 
que s’hagin vist afectats pel tancament de centres educatius o de gent gran o discapacitats, 
sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis 
presencials a jornada complerta en el sector públic o privat, prestaran serveis en la modalitat 
de teletreball i, en cas que això no sigui possible, podran acollir-se al permís per conciliació.  

Aquest permís es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada 
relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les 
persones dependents. A la sol·licitud caldrà adjuntar el volant de convivència i el certificat de 
l’empresa o organisme en el que presten servei les persones adultes que conviuen en el 
domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis.  

Aquest permís és vigent fins el moment de finalització del curs escolar i la reobertura dels 
serveis socials d’atenció a les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència i, 
alternativament, fins la data en que existeixin limitacions amb caràcter general a la 
realització d’activitats d’infància i joventut, incloent el lleure i similars. 

 

12. Mesures específiques derivades de les necessitats del servei 

Per necessitats del servei, qualsevol empleat públic podrà ser requerit per a l’exercici de 
funcions diferents a les pròpies del seu lloc de treball sempre que aquestes funcions tinguin 
relació directa amb la reorganització dels serveis amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.  

S’habilita, igualment, la possibilitat d’adscriure temporalment personal a d’altres òrgans o 
unitats necessitades de reforç.  

Els empleats públics que gaudien d’un permís per deures inexcusables de caràcter públic 
s’han de reincorporar a la prestació de serveis, ja sigui presencialment o en la modalitat de 
teletreball, de conformitat amb el que s’estableixi al Pla departamental de contingència i 
reincorporació progressiva.  

 

13. Mesures en relació amb el gaudiment de vacances, permisos i calendari laboral 

 

L’Acord de Govern sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres 
mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2  habilita la possibilitat d’establir el 
gaudiment obligatori d’algun període de vacances durant els períodes de l’any que es 
determinin. 

En aquest sentit, com a criteri general, el personal del departament haurà de gaudir de les 
vacances entre l’1 de juny i el 30 de setembre. Únicament per causes excepcionals 
prèviament valorades pels òrgans competents i per causes organitzatives es podran gaudir 
les vacances fora del període determinat. 

En tot cas, les unitats hauran de garantir la continuïtat dels serveis en el període de 
vacances. 

Per al gaudiment de les vacances es tindrà en compte el fet d’haver prestat serves efectius, 
ja sigui de forma presencial o en la modalitat de teletreball. 

El personal adscrit a unitats que disposen de centres que romanen tancats en el període de 
vacances haurà de fer coincidir les seves vacances amb el període de tancament. 
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S’ha de facilitar el gaudiment esglaonat del permís per assumptes personals per evitar la 
concentració de permisos a final d’any.   

 

14. Formació 

Es realitzarà de forma prioritària mitjançant l’ús de les tecnologies digitals.  

La realització d’activitats formatives de forma presencial tindrà caràcter excepcional i s’haurà 
de garantir una distància de seguretat no inferior a 2 metres.  

 

15. Espais comuns 
 
D’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries i les recomanacions del servei de 
Prevenció de Riscos Laborals caldrà aplicar mesures organitzatives en relació amb l’ús dels 
espais comuns per part del personal. en aquest sentit, de conformitat amb els criteris 
establerts en el punt 4 d’aquest pla es podran establir franges horàries d’entrada i sortida a 
centre de treball, així com establir controls d’entrada que garanteixin les mesures de 
seguretat per al personal evitant aglomeracions en els vestíbuls i facilita un ús segur dels 
ascensors quan escaigui (atenent a què caldrà prioritzat , e la mesura del possible, l’ús de 
les escales per accedir al lloc de treball). 
 
Les sales de reunió només es podran fer servir d’acord amb les instruccions del Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
L’ús de sales comunes, com ara menjadors o similars, s’haurà de limitar d’acord els criteris 
de prevenció de riscos laborals.  
 
 
16. Mesures preventives i de protecció  
 
El personal i els responsables de les unitats hauran de seguir les instruccions, protocols i 
recomanacions relacionades amb la prevenció de riscos laborals, especialment aquell 
personal que, per raó de la tasca que desenvolupa, requereixi de mesures específiques.  
 
En aquest sentit, caldrà que totes les unitats es coordinin amb el Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals.  
 
L’activació de les mesures previstes en aquest Pla d’acció i en les propostes específiques 
formulades per les unitats i aprovades per la Secretaria general haurà de respectar la guia 
de prevenció de riscos formalitzada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. La 
implementació de les mesures haurà de ser valorada, en tot cas, des del punt de vista de la 
integració de la protecció del personal i la prevenció dels riscos laborals. 
 

17. Reunions 

S’evitaran les reunions de treball de caràcter presencial, especialment aquelles que 
impliquin mobilitat de treballadors i treballadores.  
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18. Viatges 

Es posposen els viatges de treball, llevat d’aquells que siguin estrictament indispensables  

 
19. Vigència  
 
Aquest pla entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i té vigència indefinida fins a la 
seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i 
d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària i de prevenció de riscos 
laborals.  
 
 
Barcelona, 
 
 
 
Josep Ginesta i Vicente 
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ANNEX I: UNITATS DE SERVEIS BÀSICS I ESTRATÈGICS 
 
GABINET DEL CONSELLER  
Unitats de suport i assistència a la persona titular de la Conselleria.  
Oficina de comunicació  
Oficina de relacions institucionals  
 
SECRETARIA GENERAL  
Assessoria Jurídica, essencialment en l’àmbit de la defensa jurídica, la tramitació normativa i 
el suport jurídic urgent  
Unitats de gestió de dades sobre ocupació laboral  
Intervenció delegada del departament  
Unitats de suport i assistència a la persona titular de la Secretaria General  
Unitats de registre administratiu  
Unitats dels espais de concertació social  
Gabinet Tècnic 
 
DIRECCIÓ GENERAL DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL  
 
Tots els serveis d’inspecció i actuacions de suport 
 
DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS, TREBALL AUTÒNOM, SEGURETAT I 
SALUT LABORAL  
 
Unitats de mediació, de gestió d’expedients de regulació d’ocupació i acomiadaments, 
unitats amb funcions sobre accidentalitat i risc laboral i d’autoritzacions de treball de menors 
i el suport al treball autònom  
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ECONOMIA SOCIAL, EL TERCER SECTOR I LES 
COOPERATIVES  
 
Unitats de gestió, seguiment i abonament de prestacions pròpies del l’àmbit d’aquesta 
direcció general i els ajuts al salari dels treballadors amb discapacitat dels CET  
 
DIRECCIÓ GENERAL DE PRESTACIONS SOCIALS  
 
Unitats de gestió, seguiment i abonament de prestacions pròpies del l’àmbit d’aquesta 
direcció general i de gestió de recursos a les famílies.  
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS  
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Servei d’Inspecció de serveis socials, en especial per a assumptes relacionats amb la cisi 
epidèmica  
Unitats de personal, de gestió econòmica i pressupostària, i de contractació administrativa  
Unitats de gestió de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut  
Unitats amb competències de comunicació i difusió a les pàgines web i intranets i atenció 
ciutadana  
Unitats de règim interior, manteniment i neteja d’edificis de les seus centrals i administratives  
Unitats de manteniment d’equipaments departamentals i de gestió dels edificis i altres seus  
Les unitats que realitzen les funcions tranversals detallades anteriorment en l’àmbit de les 
diferents direccions generals, serveis territorials i secretaries del departament  
 
SERVEIS TERRITORIALS  
 
Unitats de gestió i suport relacionades amb aquelles unitats determinades com a bàsiques i 
estratègiques  
 
SECRETARIA D’AFERS SOCIALS I FAMÍLIES  
 
Unitats de suport a les famílies i la gent gran  
 
DIRECCIÓ GENERAL DE L’AUTONOMIA PERSONAL I LA DISCAPACITAT  
 
Centres residencials dependents de la direcció general  
Serveis d’atenció domiciliària  
Centres d’atenció a la discapacitat i Equips de valoració i Orientació 
Unitats competents en el seguiment de l’atenció diürna de gent gran i de persones amb 
discapacitats 
Unitats i serveis de seguiment de Llars amb Suport de salut mental 
Centres de Desenvolupament i Atenció precoç 
Programa de Suport i Autonomia a la pròpia llar i d’Assistència personal 
Entitats tutelars 
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ CÍVICA I COMUNITÀRIA  
 
Unitats de seguiment de menjadors, unitats de manteniment d’equipaments i transport i 
unitats de gestió administrativa  
Unitats competents en matèria de voluntariat  
Hostatgeries de les cases del mar  
 
DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS  
 
Unitats de seguiment de les àrees bàsiques de serveis socials i unitats de gestió i seguiment 
de contacte programa  
PADES 
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA  
 
Centres d’acollida i centres residencials dependents de la direcció general  
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Equips Funcionals d’Infància, Equips de Vigilància del Maltractament Infantil i de la Unitat 
per a la Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil de la DGAIA, així com unitats amb 
funcions relacionades amb la protecció, el desemparament i el maltractament dels infants i 
adolescents.  
Unitats de gestió, seguiment i abonament de prestacions pròpies del l’àmbit d’aquesta 
direcció general.  
 
INSTITUT CATALÀ DE L’ACOLIMENT I L’ADOPCIÓ  
 
Unitats de gestió de processos de constitució d’acolliments familiars  
 
 
SECRETARIA D’IGUALTAT, MIGRACIONS I CIUTADANIA  
 
Unitats de suport, coordinació i seguiment de serveis de violència masclista  


