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1. Mesures de seguretat i higiene aplicades als centres de treball

1.1 Mesures de seguretat a adoptar a les diferents àrees de l’edifici 

La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és la via aèria, a través de petites 

gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies 

curtes (gotes superiors a 5 micres). Aquestes gotes són relativament pesades, no 

viatgen lluny i es dipositen ràpidament al terra o a les superfícies properes. Per això una 

de les principals mesures per evitar el contagi és mantenir la distància entre persones 

de 2 metres. 

1.1.1 Vestíbul principal, portes d’accés, control d'accés i recepció 

Es valorarà la possibilitat d’establir zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar 

l’aglomeració del personal i garantir les distància de seguretat i en cas d’adoptar-ne es 

senyalitzaran.  

Es limitarà l’aforament al nombre de persones que puguin garantir la distància de 

seguretat. La resta hauran de fer cua i esperar a l’exterior. Es recomanar senyalitzar, al 

paviment, els punts d’espera i d’atenció davant dels taulells. 

Quan sigui possible s’establiran separades una zona de recepció i una zona d’expedició 

de material . 

S'evitaran els sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar. 

1.1.2 Zones de registre i Oficines d’Atenció al ciutadà 

El personal disposarà d’una taula o zona de taulell assignada pel seu ús exclusiu cada 

dia (no es compartirà la taula o zona de taulell de treball durant la jornada de treball), 

sempre respectant les distàncies de seguretat. 

Es recomana senyalitzar els punts d’espera i d’atenció davant dels taulells. 

Es limitarà l’aforament al nombre màxim de persones que puguin garantir la distància 

de seguretat. La resta hauran de fer cua i esperar a l’exterior. 



 

Instal·lar mampares de protecció (metacrilat o policarbonat) a tots els taulells i taules on 

hi ha un punt d’atenció.  

 

1.1.3 Ascensors, escales, passadissos i portes.  

L’ocupació dels ascensors estarà limitada a una persona i es recomana senyalitzar 

l'aforament màxim per informar als usuaris. 

Sempre que sigui possible  s’establiran recorreguts i es senyalitzaran correctament per 

evitar al màxim el creuament entre usuaris, senyalitzant passadissos de direcció única 

i/o habilitat escales de pujada i escales de baixada. 

Per evitar el contacte amb les manetes, es deixaran les portes obertes, manual o 

mecànicament, si el sistema ho permet. Es recomana senyalitzar aquesta informació a 

les portes.   

 

1.1.4 Sales de reunions 

Es recomana retirar les cadires de les  sales de reunions que no compleixin amb la 

distància de seguretat. 

Es recomana senyalitzar al paviment el punt on s’han de situar les cadires per garantir 

la distancia de seguretat. 

Cal informar sobre l’aforament màxim a totes les sala de reunions. 

Es recomanar deixar fora de servei el màxim de sales i anar incorporant-les 

progressivament en funció de les fases del des-confinament que aprovi el govern. 

 

1.1.5 Zones de treball 

Es garantirà una separació mínima de 2 metres mitjançant, si cal,  torns de treball. 

Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’un àrea concreta.   



 

Al final de la jornada cal deixar la superfície de la taula buida per facilitar la seva netejar 

i desinfecció diària. Sobre la taula només pot quedar l’equip informàtic fixe i el telèfon 

fixe.  

Es recomana fer un ús individual de les eines, els equips de treball, el material d’oficina, 

els telèfons,... En cas contrari caldrà desinfectar-los després de cada ús i establir un 

sistema de control pels usuaris. 

 

1.1.6 Zones d’office 

Amb caràcter general, es recomana no utilitzar les zones d’office. Únicament els centres 

de treball que disposin de zones d’office amb dimensions suficients, com ara el Districte 

Administratiu, podran habilitar taules per ser utilitzades, sempre respectant les 

distàncies de seguretat. 

Es permetrà en tots els casos accedir a aquestes zones, de forma individual, per utilitzar 

les màquines expenedores de begudes i aliments, i serà obligatori rentar-se les mans 

abans i desprès d’utilitzar-les.   

Es recomana no utilitzar les neveres, els microones ni el mobiliari.  

Es recomana desconnectar les fonts d’aigua per evitar-ne l’ús. I senyalitzar que estan 

fora de servei. 

S’establiran protocols sobre l´ús de l’office en el cas dels col·lectius que, degut al seu 

horari i lloc de treball davant el públic, com ara el personal de seguretat o de les OAC, 

hagin de dinar al centre de treball. 

Excepcionalment es permetrà al personal administratiu, tècnic i laboral que hagi de dinar 

fer-ho a la seva taula de treball. 

 

1.1.7 Zones de reprografia 

L’ocupació d’aquests espais estarà limitada a una persona. Es recomana informar sobre 

l’aforament col·locant senyalística al paviment. 



 

A l’inici i al final de manipular el equip multi-funció, el treballador haurà de netejar-se les 

mans amb gel hidroalcohòlic que ha de trobar a la seva disposició.  

 

1.1.8 Lavabos 

Prevaldrà la instrucció de mantenir les distàncies de seguretat, amb aquest objecte 

s’informarà  sobre l’ocupació màxima de cada nucli de lavabos.  

La resta de persones hauran d’esperar al passadís respectant també les distàncies de 

seguretat.  

S'ha de baixar la tapa dels inodors abans de fer la descàrrega de la cisterna. Es 

recomana recordar aquest informació mitjançant senyalística a totes les cabines. 

  

1.2 Elements comuns 

Es recomana retirar els penja-robes d’ús compartit. Cal deixar les jaquetes o abrics en 

el respatller de la cadira de cada persona usuària en cas de no poder disposar d’un 

penja-robes d’ús individual.. 

Cal distribuir cubells amb tapa d’accionament i pedal per llençar tovalloletes, mocadors 

d’un sol ús, guants, mascaretes d’un sol ús o altres productes susceptibles d’estar 

infectats.  

Cal instal·lar dosificadors de gel hidroalcohòlic d’ús compartit com a mínima l’entrada i 

a la sortida dels edificis (que també donin servei als usuaris externs), als punts de 

reprografia i als espais on no sigui possible netejar-se les mans amb aigua i sabó. 

 

1.3 Projecte de senyalística. 

Per senyalitzar els recorreguts i informar sobre les noves mesures provisionals 

adoptades totes les seus comptaran amb el seu projecte de senyalística que inclourà, 

en cas de disposar.ne, la cartellera digital. 



 

Per aquest motiu, el Programa d’Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-de-prevencio-i-

seguretat-covid-19/ ha incorporat la Senyalització de prevenció i seguretat COVID-19 

aprovada per la Direcció General de Difusió. 

 

2. Mesures quan no es pugui garantir la separació de seguretat. 

Cal utilitzar els equips de protecció respiratòria (EPI respiratori) i altres tipus de 

mascaretes quirúrgiques i/o higièniques quan pugui ser més difícil el compliment estricte 

i permanent de les distàncies de seguretat mínimes establertes de 2 metres.  

Les FFP2 es lliuraran pels responsables de les unitats al personal que fa atenció al 

públic, als xofers/es dels vehicles de representació i a tot el personal que ho determini 

el SPRL en funció de les tasques que hagin d’executar en cada moment. 

Mascareta quirúrgica es lliurarà al personal administratiu, tècnic i laboral. Els 

responsables de cada centre de treball subministraran una mascareta quirúrgica diària 

amb la suficient anticipació per tal que els treballadors puguin disposar-ne per utilitzar-

la en el recorregut des de domicili al centre de treball. 

Així mateix, els responsables de cada centre de treball, hauran de garantí l’accés de 

totes les persones externes a l’edifici amb mascareta quirúrgica. En el cas de ciutadans 

que han d’anar a fer tràmits i no en portin se’ls hi subministrarà una abans per accedir a 

l’editi. 

3. Mesures per reduir el temps de presència del coronavirus SARS-CoV-2 als 
espais de treball. 

 

3.1 Ventilació i sistemes de climatització 

El virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols petits (inferiors a 5 micres) que 

poden desplaçar-se a una distància superior als 2 metres, transportats per fluxos d’aire 

o per conductes d’aire dels sistemes de climatització. Tot i que aquesta via de 

transmissió per aerosols petits és menys probable, cal tenir-la en compte i adoptar 

algunes mesures preventives al respecte.  

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-de-prevencio-i-seguretat-covid-19/
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-de-prevencio-i-seguretat-covid-19/


 

És importat considerar la ventilació com a mesura efectiva de prevenció i control de la 

malaltia. La renovació de l’aire té l’efecte sobretot de reduir les gotes més petites, que 

poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. 

D’altra banda, la recirculació de l’aire produïda per unitats de tractament d’aire pot ajudar 

a mantenir  els aerosols a l’ambient, evitar que precipitin per gravetat i recircular-los, tot 

i que aquests equips, però, no amplifiquen la concentració de virus.   

 Per això, cal:  

- Mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior en els locals, mitjançant 

ventilació natural i/o en els sistemes de ventilació i climatització. 

- En els edificis que disposen només de ventilació natural, maximitzar el cabal de 

ventilació obrint les finestres i les portes.  

- Iniciar la ventilació 2 hores abans de l’obertura del local i mantenir-la en 

funcionament 1 hora després del tancament. Si es pot, és millor mantenir la ventilació 

engegada tot el dia, amb taxes de renovació d’aire més baixes quan no hi hagi 

persones. 

- Comprovar que les descàrregues de les extraccions d’aire estiguin allunyades de les 

preses d’aire exterior. En el cas que estiguin pròximes, cal interposar una barrera 

per impedir la recirculació. Aquesta consideració és també d’aplicació a les unitats 

de tractament de l’aire. 

- Ventilar bé els lavabos.  Si tenen extracció forçada d’aire ha de ser ininterrompuda, 

almenys sempre que els edificis estiguin en funcionament. 

- Per evitar la transmissió fecal-oral del virus, abans de la descàrrega de l’aigua en els 

inodors cal que la tapa estigui tancada. Utilitzar urinaris és menys recomanable, així 

com els eixugamans d’aire. Cal revisar periòdicament que els sifons dels inodors, de 

les piques i el desguàs del terra estiguin plens d’aigua.  

- Els ventiladors (d’aspes, de peu, de sobretaula, etc.) poden ser una font de dispersió 

de gotícules, atès el flux d’aire que generen al seu voltant, per la qual cosa no són 

recomanables. Tanmateix, en cas que per raons de d’augment de temperatura sigui 

necessari el seu ús, cal complementar-lo amb una ventilació natural creuada, de 



 

forma que el flux d’aire generat no es dirigeixi cap a les persones. Així mateix, cal 

vigilar que la posició del ventilador no faciliti la transmissió entre grups, i s’utilitzarà 

a la menor velocitat possible, per generar menys turbulències.  

 

3.1.1 En els sistemes de calefacció i refrigeració  

- Es recomana evitar sempre que es pugui la recirculació de l’aire a les unitats de 

tractament de l’aire (UTA), tancant les comportes de recirculació i treballant 

exclusivament amb aire exterior.  

 

- Malgrat les UTA i les seccions de recirculació estiguin equipades amb filtres 

d’aire de retorn, no és motiu per mantenir obertes les comportes de recirculació 

perquè aquests filtres normalment no filtren els virus de forma efectiva.   

- Els recuperadors de calor de roda entàlpica han de parar-se temporalment, per 

evitar contaminacions de l’aire d’entrada amb el d’extracció. Els recuperadors de 

plaques són de molt baix risc (poden tenir alguna petita fuga d’aire) i els 

recuperadors de doble bateria són del tot segurs.    

- Es recomana aturar els sistemes descentralitzats, com les unitats de fan-coil, 

splits o petits equips autònoms, que només recirculen l’aire interior escalfant-lo 

o refredant-lo. Quan sigui necessari mantenir-los en funcionament degut a les 

condicions de temperatura, cal evitar que produeixin corrents d’aire i han de ser 

netejats i desinfectats periòdicament. Cal tenir en compte que aquestes unitats 

generalment tenen filtres que no retenen els virus. Es recomana una neteja i 

desinfecció diària de les superfícies externes dels equips (superfície d'impulsió i 

retorn) amb els productes habituals de neteja i desinfecció de superfícies, 

mitjançant baieta, i setmanalment es desinfectarà, a la fi de la jornada, el filtre, 

per a ser col·locat l'endemà. Aquestes freqüències poden variar-se en funció de 

les hores d’ús, del tipus d’usuari i de l’ocupació de l'espai.  

 

- En el cas dels climatitzadors que no pugin treballar només amb aire exterior, si 

degut a les condicions de temperatura no es pot evitar el seu ús, cal extremar la 

seva neteja i desinfecció. Es recomana desinfectar diàriament la superfície de 

retorn i d'impulsió dels equips i setmanalment una neteja i desinfecció de l'interior 



 

de l’equip i canviar el filtre. Aquestes freqüències poden modificar-se en funció 

de les hores d’ús, el tipus d’usuaris i l’ocupació de l'espai.  

 

- Si és necessari, és preferible sacrificar lleugerament el confort tèrmic per 

mantenir al màxim la ventilació.  

 

- Mantenir la humitat relativa entre 40 i 60 % en aquells espais on els equips ho 

permetin, atès que els sistemes nasals i les membranes mucoses són més 

sensibles a les infeccions a humitats per sota del 10 -20 %.    

 
 

3.1.2 Manteniment 

- A l'iniciar la posada en marxa dels equips és recomanable canviar els diferents 

filtres de les unitats de ventilació i equips de tractament de l'aire, i s’aconsella 

canviar-los mensualment. 

 

- També s’aconsella, com a mesura de prevenció general, que abans de posar-

los en funcionament es realitzi una neteja i desinfecció dels equips de tractament 

d'aire.  

 

- Es recorda que per als edificis amb una potència tèrmica instal·lada superior a 

70 kW és obligatori realitzar anualment una revisió de la xarxa de conductes 

(d’acord al criteri de la norma UNE 100012. Higienització de sistemes de 

climatització) i una revisió de la qualitat ambiental (d’acord als criteris de la norma 

UNE 171330. Qualitat Ambiental a Interiors. Aquestes revisions han de ser 

realitzades per empreses de manteniment d'instal·lacions tèrmiques, i es poden 

planificar per als següents mesos després de l’obertura dels edificis o locals. El 

resultat de les revisions determinaran la necessitat de la neteja i desinfecció dels 

conductes, entre d’altres aspectes.  

- Cal prioritzar la neteja i desinfecció dels equips de tractament de l'aire a la 

realització de les revisions. 

 

- La resta de les operacions de manteniment es realitzaran amb les periodicitats 

habituals, d’acord amb el que estableix el Reglament d’instal·lacions tèrmiques.   



 

 

- Pel que fa als tractaments de desinfecció dels equips de tractament d’aire. 

 

- La neteja i desinfecció dels equips de tractament d'aire s’ha de realitzar d’acord 

amb el protocol establert a la norma UNE 100012. Higienització de sistemes de 

climatització.  

 

- La desinfecció ha d’anar precedida d’una neteja adequada. No s’han d’usar 

biocides com a substituts de la neteja. 

 

- Els biocides que s’utilitzin han d’estar inscrits al Registre de plaguicides no 

agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de 

Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat per al Tipus de 

Productes 2, amb la finalitat de desinfecció d’equips i conductes d’aire 

condicionat. Es poden consultar els productes autoritzats per a desinfectar 

circuits d’aire condicionat amb finalitat viricida al següent enllaç: Productes 

viricides autoritzats. 

 

- Aquests productes s'han d'utilitzar seguint estrictament les condicions d’ús que 

figurin a la resolució d’inscripció dels productes als esmentats registres, a les 

seves etiquetes i fitxes de dades de seguretat. Cal tenir en compte que no s’han 

d’aplicar mai de forma continua amb aplicació mecànica amb dosificador ni en 

presència de persones, i que cal un reciclatge posterior d’aire net al menys 

durant 1 hora, així com respectar el termini de seguretat establert. És important, 

per tant, que la persona o entitat responsable de la desinfecció valori la 

possibilitat d’adoptar les mesures de precaució i seguretat necessàries per a 

cada producte, prèviament a la realització de la desinfecció, per evitar possibles 

efectes nocius per a la salut de les persones que després ocupin el local.   

 

- Aquests desinfectants han de ser utilitzats per personal professional 

especialitzat, que ha de complir els requisits de capacitació que preveu el Reial 

Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de 

la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides (disposar d’alguna de les 



 

titulacions o certificacions que preveu aquesta norma o del Carnet d’aplicador de 

tractaments DDD).  

 

- Les empreses i entitats externes que realitzen serveis a tercers de tractaments 

de desinfecció amb productes TP 2 (productes d’ús en l’àmbit ambiental) han 

d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o 

ROESP) com a Serveis biocides a tercers.   

 

3.1.3 Recomanacions addicionals per a establiments amb persones 
vulnerables. 

- En aquells locals o establiments amb presència de grups de persones més 

vulnerables o amb elevada densitat d’ocupació, es recomana, en la mesura que 

sigui possible, i sota la valoració del personal de manteniment de les 

instal·lacions tèrmiques, les següents mesures addicionals:  

 

- Adaptar els equips per poder treballar al 100 % amb aire exterior, en cas que 

actualment no puguin fer-ho.  

 

- Ampliar la taxa d’aire exterior, que per als espais públics es recomana que sigui 

de 12,5 l/s-persona, a una taxa de 20 l/s-persona, que és la necessària per a 

llars d’infants, laboratoris, hospitals i clíniques. 

 

- Incorporar a les UTA els següents elements: 

 Filtres de més capacitat de retenció de partícules (filtres més fins, de 

polarització activa,...) 

 Elements de desinfecció (làmpades ultraviolades, filtres 

d’electroanàlisis,...)  

 



 

3.2 Neteja i desinfecció dels espais 

Segons les informacions disponibles, el nou coronavirus SARS-CoV-2 es transmet entre 

humans per tocar objectes o superfícies contaminades i després tocar-se la boca, els 

ulls o el nas.   

Els primers casos en humans de coronavirus SARS-CoV-2 es van detectar durant el 

mes de desembre de 2019 i tot i l’immens esforç d’estudi que totes les organitzacions 

sanitàries del món estan realitzant encara existeixen molts aspectes i mecanismes 

d’actuació del virus que no es coneixen en profunditat, com ara el temps de permanència 

de l’activitat del virus en les diferents superfícies.  

Per aquest motiu la neteja i la desinfecció dels espais és fonamental. La neteja elimina 

la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies que pot interferir amb els desinfectants 

i minimitzar-ne la seva eficàcia. 

Els desinfectants, destrueixen o inactiven els microorganismes. 

D’acord amb la instrucció de la DG de Funció Pública tots els edificis han d’incloure el 

seu protocol de neteja i desinfecció: 

j) Cal disposar d’un protocol de neteja i desinfecció. La utilització dels productes de 

neteja i desinfecció es farà seguint estrictament les condicions de seguretat establertes 

a l’etiquetatge, així com les indicacions dels serveis de prevenció. 

• La neteja i posterior desinfecció serà, com a mínim, diària, preferentment amb 

una dilució de lleixiu en aigua per als espais i superfícies de treball, així com per 

a manetes, polsadors, taules, mostradors, eines, passamans en escales, etc. 

També s’aplicarà a les zones comunes. Els serveis de prevenció indicaran els 

criteris i freqüència de neteja d’aquests elements en funció del seu ús, així com 

en llocs i activitats específiques on s’hauria d’incrementar la freqüència. 

• Alternativament, es podrà valorar la utilització d’altres productes viricides quan 

les característiques dels materials a desinfectar així ho requereixin. Aquests 

productes han d’estar registrats i constar en la llista de productes viricides del 

Ministeri de Sanitat i s’hauran d’aplicar sempre seguint les normes de seguretat 

indicades pel fabricant o distribuïdor.  



 

• Els equips electrònics, com ara els ordinadors i els seus perifèrics, i altres equips, 

poden ser desinfectats amb alcohol isopropílic o altres productes de 

característiques similars, seguint els mateixos criteris aplicables als viricides de 

l’apartat anterior. 

El protocol ha d’establir la freqüència raonable amb què s’ha de fer la neteja i la 

desinfecció dels diferents objectes, i superfícies; els productes viricides ha utilitzar en 

cada cas; i, determinar si les hores de neteja contractades s’ajusten a les noves 

circumstàncies. 

En cas que el protocol determini que les prestacions contractades no s’ajusten a les 

noves circumstàncies l’òrgan de contractació justificarà i portarà a terme una modificació 

del contracte basat de neteja. 

 

3.2.1 Neteja de les superfícies en contacte amb el usuari 
 

Aplicació directa d’un desinfectant específic en totes les superfícies accessibles per 

pulverització o mitjançant un drap impregnat amb desinfectant. 

Es recomana realitzar una neteja i desinfecció dels espais de treball de forma periòdica, 

especialment de les superfícies que es toquen amb les mans com així com de les zones 

comuns. 

Incrementar la freqüència de desinfecció del terra i de les superfícies amb major 

contacte amb les mans: 

- Manetes i poms de portes i finestres 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

- Taules de treball 

- Respatllers i recolza braços de les cadires (especialment en zones d’espera) 

- Telèfons 

- Comandaments a distància i termòstats 

- Teclats i ratolins ordinador (especialment si s’utilitzen per diversos usuaris) 

- Botoneres ascensors 

- Comandaments grifaries 



 

- Carpetes o arxivadors d’ús col·lectiu 

- Manetes d’armaris o mobles arxivadors 

- Baranes i passamans d’escales i ascensors 

- Taulells i mostradors 

- Grapadores i altres utensilis d’oficina 

- Màquines expenedores 

- Fotocopiadores 

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

 

3.2.2 Neteges complementàries 
En el cas que davant de detecció de casos positius, es considerés adhient realitzar 

una neteja indirecta mitjançant nebulització, per part d’una empresa especialitzada, 

cladria realitzar una neteja prèvia dels espais que s’hagin de protegir de l’aplicació. 

 

3.2.3 Supervisió i control 

Caldrà portar un registre i realitzar una supervisió continuada de les neteges per part del 

supervisor del servei. 

Per portar un control dels espais de neteja realitzats, es recomana utilitzat retolació i 

elements de senyalística per tal d’indicar els espais comuns, taulells i taules o 

superfícies pendents de netejar i les ja desinfectades. 

 

4. Mesures quan no es pugui garantir la desinfecció de les superfícies 

Cal utilitzar guants de nitril i/o rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic 

quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de la desinfecció de les 

superfícies amb les que els/les treballador/es ha d’entrar en contacte 

Els guants es lliuraran pels responsables de les unitats al personal que fa atenció al 

públic, als xofers/es dels vehicles de representació i a tot el personal que ho determini 

el SPRL en funció de les tasques que hagin d’executar en cada moment. 



 

Ampolles d’ús individual de gel hidroalcohòlic es lliuraran pels responsables de les 

unitats al personal que fa atenció al públic, als xofers/es dels vehicles de representació 

i a tot el personal que ho determini el SPRL en funció de les tasques que hagin 

d’executar en cada moment. 

Es garantirà el subministrament continu mitjançant dosificadors d’ús compartit com a 

mínim  als accessos dels edificis,  als punt de reprografia i a tot els espais on sigui difícil 

accedir a rentar-se les mans amb aigua i sabó. 

 

5. La coordinació empresarial 

Totes les mesures adoptades per evitar el contagi del coronavirus s’hauran de fer 

extensives a altres treballadors i treballadores que accedeixin al centre de treball 

(proveïdors, subcontractistes, empreses d’obres o serveis o treballadors autònoms) i de 

la mateixa manera, caldrà garantir que els treballadors propis quedin protegits quan es 

desplacin a realitzar la seva feina en altres centres de treball d’altres empreses o 

entitats.  

En aquest sentit, en virtut del que estableix la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals i el Reial Decret 171/2004 de Coordinació d'Activitats Empresarials i tenint en 

compte el procediment de Salut Pública front a la pandèmia de COVID-19, el Servei de 

Prevenció del DVEH ha sol·licitat a les empreses externes contractades el lliurament de 

la documentació següent:  

− Avaluació de riscos laborals específica de les tasques que estan realitzant 

actualment amb relació al risc de contacte amb coronavirus  
 

− Informació específica facilitada als treballadors sobre les mesures adoptades 

front el risc de contacte i/o contagi amb coronavirus  
 

− Especificació dels EPI que ha de disposar el seu personal amb l’objecte de 

garantir la protecció eficaç durant la realització de les tasques esmentades, en 

funció del risc de contacte i/o contagi amb coronavirus  
 

− Acreditació del subministrament d’aquests EPI al seu personal  



 

 
− En base a la tasca d’estudi de contactes que s’està realitzant des del DVEH, se 

sol·licita a les empreses contractades que ens comuniquin els casos confirmats, 

probables o possibles dels quals siguin coneixedors, per poder fer l’estudi 

posterior. Cal que enviïn  un correu a la següent adreça amb còpia a la unitat 

responsable del contracte: ECO Bústia Prevenció de Riscos Laborals 

riscoslaborals.eco@gencat.cat 
 

− Les empreses adjudicatàries s’adreçaran al/les responsables del centre de 

treball per a qualsevol informació relacionada amb mesures que s’hagin 

d’adoptar en els centres de treball del Departament i que siguin complementaries 

o addicionals a les que el SPRL ha facilitat.  

 

 

mailto:riscoslaborals.eco@gencat.cat
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1. Mesures de seguretat a adoptar a les diferents  àrees de l’edifici a Fontanella, 6 
de Barcelona.

Vestíbul principal, portes d’accés, control d'accés i recepció 

Es limita l’aforament al nombre de persones que poden garantir la distància de 

seguretat. La resta hauran de fer cua i esperar a l’exterior. Es senyalitza, al paviment, 

els punts d’espera i d’atenció davant dels taulells (annex 1.1a).  

S'evitarà el fitxatge ja que implica el sistema dactilar. 

S’han instal·lat mampares de protecció al taulell de recepció i del vigilant de seguretat. 



Ascensors, escales, passadissos i portes.  

L’ocupació dels ascensors estarà limitada a una persona i s’ha senyalitzat l'aforament 

màxim per informar als usuaris. 

No ha estat possible establir recorreguts d’una direcció i l’escala s’ha d’utilitzar de pujada 

i de baixada, atès que sols existeix una escala que comunica la planta baixa amb la 

cinquena., per tant és obligatori l’ús de mascareta al circular per l’edifici ja que no es pot 

garantir la distància de seguretat de 2 metres.  

 

 

 

 

Per evitar el contacte amb les manetes, es deixen la majoria de les portes obertes, 

manual o mecànicament, i s’informa als usuaris senyalitzant totes les portes que s’han 

de mantenir obertes (annex 1.1a).  

 

 

 

 

Sales de reunions 

Es retiren les cadires de les  sales de reunions que no compleixen amb la distància de 

seguretat. 

Es senyalitza  al paviment el punt on s’han de situar les cadires per garantir la distancia 

de seguretat (annex 1.1a). 



 

 

 

 

 

 

A l’entrada de les sales de reunions s’informa sobre l’aforament màxim a totes les sala 

de reunions (annex 1.1a). 

 

 

 

 

 

 

 

Es deixen fora de servei el màxim de sales que s’aniran incorporant progressivament en 

funció de les fases: 

- Fase 1: totes les sales de reunions fora de servei 

- Fase 2: una sala de reunions habilitada a la Planta 2 i Planta 5  

- Fase 3: totes les sales de reunions habilitades 

 



Zones de treball 

Es garanteix una separació mínima entre els llocs de treball de 2 metres mitjançant dos 

torns (torn 1 i torn 2).  Els llocs de treball, que per la seva configuració ja es amb aquesta 

distància de seguretat respecte a un altre lloc de treball,  es podran ocupar en els dos 

torns (torn 1 + 2) (annex 1.1b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’evitarà traslladar material o equips fora de la mateixa planta.   

S’informarà als treballadors i s’establiran sistemes de control per assegurar que al final 

de la jornada es deixarà la superfície de la taula buida per facilitar la seva netejar i 

desinfecció diària. Sobre la taula només podrà quedar l’equip informàtic fixe i el telèfon 

fixe.  



No es compartiran les eines, els equips de treball, el material d’oficina, els telèfons,... 

En cas contrari es desinfectaran després de cada ús i s’establirà un sistema de control 

pels usuaris. 

 

Zones d’office 

L’office estarà fora de servei.  

S’han deixat fora de servei les neveres, els microones i  el mobiliari.  

S’han desconnectat les fonts d’aigua per evitar-ne l’ús.  

Excepcionalment es permetrà al personal administratiu, tècnic i laboral que hagi de dinar 

fer-ho a la seva taula de treball. 

S’establiran protocols sobre l´ús de l’office en el cas del personal de seguretat, que degut 

al seu horari i lloc de treball davant el públic, han de dinar al centre de treball. 

 

Zones de reprografia 

L’ocupació d’aquests espais es limita a una persona. S’informa sobre l’aforament 

col·locant senyalística al paviment. 

 

 

 

A l’inici i al final de manipular el equip multi-funció, el treballador haurà de netejar-se les 

mans amb gel hidroalcohòlic que ha de trobar a la seva disposició.  



 

Lavabos 

Prevaldrà la instrucció de mantenir les distàncies de seguretat, amb aquest objecte 

s’informa  sobre l’ocupació màxima de cada nucli de lavabos.  

La resta de persones hauran d’esperar al passadís respectant també les distàncies de 

seguretat.  

S’haurà de baixar la tapa dels inodors abans de fer la descàrrega de la cisterna. Es  

recorda aquest informació mitjançant senyalística a totes les cabines. 

 

 

 

 

 

 

Elements comuns 

Es retiren els penja-robes d’ús compartit. Cal deixar les jaquetes o abrics en el respatller 

de la cadira de cada persona usuària en cas de no poder disposar d’un penja-robes d’ús 

individual. 

S’han distribuït cubells amb tapa d’accionament i pedal per llençar tovalloletes, 

mocadors d’un sol ús, guants, mascaretes d’un sol ús o altres productes susceptibles 

d’estar infectats.  

S’han instal·lat dosificadors de gel hidroalcohòlic d’ús compartit a l’entrada de l’edifici 

(que també donin servei als usuaris externs),  als dos  accessos des de les escales de 

cada planta, als punts de reprografia i als espais on no sigui possible netejar-se les mans 

amb aigua i sabó perquè es troben  allunyats dels lavabos (annex 1.1a) 



 

 

 

2. Mesures quan no es pugui garantir la separació de seguretat. 

Cal utilitzar els equips de protecció respiratòria (EPI respiratori) i altres tipus de 

mascaretes quirúrgiques i/o higièniques quan pugui ser més difícil el compliment estricte 

i permanent de les distàncies de seguretat mínimes establertes de 2 metres.  

Les FFP2 es lliuraran pels responsables de les unitats al personal que fa atenció al 

públic i a tot el personal que ho determini el SPRL en funció de les tasques que hagin 

d’executar en cada moment. 

Mascareta quirúrgica es lliurarà al personal administratiu, tècnic i laboral. Els 

responsables subministraran o delegaran el subministrament d’una mascareta 

quirúrgica diària amb la suficient anticipació per tal que els treballadors puguin disposar-

ne per utilitzar-la en el recorregut des de domicili a l’edifici. 

 

Neteja i desinfecció dels espais. Protocol de neteja i desinfecció.  

S’ha establert el següent protocol de neteja i desinfecció.  

 



- Neteja i posterior desinfecció diària de totes les superfícies de treball (taules i 

taulells), paviment, respatllers i recolza braços, manetes d’armaris o mobles 

arxivadors, manetes i poms de portes obertes i finestres i equips electrònics. 

- Neteja i posterior desinfecció dues vegades al dia, a les superfícies de més 

contacte amb les mans, com les botoneres ascensors,  les baranes i passamans 

d’escales i ascensors, els taulells i mostradors d’atenció al públic, els equips 

multifunció i les manetes de les portes tancades. 

- Neteja i posterior desinfecció tres vegades al dia dels lavabos. 

- Neteja de les sales de reunions habilitades després de cada ús. 

Es portarà un registre i una supervisió continuada de les neteges per part del supervisor 

del servei. 

Per portar un control dels espais de neteja realitzats, s’utilitzarà retolació i elements de 

senyalística per tal d’indicar les taules de treball i les sales de reunions pendents de 

netejar i les ja desinfectades. 

 

3. Mesures quan no es pugui garantir la desinfecció de les superfícies 

Cal utilitzar guants de nitril i/o rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic 

quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de la desinfecció de les 

superfícies amb les que els/les treballador/es ha d’entrar en contacte 

Els guants es lliuraran pels responsables de les unitats al personal que fa atenció al 

públic i a tot el personal que ho determini el SPRL en funció de les tasques que hagin 

d’executar en cada moment. 

Ampolles d’ús individual de gel hidroalcohòlic es lliuraran pels responsables de les 

unitats al personal que fa atenció al públic i a tot el personal que ho determini el SPRL 

en funció de les tasques que hagin d’executar en cada moment. 

Es garantirà el subministrament continu mitjançant dosificadors d’ús compartit com a 

mínim  als accessos dels edificis,  als punt de reprografia i a tot els espais on sigui difícil 

accedir a rentar-se les mans amb aigua i sabó. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1.1a: Plànols de senyalística 
  



C
A

R
R

E
R

 
F

O
N

T
A

N
E

L
L
A

C

A

R

R

E

R

 
E

S

T

R

U

C

Digiteck

RECEPCIÓ

Teclat numéric

posicions

posició

Ma

X

gel

20x20 paperera

20x20 servei tancat

20x20 mascareta

20x20 prohibit passar

papereraP

Pa

20x20 porta oberta

PO

20x20 baixar tapa

WC

Dosificador gelDg

Suport dosificador gelSg

conjunt

P

Dg

Sg

Ma

gel

Pa

20x20 gel

20x20 direcció

Ma

PO

PO

1

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA
Carrer Fontanella, 6. Barcelona 1/200

PLANTA BAIXA.SENYALISTICA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
08



Font d'aigua

Microones

Contenidors

Reciclatge

nevera

nevera

SALES DE REUNIONS

SALES D'ACTES

SALA POLIVALENT

INTERVENCIÓ ADJUNTA PER A LA

             COMPTABILITAT

INFERMERIA

OFFICE

SALA TÈCNICA

      GRAL.

AFORO MÀX. 3

AFORO MÀX. 4

AFORO MÀX. 11

AFORO MÀX. 2

AFORO MÀX. 24

1
.
5

0

1.60

posicions

posició

Ma

X

gel

20x20 paperera

20x20 servei tancat

20x20 mascareta

20x20 prohibit passar

papereraP

Pa

20x20 porta oberta

PO

20x20 baixar tapa

WC

Dosificador gelDg

Suport dosificador gelSg

conjunt

P

Dg

Sg

Ma

gel

Pa

20x20 gel

20x20 direcció

gel

Dg

gel

Dg

WC

WC WC WC

WC

WC

WC

WC

WC

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

X

AFORO MÀX. 2

AFORO MÀX. 2

gel

P

Dg

Pa

gel

P

Dg

Pa

PO

1

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA
Carrer Fontanella, 6. Barcelona 1/200

PLANTA SEGONA. SENYALÍSTICA



quadre elèctric

RAC

ÀREA: 7,35 M2

EXTERNS

SALA REUNIONS

INTERVENCIÓ ADJUNTA PER A

      LA SEGURETAT SOCIAL

SALA REUNIONS

SALA REUNIONS

Instal.lacions

AFORO MÀX. 1

AFORO MÀX. 1

AFORO MÀX. 1

TELEFONISTES

AFORO MÀX. 1

posicions

posició

Ma

X

gel

20x20 paperera

20x20 servei tancat

20x20 mascareta

20x20 prohibit passar

papereraP

Pa

20x20 porta oberta

PO

20x20 baixar tapa

WC

Dosificador gelDg

Suport dosificador gelSg

conjunt

P

Dg

Sg

Ma

gel

Pa

20x20 gel

20x20 direcció

Rambla pl.4a

Font d'aigua

gel

Dg

WC

WC

WC

WC

WC WC

WC

WC

WC

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

X

PO

PO

PO

PO

X

AFORO MÀX. 2

AFORO MÀX. 2

gel

Dg

gel

P

Dg

Pa

gel

Dg

1

gel

P

Dg

Pa

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA
Carrer Fontanella, 6. Barcelona 1/200

PLANTA TERCERA. SENYALÍSTICA





RAC

TV. Videoconferència

SALA  DE REUNIONS

D.G. DE LA INTERVENCIÓ

SALA  DE REUNIONS

INTERVENCIÓ ADJUNTA PER A

      LA FISCALITZACIÓ

INTERVENCIÓ GENERAL

TV. Videoconferència

AFORO MÀX. 4

AFORO MÀX. 1

posicions

posició

Ma

X

gel

20x20 paperera

20x20 servei tancat

20x20 mascareta

20x20 prohibit passar

papereraP

Pa

20x20 porta oberta

PO

20x20 baixar tapa

WC

Dosificador gelDg

Suport dosificador gelSg

conjunt

P

Dg

Sg

Ma

gel

Pa

20x20 gel

20x20 direcció

Font d'aigua

gel

P

Dg

Pa

WC WC WC WC

WC

WC

WC

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

X

AFORO MÀX. 2

AFORO MÀX. 2

AFORO MÀX. 1

gel

Dg

1

gel

P

Dg

Pa

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA
Carrer Fontanella, 6. Barcelona 1/200

PLANTA CINQUENA. SENYALÍSTICA



C
a
r
r
e
r
 
F

o
n
t
a
n
e
l
l
a

C

A

L

L

E

 
E

S

T

R

U

C

PSOT-1 sup.cons:  no mesurat

PSOT-1 sup.cons (GPG): 417,74 m2

posicions

posició

Ma

X

gel

20x20 paperera

20x20 servei tancat

20x20 mascareta

20x20 prohibit passar

papereraP

Pa

20x20 porta oberta

PO

20x20 baixar tapa

WC

Dosificador gelDg

Suport dosificador gelSg

P

20x20 gel

20x20 direcció

PO

PO

PO

gel

P

Dg

Pa

1

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA
Carrer Fontanella, 6. Barcelona 1/200

PLANTA SOTERRANI. SENYALÍSTICA

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01
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1. Mesures de seguretat a adoptar a les diferents  àrees de l’edifici a Passeig 
de Gràcia, 107 a Barcelona.

Vestíbul principal, portes d’accés, control d'accés i recepció 

Es limita l’aforament al nombre de persones que poden garantir la distància de 

seguretat. La resta hauran de fer cua i esperar a l’exterior. Es senyalitza, al paviment, 

els punts d’espera i d’atenció davant dels taulells (annex 1.2a).  

En cas, de formar-se cues si l’aforament està complert, es prioritzarà que es realitzin a 

través dels Jardins de l’edifici, per evitar aglomeracions a les voreres de passeig de 

Gràcia.  
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S'evitarà el fitxatge a través de dispositius de control per empremta dactilar per evitar 

contactes.   

S’han instal·lat mampares de protecció als taulells de seguretat i oficina de turisme.  

 

 

 

 

 

 

 

Ascensors, escales, passadissos i portes.  

L’ocupació dels ascensors estarà limitada a una persona i s’ha senyalitzat l'aforament 

màxim per informar als usuaris. 

A l’edifici de Palau s’han establert de manera preferent recorreguts facilitant la circulació 

per la dreta. Per facilitar la circulació i evitar encreuaments, en recorreguts puntuals s’ha 

invertit el sentit, senyalitzant al paviment el sentit de circulació. Les escales s’ha 

d’utilitzar de pujada i de baixada, atès que les tres escales tenen diferents usos (per 

públic i per ús dels treballadors). Per tant, és obligatori l’ús de mascareta al circular per 

l’edifici ja que no es pot garantir la distància de seguretat de 2 metres. S’han senyalitzat 

al terra els sentits de circulacions per les escales i els passadissos.  
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En canvi, en l’edifici de Cotxeres s’han establert recorreguts d’una única direcció 

(direcció  d’entrada i sortida) i s’han senyalitzat al paviment i les portes per evitar al 

màxim el creuament entre usuaris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per evitar el contacte amb les manetes, es deixen la majoria de les portes obertes, 

manual o mecànicament, i s’informa als usuaris senyalitzant totes les portes que s’han 

de mantenir obertes (annex 1.2a).  
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Sales de reunions 

Es retiren les cadires de les  sales de reunions que no compleixin amb la distància de 

seguretat. 

Es senyalitza  al paviment el punt on s’han de situar les cadires per garantir la distancia 

de seguretat (annex 1.2a). 

 

 

 

 

 

A l’entrada de les sales de reunions s’informa sobre l’aforament màxim (annex 1.2a). 
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Zones de treball 

Es garanteix una separació mínima entre els llocs de treball de 2 metres (annex 1.2b). 

 

 

S’evitarà traslladar material o equips fora de la mateixa planta.   

S’informarà als treballadors i s’establiran sistemes de control per assegurar que al final 

de la jornada es deixarà la superfície de la taula buida per facilitar la seva netejar i 

desinfecció diària. Sobre la taula només podrà quedar l’equip informàtic fixe i el telèfon 

fixe.  

No es compartiran les eines, els equips de treball, el material d’oficina, els telèfons,... 

En cas contrari es desinfectaran després de cada ús i s’establirà un sistema de control 

pels usuaris. 

 

Zones d’office 

L’office estarà fora de servei encara que es permetrà accedir a aquestes zones, de forma 

individual, per utilitzar les màquines expenedores de begudes i aliments, i serà obligatori 

rentar-se les mans abans i desprès d’utilitzar-les.   
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S’han deixat fora de servei les neveres, els microones i  el mobiliari.  

S’han desconnectat les fonts d’aigua per evitar-ne l’ús.  

Excepcionalment es permetrà al personal administratiu, tècnic i laboral que hagi de dinar 

fer-ho a la seva taula de treball. 

S’establiran protocols sobre l´ús de l’office en el cas del personal d’atenció al públic i 

personal de serveis, que degut al seu horari i lloc de treball davant el públic, han de dinar 

al centre de treball. 

 

Zones de reprografia 

L’ocupació d’aquests espais es limita a una persona. S’informa sobre l’aforament 

col·locant senyalística al paviment. 

 

 

 

A l’inici i al final de manipular el equip multi-funció, el treballador haurà de netejar-se les 

mans amb gel hidroalcohòlic que es trobarà al costat de l’equip.   

 

Lavabos 

Prevaldrà la instrucció de mantenir les distàncies de seguretat, amb aquest objecte 

s’informa  sobre l’ocupació màxima de cada nucli de lavabos.  

La resta de persones hauran d’esperar al passadís respectant també les distàncies de 

seguretat.  

S’haurà de baixar la tapa dels inodors abans de fer la descàrrega de la cisterna. Es  

recorda aquest informació mitjançant senyalística a totes les cabines. 
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Elements comuns 

Es retiren els penja-robes d’ús compartit. Cal deixar les jaquetes o abrics en el respatller 

de la cadira de cada persona usuària en cas de no poder disposar d’un penja-robes d’ús 

individual. 

S’han distribuït cubells amb tapa d’accionament i pedal per llençar tovalloletes, 

mocadors d’un sol ús, guants, mascaretes d’un sol ús o altres productes susceptibles 

d’estar infectats.  

S’han instal·lat dosificadors de gel hidroalcohòlic d’ús compartit a l’entrada de l’edifici 

(entrades de públic i entrades de personal), al vestíbul de planta primera i segona,  als 

punts de reprografia i als espais on no sigui possible netejar-se les mans amb aigua i 

sabó perquè es troben  allunyats dels lavabos (annex 1.2a). 
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Sales d’exposicions 

En els espais d’accés i vestíbuls s’han indicat senyalitzades les instruccions de 

seguretat, autoprotecció i distanciament social.  

L’accés a  les sales d’exposicions estarà controlat per adequar-se al aforament establert. 

En cas de que es formin cues, es faran de forma ordenada i mantenint la distància de 

seguretat entre els visitants. A tal efecte, es senyalitza la distància de seguretat en el 

paviment. S’establiran mesures per organitzar a les persones usuàries que s'hagin de 

quedar a l'exterior en espera d'accedir-hi quan ho permeti l'aforament. 

S’establiran protocols específics per les visites de grups; grups escolars o pertanyents 

a un col·lectiu concret que hauran gestionat l’entrada de manera unificada. Caldrà cita 

prèvia per a les visites en grup i per a l’assistència a les diferents activitats programades. 

Preferentment es facilitarà un correu electrònic o altra dada de contacte, per fer possible 

la comunicació en cas d’identificació de casos positius, sempre dins el marc de la Llei 

Orgànica de Protecció de Dades. L’admissió de públic sense reserva serà possible 

només en cas que l’ocupació ho admeti. No es podran barrejar grups. 

Es preveu en el jardí, en la esplanada principal, un espai d’acollida del grup o grups ja 

que es troba separat suficientment de la cua de les visites individuals. 

Per garantir que no hagi encreuaments entre els visitants,  s’han senyalitzat els sentits 

de circulació dins dels espais expositius, així com l’entrada i sortida d’aquests. 

Per tal d’adequar els espais expositius a la nova situació sanitària, s’actuarà sobre els 

elements museogràfic i superfícies de l’exposició deixant fora de servei aquells elements 

que puguin ser un risc de contagi.  
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Aforament 

El càlcul de l’aforament es realitzarà mitjançant l’aplicació de la distància de seguretat 

interpersonal (per tant, 1 persona o unitat de convivència/4metres quadrats).  

Les exposicions del Palau Robert són temporals, i cada exposició té uns elements 

museogràfics específics i un recorregut determinat. Cada projecte museogràfic anirà 

acompanyat d’un projecte de senyalística que asseguri al visitant la separació de 

seguretat el qual serà validat pel Servei de Prevenció.  

Es poden definir horaris de les visites amb la possibilitat d’organitzar-les per franges 

horàries, per tal de disposar del marge de temps suficient entre visita i visita, per garantir 
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la ventilació de l'espai visitable i la neteja de les seves instal·lacions. Es limitarà la 

quantitat de grups que poden fer la vista en la mateixa franja horària. 

Es tancaran els espais o elements expositius que no permetin complir la distància de 

seguretat.  

 

Sala d’actes  

En l’edifici Cotxeres, situat al Jardí de Palau Robert, hi ha la sala d’actes de la Direcció 

General de Difusió, amb una superfície de 115 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els espais d’accés i vestíbuls s’han indicat senyalitzades les instruccions de 

seguretat, autoprotecció i distanciament social. L’entrada i la sortida de la sala estan 

diferenciades, per prevenir de creuaments entre els usuaris. S’ha instal·lat senyalística 

a tal efecte.  
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L’accés a  la sala d’actes estarà controlat per adequar-se al aforament establert. En cas 

de que es formin cues, es faran de forma ordenada i mantenint la distància de seguretat 

entre els usuaris. A tal efecte, es senyalitza la distància de seguretat en el paviment. 

El càlcul de l’aforament es realitzarà mitjançant l’aplicació de la distància de seguretat 

interpersonal (per tant, 1 persona o unitat de convivència/4metres quadrats), i el càlcul 

d’un terç de la capacitat de l’espai de la sala. En aquest cas s’escull la primera opció ja 

que és mes restrictiva i l’aforament de la sala és de 27 persones.  

Jardins de Palau Robert 

S’ha aplicat senyalització als bancs per garantir les distància de seguretat de 2 metres. 

S’han tancat i senyalitzat les fonts públiques d’aigua.  

En funció de l’activitat extraordinària que es pugi realitzar en els jardins es farà el 

projecte de senyalització i ocupació complint amb les mesures de seguretat, que 

s’aprovarà pel Servei de Prevenció.  

 

2. Mesures quan no es pugui garantir la separació de seguretat. 

Cal utilitzar els equips de protecció respiratòria (EPI respiratori) i altres tipus de 

mascaretes quirúrgiques i/o higièniques quan pugui ser més difícil el compliment estricte 

i permanent de les distàncies de seguretat mínimes establertes de 2 metres.  

Les FFP2 es lliuraran pels responsables de les unitats al personal que fa atenció al 

públic i a tot el personal que ho determini el SPRL en funció de les tasques que hagin 

d’executar en cada moment. 

Mascareta quirúrgica es lliurarà al personal administratiu, tècnic i laboral. Els 

responsables subministraran o delegaran el subministrament d’una mascareta 

quirúrgica diària amb la suficient anticipació per tal que els treballadors puguin disposar-

ne per utilitzar-la en el recorregut des de domicili a l’edifici. 

El públic en general per poder accedir a l’edifici ha de disposar d’una mascareta 

quirúrgica o higiènica. Si no es disposa, no podrà accedir per garantir la seguretat 

segons les recomanacions sanitàries.  



  

13 

 

 

Neteja i desinfecció dels espais. Protocol de neteja i desinfecció.  

S’ha establert el següent protocol de neteja i desinfecció.  

- Neteja i posterior desinfecció diària de totes les superfícies de treball (taules i 

taulells), paviment, respatllers i recolza braços, manetes d’armaris o mobles 

arxivadors, manetes i poms de portes obertes i finestres, equips electrònics. 

- Neteja i posterior desinfecció dues vegades al dia, a les superfícies de més 

contacte amb les mans, com les botoneres ascensors,  interruptors i timbres, les 

baranes i passamans d’escales i ascensors, els taulells i mostradors d’atenció al 

públic, els equips multifunció, les manetes de les portes tancades, màquines 

expendedores, vitrines i elements expositius.  

- Neteja i posterior desinfecció tres vegades al dia dels lavabos i els bancs o 

cadires a les zones d’espera. 

- Neteja de les sales de reunions, la sala d’actes de Cotxeres i els seus 

equipaments d’audiovisuals després de cada ús. 

Es portarà un registre i una supervisió continuada de les neteges per part del supervisor 

del servei. 

Per portar un control dels espais de neteja realitzats, s’utilitzarà retolació i elements de 

senyalística per tal d’indicar les taules de treball i les sales de reunions pendents de 

netejar i les ja desinfectades. 

 

3. Mesures quan no es pugui garantir la desinfecció de les superfícies 

Cal utilitzar guants de nitril i/o rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic 

quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de la desinfecció de les 

superfícies amb les que els/les treballador/es ha d’entrar en contacte 

Els guants es lliuraran pels responsables de les unitats al personal que fa atenció al 

públic i a tot el personal que ho determini el SPRL en funció de les tasques que hagin 

d’executar en cada moment. 
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Ampolles d’ús individual de gel hidroalcohòlic es lliuraran pels responsables de les 

unitats al personal que fa atenció al públic i a tot el personal que ho determini el SPRL 

en funció de les tasques que hagin d’executar en cada moment. 

Es garantirà el subministrament continu mitjançant dosificadors d’ús compartit com a 

mínim  als accessos dels edificis,  als punt de reprografia i a tot els espais on sigui difícil 

accedir a rentar-se les mans amb aigua i sabó. 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1.2a: Plànols de senyalística 
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Annex 1.2b. Plànols d’ocupació simultània 
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Annex 1.3. Delegacions Territorials del Govern de Barcelona, Lleida, L’Alt Pirineu 
i Aran i Tarragona. 

1. Mesures de seguretat a adoptar a les diferents  àrees dels edificis ocupats per 
les Delegacions Territorials del Govern (DTG)

Aquest annex recull les mesures tècniques i organitzatives a adoptar a les diferents 

àrees dels edificis ocupats per les següents Delegacions Territorials del Govern: 

- DTG de Barcelona.  Via Laietana, 58 de Barcelona 

- DTG de Lleida.  Lluís companys, 1 de Lleida 

- DTG de l’Alt Pirineu i Aran. Av Espanya, 12 de Tremp 

- DTG de Tarragona. St. Francesc, 3 de Tarragona 

Vestíbul principal, portes d’accés, control d'accés i recepció 

Es limita l’aforament al nombre de persones que poden garantir la distància de 

seguretat. La resta hauran de fer cua i esperar a l’exterior. Es senyalitza, al paviment, 

els punts d’espera i d’atenció davant dels taulells (annex 1.3a).  

S'evitarà el fitxatge ja que implica el sistema dactilar. 

S’han instal·lat mampares de protecció al taulell de recepció i del vigilant de seguretat. 



Ascensors, escales, passadissos i portes. 

L’ocupació dels ascensors estarà limitada a una persona i s’ha senyalitzat l'aforament 

màxim per informar als usuaris. 

No ha estat possible establir recorreguts d’una direcció i l’escala s’ha d’utilitzar de pujada 

i de baixada, atès que sols existeix una escala que comunica la planta baixa amb la 

cinquena., per tant és obligatori l’ús de mascareta al circular per l’edifici ja que no es pot 

garantir la distància de seguretat de 2 metres.  

Per evitar el contacte amb les manetes, es deixen la majoria de les portes obertes, 

manual o mecànicament, i s’informa als usuaris senyalitzant totes les portes que s’han 

de mantenir obertes (annex 1a).  

Sales de reunions 

Es retiren les cadires de les  sales de reunions que no compleixen amb la distància de 

seguretat. 

Es senyalitza  al paviment el punt on s’han de situar les cadires per garantir la distancia 

de seguretat (annex 1.3a). 



A l’entrada de les sales de reunions s’informa sobre l’aforament màxim a totes les sala 

de reunions (annex 1.3a). 

Zones de treball 

Es garanteix una separació mínima entre els llocs de treball de 2 metres (annex 1.3b). 

S’evitarà traslladar material o equips fora de la mateixa planta.  

S’informarà als treballadors i s’establiran sistemes de control per assegurar que al final 

de la jornada es deixarà la superfície de la taula buida per facilitar la seva netejar i 

desinfecció diària. Sobre la taula només podrà quedar l’equip informàtic fixe i el telèfon 

fixe.  

No es compartiran les eines, els equips de treball, el material d’oficina, els telèfons,... 

En cas contrari es desinfectaran després de cada ús i s’establirà un sistema de control 

pels usuaris. 



Zones d’office 

L’office estarà fora de servei o s’utilitzarà de manera individual pel personal que pel seu 

horari hagi de dinar a l’edifici. 

S’han desconnectat les fonts d’aigua per evitar-ne l’ús. 

Zones de reprografia 

L’ocupació d’aquests espais es limita a una persona. S’informa sobre l’aforament 

col·locant senyalística al paviment. 

A l’inici i al final de manipular el equip multi-funció, el treballador haurà de netejar-se les 

mans amb gel hidroalcohòlic que ha de trobar a la seva disposició.  

Lavabos 

Prevaldrà la instrucció de mantenir les distàncies de seguretat, amb aquest objecte 

s’informa  sobre l’ocupació màxima de cada nucli de lavabos.  

La resta de persones hauran d’esperar al passadís respectant també les distàncies de 

seguretat.  

S’haurà de baixar la tapa dels inodors abans de fer la descàrrega de la cisterna. Es 

recorda aquest informació mitjançant senyalística a totes les cabines. 



Elements comuns 

Es retiren els penja-robes d’ús compartit. Cal deixar les jaquetes o abrics en el respatller 

de la cadira de cada persona usuària en cas de no poder disposar d’un penja-robes d’ús 

individual. 

S’han distribuït cubells amb tapa d’accionament i pedal per llençar tovalloletes, 

mocadors d’un sol ús, guants, mascaretes d’un sol ús o altres productes susceptibles 

d’estar infectats.  

S’han instal·lat dosificadors de gel hidroalcohòlic d’ús compartit a l’entrada de l’edifici 

(que també donin servei als usuaris externs),  als dos  accessos de cada planta, als 

punts de reprografia i als espais on no sigui possible netejar-se les mans amb aigua i 

sabó perquè es troben  allunyats dels lavabos (annex 1.3a) 

2. Mesures quan no es pugui garantir la separació de seguretat.

Cal utilitzar els equips de protecció respiratòria (EPI respiratori) i altres tipus de 

mascaretes quirúrgiques i/o higièniques quan pugui ser més difícil el 



compliment estricte i permanent de les distàncies de seguretat mínimes establertes de 

2 metres.  

Les FFP2 es lliuraran pels responsables de les unitats al personal que fa atenció al 

públic i a tot el personal que ho determini el SPRL en funció de les tasques que hagin 

d’executar en cada moment. 

Mascareta quirúrgica es lliurarà al personal administratiu, tècnic i laboral. Els 

responsables subministraran o delegaran el subministrament d’una mascareta 

quirúrgica diària amb la suficient anticipació per tal que els treballadors puguin disposar-

ne per utilitzar-la en el recorregut des de domicili a l’edifici. 

Neteja i desinfecció dels espais. Protocol de neteja i desinfecció. 

S’ha establert el següent protocol de neteja i desinfecció. 

- Neteja i posterior desinfecció diària de totes les superfícies de treball (taules i 

taulells), paviment, respatllers i recolza braços, manetes d’armaris o mobles 

arxivadors, manetes i poms de portes obertes i finestres i equips electrònics. 

- Neteja i posterior desinfecció dues vegades al dia, a les superfícies de més 

contacte amb les mans, com les botoneres ascensors,  les baranes i passamans 

d’escales i ascensors, els taulells i mostradors d’atenció al públic, els equips 

multifunció i les manetes de les portes tancades. 

- Neteja i posterior desinfecció tres vegades al dia dels lavabos. 

- Neteja de les sales de reunions habilitades després de cada ús. 

Es portarà un registre i una supervisió continuada de les neteges per part del supervisor 

del servei. 

Per portar un control dels espais de neteja realitzats, s’utilitzarà retolació i elements de 

senyalística per tal d’indicar les taules de treball i les sales de reunions pendents de 

netejar i les ja desinfectades. 



3. Mesures quan no es pugui garantir la desinfecció de les superfícies

Cal utilitzar guants de nitril i/o rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic 

quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de la desinfecció de les 

superfícies amb les que els/les treballador/es ha d’entrar en contacte 

Els guants es lliuraran pels responsables de les unitats al personal que fa atenció al 

públic i a tot el personal que ho determini el SPRL en funció de les tasques que hagin 

d’executar en cada moment. 

Ampolles d’ús individual de gel hidroalcohòlic es lliuraran pels responsables de les 

unitats al personal que fa atenció al públic i a tot el personal que ho determini el SPRL 

en funció de les tasques que hagin d’executar en cada moment. 

Es garantirà el subministrament continu mitjançant dosificadors d’ús compartit com a 

mínim  als accessos dels edificis,  als punt de reprografia i a tot els espais on sigui difícil 

accedir a rentar-se les mans amb aigua i sabó. 
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Annex 1.4. Via Laietana, 14, Delegacions Territorials del Govern de la Catalunya 
Central i del Penedès 

Mesures tècniques 

Aquest annex recull les mesures tècniques i organitzatives a adoptar a les àrees de 

treball ocupades per: 

- DG d’Atenció Ciutadana.  Via Laietana, 14 de Barcelona 

- DTG de la Catalunya Central. Recinte Firal de Manresa 

- DTG del Penedès. Plaça de l’Àgora, 2-3 A Vilafranca del Penedès 

Aquestes unitats ocupen espais a edificis que estan gestionats per altres 

departaments, i d’ells en depenen els serveis generals : neteja, seguretat, 

manteniment... per tant, dins de les mesures tècniques i organitzatives no s’inclouran 

aquests aspectes. 

Zones de treball 

- Es garanteix una separació mínima entre els llocs de treball de 2 metres 

- No es compartiran les eines, els equips de treball, el material d’oficina, els 

telèfons,... En cas contrari es desinfectaran després de cada ús i s’establirà un 

sistema de control pels usuaris. 

Zones de reprografia 

- L’ocupació d’aquests espais es limita a una persona.  

- A l’inici i al final de manipular el equip multi-funció, el treballador haurà de netejar-

se les mans amb gel hidroalcohòlic que ha de trobar a la seva disposició. 

Lavabos 

- Prevaldrà la instrucció de mantenir les distàncies de seguretat. 

- La resta de persones hauran d’esperar al passadís respectant també les 

distàncies de seguretat.  

- S’haurà de baixar la tapa dels inodors abans de fer la descàrrega de la cisterna. 



Elements comuns 

- Es retiren els penja-robes d’ús compartit. Cal deixar les jaquetes o abrics en el 

respatller de la cadira de cada persona usuària en cas de no poder disposar d’un 

penja-robes d’ús individual. 

- S’han distribuït cubells amb tapa d’accionament i pedal per llençar tovalloletes, 

mocadors d’un sol ús, guants, mascaretes d’un sol ús o altres productes 

susceptibles d’estar infectats.  

- S’han instal·lat dosificadors de gel hidroalcohòlic d’ús compartit, als punts de 

reprografia i als espais on no sigui possible netejar-se les mans amb aigua i sabó 

perquè es troben  allunyats dels lavabos. 

Mesures quan no es pugui garantir la separació de seguretat. 

- Cal utilitzar els equips de protecció respiratòria (EPI respiratori) i altres tipus de 

mascaretes quirúrgiques quan pugui ser més difícil el compliment estricte i 

permanent de les distàncies de seguretat mínimes establertes de 2 metres.  

- Les FFP2 es lliuraran pels responsables de les unitats al personal que fa atenció 

al públic i a tot el personal que ho determini el SPRL en funció de les tasques 

que hagin d’executar en cada moment. 

- Mascareta quirúrgica es lliurarà al personal administratiu, tècnic i laboral. Els 

responsables subministraran o delegaran el subministrament d’una mascareta 

quirúrgica diària amb la suficient anticipació per tal que els treballadors puguin 

disposar-ne per utilitzar-la en el recorregut des de domicili a l’edifici. 

Mesures quan no es pugui garantir la desinfecció de les superfícies 

- Cal utilitzar guants de nitril i/o rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel 

hidroalcohòlic quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de la 

desinfecció de les superfícies amb les que els/les treballador/es ha d’entrar en 

contacte 

- Els guants es lliuraran pels responsables de les unitats al personal que fa atenció 

al públic i a tot el personal que ho determini el SPRL en funció de les tasques 

que hagin d’executar en cada moment. 



- Ampolles d’ús individual de gel hidroalcohòlic es lliuraran pels responsables de 

les unitats al personal que fa atenció al públic i a tot el personal que ho determini 

el SPRL en funció de les tasques que hagin d’executar en cada moment. 

- Es garantirà el subministrament continu mitjançant dosificadors d’ús compartit 

com a mínim  als accessos dels edificis,  als punt de reprografia i a tot els espais 

on sigui difícil accedir a rentar-se les mans amb aigua i sabó. 

- S’instal·len mampares protectores de metacrilat a les taules on es fa atenció al 

ciutadà. 



ANNEX 1.5. PAQUET DE MESURES A TENIR EN COMPTE EN LA REPRESA DE L’ACTIVITAT GRADUAL A LA 
SEU DE L’EDIFICI ADMINISTRATIU DE LA GENERALITAT A GIRONA. 

Objecte 

L’objecte d’aquest document és efectuar una previsió del paquet de possibles mesures en matèria de prevenció de 
riscos i d’organització a adoptar en la represa gradual de l’activitat a l’edifici administratiu de la Generalitat a Girona 
(EAGG).  

Aquest paquet de mesures ha de ser objecte d’avaluació, concreció i implementació en funció de l’evolució dels 
diferents escenaris que es puguin produir, del marc normatiu que es pugui donar, i de les instruccions en matèria 
de Salut, Funció Pública, Protecció Civil, Prevenció de Riscos i instruccions sectorials diverses que siguin d’aplicació. 

Estan pensades específicament per l’àmbit de l’edifici administratiu de Girona (EAGG) i poden ser extrapolables a 
altres seus corporatives en funció de la seva especificitat. En qualsevol cas, i donada la confluència de més de 50 
unitats administratives a l’edifici dependents dels  departaments i entitats, cal adoptar una directiva comuna per a 
l’aplicació racional d’aquestes normes sota criteris d’equitat, en cas de no coincidència amb les diverses instruccions 
departamentals. 

En aquest sentit, i d’acord amb el Decret 223/2004 , de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de 
l'Administració de la Generalitat, la Delegació del Govern exercirà les funcions de coordinació de les activitats dels 
òrgans territorials dels departaments dins el seu àmbit territorial, tenint en compte els criteris del departament 
corresponent. 



Índex: 

1. (CAP) Control d’Accessos de personal
2. (APU) Accés de públic per tràmits administratius
3. (ADG) Accés a la Delegació del Govern de càrrecs institucionals
4. (AAP) Accés a actes públics
5. (OAC) Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona
6. (TRV) Taulell de recepció de visites als ST
7. (SRE) Ús de sales de reunions amb accés de visitants externs
8. (LOC) Llocs de treball administratiu
9. (ASC) Ús dels ascensors
10. (SDE) Sales de descans i office de planta
11. (LVS) Lavabos
12.( ARX) Arxiu 
13. (FMC) Formació
14. (PMO) Parc mòbil
15. (MTE) Manteniment tècnic de l’edifici
16. (NET) Pautes de neteja
17. (RET) Retolació Covid-19
18. (DCP) Detecció de casos positius
19. Plànols

- Plànol 1: Zonificació accessos 
- Plànol 2: Zonificació lavabos 
- Plànol 3: Ubicació gel hidroalcohòlic 
- Plànol 4: Mampares OAC 
- Plànol 5: Mampares accessos 
- Plànol 6: Posicions correctes dels llocs de treball 



1. (CAP) Control d’Accessos de personal

Marc de referència:  
Accés de personal edifici Històric: 4 biomètrics entrada i 4 biomètrics sortida 
Accés de personal edifici Convalescència: 2 biomètrics entrada i 2 biomètrics sortida 
Porta Pati de les Magnòlies: 1 biomètric entrada/sortida 
Porta Pati Aristides Maillol: 2 biomètrics entrada/sortida 
Pàrquing institucional: 1 biomètric entrada/sortida (escala 1) 
Porta de Regió d’Emergències: 1 biomètric entrada i 1 biomètric sortida 
Porta Mossos Esquadra 
En planta, biomètrics ACA (1)  i Salut(1) 
Altres accessos sense biomètric: Magatzem Venus, Àrea TIC, Consergeria, Sala Xofers i servei a sales institucionals, Aules, 
Magatzem neteja, Arxiu, Aparcament (escala 2) 

CAP: Mentre duri la possibilitat de contagis, no és recomanable el contacte físic amb els aparells de marcatge (biomètric) i, en 
aquest sentit, l’obertura de les portelles d’entrada i sortida de personal s’hauria d’efectuar a través de la targeta de proximitat 
RFID d’identificació de què disposen tots els treballadors. La impossibilitat tècnica d’efectuar un correcte bolcat automàtic de 
les lectures dels terminals cap al portal ATRI provoca que els marcatges s’hagin d’efectuar a través d’ATRI o bé per altres 
sistemes que determinin les unitats que no hi tenen accés. Això no obstant, convé col·locar dispensadors electrònics de gel 
hidroalcohòlic a l’entrada i sortida dels elements de marcatge, atès que es pot haver tingut contacte amb tiradors de portes i 
altres objectes. Convé igualment regular els fluxos de circulació, per evitar acumulacions de personal i els horaris d’accés. 

Mesura CAP1: S’anul·larà amb una banda plàstica la part dels terminals on hi ha el lector biomètric. 

Mesura CAP2: Es col·locarà un rètol informatiu a cada terminal de portella de pas, que indiqui la supressió del marcatge 
biomètric i la seva substitució pel fitxatge via ATRI. També un pictograma amb les normes bàsiques d’higiene i prevencions a 
adoptar. 

Mesura CAP3: S’informarà a tots els usuaris del sistema de marcatge previst durant l’episodi de pandèmia. Es recordarà 
l'obligatorietat de portar la targeta identificativa i de no deixar-la al centre de treball. 

Mesura CAP4: Es col·locaran dispensadors de gel hidroalcohòlic murals o autoportants, preferiblement electrònics, en els 
punts d’entrada/sortida de l’edifici. (Per a ús exclusiu dels treballadors, no s'hi inclou OAC) 

Mesura CAP5: S’habilitarà un nou accés de personal per la porta de la Venus en horari majoritari d’entrada (de 7.30 a 9.30 h) 
i de sortida (de 13.45 a15.30 h) per tal de descongestionar els accessos de personal,  evitar la circulació a través de l’OAC i 
minimitzar la circulació pels espais de treball. La seva finalitat és proporcionar accés a l’escala 2, i evitar el trànsit per l’OAC.  

Mesura CAP6: S’assignarà a cada unitat de l’edifici el lloc per on el personal ha d’efectuar l'entrada i sortida, per evitar 
creuaments i acumulacions. 

Mesura CAP7: Es recordarà la prohibició d’accés del personal a través de la porta de l’OAC, per evitar la confluència amb el 
públic. No està permès circular a través de l’OAC. 

Mesura CAP8: Es recomanarà als ST l’escalonat d’horaris d’entrada i sortida del personal, autoregulant-se convenientment, i 
havent de respectar estrictament les distàncies entre els treballadors en el pas de portelles. Repartir les situacions dels 
treballadors entre presencial, teletreball, torns de matí i tarda o de dies alterns, en funció de les instruccions de Funció Pública 
i departamentals. 

Mesura CAP9: Es lliuraran els EPIs que acordi Funció Pública a tot el personal de l’edifici. La seva distribució es podrà fer 
inicialment a través dels responsables dels ST i unitats o bé posteriorment disposant els elements autoportants de distribució 
d’EPIs que s’acordi pels organismes competents als tres accessos principals de personal. 

Mesura CAP10: Es disposaran cubells d’EPIs utilitzats (guants i mascaretes) per efectuar-ne la recollida selectiva 



Mesura CAP11: Les bicicletes i patinets s'han d'aparcar als espais exteriors habilitats a tal efecte, sense poder accedir a 
l’interior de l’edifici.  

Mesura CAP12: En funció de la disponibilitat pressupostària, s’instal·laran càmeres tèrmiques als accessos de personal, per 
mesurar la temperatura corporal. 



2. (APU) Accés de públic per tràmits administratius

Marc de referència: 
La majoria d’accessos de públic es produeix per la porta de l’OAC , unes 130.000 persones/any. A aquesta xifra s'hi han de 
sumar les 35.000 visites als ST (a les plantes). Igualment utilitzen aquest accés els ciutadans que accedeixen a la planta semi-
soterrani (sales 000_S.10 a 000_S.16) citats per tràmits amb la junta arbitral de consum, mediacions i conciliacions de treball, 
atencions personalitzades de l’àrea de benestar social, de justícia i de joc i zona d’espera de les visites mèdiques i del CAD, amb 
un volum addicional considerable de trànsit per l’OAC. 

APU1: Per evitar l’acumulació de públic a l’OAC caldria establir un control d’accés a l’exterior que controli tant l’accés de públic 
a l’OAC (aforament) com l’accés de visites de públic als ST en plantes superiors, que comporten un major risc perquè es on se 
situa la majoria de personal sense proteccions especials.  

Mesura APU1:  Organitzar dues cues a l’exterior degudament senyalitzades , a dreta i a esquerra sota la marquesina d’entrada 
abans de la porta giratòria, i amb 2 vigilants de Seguretat, segons afluència. Cua 1 per accés a l’OAC, exclusivament amb cita 
prèvia, i també per accés als ST exclusivament amb resguard d’haver estat convocats a reunions o amb cita prèvia, sempre amb 
assignació prèvia de sala de reunions. Cua 2 per accés a l’OAC, per aquelles persones que no disposen de cita prèvia, missatgers 
o altres casos específics que cal valorar si es poden atendre o se’ls ha de lliurar cita prèvia.

APU2: Tot i que prioritàriament les persones que tenen dificultat per obtenir cita prèvia telemàticament disposaran d’un nou 
servei de cita prèvia telefònica atès per informadores en teletreball, pel cas d’excessiva afluència de la cua sense cita prèvia, 
es pot habilitar un espai exclusiu per procedir a donar cites prèvies en un indret alternatiu a l’accés de l’OAC, de manera que 
no distorsioni el seu funcionament.  

Mesura APU2: Habilitar l’accés a l’Espai d'Interpretació pel porxo del Pati de les Magnòlies com a punt de lliurament presencial 
de cita prèvia, per a les persones que no puguin obtenir-lo telemàticament. 

APU3: Les visites i reunions de ciutadans s’efectuaran amb mitjans telemàtics i amb caràcter general no estaran permeses. 
Únicament es permetran amb caràcter excepcional per aquells casos que determinin les direccions dels ST. Per tant, l’accés de 
visitants en planta caldria que s’efectués únicament amb cita prèvia, d’acord amb el nou protocol de recepció de visitants, i 
reduir les atencions en plantes superiors dels ST per passar a efectuar-les a l’OAC també amb CP, en la mesura que es pugui. 
Caldria també prohibir totalment l’atenció al públic des dels despatxos individuals, incloent directors territorials, per evitar el 
trànsit de públic per les oficines i efectuar-lo en les sales de visites, amb les mesures de separació necessàries.  

Mesura APU3:  Posar en funcionament el servei de recepció de visites concertades i reunions al taulell previ al control de 
Seguretat, d’acord amb el nou protocol, exclusivament per als ciutadans que presentin el resguard de “convocat a reunions” o 
amb cita prèvia de les direccions de ST. Restricció d’accessos indiscriminats a planta. 

APU4: Cal mantenir el control de Seguretat de convalescència, tot i que lògicament el volum de visitants es veurà molt reduït, 
i permetrà segurament alliberar vigilants per efectuar altres tasques. En venir tots els visitants citats nominalment, es pot 
valorar la necessitat d’escaneig del DNI. Cal dotar el taulell de mesures preventives, tipus mampara. 

Mesura APU4:  Adequar l’espai de control de Seguretat d’accés de visitants (zona arc i escàner). 

APU5: Cal separar l’ús dels lavabos que faci servir el personal de l’edifici dels lavabos que faci servir el públic. En aquest sentit, 
el públic únicament podrà utilitzar els lavabos situats a la planta baixa davant l'espai de vènding.  

Mesura APU5:  Es restringirà l’ús dels lavabos del públic de tot l’edifici als situats a la planta baixa amb els codis següents: 
100_LV.12 
100_LV.13 
100_LV.14 
Excepcionalment, s’autoritzarà l’ús d’altres serveis sanitaris al públic que requereixi un tractament especial. 

Mesura APU6: En funció de la disponibilitat pressupostària i de les directrius de Funció Pública, s’instal·laran càmeres 
tèrmiques als accessos del públic, per mesurar la temperatura corporal. 



3. (ADG) Accés a la Delegació del Govern de càrrecs institucionals

Marc de referència:  
Actualment, per la porta d’accés a la Delegació del Govern (escala 3), controlada per un vigilant de Seguretat, hi accedeixen 
visites del delegat territorial, però també d’altres visitants de directors territorials, caps de servei, tècnics i fins i tot personal 
administratiu, pel fet de trobar-se més a la vora dels llocs de treball, i sovint incomplint de fet el protocol de visitants.  

ADG: Caldria restringir al màxim l’accés de visitants a través d’aquest accés, evitant-ne així el trànsit pels espais d’oficines, de 
manera que accedeixin controladament a través de l’accés de visitants de l’OAC. Convindria reservar aquest accés únicament 
a visites institucionals concertades pel Gabinet del Delegat. 

Mesura ADG1: El vigilant de Seguretat autoritzarà únicament l’accés per l’escala 3 als visitants concertats pel Gabinet del 
Delegat.  Les visites es rebran a planta baixa i seran acompanyades per personal del Gabinet del Delegat. 

Mesura ADG2: Aquestes visites institucionals s’atendran preferentment al Despatx i Sala Institucionals adjacents al Vestíbul 
Narcisa de Caramany, amb accés exterior per l’escalinata del Pati de les Magnòlies, per evitar la circulació a través de les oficines 
de la Delegació. 



4. (AAP) Accés  a actes públics

Marc de referència:  
L’edifici administratiu de la Generalitat a Girona disposa de diversos espais institucionals:  l’Auditori  Josep Irla, la Sala de 
Premsa Carles Rahola, la Sala de Juntes, el Vestíbul Narcisa de Caramany, la sala d’exposicions Espai santa Caterina, l’aulari de 
formació i els espais patrimonials gestionats a través del Museu d’Art de Girona. També disposa dels espais exteriors del Pati 
de les Magnòlies i el passatge d'Aristides Maillol. 

APP: No es realitzaran actes públics fins que les autoritats sanitàries ho acordin i estableixin les mesures a adoptar. En qualsevol 
cas, caldrà ordenar els accessos als espais institucionals, donant exemple en el compliment de les normes i recomanacions que 
dictin les autoritats sanitàries i de protecció civil en el desenvolupament d’actes públics en la mesura que es pugui anar 
reprenent l’activitat. 

Mesura APP1: Des de l'àrea de Reserva de Sales, abans de confirmar o autoritzar el desenvolupament de l’acte, es demanaran 
a la tècnica de PRL les mesures específiques a adoptar per al seu desenvolupament, que es traslladaran als organitzadors. 

Mesura AAP2: Abans de desenvolupar cada acte, la tècnica de PRL establirà el pla d’actuació, consistent en la limitació de 
l’aforament ajustant-lo al recomanable, la forma de control d’accés -preferentment amb confirmació d’assistència-, la 
disposició del mobiliari i cadires respectant separacions, les normes de separació a observar entre els assistents, els EPIs a 
utilitzar si s’ha de tenir contacte amb les esponges del micròfon o teclats... Tot això en funció del disseny de l’acte. Es limitarà 
també la possibilitat d’efectuar un coffee break o d'altres activitats que generin risc de contagi.  

Mesura AAP3: S’executaran les actuacions de neteja i desinfecció amb anterioritat i /o posterioritat al desenvolupament dels 
actes o activitats. 



5. Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona (OAC)

Marc de referència: 
Oficina de 1.200 m2 distribuïda en 4 nivells o semi-plantes, 6 zones  (A,B,C,D,E,F) i un back-office. Operada per 37 informadores-
tramitadores des de taulells multilloc (no assignats a treballadors concrets) i 8 persones d’staff. Atén una mitjana de 530 
ciutadans diaris (130.000/any). S’hi realitzen altres tràmits departamentals atesos amb cita prèvia per personal dels ST com 
ara: tècnics d’Indústria, mediacions de Justícia, veterinaris i personal de Salut. A banda hi ha tràmits atesos per personal de 
l'OGE, espera de visites del CAD (normalment famílies) i possiblement altres tècnics que s'hi puguin incorporar per evitar l’accés 
a plantes superiors i augmentar riscos de contagi. És també el punt d’accés de les 35.000 visites/any als ST. 

OAC: Convé protegir especialment el col·lectiu de persones treballadores als espais OAC, ja siguin treballadores adscrites a 
l’OAC (dependents de la GSC i la DGAC), ja sigui personal dels ST que presta atenció en aquests espais, atès que són els qui han 
de mantenir un major contacte amb el públic. I això amb criteris d’equitat entre el diferent personal amb independència de la 
seva adscripció departamental o de les normes generals que es puguin dictar sense tenir en compte aquest criteri. La norma 
general durant aquest període seria concentrar a l’espai OAC les mesures sanitàries i de prevenció que dictin el Departament 
de Salut, Protecció Civil i els Serveis de Prevenció departamentals en la mesura que siguin compatibles entre ells, com hem dit 
per raons de racionalitat i equitat, i tot això perquè és a l’espai OAC on resulta més fàcil controlar i fer complir aquestes normes 
a través dels vigilants de Seguretat i també perquè resulta més fàcil dotar-lo dels elements de protecció necessaris. Tot i que 
prioritàriament les persones que tenen dificultat per obtenir cita prèvia telemàticament disposaran d’un nou servei de cita 
prèvia telefònica atès per informadores en teletreball,  en funció de l’afluència de públic, s’obriria en un altre indret de l’edifici 
un lloc d’atenció l’expedició de cites prèvies presencials adreçada a aquest col·lectiu de ciutadans.  

PERFIL DE LES INFORMADORES. Un percentatge considerable de les informadores/tramitadores  (aproximadament un 32% del 
qual un 13% haurà de fer teletreball d’acord amb la recomanació el servei de prevenció) es troba dins el col·lectiu de majors 
de 60 anys o de situació de vulnerabilitat. Depenent de les normes de tornada a la feina presencial per aquest col·lectiu i de la 
major l’afluència de públic esperada degut a aquest període d’inactivitat, caldria establir el dimensionat necessari per atendre 
la demanda esperada.  

DIMENSIONAT D’AFLUÈNCIA DE PÚBLIC. Després d’un període de tancament de les Oficines d’Atenció Ciutadana com a 
conseqüència de l’estat d’alarma hem de preveure un increment de públic en el moment de la reobertura. Aquest increment 
es  conseqüència de: 
- Atencions motivades pels dubtes que la suspensió de terminis pot generar a la ciutadania. 
- Atencions que s’han deixat de fer i que es sumaran a les atencions habituals 
- Atencions per noves necessitats d’informació per exemple nous ajuts. 
S’han de preveure mesures per fer compatible aquest augment de públic amb la disponibilitat de recursos humans per fer 
aquestes atencions i l’aplicació de les mesures de prevenció de en relació a l’acumulació de persones ( ciutadans i treballadors) 
a l’interior de l’Oficina. 
La introducció de la cita prèvia de manera obligatòria facilitarà el control de l’aforament i el repartiment del públic al llarg de 
totes les hores d’obertura de l’Oficina. 
Cal no oblidar que l’OAC és la porta única de tots els serveis territorials, agències i organismes de la Generalitat de la 
demarcació de Girona i, alhora, la imatge pública de la Institució. En aquest sentit, serà necessari donar una resposta eficaç a 
l'excepcional situació actual. 

MESURES DE FUNCIÓ PÚBLICA: Les mesures que adopti Funció Pública en relació amb el personal funcionari i laboral que 
siguin d’aplicació a les informadores/tramitadores i també al personal dels ST que hagi d’operar a l’espai OAC seran decisives. 
Ens referim a períodes de vacances, d’assumptes personals, de flexibilitat horària, condicions de reincorporació del personal 
vulnerable... Finalment, no oblidem que si es produïssin casos de contagi que obliguessin a confinar part del personal, això faria 
disminuir en conseqüència el nombre d’atencions al públic que es podrien realitzar.  

Mesura OAC1: Col·locació de taules auxiliars davant els taulells d’atenció per augmentar la distància entre públic i 
informadores. Són taules que es poden treure d’altres espais. 

Mesura OAC2: Col·locació de pantalles de metacrilat, amb passapapers com a mesura de protecció entre informadores i públic. 
Són un total de 44 pantalles, una per a  cada lloc de treball actiu i per a diversos espais d’atenció al públic, per a control de 
seguretat, per a paqueteria...  



Mesura OAC3: Col·locació de dispensadors de mascaretes/guants per a ús del públic de l’OAC, en un suport autònom 

Mesura OAC4: Col·locació de dispensadors de gel hidroalcohòlic per a ús del públic de l’OAC, en suports autònoms. 

Mesura OAC5: Reforç del servei de vigilància de Seguretat per garantir el compliment de les mesures  d’afluència i separació 
entre públic, definides a l’apartat APU d’aquest document.  

Mesura OAC6: Les informadores no han de compartir els llocs de treball durant la jornada laboral, ni el material fungible. En 
qualsevol cas, establiment d’un servei de neteja permanent que efectuï una neteja a fons dels llocs de treball de les 
informadores en finalitzar la seva jornada de treball i, amb caràcter periòdic, de les taules que utilitza el públic. Establiment 
d’un avís indicatiu de “Pendent de neteja” que les informadores col·locaran en els canvis de torn per facilitar la identificació 
dels llocs a netejar. 

Mesura OAC7: Subministrament d’un dispensador individual de gel hidroalcohòlic de sobretaula per a ús exclusiu de cada 
informadora de l’OAC, retolat amb el número de taula. Es tracta d’evitar haver de traslladar-se fins als dispensadors murals 
després de cada atenció i fer més ràpida la transició entre dues atencions.  

Mesura OAC8: Subministrament de mascaretes tipus FFP2 i guants per a ús de les informadores de l’OAC. El subministrament 
l’efectuarà consergeria  

Mesura OAC9: Col·locació de cubells per la recollida selectiva de mascaretes, guants,... per al públic i per al personal de l’OAC. 

Mesura OAC10:  Campanya informativa sobre la utilització segura de guants i mascaretes, adreçada a les treballadores i també 
al públic a través de les pantalles informatives de l’OAC. Inclourà exclusivament vídeos d’organismes oficials. 

Mesura OAC11: Implantació del model d’atenció a través de cita prèvia, seguint el protocol específic elaborat per la DGAC i 
l’Oficina de Girona. Inclou també atencions telemàtiques i altres procediments per tràmits específics. 

Mesura OAC12: Pel cas de saturació d’aquest servei de concertació de cita prèvia presencial s’habilitarà  l’accés a l’Espai 
d'Interpretació pel porxo del Pati de les Magnòlies com a punt de lliurament presencial de cita prèvia, per a les persones que 
no puguin obtenir-lo telemàticament. (Mesura APU2) 

Mesura OAC13: Ampliació de l’horari d’atenció al públic en 1 hora diària, de 8 a 9 del matí, per assolir un major nombre 
d’atencions diàries.  

Mesura OAC 14: Alliberar taulells ubicats a l’OAC que actualment realitzen back-office, per disminuir el risc de contagis i 
aconseguir més posicions d’atenció ciutadana que compleixin les distàncies de separació recomanades. Trasllat d’aquestes 
posicions de treball a les plantes superiors o a teletreball. 

Mesura OAC15: Es dividirà el col·lectiu de treballadores de l’OAC en 2 grups a l'efecte d'utilització dels lavabos. Un primer 
grup utilitzarà els sanitaris amb els codis 100_LV.09 i 100_LV11, ubicats a la planta baixa. Un segon grup utilitzarà els sanitaris 
amb els codis 000_LV.01 i 000_LV.02, ubicats a la planta semisoterrani. El lavabo de minusvàlids amb el codi 100_LV.12 restarà 
obert únicament per a rentar mans. 

Mesura OAC16: Es dividirà el col·lectiu de treballadores de l’OAC en 2 grups a l'efecte d’utilització de les sales de descans, 
entre les sales 100_SD.01 en planta baixa i 000_SD.10 en planta semisoterrani, dotant-les dels elements de desinfecció 
necessaris.   

Mesura OAC17: En el cas de necessitats extraordinàries d’algun servei territorial no previstes actualment, s’habilitarà la sala 
d’exposicions Espai Santa Caterina per a la prestació d’altres serveis d’atenció al públic, amb l’establiment previ dels protocols 
corresponents.  

Mesura OAC18: Quedarà pendent d’establir el protocol d’accessos, trànsit i coordinació amb l’OAC dels serveis que 
habitualment presten la junta arbitral de consum, mediacions i conciliacions de treball, atencions personalitzades de l’àrea de 
benestar social, de justícia i de joc a les  7 sales (000_S.10 a 000_S.16) i zona d’espera de les visites mèdiques i del CAD en 
funció de les seves previsions de represa d’activitat.  



6.(TRV) Taulell de recepció de visites als ST 

Marc de referència:  
Actualment es produeixen més de 30.000 visites/any als ST ubicats a les diverses plantes de l’edifici. Es tracta de visites dels 
directors territorials, caps de servei, tècnics i fins i tot personal administratiu, que no sempre s’atenen a les sales de reunions, 
sinó que també transiten pels espais de treball administratiu per adreçar-se a determinats despatxos, incomplint de fet el 
protocol de visitants.  

TRV: Caldria restringir al màxim l’accés de visitants a les plantes superiors de l’edifici, per tal de preservar els treballadors en 
els seus espais de treball administratiu, ja siguin sales obertes o despatxos. En aquest sentit, cal aplicar una política de 
reducció/supressió de visites, fomentant les atencions per videoconferència, telefòniques o per altres mitjans telemàtics, si 
cal.  
Cal també confinar les visites als espais dissenyats, equipats i habilitats específicament per a aquests usos, i que son més 
fàcilment controlables. En aquest sentit, totes les visites s’haurien d’atendre amb cita prèvia o convocatòria per escrit, i amb 
sala de visita reservada, l'adequada per a l’aforament segur i al tipus de reunió. Únicament es podrien utilitzar les sales de visita 
i videoconferència ubicades a les 4 plantes de Convalescència. 
Finalment, a més de reduir les visites fomentant l’atenció telefònica, telemàtica o per videoconferència, cal completar la 
política ja posada en funcionament per moltes unitats, que consisteix en què,  en el casos que això no sigui possible, s’atenguin 
les visites externes en l’espai de l’OAC habilitat per a aquesta finalitat. En aquest sentit, l’OAC procurarà alliberar taulells 
d’atenció per atendre aquestes visites. 

Mesura TRV1:  Posar en funcionament el servei de recepció de visites concertades exclusivament amb cita prèvia  i reunions 
convocades per escrit al taulell previ al control de Seguretat de la planta baixa, d’acord amb el nou protocol, exclusivament 
per a les persones que presentin el resguard amb la convocatòria de reunió o amb la cita prèvia de directors territorials o de 
tècnics dels ST.  Aquest taulell serà atès per personal de la GSC. La seva funció serà la de regular els accessos a planta 
exclusivament per a les visites concertades i amb sala reservada.  

Mesura TRV2:  Caldrà dotar aquest taulell de les mesures de prevenció necessàries. Al paviment, cinta de separació entre el 
públic i el taulell, o bé catenària. Cal instal·lar una pantalla de metacrilat de protecció. Cal dotar-lo d’ordinador i telèfon. 

Mesura TRV3:  Caldrà difondre el protocol d’accessos de visites als ST, amb els models de documents que hauran de trametre 
els ST en concertar una visita. A la convocatòria s’indicarà als visitants la sala de reunions reservada. 



7. (SRE) Ús de sales de reunions amb accés de visitants externs/interns

Marc de referència:  
Les sales de reunions de Convalescència són els espais dissenyats, equipats i adequats per atendre els visitants externs 
convocats prèviament. Tenen característiques particulars: dimensions, aforament i equipament (ordinador, monitor de tv, 
projector, pissarra, aparell per a videoconferències...) El seu ús està sotmès a reserva prèvia a través de l’aplicatiu de reserva 
de sales.  

SRE: No es convocaran reunions amb visitants externs fins que no s’aixequi la restricció reglamentària. Un cop aixecada la 
restricció, abans de convocar una reunió, caldria en primer lloc intentar efectuar-la a través de videoconferència. Si no resultés 
possible, caldria reservar prèviament una sala l'aforament de la qual permetés mantenir les distàncies de seguretat 
recomanades.  
Es retiraran les cadires que suposin una sobreocupació de la sala. L’aplicatiu de reserva de sales inclourà unes noves fitxes 
indicant l’aforament que permeti mantenir les distàncies de seguretat. A la convocatòria de la reunió o visita, s’hi indicarà la 
sala reservada.  

Mesura SRE1: Es comunicarà als ST la política de supressió/reducció de visites, fomentant les atencions per videoconferència 
, si cal. Es comunicarà també el nou protocol de convocatòria de visites i la posada en servei del taulell de recepció de visites. 

Mesura SRE2: Es determinarà el nou aforament de les sales de vista i es retiraran les cadires sobrants. Se substituiran les fitxes 
de cada sala a l’aplicatiu de reserva de sales per les noves, amb l'aforament màxim permès. Es posaran rètols a cada sala, 
indicadors de l’aforament, i pictogrames segons model de la SG de CTiPI. 

Mesura SRE3: S’activaran els protocols de neteja necessaris per garantir la desinfecció del mobiliari i de l’equipament 
informàtic. Si és el cas, es facilitaran els EPIs adequats.  

Mesura SRE4: Per efectuar un correcte control de la utilització de les sales de visites i evitar la celebració de reunions internes, 
restaran habitualment tancades, i s'obriran específicament per a les reunions programades.  



8. (LOC) Llocs de treball administratiu

Marc de referència: 
La diversitat tipològica dels espais administratius de l’edifici, en part de nova planta i en part en l’edifici històric, comporta que 
les densitats de treballadors i les separacions entre les diferents posicions de treball puguin generar dificultats de compliment 
de les distàncies recomanades pels organismes competents. Actualment, aquests espais de treball administratiu constitueixen 
també llocs de pas de visitants que s'adrecen a despatxos o a d'altres espais per a reunions amb tècnics o càrrecs. En aquests 
espais es manipula de forma col·lectiva maquinari i material fungible que pot resultar una font de contagi. 

LOC1: Caldria restringir al màxim l’accés de visitants a través d’aquests llocs de treball, evitant així el seu trànsit pels espais 
d’oficines, de manera que les visites que es rebin, únicament amb cita prèvia, quedin confinades a les sales de visita de cada 
planta, situades a Convalescència. 

Mesura LOC1: No s’autoritzarà el pas de visitants pels espais d’oficina: es convocaran les visites amb cita prèvia a les sales de 
reunions de Convalescència. Es col·locaran rètols que adverteixin als visitants que no poden accedir als espais d’oficines. 

LOC2: Caldria dotar a les sales obertes (espais de treball administratiu) de dispensadors manuals de gel hidroalcohòlic, amb 
una proporció adequada, per tal de facilitar la higiene en manipular mobiliari d’oficina, expedients, material fungible, tiradors... 

Mesura LOC2: Disposició de dispensadors manuals de gel hidroalcohòlic amb una proporció adequada a cada àrea de treball 
o unitat administrativa.

LOC3: L’ús comú de fotocopiadores, escàners i aparells d’impressió amb pantalles tàctils poden ser una font de contagi. Caldria 
dotar d'un dispensador de gel hidroalcohòlic per a cada ubicació d’impressores o grups d’impressores.  

Mesura LOC3: Disposició d’un dispensador manual de sobretaula de gel hidroalcohòlic per a cada impressora o grup 
d’impressores.  

LOC4: Determinades tasques administratives impliquen el trasllat i el repartiment de material fungible, capses d’arxiu, 
expedients, carretons..., dels quals en són destinataris altres treballadors. L’ús de guants de nitril en aquests casos pot ser un 
element eficaç per evitar contagis.  

Mesura LOC4: Subministrament periòdic de guants de nitril al col·lectiu de treballadors que realitza tasques de manipulació i 
lliurament de materials a altres destinataris de l’edifici  

LOC5: En determinades sales obertes de treball administratiu d’oficina, les densitats de treballadors i les separacions entre les 
diferents posicions de treball poden generar dificultats de compliment de les distàncies recomanades entre persones pels 
organismes competents. Atès que no és possible per raons operatives la retirada de mobiliari per espaiar els llocs de treball, i 
que la disposició de mampares de metacrilat de separació, pel seu elevat nombre, és costosa, es faria necessari establir en 
determinades àrees torns de treball que evitessin la coincidència de treballadors en un mateix espai i contribuïssin al seu 
esponjament. A tal efecte convindria elaborar un mapa de densitats on es recomani l’esponjament de treballadors. En tractar-
se d’un edifici multidepartamental, on els espais ocupats pels treballadors se succeeixen sense solució de continuïtat, seran els 
ST els qui establiran les diferents modalitats (presencial i teletreball) i torns de treball entre els treballadors, informant-ne a la 
GSC, tot això sens perjudici de la facultat de coordinació que té assignada el delegat del Govern.  

Mesura LOC5: Els ST establiran les diferents modalitats (presencial i teletreball) i torns de treball entre els treballadors, per 
tal que els seus llocs de treball compleixin les mesures de seguretat necessàries i n’informaran la GSC.  

LOC6: Determinades tasques comporten una major interacció entre els treballadors o bé entre els treballadors i visitants, cosa 
que fa necessària la disponibilitat de mascaretes per poder-les posar a l'abast dels treballadors seguint les recomanacions de 
les autoritats sanitàries o altres organismes competents. Aquesta circumstància es dona especialment mentre es circula per 
zones de pas o espais comuns. 

Mesura LOC6: Lliurament de mascaretes per prevenir contagis, que caldrà utilitzar obligatòriament en zones de pas i espais 
comuns, o quan s’interaccioni amb d'altres treballadors.  



LOC7: La informació relacionada amb les mesures sanitàries és canviant en funció dels escenaris d’evolució de la pandèmia que 
es vagin produint. 

Mesura LOC7: Difondre de manera permanent i actualitzada la informació relacionada amb les mesures sanitàries que 
s’adoptin, mitjançant avisos al correu corporatiu, a la intranet i a la cartelleria digital, de manera que es garanteixi que arribi a 
tot el personal. 

LOC8: Per mantenir la higiene i poder efectuar una neteja i desinfecció correctes de les taules i llocs de treball, resulta 
imprescindible que, al final de la jornada laboral, restin lliures de documents, estris, material fungible i altres elements que en 
dificultin la neteja: únicament hi ha de restar l’equipament informàtic i telefònic. D’altra banda, pel que fa al col·lectiu que 
efectuarà teletreball durant un període perllongat, no té sentit mantenir els seus llocs de treball ocupats per aquests elements 
que dificulten la tasca de neteja. Es tracta, en definitiva, d’aplicar la política de taules netes, que, de fet, ja s’implanta a l’edifici 
del districte administratiu de Barcelona i a molts altres centres de treball. 

Mesura LOC8: S’aplicarà la política de taules netes de manera que al final de la jornada de treball resti a les taules únicament 
l’equipament informàtic i telefònic. 



9. (ASC) Ús dels ascensors

Marc de referència:  
L’edifici disposa de 10 ascensors, d’ús per als treballadors i per als visitants. Per les seves dimensions, no es permetrà la seva 
utilització per més d’una persona (no permeten el manteniment de les distàncies de seguretat). 

ASC: Cal reduir l’aforament dels aparells elevadors, atès que  és impossible la seva utilització per més d'una persona mantenint 
les distàncies de seguretat. També cal informar els usuaris d’aquesta circumstància i col·locar-hi els rètols informatius 
necessaris. S’exceptuen lògicament les persones que hagin d’anar forçosament acompanyades (discapacitats, menors), que 
hauran d’adoptar les mesures de protecció individual necessàries. 

Mesura ASC1: Els ascensors podran ser utilitzats en cada trajecte únicament per una persona. 

Mesura ASC2: S’informarà de les normes d’utilització dels ascensors a través de la intranet de l’edifici. 



10. (SDE) Sales de descans i office de planta

Marc de referència:  
L’edifici disposa de diverses sales de descans que, en funció de la seva dimensió, incorporen màquines de vènding, neveres, 
aigüeres, microones, armaris per deixar estris de coberteria individuals dins de contenidors de plàstic, cafeteres, fonts d’aigua, 
taules i cadires. 

SDE: El consens generalitzat que els office i sales de descans són una important font de contagis obliga pràcticament a prescindir 
d’aquest servei, llevat d’algun cas específic. En aquest sentit, cal clausurar temporalment aquestes sales, deixant únicament a 
cada planta una sala per a l'accés als productes de vènding, amb l'anul·lació de les altres prestacions d'aquest tipus d'espais. 

Mesura SDE1: Es tancaran de manera generalitzada totes les sales de descans, llevat de les sales amb els codis següents: 
001_SD.04, 102_SD.05, 103_SD.04 i 104_SD.02. La 100_SD.01 (OAC) tindrà un accés restringit i seguirà un protocol específic. 
A les sales que romanen tancades, es desconnectaran les neveres, les màquines de vènding i les fonts d’aigua per evitar-ne el 
consum elèctric, i es tancarà el subministrament d’aigua a les aigüeres i a les fonts d’aigua. A les sales que romanen obertes, 
es desconnectaran igualment les neveres i fonts d’aigua per evitar-ne el consum elèctric, es tancarà el subministrament d’aigua 
a les aigüeres i a les fonts d’aigua i es retirarà el mobiliari. 

Mesura SDE2: S’informarà del tancament generalitzat de les sales de descans i s'identificaran les sales obertes per a l'accés a 
les màquines de vènding.  



11. (LVS) Lavabos

Marc de referència:  
L’edifici disposa de diversos serveis sanitaris, distribuïts a cada planta, normalment separats per a homes, per a dones i adaptats 
per a minusvàlids. Disposa igualment d’espais de vestidors amb dutxes al semisoterrani i a la cinquena planta.  

LVS: El consens generalitzat que els lavabos poden ser una font de contagi, obliga a adoptar mesures d’assignació dels blocs 
sanitaris a les unitats administratives més properes, per evitar desplaçaments innecessaris per l’edifici i per facilitar la 
identificació de cara a la desinfecció en cas de contagis. L’augment de l’extracció mecànica és també una mesura adequada, 
així com l’hàbit d'abaixar les tapes dels wc abans de la descàrrega d’aigua dels fluxors. La necessitat de mantenir una higiene, 
abans i després de l’ús dels lavabos amb un rentat de mans, fa aconsellable destinar exclusivament els lavabos de minusvàlids 
al rentat de mans, deixant-hi permanentment les portes obertes i clausurant els wc d’aquests espais. 

Mesura LVS1: Es deixaran obertes les portes dels lavabos adaptats per destinar-los únicament a l’ús de rentar mans, falcant-
les, i se'n segellaran els wc amb cinta americana. Es col·locarà, al damunt de cada wc, un avís de “Fora de servei”. 

Mesura LVS2: S'enganxarà, al damunt de les tapes dels wc, un avís amb la indicació d'abaixar les tapes dels wc abans de la 
descàrrega dels fluxors. Igualment, als miralls dels lavabos es col·locarà un avís sobre les normes d’higiene a adoptar. 

Mesura LVS3: Es clausuraran les dutxes del semisoterrani i de la cinquena planta. 

Mesura LVS4: S'assignarà el bloc de sanitaris que ha d’utilitzar cada unitat o servei territorial. 

Mesura LVS5: S'augmentarà l’extracció d’aire dels lavabos. 



12. (ARX) Arxiu

Marc de referència: 
La Generalitat a  Girona disposa d’un arxiu administratiu interdepartamental comú, gestionat per la Secció de Gestió 
Documental i Arxiu, amb uns dipòsits en planta soterrani -1 d’uns 13.500 ml i un espai de treball específic en planta 
semisoterrani, des d’on les unitats administratives lliuren els expedients que transfereixen i, al mateix temps, es preparen les 
sol·licituds d’expedients per ser consultats a les oficines de les unitats administratives (préstec d’expedients), amb una 
periodicitat de dos lliuraments diaris. 

ARX: En relació amb el préstec d’expedients, caldria tendir a minimitzar les sol·licituds de documentació, perquè el transport 
de material i la circulació de les persones per l’edifici és una possible font de contagis. En aquest sentit, les peticions es 
realitzaran com és habitual a través del Gestor d’expedients però no es lliuraran al sol·licitant, sinó que la informació es facilitarà 
via telefònica o via escaneig de la documentació i tramesa electrònica, sempre que això sigui possible. Les peticions s’atendran 
de manera personalitzada durant tot l’horari laboral, de manera consecutiva, per ordre d’entrada.  
La incorporació de documents a expedients que ja estan transferits a l’Arxiu no es farà fins que hagi finalitzat totalment el 
període de confinament. Es demana a les unitats que deixin de fer les sol·licituds d’expedients en préstec per incorporar-hi 
documents.  
Les transferències dels ST a l’Arxiu tampoc no es podran fer fins que la situació s’hagi normalitzat totalment i el confinament 
hagi finalitzat. 
Així mateix, són imprescindibles les tasques de neteja i/o desinfecció de les pantalles tàctils dels armaris compactes dels 
dipòsits i dels carretons de transport dels expedients. 

Mesura ARX1: Préstecs: s'intentarà l’aportació de documentació via telefònica o telemàtica. Únicament en el cas que no siguin 
possibles aquestes opcions s'efectuarà el lliurament físic dels expedients sol·licitats.  

Mesura ARX2: S’efectuarà la neteja diària de les botoneres dels arxivadors compactes ubicats a les plantes superiors i 
s’assenyalaran les botoneres de l’arxiu en planta -1 que hagin estat utilitzades, per evitar netejar-ne innecessàriament la resta. 
També es determinarà un lloc concret per deixar els carretons que hagin estat utilitzats, amb un avís de "Pendent de neteja”. 



13. (FMC) Formació (v. 23.4.2020)
Marc de referència:  
La Generalitat a  Girona disposa d’un aulari consistent en 3 aules per a la formació presencial i 2 aules per fa la formació en 
informàtica, així com d'altres sales on és possible efectuar activitats formatives. 

FMC: Mentre no s’acordi la mesura de poder tornar a efectuar actes públics, cal anul·lar les activitats formatives presencials i 
potenciar les activitats formatives per via telemàtica.  
Igualment cal anul·lar els actes de comunicació i esdeveniments programats.  
Quan s’acordi la possibilitat d’efectuar activitats de formació, en funció de les mesures de restricció vigents en aquell moment 
per efectuar actes amb presència de públic, es reconsiderarà l’aforament de les aules i se les adequarà. Igualment pel que fa 
referència a esdeveniments i altres actes habituals (FITAG, Nit de Poetes...). 

Mesura FMC1: Es desprogramaran les activitats de formació i altres actes públics fins a noves instruccions.  



14. (PMO) Parc Mòbil

Marc de referència: 
La Generalitat a  Girona disposa d’un parc comú de 48 vehicles (turismes urbans i interurbans, tot terrenys i furgonetes) que 
poden utilitzar els més de 250 treballadors autoritzats pels ST o els conductors de la GSC per efectuar visites, inspeccions o 
repartiments de material i mostres. Cada vehicle pot ser utilitzat, per tant, per treballadors diversos: els vehicles, com espais 
confinats que són, esdevenen una possible font de contagis. Caldria preveure'n la minimització i reducció de l'ús i establir-ne 
els mecanismes de desinfecció. El parc es gestiona a través de l'aplicatiu de reserva de vehicles. 

PMO1. La primera mesura per prevenir els contagis seria la minimització de la utilització dels vehicles, reduint el seu ús a 
aquells serveis que vinguin establerts com a obligatoris per la legislació sectorial, o que resultin molt necessaris. Més enllà de 
fer-ne una utilització responsable per part dels usuaris, seria necessari restringir les persones que puguin efectuar una reserva, 
de manera que comptin amb l’autorització del director dels ST o bé per delegació de l’interlocutor dels ST. 

Mesura PMO1. Cada reserva de vehicle haurà de ser degudament autoritzada pel director dels ST o interlocutor dels ST, amb 
l’objectiu de limitar l’ús de vehicles per a aquelles tasques obligades normativament o imprescindibles.  
Es recomana als usuaris la utilització de vehicles particulars, amb la gestió de dietes i desplaçaments per part del departament 
corresponent, en la mesura que s’autoritzi la seva liquidació econòmica. 

PMO2. Els usuaris dels vehicles hauran de disposar dels EPIs necessaris per a cada servei, com ara guants, mascaretes i gel 
hidroalcohòlic. Els EPIs haurien d’estar a disposició dels conductors per haver-los estat lliurats pels ST de l’estoc proporcionat 
per la GSC.  

Mesura PMO2. Els usuaris del parc mòbil disposaran dels EPIs necessaris, lliurats pels ST, de l'estoc proporcionat per la GSC. A 
l'accés al pàrquing es disposarà un cubell de recollida selectiva per dipositar els EPIs utilitzats. 

PMO3. La neteja interior dels vehicles és imprescindible per evitar contagis, sobretot el volant, els elements manipulables del 
tablier i els tiradors interiors i exteriors. En aquest sentit, caldria establir un protocol de neteja per tal que en finalitzar la 
jornada laboral aquests elements siguin convenientment desinfectats.  
S’està cercant una empresa en l’àmbit de Girona que pugui efectuar les neteges amb viricida pulveritzat amb periòxid d’oxigen 
i nanopartícules de plata, amb aplicació electrostàtica. Mentre no es disposi d’aquest servei, seria aconsellable una pausa de 3 
dies entre un ús i el següent d'un vehicle, llevat que l’utilitzi el mateix conductor. Caldria també retolar els vehicles ja 
desinfectats per evitar duplicitats de neteja, si no s’han utilitzat. 

Mesura PMO3. El servei de neteja efectuarà una neteja dels vehicles utilitzats al final de la jornada, d’acord amb el protocol 
que s’estableixi i amb els productes autoritzats. Un cop nets, col·locarà al netejaparabrises un avís amb la indicació: "Vehicle 
netejat".  
El servei de vehicles contactarà amb empreses de neteja de vehicles per a les desinfeccions. En funció del mètode utilitzat, es 
posaran a disposició dels ST els diferents vehicles. Els conductors de la GSC que efectuen serveis diaris utilitzaran sempre la 
mateixa furgoneta.  



15. (MTE) Manteniment tècnic de l’edifici

Marc de referència:  
El manteniment de les infraestructures de condicionament i seguretat de l’edifici està gestionat per l’empresa VEOLIA, 
contractada pel Departament en els termes de l’acord marc. L’empresa disposa de tres treballadors vinculats a l’edifici en torns 
de 7 a 15, de 12 a 19, i de 9 a 16, de dilluns a divendres, i de 7 a 15 els dissabtes. També disposa d’un servei d’atenció 24 hores 
365 dies l’any. Forma part de les seves funcions adoptar les mesures necessàries per al condicionament que requereixi l’edifici. 

MTE1: Reforç del sistema de ventilació mecànica de l’edifici. L’edifici disposa d’un sistema de ventilació independent del 
sistema de climatització. 

Mesura MTE1: s’incrementarà el cabal d'extracció d’aire de les sales de descans, lavabos i zona de l’arxiu. 

MTE2: Reforç del sistema de ventilació natural de l’edifici. Atesa la importància d'efectuar una ventilació amb l'aire més net 
possible, cal afavorir la ventilació amb aire procedent de l’exterior de l’edifici. 

Mesura MTE2: Per millorar la ventilació natural es proposa que al matí, de 12 a 14 h, en període hivernal, i de 7 a 10 h, en 
període estival, s’obrin les finestres dels espais de treball i de escales, de tal manera que s’afavoreixi aquesta circulació natural. 
Les finestres dels lavabos NO es podran obrir per evitar que la circulació d’aire pogués portar aire dels lavabos cap a d'altres 
espais de l’edifici.   

MTE3. Neteja de filtres dels aparells climatitzadors. El protocol de manteniment ordinari dels filtres dels aparells de 
climatització està previst que es dugui a terme cada tres mesos. 

Mesura MTE3: s’incorporaran al sistema de climatització uns filtres de gran eficiència que milloraran la qualitat de l’aire 
condicionat a impulsar i es limitarà la recirculació d’aire. El sistema de climatització donarà prioritat absoluta a l’ admissió d’aire 
exterior. 
Atesa la necessitat de millorar la qualitat de l’aire i evitar la presència biològica, es proposa fer el manteniment dels aparells 
de climatització cada 1,5 mesos, iniciant-se d’immediat el manteniment. El tipus de filtre utilitzat respondrà a les 
característiques més adequades per al filtratge biològic. 

MTE4. Altres mesures generals: l’ús de ventiladors personals a les sales i espais de treball quedarà prohibit 

Mesura MTE4: es recomanarà la ventilació natural, amb l’obertura de finestres exteriors, llevat de les dels lavabos, que hauran 
de mantenir-se sempre tancades; s’adequarà l’horari d’obertura a les condicions climàtiques exteriors; els assecadors de mans 
dels lavabos quedaran inhabilitats. 



16. Pautes de neteja (NET)

Marc de referència:  
El servei de neteja de l’edifici està gestionat per l’empresa LD Limpieza i Desinfección SL, contractada en els termes de l’acord 
marc. L’empresa disposa de vint-i-tres treballadores vinculades a l’edifici en torns de matí i tarda. També disposa d’un servei 
d’atenció 24 hores 365 dies l’any. Forma part de les seves funcions executar les mesures necessàries per garantir la salubritat 
que requereixi l’edifici. 

NET1: Equipament de les treballadores 

Mesura NET1: A les tasques de neteja, el personal utilitzarà els equips de protecció adients pel producte que estiguin utilitzant, 
d’acord amb la prescripció de la fitxa de seguretat corresponent. Sempre que el producte emprat no requereixi portar protecció 
respiratòria, les treballadores portaran mascareta tipus quirúrgica o higiènica, tant per a les tasques de neteja com per als 
desplaçaments per l’edifici. 

NET2. Productes a emprar 

Mesura NET2: Per a les tasques de neteja s’utilitzaran productes viricides autoritzats per a la desinfecció de superfícies, 
recomanats per Funció Pública, i se seguirà  la metodologia d’actuació de la Secretaria de Salut Pública del Departament de 
Salut. Per a la neteja i desinfecció d’aparells electrònics o perifèrics, com ara el teclat o el ratolí, s’utilitzaran els productes 
adequats.  Els aparells electrònics hauran d’estar sempre desendollats.  

NET3. Tractament preventiu dels espais de l’edifici 

Mesura NET3: Es preveu efectuar de manera contínua les tasques següents: neteja de passamans i baranes, neteja de poms 
de portes i de finestres, neteja de la superfície de parets, portes i botoneres dels ascensors, neteja i desinfecció de sanitaris i 
complements de lavabos i sales de descans que restin obertes, neteja de portelles d’accés i biomètrics, neteja de qualsevol 
superfície susceptible de tenir contacte físic amb les mans... tot això amb els productes adequats i la metodologia d’actuació 
recomanada. 
Als espais de circulació, l’horari preferent de les neteges de reforç serà al voltant de les 9.30 h i de les 12.30 h, coincidint amb 
el després de l’entrada del gruix dels treballadors i de la tornada de la pausa de l’esmorzar. 

NET4. Tractament correctiu d’espais afectats per casos de contagi 

Mesura NET4: Cal netejar i desinfectar totes les superfícies que hagin estat amb contacte amb alguna persona encomanada 
amb les actuacions següents: neteja de totes les superfícies, inclosos escriptoris, arxivadors, parets d'armaris i prestatges, 
buidatge i substitució de les bosses d'escombraries, neteja de telèfons, ordinadors i teclats, fregat en humit dels paviments, 
fustes i superfícies dures, aspirat dels paviments tèxtils, neteja i desinfecció de totes les superfícies interiors de vàters / urinaris, 
neteja de totes les superfícies exteriors, inclosos els seients de vàter, neteja i desinfecció de totes les superfícies, inclosos els 
poms de les portes, interruptors de llum i dispensadors, neteja de tots els miralls, neteja de tots els lavabos, aixetes i manetes. 
La neteja general es farà sempre en humit, des de les zones més netes a les més brutes. Tot el material de neteja emprat es 
llençarà: una vegada fet servir es dipositarà en un contenidor de residus amb tapa i etiquetat amb els advertiments escaients.  

NET5. Especificitats de la zona de l’OAC 

Mesura NET5: S'establirà un servei de neteja permanent que efectuï la neteja a fons dels llocs de treball de les informadores, 
en finalitzar la seva jornada de treball, i de les taules que utilitza el públic, tot això amb els productes adequats i la metodologia 
d’actuació recomanada. 

NET6. Especificitats de les sales de reunions 

Mesura NET6: S’activaran els protocols de neteja de les sales de reunions necessaris per garantir la desinfecció periòdica del 
mobiliari i equipament informàtic. Disposició d’un avís de “Pendent de neteja” que la persona que reserva la sala col·locarà 
quan acabi la reunió.  
Les sales de reunions disposaran dels elements de neteja per si en començar una reunió la sala no ha estat netejada. En aquests 
casos, caldrà que els usuaris efectuïn la neteja de l'espai. 



17. (RET) Retolació Covid-19

Marc de referència:  
La previsible proliferació de rètols indicatius a l’edifici sobre les diferents normes i pautes que caldrà observar durant l’episodi 
poden aportar una imatge caòtica i, a més, no garanteix l’aparició de rètols realitzats pels mateixos usuaris, que amb tota la 
bona intenció poden contradir o dificultar els missatges oficials que calgui transmetre. 

RET1: La Subdirecció General de Coordinació Territorial i Projectes Integrals ha dissenyat una llibreta gràfica de pictogrames, 
considerada  per la SG de Difusió Corporativa com ajustada al PIV. En tots els casos que sigui possible s’utilitzarà aquesta 
senyalística. 

Mesura RET1: S’instal·laran els pictogrames i elements de senyalística als espais comuns, d’acord amb el model corporatiu 
dissenyat. 

RET2: En aquells casos en què no sigui possible utilitzar la senyalística dissenyada expressament, caldria establir un model únic 
de retolat per als avisos que les diferents àrees de la GSC indiquin. Els missatges han de ser breus i entenedors, i ha de quedar 
clar que són els institucionals. Si un ST considera que cal enganxar un rètol determinat, ho comunicarà a la GSC, que el 
confeccionarà i col·locarà. Es retiraran els rètols no ajustats al model establert, per evitar missatges no adequats o 
contradictoris.   

Mesura RET2: Consergeria confegirà un model de cartell, on apareixerà l’escut i la llegenda “Generalitat de Catalunya. Girona” 
i, a més, un logo referent a la Covid-19, i utilitzarà aquesta pantilla per als avisos pertinents. Si es detecten mancances, les 
unitats trametran a Consergeria la seva proposta de missatge i la indicació exacta dels llocs on cal penjar-los. Consergeria 
acordarà amb la responsable de Difusió de Continguts el missatge final, confeccionarà i col·locarà l'avís, i notificarà a la unitat 
promotora la finalització de la instal·lació. 



18. (DCP) Detecció de casos positius (v19.5.2020)

Marc de referència:  
Edifici on hi treballen prop de 1.000 persones, amb més de 50 unitats entre ST, agències i altres unitats administratives i 
operatives. No existeix un model de prevenció integral o mancomunat, sinó únicament una tècnica de Prevenció de Riscos 
Laborals que ha de tenir cura dels riscos inespecífics (de l’edifici) i no dels específics (lloc de treball). 

DCP1: Amb independència de la comunicació de la detecció dels casos positius que es puguin produir als respectius i diferents 
serveis de prevenció centrals, convé avisar prioritàriament la tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de l’edifici per adoptar 
d’immediat les mesures de desinfecció que corresponguin, sense esperar la cadena reglamentària de transmissió de les 
instruccions que correspongui.   

Mesura DCP1: En el cas que es detecti  un cas confirmat, probable o possible per coronavirus s’han  de tramitar de forma 
simultània i d’immediat les comunicacions següents, directament o a través de l’interlocutor del departament: 
  -Bústia de  prevenció: prl.generalitatgirona@gencat.cat 
  -Bústia de  peticions: peticions.generalitatgirona@gencat.cat   
  -El telèfon de Prevenció de Riscos Laborals: extensió 10059 o el telèfon “Covid”: extensió 10063 
Tot informant de: 
  -Codi del lloc de treball que el cas confirmat, probable o possible per coronavirus ocupi 
  -Espais comuns que tingui assignats, com ara serveis sanitaris, escala d’accés, vehicles utilitzats... 

mailto:prl.generalitatgirona@gencat.cat
mailto:peticions.generalitatgirona@gencat.cat


19. Plànols

Plànol 1: Zonificació accessos 

D'acord amb el que estableixen les mesures per a la represa gradual de l'activitat a la seu de la Generalitat Girona, 
s'assignarà a cada unitat un únic accés d'entrada i sortida de l'edifici, per evitar aglomeracions. 

Per aquest motiu, l’àrea de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat Girona efectua, segons la ubicació dels 
llocs de treball de les unitats, la distribució dels accessos següent: 

    La circulació per l'OAC no està permesa, per tant, els qui accedeixin a l'edifici per l'escala 2 (espai de Venus) 
o per l'escala 5 (Convalescència) han de continuar per la mateixa escala fins a arribar a la planta del seu lloc de
treball. 

Planta semisoterrani 

Escala 3 - Històric Escala 5 - Convalescència Escala 2- Tors Venus 
Personal de l’Arxiu 
Personal de Centraleta 
Grup 5 OAC 



Planta baixa 

Escala 3 - Històric Escala 5 - Convalescència Escala 2- Tors Venus 

Zona Històric Convalescència 

OAC (Staff, Tècnics) 
OGE 
Renda Garantida 
Regió d’Emergències* 

*El personal de la Sala de Control de la Regió d’Emergències ja disposen del seu propi accés a l’Edifici



Planta primera 

Escala 3 - Històric Escala 5 - Convalescència Escala 2- Tors Venus 

Zona Pont Zona nova EO.01 i sales de 
la S.01 a la S.05 

Zona Nova (excepte EO.01 i 
sales de la S.01 a la S.05) 

Zona Històric Convalescència 



Planta segona 

Escala 3 - Històric Escala 5 - Convalescència Escala 2- Tors Venus 

Zona Pont Zona nova EO.01 i sales S.01 
i la S.05 

Zona Nova (excepte EO.01, 
EO.02 i sales S.01 i la S.05) 

Zona Històric Zona Nova EO.02 

Convalescència 



Planta tercera 

Escala 3 - Històric Escala 5 - Convalescència Escala 2- Tors Venus 

Zona Pont Zona nova EO.01 i sales S.02 
i la S.05 

Zona Nova (excepte EO.01, 
EO.02 i sales S.02 i la S.05) 

Zona Històric Zona Nova EO.02 

Convalescència 



Planta quarta 

Escala 3 - Històric Escala 5 - Convalescència Escala 2- Tors Venus 

Zona Històric Zona nova EO.01 i sales S.01 
a la S.05 

Zona Nova (excepte EO.01, 
EO.02 i sales S.01 a la S.05) 

Zona Nova EO.02 

Convalescència 



Plànol 2: Zonificació lavabos 

D'acord amb el que estableixen les mesures per a la represa gradual de l'activitat a la seu de la Generalitat Girona, 
s'assignarà a cada unitat el bloc de sanitaris que ha d’utilitzar. 

Per aquest motiu, l'àrea de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat Girona efectua, segons la ubicació dels 
llocs de treball i d'acord amb les unitats i serveis territorials de l'edifici, la distribució dels lavabos següent: 

Aquesta distribució s'efectua segons la ubicació del lloc de treball, per tant, si el treballador es desplaça a 
d'altres espais no podrà utilitzar els lavabos propers a aquests espais on es troba en aquests moments puntuals. 

Planta semisoterrani 

La distribució del personal de l’OAC s’ha efectuat per taules i les informadores/tramitadores disposen de la 
informació. 
000_LV.01 i 02  quedaran d’ús exclusiu per personal – Personal de Centraleta + OAC 
000_LV.03 i 05  quedaran d’ús exclusiu  per personal – Personal de l’Arxiu  
000_LV.04  d’ús per les visites que hi hagi al CAD a les Sales mèdiques 
El personal de neteja utilitzarà els lavabos dels vestuaris. 



Planta baixa 

La distribució del personal de l’OAC s’ha efectuat per taules i les informadores/tramitadores disposen de la 
informació. 
100_LV.01 i 02  Tots els EO i S de la zona de Regió d’Emergències 
100_LV.06 i 08  Totes les Sales de l’Històric 
100_LV.09 i 11 Tots els EO i S de Convalescència + OAC + Personal de Seguretat 

En cas que finalment s’autoritzin actes amb persones alienes a l’edifici que no tinguin un lavabo assignat, el 
personal assignat als LV. 6 i 8 poden veure modificada la seva assignació. 



Planta primera 

101_LV.01 i 03  Tots els EO i S de Zona Nova excepte EO.01 i EO.02 = 58 persones  
101_LV.06 i 07  Tots els EO i S de la Zona de l’Històric= 64 persones 
101_LV.08 i 10  Tots els EO i S de Convalescència + EO.01+ EO.02 i S 1-5 = 62 persones 
La zona tancada de Mossos utilitzarà els lavabos dels vestuaris de la seva zona tancada 



Planta segona 

102_LV.01 i 03  Tots els EO i S de Zona Nova excepte EO.01 i S.01 i S.5 = 92 persones 
102_LV.04 i 06  Tots els EO i S del Pont + EO.07 = 67 persones 
102_LV.07 i 08  EO.06 = 4 persones (lavabo poc accessible per altres espais  
102_LV.09 i 11  Tots els EO i S de Convalescència + EO.01 S.01 i S.05 = 72 persones 



Planta tercera 

103_LV.01 i 03  Tots els EO i S de Zona Nova excepte EO.01 S.01 i S.05 = 93 persones 

103_LV.04 i 06  Tots els EO i S del Pont + S.72-73 + S. De la 50 a la 55 + Gabinet Jurídic= 82 persones 
103_LV.08 i 09  Tots els EO i S de l’Històric excepte S.72-73 + S. De la 50 a la 55 = 60 persones  

103_LV.10 i 12  Tots els EO i S de Convalescència + EO.01 S.01 i S.05 = 88 persones 



Planta quarta 

104_LV.04 i 06  EO.03 i EO.04 + Sales de la 20 a la 32 = 66 persones 
104_LV.01 i 03  EO.01 i EO.02 + Sales de la 1 a la 19 = 60 persones 
*Gabinet Jurídic 103_LV.04 i 06



Plànol 3: Ubicació gel hidroalcohòlic 

Planta segon semisoterrani 



Planta primer semisoterrani 



Planta semisoterrani 



Planta baixa 



Planta primera 



Planta segona 



Planta tercera 



Planta quarta 



Plànol 4: Mampares OAC 



Plànol 5: Mampares accessos 



Plànol 6: Posicions correctes  correcte dels llocs de treball 

CAS 1. DOS TAULES SENSE ARMARIS SEPARADORS 
 SI 

TORN 1 
TORN 2 

  NO 

INCORRECTE 

  NO 

INCORRECTE 

CAS 2. DOS TAULES AMB UN ARMARI SEPARADOR 
  SI 

TORN 1 
TORN 2 

SI 

TORN 1 
TORN 2 

 NO 

INCORRECTE 

CAS 3. DOS TAULES AMB DOS ARMARIS SEPARADORS 

  SI 

TORN 1 
TORN 2 

SI 

TORN 1 
TORN 2 

  NO 

INCORRECTE 
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1. Mesures de seguretat a adoptar a les diferents  àrees dels edificis ocupats per la

Seu Corporativa de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre 

Aquest annex recull les mesures tècniques i organitzatives a adoptar a les diferents 

àrees dels edificis ocupats per la Seu Corporativa de la Generalitat de Catalunya a les 

Terres de l’Ebre 

Vestíbul principal, portes d’accés, control d'accés i recepció 

S’estableixen zones d’entrada i sortida del personal propi i dels ciutadans diferenciades 

per evitar l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de seguretat.   

Es redissenyaran els fluxos d’entrada i sortida als edificis, limitant l’accés del personal a 

l’entrada pel carrer Seminari en el cas de la Seu Corporativa, i a l’entrada per la plaça 

dels Dolors al Palau Abària. Les persones que no prestin serveis a la seu corporativa 

accediran per la plaça de Gerard Vergés, i pel carrer Montcada.  

Es limita l’aforament al nombre de persones que poden garantir la distància de 

seguretat. La resta hauran de fer cua i esperar a l’exterior. Es senyalitza, al paviment, 

els punts d’espera i d’atenció davant dels taulells (annex 1.6a).  

S'evitarà el fitxatge ja que implica el sistema dactilar. 

S’han instalꞏlat mampares de protecció al taulell de recepció i dels vigilants de seguretat.  



OAC 

Es prioritzarà l’atenció telemàtica i es restringirà l’atenció al públic a les cites prèvies 

concertades organitzant l’espera al carrer, mantenint les distàncies de seguretat de 2 

metres. Només es permet accedir una persona per a cada punt d’atenció. Si venen 

diverses persones, només hi podrà accedir una i la resta hauran d’esperar a la sala 

d’espera o a l’exterior, tret de les persones que requereixin d’acompanyament.  

Per qüestions operatives s’atendran el 50% dels punts d’atenció presencial de l’OAC i 

sempre respectant la distància de seguretat de 2 metres.  El model d’atenció serà el 

de cita prèvia, seguint el protocol específic elaborat per la DGAC i l’OAC de Terres de 

l’Ebre.  

Totes les persones que siguin ateses tant per part de les informadores de l’OAC com 

dels tècnics/ques hauran de disposar de citació prèvia, aquesta es podrà aconseguir per 

mitjans telemàtics o per trucada o videotrucada. Cal evitar al màxim la presència de 

visitants dins les instal·lacions i controlar el nombre de persones que hi ha a l’oficina per 

evitar aglomeracions o cues.  

Visites 

Les visites als directors i directores  dels Serveis Territorials, coordinadors i 

coordinadores territorials  i responsables es centralitzaran a la sala Abària de la 

Delegació territorial del Govern. Caldrà fer la reserva de sala corresponent. S’evitaran 

també les visites als despatxos i sales de reunions existents dins les ales on es troben 

els treballadors/espais d’oficina.  

Les visites externes als tècnics/ques dels serveis territorials es realitzaran a 

les sales Terra, Vent, Baix Ebre i Montsià. La sala Terra Alta estarà reservada a 

reunions internes. La sala Pou no es podrà utilitzar. Les sales Vent, Terra, Baix Ebre i 

Montsià disposaran de mampares, i s’haurà de respectar les distàncies i el 

nou aforament.  



Es comunicarà a Regim Interior, la finalització de les reunions i visites i sales per tal de 

poder procedir a la seva neteja i desinfecció.  

No podran accedir a la seu corporativa les visites externes no relacionades amb la 

feina.  

Cal evitar al màxim les visites externes i fer les reunions per trucada o videotrucada. 

Ascensors, escales, passadissos i portes. 

S’evitarà en la mesura que sigui possible l’ús de l’ascensor, prioritzant la utilització de 

les escales. Quan sigui necessari l'ús de l’ascensor es prioritzarà l’ús individual i en cas 

excepcional que hagi d’utilitzar-lo  més d’una persona, serà obligatori 

portar la mascareta.  

Manteniment ha senyalitzat l'aforament màxim per informar als usuaris. 

No ha estat possible establir recorreguts d’una direcció i l’escala s’ha d’utilitzar de pujada 

i de baixada, atès que sols existeix una escala que comunica la planta baixa amb la 

segona, per tant és obligatori l’ús de mascareta al circular per l’edifici ja que no es pot 

garantir la distància de seguretat de 2 metres.  

Per evitar el contacte amb les manetes, es deixen la majoria de les portes obertes, 

manual o mecànicament, i s’informa als usuaris senyalitzant totes les portes que s’han 

de mantenir obertes (annex 1.6a).  



Sales de reunions 

Es prioritzaran les reunions i atencions al ciutadà per part dels Departaments efectuades 

amb mitjans telemàtics, i es restringiran les presencials a les estrictament necessàries, 

i sempre que disposin de cita prèvia.  

Es retiren les cadires de les  sales de reunions que no compleixen amb la distància de 

seguretat. 

Es senyalitza  al paviment el punt on s’han de situar les cadires per garantir la distancia 

de seguretat (annex 1.6a). 

A l’entrada de les sales de reunions s’informa sobre l’aforament màxim a totes les sales 

de reunions (annex 1.6a). 

Zones de treball 

Es garanteix una separació mínima entre els llocs de treball de 2 metres (annex 5b). 

S’evitarà en la mesura de lo possible, traslladar material o equips fora de la mateixa 

planta.   

S’informarà als treballadors i s’establiran sistemes de control per assegurar que al final 

de la jornada es deixarà la superfície de la taula buida per facilitar la seva netejar i 



desinfecció diària. Sobre la taula només podrà quedar l’equip informàtic fixe i el telèfon 

fixe.  

No es compartiran les eines, els equips de treball, el material d’oficina, els telèfons,... 

En cas contrari es desinfectaran després de cada ús i s’establirà un sistema de control 

pels usuaris. 

Zones d’office 

Els offices estaran fora de servei. S’habilitarà l’opció de poder menjar al propi lloc de 

treball de cadascú. 

Zones de reprografia 

L’ocupació d’aquests espais es limita a una persona. S’informa sobre l’aforament 

col·locant senyalística al paviment. 

A l’inici i al final de manipular el equip multi-funció, el treballador haurà de netejar-se les 

mans amb gel hidroalcohòlic que ha de trobar a la seva disposició.  

Lavabos 

Prevaldrà la instrucció de mantenir les distàncies de seguretat, amb aquest objecte 

s’informa  sobre l’ocupació màxima de cada nucli de lavabos.  

La resta de persones hauran d’esperar al passadís respectant també les distàncies de 

seguretat.  



S’haurà de baixar la tapa dels inodors abans de fer la descàrrega de la cisterna. Es 

recorda aquest informació mitjançant senyalística a totes les cabines. 

Es restringirà l’accés del públic únicament als serveis situats a la planta baixa dels 

edificis i es donaran les instruccions als treballadors de la Planta Baixa de l’edifici de la 

Seu Corporativa a fi que no utilitzin els banys habilitats com a públics front la sala 

d’actes i usin els banys alternatius pel personal més propers al seu lloc de treball.  

Vestíbuls i zones de descans 

Les zones de descans i vestíbuls preveuran un aforament màxim que permeti mantenir 

una distància interpersonal mínima de 2 m.  

Elements comuns 

Es retiren els penja-robes d’ús compartit. Cal deixar les jaquetes o abrics en el respatller 

de la cadira de cada persona usuària en cas de no poder disposar d’un penja-robes d’ús 

individual. 

S’han distribuït cubells amb tapa d’accionament i pedal per llençar tovalloletes, 

mocadors d’un sol ús, guants, mascaretes d’un sol ús o altres productes susceptibles 

d’estar infectats.  



S’han instal·lat dosificadors de gel hidroalcohòlic d’ús compartit a l’entrada de l’edifici 

(que també donin servei als usuaris externs),  als dos  accessos de cada planta, als 

punts de reprografia i als espais on no sigui possible netejar-se les mans amb aigua i 

sabó perquè es troben  allunyats dels lavabos (annex 1.6a) 

Documentació 

La documentació en suport paper que rebrà l’OAC, per motius de seguretat i higiene, 

no es lliurarà a les unitats de la seu corporativa, llevat que siguin originals de factures, 

escriptures públiques o qualsevol altra documentació que la normativa exigeixi en suport 

paper. La documentació rebuda per valisa i correu postal restarà en dipòsit a l’OAC per 

a la seva posterior destrucció d’acord amb els criteris marcats per la unitat de Gestió 

Documental i Arxiu.  

Arxiu 

Préstec i incorporació de documentació 

Limitar al màxim els préstecs de documentació en paper i prioritzar el sistema telemàtic, 

escanejant la documentació.  

Si és imprescindible realitzar un préstec en paper: Els préstecs ordinaris es continuaran 

lliurant de la manera habitual, en dos torns i per la mateixa via. Els préstecs urgents, 

prèvia sol·licitud per GEAC, caldrà comunicar-los telefònicament. Quan la documentació 

estigui preparada, es comunicarà a la persona interessada que ja la pot passar a recollir 

al lloc que prèviament s'acordi.  



La incorporació de documents a expedients ja transferits a l'arxiu es farà de la manera 

habitual: sol·licitar el document en préstec a través del GEAC, especificant a les 

observacions que cal incorporar documentació nova.  

 IMPORTANT: tant les devolucions d'expedients, com la documentació per incorporar 

caldrà que es retorni a l'arxiu dins de capses o de sobres amb la identificació de la unitat 

que els lliura, per tal de tenir-los uns dies en quarantena abans de retornar-los al seu 

lloc.  

 Els dies de quarantena de la documentació queden establerts a l'article 11.6 de l'Ordre 

SND/388/2020, de 3 de maig: Els documents que ingressin a l’arxiu han de romandre 10 

dies en quarantena a un espai habilitat i etiquetant-los per dates, passats els 10 dies ja 

es podran retornar al seu espai a l’arxiu. Els documents que surten de l’arxiu han de 

passar la mateixa quarantena i procés abans de ser expedits.    

Transferències de documentació 

 Caldrà comunicar la previsió de fer una transferència abans de gestionar-la a través del 

GEAC, especificant el tipus de documentació i el seu volum en capses. Un cop 

autoritzada i rebuda la documentació, restarà els dies de quarantena esmentats 

anteriorment abans de la seva revisió.  

Donades les circumstàncies actuals, és important que la nova documentació ingressi a 

l'arxiu de forma ordenada i controlada. Es retornarà a la unitat la documentació que no 

hagi estat comunicada i autoritzada.  

Eliminació de documentació 

 Les sol·licituds d'eliminació de documentació es faran seguint els protocols habituals a 

través del GEAC, amb una comunicació prèvia al lliurament de la documentació per 

destruir. Caldrà lliurar-la dins de capses o d'un sobre, amb la identificació de la unitat 

remitent i la indicació PER ELIMINAR.  



 Consultes 

 Es prioritzaran les consultes via telefònica o telemàtica. Si això no fos possible, caldrà 

avisar prèviament de la visita.  

Mesures d'higiene i de desinfecció 

 Cada treballador/a de l’arxiu haurà de disposar de mascareta FFP2 per les tasques que 

fan als dipòsits i mascareta quirúrgica pels desplaçaments per l’edifici. Quan estiguin 

asseguts a la seva taula de treball de l’oficina i es respecti la distància de seguretat de 

2 metres, no seria necessari dur la mascareta quirúrgica.  

Cada dipòsit haurà de disposar d'una capsa de guants i una ampolla de gel 

hidroalcohòlic.  

Cal garantir la correcta desinfecció dels armaris compactes, portes, carros i espais de 

treball comuns als dipòsits.  

La ventilació com a mesura higiènica dels dipòsits no és possible. Caldria la desinfecció 

aèria amb esprais per aquest ús, especialment al dipòsit 2.  

2. Mesures quan no es pugui garantir la separació de seguretat.

Cal utilitzar els equips de protecció respiratòria (EPI respiratori) i altres tipus de 

mascaretes quirúrgiques i/o higièniques quan pugui ser més difícil el compliment estricte 

i permanent de les distàncies de seguretat mínimes establertes de 2 metres.  

Les FFP2 es lliuraran pels responsables de les unitats al personal que fa atenció al 

públic i a tot el personal que ho determini el SPRL en funció de les tasques que hagin 

d’executar en cada moment. 

Es protegirà especialment el col·lectiu de treballadores de l’OAC, amb la 

incorporació de mampares de metacrilat a totes les taules d’atenció, se’ls hi 

proporcionaran els EPIS corresponents, i disposaran de gel hidroalcohòlic.  



Mascareta quirúrgica es lliurarà al personal administratiu, tècnic i laboral. Els 

responsables subministraran o delegaran el subministrament d’una mascareta 

quirúrgica diària amb la suficient anticipació per tal que els treballadors puguin disposar-

ne per utilitzar-la en el recorregut des de domicili a l’edifici. 

Es proporcionaran guants nitril (o làtex) al treballadors i treballadores que realitzin 
manipulació, recepció i lliurament de paqueteria, materials o correspondència. 

Neteja i desinfecció dels espais. Protocol de neteja i desinfecció. 

S’ha establert el següent protocol de neteja i desinfecció. 

- Neteja i posterior desinfecció diària de totes les superfícies de treball (taules i 

taulells), paviment, respatllers i recolza braços, manetes d’armaris o mobles 

arxivadors, manetes i poms de portes obertes i finestres i equips electrònics. 

- Neteja i posterior desinfecció de com a mínim dues vegades al dia, a les 

superfícies de més contacte amb les mans, com les botoneres ascensors, 

posadors, teclats,  les baranes i passamans d’escales i ascensors, els taulells i 

mostradors d’atenció al públic, els equips multifunció i les manetes de les portes 

tancades. Aquesta periodicitat de neteja s’hauria d’intensificar en espais on hi 

accedeixin persones externes, com el vestíbul i les casones de recepció de 

materials 

- Neteja i posterior desinfecció tres vegades al dia dels lavabos. 

- Neteja de les sales de reunions habilitades després de cada ús. 

- A l’OAC  es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball quan es 

produeixin canvis de torn, aquests disposaran d’una senyal que indicarà si està 

netejat o pendent de netejar.  

- En cas que s’informi d’un cas de Covid a l’edifici, es procedirà a la desinfecció 

del mobiliari i superfícies que hagin estat en contacte amb la persona i es farà 

un estudi I seguiment dels contactes estrets que hagi pogut tenir.  

Es portarà un registre i una supervisió continuada de les neteges per part del supervisor 

del servei. 

Per portar un control dels espais de neteja realitzats, s’utilitzarà retolació i elements de 

senyalística per tal d’indicar les taules de treball i les sales de reunions pendents de 

netejar i les ja desinfectades. 



3. Mesures quan no es pugui garantir la desinfecció de les superfícies

Cal utilitzar guants de nitril i/o rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic 

quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de la desinfecció de les 

superfícies amb les que els/les treballador/es ha d’entrar en contacte. 

Els guants es lliuraran pels responsables de les unitats al personal que fa atenció al 

públic i a tot el personal que ho determini el SPRL en funció de les tasques que hagin 

d’executar en cada moment. 

Es lliuraran ampolles d’ús individual de gel hidroalcohòlic pels responsables de les 

unitats al personal que fa atenció al públic i a tot el personal que ho determini el SPRL 

en funció de les tasques que hagin d’executar en cada moment. 

Es garantirà el subministrament continu mitjançant dosificadors d’ús compartit com a 

mínim  als accessos dels edificis,  als punt de reprografia i a tot els espais on sigui difícil 

accedir a rentar-se les mans amb aigua i sabó. 

Quan arribin o surtin els treballadors del centre de treball es netejaran les mans en aigua 

i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.  
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1. INTRODUCCIÓ  
 

El SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. Es 
transmet principalment per les gotes respiratòries i pel contacte directe amb les 
secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. 

Les persones poden contraure la malaltia Covid-19 si toquen els objectes o les 
superfícies on han caigut aquestes gotetes i després es toquen els ulls, el nas o la boca, 
o si inhalen les gotes per proximitat amb la persona infectada.  La transmissió per l’aire 
a distàncies més grans de 2 metres sembla poc probable. Té un període d’incubació 
d’entre 2 i 14 dies. 

La finalitat d’aquest informe es proposar un conjunt de mesures de prevenció i protecció 
a l’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 del personal que ha de desenvolupar 
habitualment la seva feina al Districte Administratiu. Per a la seva redacció s’han utilitzat 
les diferents guies que han publicat les autoritats sanitàries, 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 publicades pel Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya el 12 d’abril del 2020, i 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 de la Secretaria d’Administració i Funció Pública. Aquest document s’anirà 
actualitzant sempre que les autoritats sanitàries i la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública publiquin noves mesures.  

Les mesures d’aquest informe són complementàries  a les determinades pel Pla d’Acció 
de la Direcció General d’Acció Ciutadana, i a les que especifiquin els Plans de 
Contingència i Reincorporació Progressiva de cada Departament.  

 

2. MESURES APLICADES AMB CARÀCTER PREVI A LA REINCORPORACIÓ 
GENERAL DEL PERSONAL AL DISTRICTE ADMINISTRATIU  

 

La modalitat de prestació de serveis preferent és el teletreball, en un primer període, la 
durada del qual s’establirà d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries i en 
funció de l’evolució de la pandèmia. En el cas de les activitats presencials, s’han 
d’adoptar les següents mesures preventives:  
 
a) La unitat de prevenció de Gerència del Districte Administratiu modifica les avaluacions 
de riscos per incorporar el risc d’una possible exposició al SARS-CoV-2, incloent totes 
les indicacions de les autoritats sanitàries en les mesures preventives.  

c) Cal que el personal que pertanyi a grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha 
establert l’autoritat sanitària (actualment: persones amb diabetis, malaltia 
cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar 
crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, 
embarassades i més grans de 60 anys) sigui objecte, amb caràcter previ a la seva 
reincorporació, de les actuacions previstes a les guies publicades pel Departament de 
Salut. Es farà tal i com descriu el punt 3.2. d’aquest document.  
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d) El Pla de Contingència i Reincorporació Progressiva del Departament de la 
Vicepresidència, Economia i Hisenda recull els processos essencials i determina quin 
serà l’equip presencial necessari de treballadors i treballadores en el període de 
desconfinament.  
 
e) Cal establir mesures organitzatives, tècniques, d’higiene personal, de necessitats 
d’equips de protecció individual, de neteja i desinfecció, de coordinació d’activitats 
empresarials i de transport en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de 
treball del Districte Administratiu.  fer adaptacions als espais i instal·lacions del Districte 
Administratiu per tal de complir les recomanacions de la  Instrucció 4/2020,  en previsió 
a la futura reincorporació presencial al lloc de treball, i de les guies sanitàries publicades. 
Aquestes mesures estan descrites en els punts següents.  
 
 

3. MESURES DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT 
 

3.1 Identificació i avaluació de treballadors especialment vulnerables 
(sensibles)  

 
En el cas de les activitats presencials, s’ha d’aplicar el que la Guia d’actuació i 
col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de 
COVID-19 del Departament de Salut indica en el punt 3.3:  
 
El SPRL (Servei de Prevenció de Riscos Laborals) ha d’avaluar la presència de personal 
amb condicions d’especial vulnerabilitat en relació amb la infecció de coronavirus SARS-
CoV-2 i determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin 
necessàries, incloent-hi la possible reubicació en un altre lloc de treball.  
Grups vulnerables: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, 
malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 
immunodeficiència, càncer, embaràs i majors de 60 anys, seguint l’estat de 
coneixements actuals i el principi de precaució. 
 
La decisió final ha de ser fruit d’una avaluació individual que tingui en compte l’estat 
de salut de la persona, així com les condicions de treball i tasques a realitzar.  
 
En cas de ser considerada personal especialment sensible, es proposarà l’adaptació del 
lloc de treball, aplicació de determinades mesures de mobilitat o, en cas que no sigui 
possible, l’informe proposta d’incapacitat temporal. Dins d’aquests col·lectius es 
considerarà inclòs el personal del programa DIL, d’integració laboral de persones amb 
discapacitat intel·lectual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Servei de Prevenció del DVEH ha elaborat la Guia d’actuació i col·laboració del SPRL 
del DVEH per fer front a la pandèmia del COVID-19, el personal de Gerència queda 
inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Guia.   
 
 
3.2 Comunicació de simptomatologia o contacte estret 
 
No s’ha d’accedir al centre de treball si es mostra simptomatologia compatible amb 
Covid-19 (febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar general). Si la simptomatologia 
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es presenta en el lloc de treball, el treballador s’haurà de posar una mascareta 
quirúrgica i abandonar el lloc de treball donant avís al comandament directe. El 
comandament haurà d’avisar al seu servei de prevenció i a la unitat de prevenció de 
gerència.  
 
Tampoc es podrà accedir al centre de treball si s’ha estat en contacte estret amb una 
persona que sigui un cas probable o confirmat, o s’ha compartit espai sense guardar la 
distància interpersonal amb una persona afectada per la Covid-19, encara que no es 
tinguin símptomes, durant almenys 14 dies. Es considera contacte estret:  
 

• Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas probable o confirmat 
mentre que el cas presentava símptomes: treballadors sanitaris que no han 
utilitzat mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que 
tinguin un altre tipus de contacte físic similar.  

• Convivents, familiars o qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que 
un cas probable o confirmat mentre que el cas presentava símptomes a una 
distància < 2 metres durant un temps d’almenys 15 minuts. 

 
Si els serveis de prevenció dels diferents Departaments del Districte Administratiu i de 
les empreses externes tenen coneixement d’algun cas confirmat, probable o possible 
d’un treballador que desenvolupi la seva feina al Districte, ho han de comunicar a la 
unitat de prevenció de gerència.  
 
Si algun treballador de l’edifici ha estat en contacte estret amb una persona que sigui 
un cas probable o confirmat, ho ha de comunicar al seu servei de prevenció i a la unitat 
de prevenció de gerència.   

 
 

4. MESURES D’HIGIENE PERSONAL 
 

Caldrà incrementar les mesures i hàbits higiènics generals per evitar la dispersió i el 
contagi pel coronavirus:  
 

a) S’ha d’evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca 
 

b) Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús i tirar-lo tot seguit a un cubell 
amb tapa d’accionament amb pedal, o amb la cara interna del colze si no 
disposeu de mocadors en el moment d’estossegar o esternudar i rentar-se les 
mans de seguida. 
 

c) Rentar-se les mans amb aigua i sabó de forma freqüent i sempre abans d’accedir 
i abandonar el lloc de treball. El rentat durarà, com a mínim, 20 segons i es farà, 
en tot cas:  

- Després d’anar al WC.  
- Després de tossir, esternudar o mocar-se.  
- Abans de menjar.  
- Abans de començar a manipular aliments.  
- Després de manipular deixalles o escombraries.  
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- Després d’embrutar-se les mans.  

Es col·locaran cartells als lavabos com a recordatori per al rentat de mans.  
 
 

d) El personal que porti guants haurà de rentar-se les mans abans de posar-se’ls i 
immediatament després de treure’ls.  
 

e) Tan important com el rentat de mans és eixugar-les. En aquest sentit, és més 
eficaç la tovallola de paper d’un sol ús que els sistemes que utilitzen aire.  
 

f) El gel hidroalcohòlic no substitueix el rentat de mans. En aquells casos en que 
no es tingui accés a aigua i sabó, es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic 
seguint la mateixa tècnica que pel rentat de mans. 
 

g) Quan s’utilitzi el WC, baixar la tapa abans de tirar de la cadena, per tal d’evitar 
la contaminació oral-fecal. 

 

5. EQUIPS DE PROTECCIÓ  
 
Si la valoració del risc per infecció per SARS-CoV2 indica la necessitat d’utilitzar equips 
de protecció individual front el risc de contagi per coronavirus, caldrà garantir la seva 
distribució i que els treballadors i treballadores estan correctament formats i informats 
sobre el seu ús. 
 
Cal disposar de mascaretes de protecció respiratòria per ser utilitzades en les situacions 
previstes a les avaluacions de riscos i, amb caràcter general:  
 

• Als llocs de treball amb espais compartits (especialment superfícies diàfanes de 
treball).  

• Quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de les distàncies 
de seguretat mínimes establertes.  

• En llocs d’atenció al públic.  
• En el cas de determinats col·lectius en què la distància de seguretat pugui estar 

compromesa  
• En el transport públic col·lectiu.  

 
Al Districte Administratiu es requereix la mascareta quirúrgica en els següents casos:  

 
• Per a la circulació en l’interior de l’edifici, ja que no es pot garantir la distància de 

seguretat de 2 metres. 
• Personal que fa atenció al públic (recepció, OAC, Seguretat)  

 
A les entrades del complex es lliuraran les mascaretes quirúrgiques a tots els 
treballadors. Hi haurà cartells informatius on es recorda la seva correcta utilització. 

 
Respecte als equips de protecció individual que s’han de proporcionar als treballadors 
són els següents:  
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• Mascaretes FFP2: 
 

- En cas de recepció i atenció al públic, només s’han d’utilitzar si en algun 
moment no es pot utilitzar la mampara de separació entre aquest personal 
i els usuaris.  

- Si els conductors dels vehicles han d’anar acompanyats, també utilitzaran 
aquest tipus de protecció.  

- El personal d’arxiu les han d’utilitzar per a les feines de distribució de les 
caixes al dipòsit d’arxiu amb l’empresa de trasllat. 

- Estan a disposició del personal subaltern en funció de les tasques que 
hagin d’executar en cada moment, prèvia consulta a la unitat de prevenció 
de riscos de Gerència.   

  
 

• Guants:  
 

- Els han d’utilitzar el personal de recepció i atenció al públic, conductors de 
vehicles, recepció de material, arxiu, subalterns.  

- Els guants han de ser d’un sol ús.  
 
La mascareta quirúrgica és d’un sol ús i la seva durada no ha d’excedir la d’una jornada 
laboral si s’utilitza durant tota la jornada.  

La mascareta FFP2 d’un sol ús té una durada de vuit hores si s’utilitza durant tota la 
jornada. 

Tot el personal de Gerència rebrà, prèvia a la seva reincorporació una formació sobre 
l’ús dels equips de protecció individual.   
 
 

6. MESURES ORGANITZATIVES 
 
 
Entre les mesures a considerar, mentre es mantinguin les recomanacions de les 
autoritats sanitàries de distanciació social, s’inclouen:  
 

a) Les directrius que marca la Instrucció 5/2020, que es materialitzaran en el Pla de 
contingència i reincorporació progressiva dels diferents Departaments.   
 

b) Cal organitzar l’activitat essencial en equips de treball separats per evitar que 
una possible afectació del virus provoqui aïllament de tot el personal essencial 
per ser considerat contacte.  
 

c) La incorporació de les persones treballadores especialment sensibles ha d’estar 
vinculada a les indicacions del servei de prevenció i una vegada s’hagin adoptat 
les mesures preventives raonables.  
 

d) Garantir que el personal treballador conegui els protocols i els nous 
procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. Per a aquesta 
finalitat s’ha elaborat una formació a distància prèvia a la reincorporació del 
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personal, a més de l’elaboració i distribució de material informatiu a la cartelleria 
digital del Districte Administratiu i a la intranet.    
 

e) Els responsables de cada unitat han d’establir horaris i torns especials per reduir 
el nombre de persones treballadores presents al mateix temps, en base als 
plànols de distribució de les taules per tal de complir la distància de 2 metres.  
 

f) Flexibilitzar els horaris.  
 
 

7. MESURES PER GARANTIR LA SEGURETAT EN EL TRANSPORT I LA 
MOBILITAT DEL PERSONAL  

 
S’impulsaran i facilitaran les mesures preventives següents pel que fa a la mobilitat de 
personal:  
 

a) Cal informar al personal, en particular, de les mesures de seguretat en el 
transport públic col·lectiu i prioritzar el desplaçament a peu, en bicicleta o patinet, 
en vehicle particular, en vehicles per a dues persones, sempre que es pugui 
mantenir la distància de seguretat (conductor i segon ocupant al seient del 
darrere, en diagonal amb el conductor). Tant en el transport públic col·lectiu com 
si es facilita un transport privat col·lectiu a les persones treballadores, cal 
procurar limitar l’ocupació a 1/3 i mantenir una distància mínima de dos metres.  

 
b) S’establiran els horaris de la llançadora en funció de la flexibilització que s’hagi 

fet d’entrada o sortida de personal. Es valorarà l’ampliació de freqüència de 
vehicles.  
 

c) L’aforament de les llançadores es limitarà com a mínim a 1/3 de l’ocupació real. 
S’exigirà la utilització de mascareta quirúrgica per a l’accés a la llançadora, i 
durant tot el trajecte.  
 

d) Quan s’utilitzi vehicle particular cal viatjar en solitari, mantenint mesures 
higièniques abans d’accedir al vehicle i també en baixar (neteja de manetes, 
volant, palanca de canvi, neteja de mans, etc.). Poden desplaçar-se dues 
persones en el mateix vehicle particular si desenvolupen l’activitat laboral al 
mateix centre de treball i sempre respectant la mesura d’un ocupant per filera de 
seients i situats a la distància màxima (en diagonal una de l’altra).  
 

e) Cal evitar desplaçaments innecessaris i programar les reunions, les sessions 
formatives, les jornades, els seminaris i d’altres activitats de manera telemàtica.  
 

f) Cal prohibir les visites externes no relacionades amb la feina.  
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8. MESURES TÈCNIQUES EN ELS LLOCS DE TREBALL 
 
L’edifici del DA està construït en gran part amb acabats amb materials d’origen natural 
o reciclats (fusta, teixit, pedra), que per la seva naturalesa porosa afavoreixen la més 
ràpida inactivació del virus, front a superfícies com plàstics, metall i vidre. 

Entre altres, el paviment desenvolupa un paper clau a l’hora d’aportar beneficis, com 
una millor qualitat de l’aire, control acústic, confort i reflexió lumínica. La moqueta actua 
com un imant, amb un efecte d’atracció de les partícules de pols fina que hi ha a l’aire, i 
per tant ajuda a netejar l’aire i retenir la pols. 

Aquests materials respecten la salut de les persones i el medi ambient. En un moment 
com l’actual en el que les mesures preventives són tan importants, aquests materials 
afavoreixen la neteja i qualitat de l’aire en els espais de les oficines, com s’ha previst en 
el disseny d’espais sostenibles del Districte Administratiu.  

 
 
 
8.1 Àrees d’atenció al públic  
 

A cada àrea d’atenció al públic es crearan dos equips diferents de persones que han de 
treballar per setmanes senceres alternativament.  

Les visites i la ciutadania només poden accedir a un únic espai d’atenció al públic o 
espai de reunions, i no poden accedir a la resta d’espais de l’edifici. 

 

8.1.1 Oficina d’atenció ciutadana 
 

A l’OAC del Districte Administratiu són d’aplicació les mesures específiques 
previstes al Pla d’Acció de la Direcció General d’Atenció Ciutadana del 
Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda. 

 
Les mesures concretes a aplicar són les següents:  
• A l’entrada de l’OAC ha d’haver repartiment de mascaretes per a tot el ciutadà 

que no en porti i solució hidroalcohòlica. Es disposa d’un cubell amb tapa per 
a la possible disposició de guants i mascaretes utilitzats.  

• Es col·loca una pantalla informativa on es vagin repetint les mesures de 
prevenció que la ciutadania que entri a l’OAC hagi de conèixer. 

• A l’entrada de l’OAC es faran les següents tasques:  
 

- Informar al ciutadà que només es pot accedir amb cita prèvia i amb 
un temps determinat d’antelació.  

-  Lliurar una mascareta als ciutadans que no en portin, així com 
controlar que tots els usuaris es desinfectin les mans amb solucions 
hidroalcohòliques.  
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• A la sala d’espera només es poden utilitzar els bancs de fusta amb una 
separació entre seients de 2 metres i les cadires existents. La resta de cadires, 
butaques queden inutilitzades. Tampoc es poden utilitzar els llocs 
d’autoservei, l’espai vagó ni les sales d’atenció individual.  

• A recepció, s’ocupen dos dels llocs possibles, separats entre ells més de 2 
metres. Entre els treballadors i els usuaris s’instal·len mampares per establir 
una separació física entre ells.  

• De les 20 taules d’atenció al ciutadà, en un inici s’habiliten 10, de forma 
alterna. 9 per informadors i 1 per registre.  Cada treballador ocupa sempre la 
mateixa taula. 

• Davant de cada lloc de treball es col·loca una mampara de metacrilat per 
establir una separació física amb l’usuari. Aquesta mampara té un forat per 
on entra i surt una safata per deixar la documentació en cas que sigui 
necessari.  
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8.1.2 Recepcions d’entrada 
 

A les recepcions del Districte Administratiu, on també hi ha atenció al públic, 
s’aplicaran les següents mesures:  
• Marcar els espais de treball amb senyalització garantint que entre cada lloc 

de treball hi ha dos metres. 
• Evitar compartir material entre les diferents persones que ocupin la recepció 

simultàniament. Quan hi hagi canvi de torn, s’haurà de desinfectar la 
superfície de treball. 

•  Instal·lar mampares de metacrilat amb finestra de petites dimensions, per 
establir una separació física entre els treballadors de recepció i el públic.   

• Senyalitzar les distàncies de seguretat que han de mantenir les persones que 
esperen per ser ateses.  

• A l'escàner, l’empresa de seguretat ens oferirà un sistema per tal que els 
paquets, bosses i motxilles no es contaminin. 
 
 

8.1.3 Sales de reunions grans 
 

En l’espai reservat per fer les entrevistes al personal de CIRE, es posaran 
mampares a cadascuna de les taules com indica la imatge per tal que l’entrevistat 
i l’entrevistador estiguin separats físicament.  

Els entrevistats acudiran amb cita prèvia a través de l’OAC.  

 

 

 

 

8.2 Espais de treball tècnic i administratiu 
 

a) Cal garantir la ventilació adequada dels locals, que ha de ser natural quan sigui 
possible, abans i, especialment, després de la jornada laboral.  
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• En el cas dels sistemes de ventilació o climatització, cal aconseguir una 

ventilació general forçada, que proporcioni una renovació d’aire del 100%, 
sense recirculació. Sempre que sigui possible, s’haurà de garantir la 
humidificació dels espais.  

• S’augmentarà la renovació d’aire dins dels límits que permeti el sistema de 
clima, la freqüència de renovació de filtres i millorar els filtres existents. S’està 
investigant tipologies de filtres que puguin oferir alguna prestació més 
respecte al Covid-19. 

• Durant les nits i caps de setmana es recomana que es mantingui encesa la 
ventilació però funcionant a menys velocitat o, si això no és possible, que 
l’encesa i apagada dels sistemes es realitzi dues hores abans de l’entrada 
de persones i dues hores després de la sortida. 

 
 

b) Reduir el contacte interpersonal (acotar i senyalitzar espais, barreres de 
separació físiques, redistribució i separació de taules i mobiliari, etc.), garantint 
una separació de 2 metres incloses les vies de circulació interiors.  

 
Sempre que sigui possible, es prioritzarà el teletreball entre el personal del 
Districte Administratiu, per tal de reduir el nombre de persones presents de forma 
simultània i així garantir la distanciació entre elles. S’hauran d’establir torns de 
treball  amb l’objecte de garantir una distància mínima entre persones de dos 
metres.   
 
En els llocs de treball del Districte es prenen les següents mesures:  
 
• En els llocs de treball amb despatx propi, només pot seure l’usuari al seu 

lloc de treball, les cadires de confident i les taules de reunions no es poden 
fer servir.    

• En els llocs far, per garantir el distanciament de 2 metres, la taula no es fa 
servir per reunions amb altres persones, és d’ús individual.   

• En els llocs base, les illes de quatre persones poden ser utilitzades 
simultàniament per dues persones, en diagonal. Les illes de sis persones 
per tres persones, també en diagonal.  

 

 
 

Es valorarà treure les cadires de confident i guardar-les en altres sales.  
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c) L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc. serà 
preferiblement individual. En cas contrari caldrà descontaminar-los després de 
cada ús.  

 
• A les sales de reprografia de cada planta només hi pot accedir i romandre 

una persona. A totes  les màquines multifunció hi ha una solució alcohòlica. 
S’ha de fer servir abans i després de la utilització de l’equip.  

• Els armaris per penjar les jaquetes no es poden fer servir. Cada treballador 
ha de penjar la jaqueta a la seva cadira.  

• El portàtil de cada persona, junt amb el teclat i el ratolí passen a ser d’ús 
individual. S’ha de guardar a l’armariet cada dia, per tal de deixar la 
superfície de la taula buida i que es pugui netejar fàcilment.  

• Cada usuari ha de fer servir la seva cadira operativa. No pot seure en cap 
altre, ni en els bucs.  

• A recepció s’han senyalitzat llocs individuals amb tot l’equipament complert. 
L’espai es netejarà periòdicament i cada canvi de torn, com indica a l’apartat 
10. Neteja i desinfecció. 

 
d) Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’un àrea 

concreta.  
 
Els llocs de treball estan tots assignats, i cada persona només pot treballar a la 
taula que té assignada, on té el seu portàtil, ratolí, teclat i pantalla.  

 
 

e) Quan sigui possible s’establirà una zona de recepció i una zona d’expedició de 
material separades. A l’annex 1.7.3 d’aquest document es descriu el protocol per 
a la recepció de valises, correus i documentació al Districte Administratiu.  
 

f) Limitar el nombre de visites externes a aquelles que siguin imprescindibles. Les 
visites s’atenen a les sales de la planta baixa. Se’ls informarà de la pauta 
d’actuació a l’edifici i se’ls proporcionarà una mascareta quirúrgica si no en 
porten. 

 
g) Evitar les reunions presencials, afavorint les videoconferències o altres sistemes 

no presencials.  
 

Si s’ha de fer alguna reunió presencial, només es pot fer servir les sales de planta 
baixa, sota reserva. En aquestes sales hi ha cadires a més de dos metres una 
de l’altra, s’ha de respectar la seva ubicació.  Es netejarà la sala després de cada 
ús, per tant en el temps de la reserva s’ha de comptar el temps de neteja.  
 
A la pàgina següent es presenta els aforaments de les sales de reunions sobre 
plànol.  
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8.3 Espais comuns 
 

Analitzar la distribució i organització dels llocs de treball per garantir que es pot mantenir 
la distància de seguretat en totes les àrees d’ús comú.  

 

8.3.1 Espais amb accés prohibit 
 

Els espais comuns del Districte Administratiu que no es poden fer servir i que 
estan senyalitzats són els següents: 

• Sales de concentració 
• Cabines telefòniques 
• Espai vagons-annexes 
• Espai de creació 
• Taules de reunions obertes  
• Sales de reunions de les plantes (a les plantes on hi hagi una Conselleria, sí 

es podrà fer servir la sala de reunions de la Conselleria) 
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8.3.2 Espais amb accés limitat  
 

Cada lavabo té marcat l’aforament permès. La porta del lavabo esta oberta amb 
una falca. 

L’accés als vestuaris serà d’us exclusiu per al personal que específicament ho 
necessiti quan estiguin operatius per les obres.  

Els ovals de reprografia tenen l’aforament limitat a una persona.  

 

8.3.3 Accessos i circulació per l’edifici 
 

a) Establir zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar l’aglomeració de 
personal i garantir les distàncies de seguretat.  

  
S’ha dut a terme la segregació de les portes giratòries en entrada i sortida 
dels dos edificis. En el plànol adjunt es pot veure la circulació de personal a 
la recepció.  
S’establiran horaris per a les entrades i sortides de personal.  
 
 

b) Evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar. 
  

S’ha modificat la programació dels torns de manera que només és necessari 
aproximar la targeta identificativa per fitxar i que s’obrin automàticament les 
portelles per accedir a l’edifici. Dels 7 torns, s’han establert 2 per entrar (1 amb 
marcatge i 1 sense) i 2 per sortir (1 amb marcatge i 1 sense). El torn reservat 
per cadires de rodes serà d’entrada i sortida. Es troben senyalitzats 
adequadament.  

 

c) Facilitar els accessos als espais, si pot ser amb sistemes mecànics o deixant 
quan sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes el 
mínim possible.  

 
Com a mesura excepcional les portes principals de plantes a escales es 
troben falcades, i les portes de vidre a vestíbuls d’ascensors també estan 
falcades. En aquests dos casos no és possible electroimant (les portes 
comuniquen zona climatitzada amb no climatitzada). Caldria fer  un estudi per 
valorar la possibilitat d’automatitzar-les en un futur. Diàriament es trauran les 
falques d’aquestes portes per tal que l’edifici quedi de nou sectoritzat contra 
incendis.  
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d) Fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor.  
 

Es recomana la utilització de les escales per a l’accés a les plantes. La 
utilització dels ascensors ha de ser limitada a casos que realment ho 
necessitin, com a mobilitat reduïda o transport de material.  
 
L’aforament de l’ascensor és de dos persones per cabina cada vegada, 
sempre en diagonal i amb mascareta quirúrgica. En els vestíbuls de les 
plantes hi ha solucions hidroalcohòliques que s’hauran de fer servir abans i 
després de prémer la botonera de l’ascensor.  
 
Per a la circulació per passadissos, escales, ascensors i zones comunes, s’ha 
d’utilitzar una mascareta quirúrgica, ja que no es pot garantir una distància 
superior a 2 metres entre les persones.   
 
Mentre durin les obres al complex, la proposta de circulació vertical per l’edifici 
B és la següent:  
 

• El nucli d’ascensors més proper al passeig de Zona Franca (correspon 
als ovals vermell i verd) està reservat per les obres, no es pot fer servir.  

• La utilització del nucli d’ascensors més proper a la Fira (ovals blau i 
gris) està limitada a dos persones per cabina cada vegada, sempre en 
diagonal i amb mascareta quirúrgica. En els vestíbuls de les plantes hi 
ha solucions hidroalcohòliques que s’hauran de fer servir abans i 
després de prémer la botonera de l’ascensor.  

• L’escala de l’oval vermell és exclusivament de pujada. Va de planta 0 
a la planta 5.   

• L’escala de l’oval blau és de baixada a totes les plantes, inclòs el 
pàrquing. També la poden fer servir les persones que pugin del 
pàrquing.  

• L’escala de l’oval verd és exclusiva de baixada de la planta 5 a la 
planta 1. A partir de la planta 1, s’ha d’anar a buscar l’escala de l’oval 
blau.  

• L’escala de l’oval gris és exclusiva de pujada entre plantes. Una escala 
baixa de qualsevol planta a planta baixa, i de planta baixa a planta 0 
es puja per l’escala oberta.  
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8.3.4 Zones de descans, menjador i office 
 
 

a) Establir zones de descans preveient un aforament màxim que permeti 
mantenir una distància interpersonal de 2 metres. Limitar l’ús del menjador 
sempre que sigui possible, limitant la manipulació i consum d’aliments al 
centre de treball.  

 

• Mesures previstes als office de planta:   
 
Només es pot accedir a l’office de planta per a la utilització de les màquines 
expenedores i per agafar aigua. Abans i després d’utilitzar la màquina 
expenedora o la d’aigua, l’usuari s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó 
o amb solució hidroalcohòlica. Es necessari que hi hagi eixugamans de 
paper per poder efectuar aquesta tasca.   

No es poden utilitzar les neveres dels office, ni les taules ni cadires d’aquests 
espais. Es troba senyalitzat convenientment.  

 

• Mesures previstes al menjador:  
 
Evitar al màxim que el personal es quedi a dinar al menjador, flexibilitzant 
l’horari i permetent treballar de matí i teletreballar unes hores a la tarda. 

Es podrà accedir al menjador per a la utilització de les màquines expenedores 
i per la font d’aigua. Abans i després d’utilitzar la màquina expenedores o la 
d’aigua, l’usuari s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o amb solució 
hidroalcohòlica. Es necessari que hi hagi eixugamans de paper per poder 
efectuar aquesta tasca.  

S’han habilitat determinades neveres i microones per al personal que hagi de 
dinar necessàriament a l’edifici. Les neveres del menjador han de quedar 
buides diàriament. L’interior i exterior de neveres i microones es netegen 
diàriament.  

S’ha d’utilitzar preferentment la terrassa i l’espai exterior per menjar, en les 
taules senyalitzades a tal efecte. La distribució serà com la que es pot veure 
al plànol adjunt.  Es determinarà l’aforament i horari del menjador per tal de 
garantir les mesures de neteja corresponents.  

Cadascuna de les superfícies que es poden utilitzar per dinar o per manipular 
aliments s’ha de netejar i desinfectar després de cada ús. Hi haurà personal 
de la neteja destinat a fer aquesta neteja. 
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b) Establir sistemes per recordar la necessitat de mantenir la distància de 
seguretat.  
Totes les mesures s’han de comunicar via cartelleria digital i intranet. S’ha de 
distribuir informació per l’edifici per recordar les mesures establertes.   

 
8.4 Utilització de vehicles de servei 
 
En la mesura del possible, l’ús del vehicle serà individual i per una única persona al dia.   
En cas d’haver-se d’utilitzar per dues persones al mateix moment, s’han de col·locar 
davant i darrere en diagonal, i les dues han de portar mascareta. En el cas de les 
furgonetes, com només tenen seients al davant i no es pot respectar la distància de 2 
metres, portaran mascaretes FFP2.  
 
S’han d’utilitzar guants d’un sol ús per a la càrrega i descàrrega del material.  
 
El conductor del vehicle netejarà i desinfectarà després de cada ús el volant, canvi de 
marxes, la radio, les manetes i tot el que hagi pogut tocar. Periòdicament es portaran a 
rentar i desinfectar a un túnel de rentat.  
 
Si es comunica un cas de contagi en algun ocupant d’un dels vehicles, es farà una 
desinfecció en profunditat, seguint els criteris de la Subdirecció General de Gestió de 
Serveis i Vehicles de Representació del Departament de la Vicepresidència, Economia 
i Hisenda.  
  

8.5 Sales de xofers de representació 
 

A les sales de xofers s’ha establert un aforament màxim per tal de respectar la distància 
de seguretat de 2 metres.  

Pot haver simultàniament tres persones fent consultes a tres ordinadors diferents. Cada 
canvi de torn es netejarà la sala. Els ordinadors els netejarà cada usuari que els utilitzi.  

S’establirà un sistema de fàcil neteja dels sofàs, ja sigui amb fundes que es puguin rentar 
o d’un sòl ús.  
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9.  NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

a) Garantir la disponibilitat i fàcil accés a aigua i sabó i/o solucions 
hidroalcohòliques per a la neteja de mans, distribuïdes per l’empresa.  

 
Per garantir una bona neteja de mans en les zones on hi ha accés a l’aigua i el 
sabó, es disposaran de rotlles de paper per assecar les mans en els office de 
planta i en el menjador i de solució hidroalcohòlica. 
El gel hidroalcohòlic s’ha de situar a l’entrada dels centres de treball i cal 
assegurar que tothom, personal i públic, l’utilitzi obligatòriament en accedir-hi. 
També ha d’estar a disposició del personal prop dels llocs de treball per garantir 
una higiene addicional al rentat de mans en cas de no poder garantir la 
freqüència de rentat recomanada o després del contacte amb objectes o 
superfícies sense garanties de desinfecció.  

La distribució de les solucions hidroalcohòliques és la següent: 
• A cadascuna de les recepcions. 
• A la recepció i en cada lloc de treball de l’OAC de l’edifici A. 
• A les sales d’entrevistes del CIRE 
• Als vestíbuls d’ascensors. 
• A totes les zones de reprografia de planta i la de gerència. 
• Al costat de les màquines expenedores de planta baixa. 
• A les sales de reunions de planta baixa. 
• A la sala del control dels vigilants de seguretat. 
• Al servei mèdic. 
• A cada dipòsit d’arxiu. 
• A la sala de coworking  
• A la sala de correus a la planta baixa  
• A la sala de xofers 
• Els cotxes de servei tindran una ampolla individual. 
 

b)  Cal disposar de suficients cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a 
paperera per llençar tovalloles i/o mocadors d’un sol ús. L’existència de material 
de rebuig, com ara ampolles de gel buides, guants ja utilitzats o estris no 
desinfectats i no reutilitzables implica la recollida periòdica i el tractament segur 
d’aquests materials.  

 
 La distribució dels cubells amb tapa d’accionament amb pedal és la següent:  

• Als accessos de l’edifici. 
• Als accessos a les ales de les Conselleries. 
• Als lavabos. 
• Als dipòsits d’arxiu. 
• Als vestíbuls dels ascensors 
• Al costat de les màquines expenedores de planta baixa. 
• Als office de planta i al menjador de planta zero s’utilitzarà els que hi ha 

a destinats a rebuig.  
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c) Cal disposar d’un protocol de neteja i desinfecció. La utilització dels productes 
de neteja i desinfecció es farà seguint estrictament les condicions de seguretat 
establertes a l’etiquetatge, així com les indicacions dels serveis de prevenció.  
 

• La neteja i posterior desinfecció serà, com a mínim, diària, preferentment 
amb una dilució de lleixiu en aigua. 

• Alternativament, es podrà valorar la utilització d’altres productes viricides 
quan les característiques dels materials a desinfectar així ho requereixin. 
Aquests productes han d’estar registrats i constar en la llista de productes 
viricides del Ministeri de Sanitat i s’hauran d’aplicar sempre seguint les 
normes de seguretat indicades pel fabricant o distribuïdor. 

• Els equips electrònics, com ara els ordinadors i els seus perifèrics, i altres 
equips, poden ser desinfectats amb alcohol isopropílic o altres productes 
de característiques similars, seguint els mateixos criteris aplicables als 
viricides de l’apartat anterior.  
 
 

d) Es recomana realitzar una neteja i desinfecció dels espais de treball de forma 
periòdica, especialment de les superfícies que es toquen amb les mans com així 
com de les zones comuns. Incrementar la freqüència de desinfecció del terra i 
de les superfícies amb major contacte amb les mans. 
 
Es realitza una neteja i desinfecció amb una periodicitat de 3 cops al dia els 
espais següents:  
 

• Manetes de porta que s’hagin d’accionar per més d’una persona 
• Manetes de les portes, grifaries i piques dels lavabos 
• Polsadors de màquines expenedores als office, menjador, OAC  i planta 

baixa 
• Polsadors de màquines multifunció 
• Mostradors de recepció i OAC  
• Cadires dels usuaris de l’OAC 
• Passamans de les escales 
• Cadires, taules i manetes de les portes de sales d’espera 
• Barra i pica dels office de planta  
• Barana/lleixa metàl·lica de planta zero.  

 
Els següents espais es netegen en funció de la demanda (apart de la neteja 
diària):  

• Al menjador, durant l’horari d’obertura de l’espai per dinar, cadascuna de 
les superfícies que es poden utilitzar per dinar o per manipular aliments 
es neteja i desinfecta després de cada ús (hi ha una persona per reforçar 
aquesta neteja). 

• Les sales de planta baixa es netegen després de cada reunió. 
• La sala de reunions de les Conselleries. 

 
 
Els següents espais es netegen després de cada torn de treball:  
 

• Taules  i cadires individuals. 
• Manetes i taules de treball dels dipòsits d’arxiu. 
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• Comandaments a distància. 
• Manetes d’armaris. 
• Terra de les diferents plantes. La neteja del paviment tèxtil es farà amb 

aspiració i quan sigui necessari, amb vapor. La neteja del paviments de 
marbre es farà amb un detergent que garanteixi la desinfecció.  

• Sala de xofers. 
 

 
Sempre que sigui possible s’ha de penjar un registre amb el seguiment de les 
neteges. 
 

 
e) Sempre que sigui possible, les taules, materials i superfícies de treball hauran 

de ser de fàcil neteja i desinfecció. 
S’aplica la política de taula neta a tot l’edifici. A l’acabar la jornada, s’ha de 
guardar el portàtil, el teclat i el ratolí a l’armariet o buc. Tot el que quedi a sobre 
de la taula al finalitzar la jornada es portarà a “objectes perduts”.  
 

f) Cal mantenir en perfecte ús, i amb l’adequada neteja i desinfecció, els serveis 
per poder netejar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica, 
que hi haurà de ser en la quantitat suficient i s’haurà de situar propera al 
treballador. 

 
 

10. ALTRES MESURES ESPECÍFIQUES DE PREVENCIÓ 
 
Es  podran adoptar, d’acord amb les recomanacions dels serveis de prevenció o del que 
determini l’autoritat sanitària, les mesures específiques de prevenció següents: 
 
a) Quan així ho disposi l’autoritat sanitària, s’establiran, abans d’accedir al centre de 
treball, controls de temperatura per descartar símptomes de la malaltia. Els sistemes de 
detecció de temperatura tenen, però, una utilitat limitada a aquelles persones que 
presentin febre (sense especificar-ne la causa) en el moment d’accedir al centre de 
treball.  

Atès que en aquests moments l’evidència científica conclou que les persones infectades 
però asimptomàtiques poden contagiar la malaltia, el fet que no es detecti febre no 
garanteix totalment que les persones que accedeixin al centre de treball no puguin 
contagiar la COVID-19. Conseqüentment, els sistemes de detecció de temperatura, 
especialment els basats en càmeres de detecció termogràfica, hauran d’aplicar-se allà 
on es justifiqui plenament per raons tècniques, com ara una gran afluència de públic, i 
mèdiques i de salut pública, d’acord amb les recomanacions del servei de prevenció o 
el que estableixi l’autoritat sanitària.  

Es valorarà la possibilitat d’instal·lar càmeres termogràfiques en els accessos del 
Districte Administratiu.  

b) Es podrà disposar la realització de tests per detectar la malaltia (Test PCR) o 
l’existència d’immunitat (Test serològic), d’acord amb el que estableixi l’autoritat 
sanitària. Es recomanarà l’aplicació d’aquesta mesura als treballadors del Districte 
Administratiu sempre que l’autoritat sanitària ho requereixi.  
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11. MESURES RELACIONADES AMB ELS TRASLLATS  
 

11.1 Acte de benvinguda 
 

Abans del trasllat, en el missatge de 5 dies abans difondre els vídeos de benvinguda de 
manera que es permeti flexibilitzar l’horari d’incorporació i no s’hagi de fer reunions 
massives, evitant tancar gran nombre de persones en un espai tancat. S’ha de revisar 
el vídeo i veure quins missatges adaptats a la nova situació s’han de donar. 

L’única feina que s’ha de fer presencialment és el repartiment de les targetes 
identificatives, que es pot fer a la recepció on, si es formen cues, es pot mantenir la 
distància de seguretat. S'hauria d’incrementar el personal subaltern que reparteix les 
targetes per fer-ho més àgil, repartint cues per inicials del cognom o per unitats. Es 
repartirà conjuntament amb la targeta, la mascareta quirúrgica. 

S’han de reforçar les indicacions amb la cartelleria digital i, si convé amb senyalització 
vertical i horitzontal (a terra) per guiar el personal fins el seu lloc de treball (i també per 
senyalització dels torns). Això reforçat amb personal subaltern o amb cintes (tipus cine) 
que a distància faci de barrera i d’indicació del circuit sobre com accedir al lloc de treball.  

Això també implica reforçar la informació de la intranet. Si fos possible, seria convenient  
fer que el missatge o missatges de benvinguda surtin en primer lloc, de manera que es 
garanteixi la màxima difusió. 

Amb posterioritat, quan la situació millori i es disposi de la sala d’actes es pot fer una 
acte de benvinguda més formal, si es creu convenient difondre informacions noves, etc. 

Amb el pac de benvinguda es pot lliurar una ampolleta de gel hidroalcohòlic. 

 
11.2 Trasllats de material 
 

S’ha de fer coordinació amb el CIRE per valorar el ritme d’ingressos a l’arxiu de manera 
que no es produeixin acumulacions de personal amb espais reduïts, atès que els 
passadissos dels dipòsits són estrets i no permeten mantenir distàncies de seguretat. El 
personal d’arxiu ha de disposar de material de protecció individual. 

S’han d’establir circuits i horaris per a l’entrada de material.  

S’ha de garantir la neteja i desinfecció diària dels espais on s’ha treballat, de les capses 
transferides i de les gàbies, carretons, etc. que s’han fet servir. Es realitzarà una 
desinfecció dels dipòsits d’arxiu, com a mínim, en els dipòsits B1 i B2, que és on s’ha 
treballat abans del confinament. 

Pel que fa al trasllat de material en planta s’ha de garantir el circuit Trasllat CIRE --> 
neteja -->actuació CTTI --> neteja. 
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12. MESURES DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ 
 

En l’annex  1.7.2. es presenten les mesures d’informació que es lliuraran a totes les 
persones treballadores del Districte Administratiu i al personal d’empreses externes. 
Aquestes mesures també estaran a la intranet del DA i a la cartelleria digital.  

En el lloc de repartiment de les mascaretes es col·locarà una pantalla amb ‘les 
recomanacions per a l’ús de les mascaretes’ del Departament de Salut.  

A la intranet del DA i a la cartelleria digital del DA es publiquen vídeos i cartells 
recordatoris de les mesures de prevenció per evitar el contagi de Covid-19, elaborats 
pel Departament de Salut.  

Es faran servir tots els mitjans informatius per divulgar les recomanacions a seguir per 
tal d’evitar contagis per Covid-19.  

Al personal que per la seva feina requereixi l’ús d’equips de protecció individual (atenció 
al públic, recepció de material, conductors de vehicles, personal d’arxiu, subalterns) se’ls 
farà una formació específica en la utilització d’aquests equips.  

 

13. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS 
 

Totes les mesures adoptades per evitar el contagi del coronavirus s’hauran de fer 
extensives a altres treballadors i treballadores que accedeixin al centre de treball.  

Per tal d’establir una correcta coordinació d’activitats empresarials la unitat de prevenció 
de Gerència sol·licitarà a les empreses externes contractades el següent:   

• Avaluació de riscos laborals actualitzada amb el risc de contacte amb SARS-
CoV2.   

• Registre de lliurament dels equips de protecció individual als seus treballadors.  
• Registre de lliurament de “les mesures d’informació per als treballadors del 

Districte Administratiu per evitar el contagi del coronavirus”.  
• La comunicació de casos confirmats, probables o possibles de contagiats per 

Covid-19 a la bústia de la unitat de prevenció de riscos de gerència, 
prl.districteadministratiu@gencat.cat 
  

A les empreses contractades se’ls hi enviaran les mesures de l’Annex 1.7.2 que han 
d’adoptar a l’accedir al complex del Districte Administratiu.  

  

mailto:prl.districteadministratiu@gencat.cat
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ANNEX 1.7.1 Plànols de senyalística i ocupació simultània 
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ANNEX 1.7.2: Mesures d’informació per l’accés al Districte Administratiu per 
evitar el contagi del coronavirus SARS-CoV-2 
 
 
1. No accediu al centre de treball si mostreu simptomatologia compatible amb 

Covid-19 (febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar general). Si la 
simptomatologia es presenta en el lloc de treball, poseu-vos una mascareta 
quirúrgica i abandoneu el lloc de treball donant avís al comandament directe. El 
comandament haurà d’avisar al seu servei de prevenció i a 
prl.districteadministratiu@gencat.cat  

 
2. Si heu estat en contacte estret (convivents, familiars i persones que hagin estat 

en el mateix lloc que un cas mentre presentava símptomes a una distància inferior 
a 2 metres durant almenys 15 minuts) amb una persona que sigui un cas probable 
o confirmat, o heu compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb 
una persona afectada per la Covid-19, tampoc heu d’anar al lloc de treball, encara 
que no presenteu símptomes, durant almenys 14 dies. Durant aquest període s’ha 
de realitzar un seguiment per si apareixen signes de malaltia. Ho heu de 
comunicar al servei de prevenció del Departament o empresa i també a 
prl.districteadministratiu@gencat.cat  
 

 
3. Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del 

colze. Renteu-vos freqüentment les mans amb aigua i sabó (mínim 20 segons), 
o amb una solució hidroalcohòlica, especialment després de tossir i/o esternudar 
o de tocar superfícies contaminades. Seguiu aquestes instruccions: 

 

mailto:prl.districteadministratiu@gencat.cat
mailto:prl.districteadministratiu@gencat.cat
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4. Eviteu tocar-vos els ulls, el nas o la boca. 
 

5. Desinfecteu-vos les mans amb solució hidroalcohòlica abans d’entrar a l’edifici. 
Hi haurà gel a totes les entrades 
 

6. Per accedir a l’edifici, hi ha una porta giratòria d’entrada i una altra de sortida.  
 
7. Per obrir els torns, aproximeu la targeta identificativa sense necessitat de prémer 

la pantalla. Els torns d’entrada i sortida estan senyalitzats.   
 
8. Manteniu una distància prudencial entre les persones de 2 metres. Procureu 

mantenir també aquesta distància en zones comunes (serveis, passadissos, etc.). 
 
9. Eviteu la salutació amb proximitat i el contacte físic, especialment l’encaixada de 

mans. 
 

10. Restringiu al màxim els moviments en el centre de treball. Utilitzeu mascareta 
quirúrgica per circular pels passadissos i per estar en zones comunes.  

 
11. Prioritzeu pujar per les escales, els recorreguts per les escales estaran oberts 

per evitar tocar les manetes de les portes. Respecteu les senyalitzacions de les 
escales de pujada i de baixada. 
 

12. Mentre durin les obres al complex, la proposta de circulació vertical per l’edifici B 
és la següent: 

• El nucli d’ascensors més proper al passeig de Zona Franca (correspon 



  

38 
 

als ovals vermell i verd) està reservat per les obres, no es pot fer servir. 
• La utilització del nucli d’ascensors més proper a la Fira (ovals blau i gris) 

està limitada a dos persones per cabina cada vegada, sempre en 
diagonal i amb mascareta quirúrgica. En els vestíbuls de les plantes hi 
ha solucions hidroalcohòliques que s’hauran de fer servir abans i 
després de prémer la botonera de l’ascensor. 

• L’escala de l’oval vermell és exclusivament de pujada. Va de planta 0 a 
la planta 5.   

• L’escala de l’oval blau és de baixada a totes les plantes, inclòs el 
pàrquing. També la poden fer servir les persones que pugin del 
pàrquing. 

• L’escala de l’oval verd és exclusiva de baixada de la planta 5 a la planta 
1. A partir de la planta 1, s’ha d’anar a buscar l’escala de l’oval blau. 

• L’escala de l’oval gris és exclusiva de pujada entre plantes. Una escala 
baixa de qualsevol planta a planta baixa, i de planta baixa a planta 0 es 
puja per l’escala oberta. 

 
 

13. L’ús dels lavabos està limitat i té marcat l’aforament permès. Feu la descarrega 
de la cisterna sempre amb la tapa baixada.  

 
14. Els llocs de treball estan assignats, només podeu treballar a la taula que teniu 

assignada, de la manera següent:  

• Les illes de quatre persones podran ser utilitzades simultàniament per 
dues persones, en diagonal. 

• Les illes de sis persones per tres persones, també en diagonal. 
• En ells llocs amb despatx propi només es podrà seure l’usuari, les 

cadires de confident no es podran utilitzar. 
• Els llocs far seran d’ús individual, no es podran fer servir per reunions. 

 
15. El portàtil, el teclat i el ratolí passen a ser d’ús individual. Recolliu-los a l’armariet 

cada dia, per tal de deixar la superfície de la taula buida i que es pugui netejar 
fàcilment.  
 

16. Feu servir només la vostra cadira operativa.  
17. Eviteu, en la mesura del possible, utilitzar equips, dispositius, estris i objectes 

d'altres treballadors. En el cas que els hagueu d’utilitzar, desinfecteu-los cada 
vegada. Renteu-vos les mans immediatament després d'haver-los utilitzat. 

18. Els armaris per penjar les jaquetes no es podran utilitzar. Pengeu la jaqueta a la 
vostra cadira.  

19. Les reunions seran prioritàriament telemàtiques. Si s’ha de fer alguna reunió 
presencial, només la podeu realitzar en les sales de la planta baixa, després de 
formalitzar la seva reserva. En aquestes sales s’hauran de respectar els llocs 
assenyalats.  

 
20. No es permet la utilització dels espais col·laboratius de les plantes:  

• Sales de concentració 
• Cabines telefòniques 
• Espai vagons-annexes 
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• Espai de creació 
• Taules de reunions obertes  
• Sales de reunions de les plantes 

 
21. A la sala de reprografia es limita l’accés a una persona. Després de la utilització 

de l’equip renteu-vos les mans amb una solució hidroalcohòlica.  
 

22. En els office de planta no es permet menjar ni utilitzar les neveres, només podeu 
accedir per utilitzar les fonts d’aigua o màquines expenedores. Després del seu 
ús renteu-vos les mans amb aigua i sabó, o amb una solució hidroalcohòlica.  

 
23. El menjador de la planta baixa queda restringit pel personal amb torns de 12 hores 

o jornades partides degudament justificades, amb l’horari que s’especifiqui. Es 
podran utilitzar els microones i neveres assenyalats. Després del seu ús cal 
rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica. 

 
24. Al menjador respecteu els espais assenyalats per menjar, no moveu taules ni 

cadires.  
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ANNEX 1.7.3. Protocol per a la recepció de valises, correus i documentació al 
Districte Administratiu  
 

L’objectiu d’aquest protocol es definir el circuit que seguirà la documentació de fora de 
l’edifici quan entri a les instal·lacions del Districte Administratiu, per tal de minimitzar el 
risc d’entrada del coronavirus SARS-CoV-2 en el material. Es pretén reduir la circulació 
de la documentació a una zona molt delimitada de l’edifici.  

El flux que seguirà la paqueteria i documentació de fora de l’edifici serà el descrit a 
continuació:  

• Es farà la recepció de les valises, correus i paqueteria dels Departaments i 
organismes autònoms presents a l’edifici  per l’accés de l’edifici B.  
 

• Tot el material es  traslladarà a la zona de correus amb els mitjans oportuns.  
 

• A la zona de correus l’equip del Servei d’Acció Transversal i Serveis Interns 
obrirà les valises i extraurà la documentació. 
 

• La documentació que es pugui registrar, passarà a l’equip de Registre de l’OAC. 
Aquesta documentació es digitalitzarà en els seus escàners i s’enviarà segons 
procediment de registre a les unitats majors. Una vegada enviada, la 
documentació es posarà a la zona de quarantena i l’equip de Gestió Documental 
decidirà el destí final.  
 

• Per a la documentació que no s’hagi de registrar, s’avisarà a la unitat 
corresponent que ha arribat a la zona de correus. Si no la requereixen de forma 
urgent, s’ubicarà a la zona de quarantena, on estarà 10 dies. Si requereixen la 
documentació de forma urgent, la mateixa unitat podrà anar a una sala de 
digitalització annexa a la zona de correus i escanejar tota la documentació que 
necessiti. Un cop escanejada, la documentació tornarà a la zona de quarantena. 
Passats els 10 dies, aquesta documentació es farà arribar a la unitat 
corresponent.  
 

• Respecte als paquets que es puguin desinfectar, l’equip del Servei d’Acció 
Transversal i Serveis Interns els desinfectarà abans de portar-los al seu 
destinatari. Si no, hauran de passar una quarantena de 10 dies, com la resta de 
documentació.    
 

• Tota la manipulació de la documentació i paqueteria abans de passar la 
quarantena es farà amb mascareta quirúrgica i guants.  
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Flux de la documentació a la zona de correus i registre 
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