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Introducció 
 
El SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. Es va 
detectar per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, a la Xina, i 
s’ha anat estenent a altres països. Presenta una simptomatologia similar a la de la 
grip, i el 80% dels casos són lleus. Els casos més greus generalment afecten persones 
grans o que pateixen altres patologies. 
 
La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar 
permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats competents, 
especialment per les sanitàries. 
 
En aquest sentit, la Resolució SLT/720 /2020, de 13 de març, per la qual s’adopten 
noves mesures addicionals per  a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-
CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de 13.3.2020) disposa en el seu punt 1, lletra m), 
l’obligació de limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament  necessaris 
per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics i la restricció de 
la mobilitat del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i de les entitats 
del seu sector públic institucional, sens perjudici d’aquella que es consideri 
indispensable per al manteniment dels serveis públics abans esmentats. 
 
Com a conseqüència de la vigència d’aquestes noves mesures es fa necessari 
adaptar les mesures específiques previstes per als centres de treball de 
l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, als efectes de 
preservar al màxim la salut dels empleats públics i contribuir decididament a contenir 
el risc de contagi.  
 
Aquestes mesures, s’hauran d’adequar a l’evolució de l’epidèmia i s’atendran, en 
qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i a l’evolució del 
pla d’emergències PROCICAT, per malalties emergents. 
 
Per aquest motiu, i d’acord amb el que estableix la Instrucció 3/2020, de la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública de la Generalitat, s’estableix el Pla de Contingència 
departamental tal com s’indica a continuació. Aquest Pla identificarà els serveis 
necessaris per a garantir la continuïtat de la prestació del servei públic i vetllarà per 
l’acompliment de la Instrucció i les mesures que s’acordin. 
 
 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest Pla és:  
 

- Garantir la presa de mesures preventives per a la protecció del personal del 
Departament; 

 
- Garantir la prestació dels serveis bàsics i estratègics;  
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- Garantir la màxima coordinació entre totes les unitats del Departament així com 
la dels seus Organismes Autònoms; 

 
- Posar a disposició dels empleats públics del Departament la màxima informació 

possible. 
 
 

 
2. Àmbit d’aplicació 
 
Aquest Pla és d’aplicació al Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, així com als seus Organismes Autònoms que té adscrits. 
 
Les mesures previstes en aquest Pla han d’inspirar les que es puguin adoptar respecte 
del personal que presta serveis en entitats del sector públic del Departament. 
 
 
3. Organització 
 
Amb la finalitat de garantir el bon funcionament del Departament de la Presidència en 
una situació de pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2, es constitueix una Comissió 
de Seguiment, que es compon dels membres següents: 
 
Presidenta:  
 

- Secretària general del Departament de la Presidència 
 
Vocals permanents: 
 

- Directora de Serveis 
- Cap del Gabinet de la Consellera 
- Sub-directora general de Recursos Humans 
- Cap de la Oficina del Dept. Presidència i del portaveu del Govern  
- Servei de prevenció de riscos laborals  
- Un funcionari o funcionària designat per la Subdirecció General de Recursos 

Humans, que exercirà les funcions de secretari/ària de la Comissió, és a dir, 
amb veu però sense vot  

 
Vocals no permanents: 
 

- Director de l’Àrea TIC 
- Gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat 
- Director de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 
- Secretari General de l’Esport i de l’Activitat Física 
- Presidenta de l’Institut Català de les Dones 
- Secretari d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran 

 
 
Periodicitat de les reunions: 
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Les reunions de la Comissió de Seguiment tindran caràcter setmanal o un altre termini, 
si així ho determina la pròpia Comissió atenent al nivell d’incidències detectades de 
coronavirus SARS-CoV-2 i es duran a terme telemàticament. 
 
 
4. Funcions de la Comissió de Seguiment 
 
Corresponen a la Comissió de Seguiment les funcions següents: 
 

- Acordar l’activació del Pla departamental; 
 
- Garantir el compliment d’aquest Pla; 

 
- Determinar quins són els treballadors o treballadores necessaris perquè no 

s’interrompi el funcionament dels serveis públics identificats com a bàsics i 
estratègics, i establir les mesures informatives i formatives per a la capacitació 
de personal que pugui mantenir aquell funcionament;  

 
- Fixar i elevar a l’òrgan competent per a la seva aprovació totes aquelles  

mesures extraordinàries que es considerin necessàries per garantir el bon 
funcionament del Departament; 

 
- Aprovar la reorganització temporal de les activitats de totes les unitats del 

Departament i de les seves entitats autònomes; 
 

- Adaptar aquest Pla quan les circumstàncies de la pandèmia ho aconsellin i 
d’acord amb les orientacions de les autoritats sanitàries i de la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública. 

 
- Acordar el cessament de l’aplicació del Pla, tan bon punt es garanteixi la 

prestació normal dels serveis, sense necessitat de mantenir les mesures 
extraordinàries; 

 
- Mantenir informat periòdicament el Comitè de Seguretat i Salut del 

Departament de les actuacions de seguiment realitzades i de la seva incidència; 
 

- Informar a tot el personal de les mesures preventives i d’higiene a adoptar. 
 

 
5. Serveis bàsics o estratègics 
 
S’entén per bàsics o estratègics aquelles tasques imprescindibles, respecte de les 
quals s’han d’establir les dotacions mínimes de personal que en garanteixin el 
funcionament.  
 
En cas de treball presencial, tant els alts càrrecs, sub-directors i caps de servei  com 
la resta de personal que en disposen, han d’endur-se al seu domicili el portàtil i la 
targeta t-CAT de signatura electrònica cada dia en finalitzar la jornada laboral.  
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Els serveis bàsics o estratègics que cal garantir al Departament de la Presidència i 
Organismes Autònoms, estan establerts en l’ANNEX 1 . 
 
   
6. Mesures organitzatives 
 
6.1 Garantia del manteniment dels serveis bàsics o estratègics 
 

a) Per als empleats públics que han de realitzar activitats o prestar aquests serveis 
bàsics o estratègics (establerts en l’ANNEX 1) s’habiliten mesures de 
reorganització interna com el règim de torns, la fixació d’horaris especials o la 
prestació de serveis en la modalitat de teletreball en funció de les tasques a 
realitzar i dels mitjans tècnics disponibles. 
 
No obstant l’anterior, als empleats públics amb alteració del sistema immunitari 
o malalties cròniques (cardiovasculars, hipertensió, pulmonar, renal, diabetis, 
entre d’altres), obesitat mòrbida i empleades embarassades se’ls concediran 
els permisos a què fa referència la lletra b).  
 
Els empleats públics amb fills o filles menors de 16 anys o persones dependents 
a càrrec han de poder gaudir de preferència en els règims de torns i en la 
prestació de serveis en la modalitat de teletreball i, addicionalment, s’habiliten 
mecanismes de flexibilitat horària sense subjecció a la normativa vigent en 
matèria de jornada i horaris. No obstant això, aquesta mesura pot ser limitada 
o condicionada en aquells serveis en què es presta assistència directa a 
persones usuàries que han estat determinats com a bàsics o estratègics. 
 
El personal afectat per aquestes situacions específiques haurà d’emplenar una 
declaració responsable la qual podrà ésser objecte de verificació pels òrgans o 
serveis responsables. 

 
b) La resta d’empleats públics que no resulten adscrits a la prestació d’activitats i 

serveis públics bàsics i estratègics tenen, per expressa disposició de l’autoritat 
sanitària, la mobilitat reduïda i, en conseqüència, es concedeixen permisos per 
deures inexcusables de caràcter públic a l’empara de l’article 96.1.d) del Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública, i normativa laboral concordant.  
 
Així mateix, es concedeixen permisos per deures inexcusables de caràcter 
públic als empleats públics que presten serveis en centres de treball tancats 
per expressa disposició de l’autoritat sanitària.  
 
Amb caràcter general, per necessitats dels serveis i amb consentiment dels 
empleats públics, es pot interrompre temporalment el permís per deures 
inexcusables amb la finalitat de prestar serveis de manera ocasional en la 
modalitat de teletreball en funció de les tasques a realitzar i dels mitjans tècnics 
disponibles. 
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6.2 Formació 
 
S’han suspès els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats 
de formació de caràcter presencial, així com altres actes i presentacions, organitzats 
pel departament i els seus organismes autònoms. Com alternativa a la formació 
presencial, es valorarà la possibilitat de realitzar aquesta utilitzant l’ús de les 
tecnologies digitals.  
 
Els empleats públics s’abstindran d’assistir a qualsevol de les activitats formatives 
esmentades al paràgraf anterior organitzades per altres institucions, dins o fora de 
Catalunya. 
 
 
6.2 Processos selectius 
 
S’ajornen les convocatòries de selecció i/o provisió de llocs del Departament. 
 
 
6.3 Reunions 
 
S’ha d’evitar les reunions de treball de caràcter presencial, especialment aquelles que 
impliquin mobilitat de personal. Les reunions es realitzaran, majoritàriament, amb les 
eines i solucions digitals corporatives de la Generalitat. 
 
En el cas que esdevingui indispensable celebrar reunions presencials, es duran terme 
aplicant les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries, entre 
d’altres, s’ha de garantir una distància no inferior a 1 metre entre les persones 
assistents. 
 
 
6.4 Atenció al públic 
 
Es reduirà l’atenció presencial en les oficines de registre i  es prioritza l’atenció 
telefònica i digital.  
 
S’han penjat cartells informatius de mesures bàsiques de prevenció per evitar la 
programació del coronavirus SARS-CoV2, en zones d’accés a públic. 
 
En els serveis d’atenció al públic presencials s’apliquen les mesures preventives 
establertes per les autoritats sanitàries, http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-
Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/informacio-atencio-public.pdf 
 
Es procurarà que els llocs d’atenció al públic disposin de solucions hidroalcohòliques. 
 
 
 
 
 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/informacio-atencio-public.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/informacio-atencio-public.pdf
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6.5 Viatges 
 
S’han posposat els viatges de treball, llevat d’aquells que son estrictament 
indispensables per a garantir la correcta prestació dels serveis bàsics o estratègics. 
 
 
7. Mesures preventives i de protecció 
 
En els centres de treball s’han d’adoptar les mesures preventives i de protecció 
següents:  
 

a)  Extremar les precaucions establertes sobre les mesures higièniques personals, 
especialment el rentat de mans, amb aigua i sabó o solucions 
hidroalcohòliques.  

b) Intensificar el pla de neteja de les dependències administratives, amb els 
productes habituals.  

c) Retirar, en la mesura que sigui possible, els objectes que presentin dificultats 
per a la seva neteja (aplicar la política de taula neta).  

d) Garantir la ventilació adequada dels espais de treball, ja sigui per via natural o 
per via estructural.  

e) L’ús dels equips de protecció individual vindrà determinat pels serveis de 
prevenció de riscos laborals.  

f)  Els empleats poden utilitzar el portal de l’empleat públic ATRI com a sistema 
de control horari, alternativament al sistema de fitxatge per empremta digital, 
malgrat que aquest no comporta cap risc afegit.  

 
7.1 Situació d’aïllament preventiu per criteris de salut pública  
 
D’acord al Reial Decret-Llei 6/2020 de 10 de març pel qual s’adopten determinades 
mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, els 
empleat públics que es trobin en situació d’aïllament preventiu o contagi declarat per 
les autoritats sanitàries, s’assimilarà a accident de treball, exclusivament per a la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social. 
 
La durada d’aquesta prestació excepcional serà determinada pel comunicat de baixa 
per aïllament i l’alta corresponent. 
 
Podrà tenir dret a aquesta prestació la persona treballadora que es trobi en la data del 
fet causant en situació d’alta en qualssevol dels règims de Seguretat Social. 
 
La data del fet causant serà la data en la qual s’acordi l’aïllament o malaltia del 
treballador o treballadora, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb 
posterioritat a aquesta data. 
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El circuit emprat segons les instruccions de l’INSS serà a través dels metges i 
metgesses de família, que tramitaran la baixa com a malaltia comuna amb una 
codificació determinada i serà la pròpia Seguretat Social qui amb aquest codis  
determinaria la gestió com  a accident laboral.  
 
 
7.2 Mesures d’informació i comunicació al personal 
 
La intranet i el portal ATRI contindrà la informació corporativa adreçada genèricament 
a tot el personal sobre les actuacions vinculades al coronavirus SARS-CoV-2. 
  
Alhora, actualitzarà de forma continuada de l’evolució epidemiològica de la situació, a 
totes les unitats organitzatives i també als delegats de prevenció. 
 
 
7.3 Mesures ambientals 
 
La Subdirecció General d’Obres i Serveis dels serveis centrals del Departament o les 
persones responsables del règim interior i serveis comuns de les entitats autònomes 
incloses dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Pla de Contingència: 
 
Reforçaran les mesures per garantir la neteja, que es realitzarà amb els productes 
habituals i de forma freqüent, de les superfícies més exposades al contacte -portes i 
poms, taules, taulells, teclats, ratolins. 
 
Vetllaran per una correcta ventilació dels espais de treball i pel manteniment de les 
instal·lacions de climatització i ventilació, quan n’hi hagi.  

 
Posaran a disposició del personal els productes de neteja per a la higiene de les mans, 
que atenent al risc que es detecti i les recomanacions i instruccions sanitàries que es 
donin al respecte. Amb caràcter general es procurarà distribuir en llocs d’atenció al 
públic i en les zones de marcatge. 
 
 
8. Gestió del Pla 
  
8.1. Elaboració  del Pla 
 
El Departament ha elaborat aquest Pla de Contingència d’acord amb el que estableix 
la Instrucció 3/2020, de la Secretaria de Funció Pública de la Generalitat sobre el Pla 
de mesures d’actuació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i seguint les 
recomanacions del Departament de Salut dirigida a la població en general i 
l’assessorament del Servei de prevenció del departament. 
 
Així mateix per a l’elaboració d’aquest Pla d’actuació s’ha analitzat la situació, la 
informació disponible quant a l’avaluació de riscos, i els recursos  que són necessaris 
en qualsevol dels escenaris. 
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Aquest Pla s’enviarà al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva informació, i el Comitè 
de seguiment l’informarà periòdicament de les actuacions realitzades.  
 
 
8.2.  Adaptació del Pla d’actuació 
 
Aquest Pla d'actuació serà objecte d’adaptació quan les circumstàncies de la 
pandèmia ho aconsellin i d'acord amb les orientacions de les autoritats sanitàries, 
podent-se activar, en funció de l’afectació de la pandèmia,  mesures excepcionals.  
 
Els organismes autònoms i el sector públic que ho considerin oportú podran adoptar 
les mesures addicionals que considerin oportunes. 
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ANNEX 1 
 

SERVEIS BÀSICS I ESTRATÈGICS DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA  

 
Els alts càrrecs, subdirectors i caps de serveis seran serveis bàsics i estratègics i 
estaran treballant en la modalitat de presencial o teletreball. Els empleats públics que 
disposin d’ordinador portàtil i connexió VPN faran teletreball o torns, d’acord amb les 
directrius de les seves unitats, quan treballin en unitats que desenvolupin serveis 
bàsics o estratègics. 
 
Aquest serveis bàsics i estratègics podran adaptar-se a les necessitats del 
Departament i a l’evolució de la situació epidemiologia. 
 
OFICINA DEL PRESIDENT 
 
Unitats: 

- Secretaria del President 

- Gabinet de comunicació del President 

- Gabinet de relacions externes i protocol   

- Coordinadora de la Gestió de la informació i atenció a la ciutadania 

- Gabinet de relacions institucionals  
 
Modalitat:  Presencial, teletreball i torns 
 
RESIDÈNCIA DEL PRESIDENT 
 
Modalitat:  presencial 
 
CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA 
 
GABINET DE LA CONSELLERIA  
 
Unitats: 

- Oficina de protocol 

- Oficina de la Secretaria de la Conselleria  
 
Modalitat:  Presencial, teletreball i torns 
 
COMISSIONAT DE LA PRESIDÈNCIA PER AL DESPLEGAMENT DE 
L’AUTOGOVERN  
  
Modalitat: teletreball  
 
SECRETARIA GENERAL 
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS 
 
Unitats:  
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- Subdirecció recursos humans 

- Subdirecció gestió econòmica 

- Àrea d’organització 

- Subdirecció d’obres i serveis 

- Àrea TIC 
 
Modalitat: presencial i teletreball i torns 
 
ASSESSORIA JURÍDICA  
 
Modalitat: presencial i teletreball 
 
GABINET TÈCNIC 
 
Modalitat:  teletreball 
 
SERVEIS TERRITORIALS 
 
Directors territorials i unitats que duguin a terme projectes estratègics 
 
Modalitat: presencial i teletreball 
 
JURAT D’EXPROPIACIÓ 
 
Modalitat:  teletreball 
 
SECRETARIA DEL GOVERN 
 
OFICINA DE GOVERN 
 
Unitats: 

- Subdirecció general d’anàlisi i seguiment d’iniciatives 

- Subdirecció general de gestió i supervisió de publicacions oficials 
 
Modalitat: presencial, teletreball i torns. 
 
DG COORDINACIÓ INTERDEPARTAMENTAL 
 
Unitats: 

- Subdirecció general d’afers interdepartamentals 

- Àrea de millora de la regulació  
 
Modalitat: presencial i teletreball 
 
GABINET JURÍDIC 
 

- DG assumptes contenciosos. 

- DG serveis consultius i coordinació jurídica 
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- DG drets i assumptes constitucionals 

- Assessories jurídiques unitats departamentals 

- Unitats territorials 
 
Modalitat:  presencial i teletreball. 
 
SECRETARIA DE COMUNICACIÓ DEL GOVERN I MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
DIRECCIÓ GENERAL DE COMUNICACIÓ DEL GOVERN  
 
Unitats:  

- Oficina de comunicació Dep. Presidència i portaveu del govern  
 
Modalitat: torns i teletreball 
 
DIRECCIÓ GENERAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ  
 
Unitat: 

- Subdirecció general d’ordenació de l’espai de comunicació audiovisual 

- Servei de Tramitació, inspecció i control i servei d’innovació i cooperació 
 
Modalitat: presencial, teletreball i torns. 
 
INSTITUT D’ESTUDIS DE L’AUTOGOVERN 
 
Unitats: 

- Àrea assessorament sobre l’organització territorial del poder 

- Àrea de recerca 
 
Modalitat: presencial, teletreball i torns 
 
SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT I DE L’ACTIVITAT FÍSICA 
 
CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT 
 
Unitats: 

- Subdirecció general de gestió i recursos humans 
 
Modalitat:  presencial i teletreball 
 
INEFC 
 
Unitats: 

- Gerència 
 
Modalitat:  presencial i teletreball 
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SECRETARIA D’ADMINISTRACIONS LOCALS I DE RELACIONS AMB L’ARAN 
 
DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINSITRACIÓ LOCAL 
 
Unitats: 

- Subdirecció de cooperació local 

- Subdirector d’assistència jurídica i innovació a l’Administració local  
 
Modalitat: presencial i teletreball  
 
DELEGACIÓ GOVERN MADRID 
 
Modalitat: presencial i teletreball 
 
PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT 
 
Modalitat: presencial i teletreball 
 
CASA PERPINYÀ 
 
Modalitat: torns i teletreball 
 
ENTITAT AUTONÒMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLICACIONS 
 
Modalitat: torns i teletreball 
 
CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ 
 
Unitats: 

- Serveis generals i administració. 
 
Modalitat: presencial i teletreball 
 
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES 
 
Unitats: 

-  Servei econòmic- administratiu 

-  Servei de polítiques d’igualtat i serveis jurídics 

-  Unitat de comunicació 

-  Unitat informàtica 

- Justificació Pacto de Estado Violencia de Género 

- Servei d’atenció a dones Violència Masclista 
 
Modalitat: presencial i teletreball 
 


