
Sol·licitud de permís per deures inexcusables de caràcter públic en el marc de la 
Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i 
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

Dades personals 
Cognoms i nom DNI 

Vinculació administrativa Unitat o secció 

Servei / Sub-direcció General Unitat directiva 

Declaració responsable amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2
D’acord amb la Instrucció 3/2020, de 13 de març, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública i amb la Instrucció 2/2020, de 18 
de març, per la qual s’estableixen mesures organitzatives adreçades al personal de serveis penitenciaris del Departament de 
Justícia, declaro que:  

 Tinc diagnosticada una alteració del sistema immunitari 

 Tinc diagnosticada una malaltia crònica (cardiovascular, hipertensió, pulmonar, renal, diabetis, entre d’altres) o obesitat mòrbida 

 Estic embarassada 

 Disposo del títol de família monoparental 

 En aquests moments estic exercint la custòdia contínua d’un menor de 16 anys (en cas de progenitors divorciats) 

 Convisc amb persones de risc que tenen una de les situacions mencionades en els apartats 1, 2 o 3 d’aquesta declaració 

Signatura

Data 

Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics 

J-
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01

A

(personal adscrit a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima) 
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