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Nota informativa  

 

Relativa a noves mesures al personal davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a 

Catalunya  

 

 

Antecedents  

 

En data 1 d’octubre de 2020 aquesta Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics 

va dictar nota informativa relativa a la nota sobre la situació del personal de l’Administració de 

la Generalitat de Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19 dictada per la 

Secretaria d’Administració i Funció Pública.  

 

Posteriorment aquesta nota es va modificar en data 14 d’octubre de 2020 pel que fa el 

procediment i a la presentació de documentació justificativa.  

 

Ates la situació de rebrot de pandèmia COVI-19 es dicta la  Resolució SLT/2546/2020, de 15 

d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció 

del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya; modificada per la 

Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre. 

 

L’esmentada Resolució preveu la necessitat de promoure les mesures organitzatives i 

tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el 

treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la 

mobilitat és imprescindible, com horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o 

similars, i que, quan no sigui possible prioritzar el treball a distància, preveu que cal adoptar 

mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment 

de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de 

proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del 

risc. 

 

En data 16 d’octubre de 2020 es dicta Resolució sobre l’aplicació de noves mesures al 

personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya de la 

Secretària d’Administració i Funció Pública.  

 

En l’esmentada resolució s’estableix que són aplicables la totalitat de les mesures establertes 

a la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat 
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aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. (llevat punt 5.1. i 5.2.).  

 

Així mateix s’amplia els supòsit de fet de gaudiment del permís de conciliació en el sentit 

d’incorporar als empleats/des públics que tinguin al seu càrrec persones dependents.  

 

Es considera oportú emetre aquesta nota informativa al respecte als efectes d’aclarir la seva 

aplicabilitat als empleats i empleades públiques dels Serveis Penitenciaris.  

 

1.- Mesures de caràcter organitzatiu als centres penitenciaris  

 

Els centres penitenciaris poden establir mecanismes de flexibilitat horària, en cas que sigui 

estrictament necessari, es podran reorganitzar torns horaris així com modificar els horaris de 

prestació de la jornada. 

 

Els mecanismes de flexibilitat horària previstos a la Instrucció 6/2020 no es poden concedir 

de manera simultània a més d’una persona pel mateix fet causant.  

 

Gaudiran de preferència en l’aplicació dels mecanismes de flexibilitat horària els col·lectius 

els empleats/des públics que estiguin a càrrec de menors de 14 anys o persones dependents. 

 

2.- Empleats i empleades públics inclosos en els grups vulnerables davant la infecció 

de la COVID-19  

 

Resultarà d’aplicació el punt 7.1 de la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació 

progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al 

personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus 

SARS-CoV-2. 

 

Així doncs aquest col·lectiu prestarà serveis d’acord amb l’avaluació individualitzada de risc i 

conforme les mesures específiques indicades per prevenció de riscos laborals.  

 

En cas que no sigui possible la prestació de serveis, s’informarà confidencialment a la persona 

afectada de la situació d’aïllament a efectes laborals i s’informarà al sistema públic de la salut 

per tal que passin a la situació d’incapacitat temporal, que serà considerada com a assimilada 

a accident de treball als efectes de la prestació econòmica d’incapacitat temporal, o la que 

correspongui d’acord amb la normativa de la Seguretat Social. 
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3.-Empleats i empleades públics contagiats amb la COVID-19  

 

Els empleats/des públics que han estat contagiats amb la COVID-19 i els que hagin de fer 

aïllament domiciliari restaran en situació d’incapacitat temporal amb la consideració 

excepcional de situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació 

econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social. 

 

Pel que fa al seguiment dels contactes estrets en l’àmbit laboral s’aplicarà el protocol 

d’actuació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.  

 

4.- Empleats i empleades públics que tenen al seu càrrec menors que han estat 

confirmats amb COVID-19. 

 

En aquest supòsit aquests empleats/des que han de fer aïllament domiciliari com 

qualsevol altre cas de contacte estret i en base a l’article 5 del RDL 6/2020, de 10 de març, 

en la redacció donada pel RDL 28/2020, de 22 de setembre,  es considerarà aquest període 

d’aïllament situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació 

econòmica d’incapacitat temporal a la Seguretat Social  

 

La data d’inici de la incapacitat temporal serà la data en la qual s’acordi l’aïllament, restricció 

o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb 

posterioritat a aquesta data. 

 

D’acord amb això, en aquests supòsits l’empleat o empleada haurà de tramitar la incapacitat 

temporal corresponent i comunicar-ho al centre penitenciari.  

 

5.- Empleats i empleades públics que tenen al seu càrrec menors de 12 anys o persones 

en situació de dependència que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb 

la COVID-19 que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb COVID-19. 

 

5.1 Mesures de flexibilitat  

L’esmentada nota de la Secretaria de Funció Pública així com en la Resolució de la Secretària 

d’Administració i Funció Pública preveu expressament l’aplicació de qualsevol sistema de 

flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials quan per la naturalesa de les 

funcions no es pugui realitzar teletreball.  
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En el cas dels serveis penitenciaris es donarà preferència a les mesures establertes en 

aquest apartat, per tant, escaurà realitzar les adaptacions oportunes en els horaris per poder 

flexibilitzar el règim horari en els empleats que es trobin en aquesta situació. 

En aquest supòsit s’inclou el temps que transcorre des del tancament del centre educatiu o 

llar d’infants, inclòs el tancament de grups-classe- fins que es completa el període de 

quarantena. La situació d’aïllament preventiu de la persona en situació de dependència o del 

menor s’acredita mitjançant un comunicat del centre de gent gran i discapacitat, centre 

educatiu o llar d’infants, o bé amb una declaració responsable de la persona 

interessada i podrà ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part 

de la Inspecció General de Serveis de Personal.  

 

D’acord amb això, l’empleat o empleada que sol·liciti acollir-se a aquestes mesures haurà 

d’acreditar-ho presentant la comunicació del centre educatiu o bé realitzant una declaració 

responsable.  

 

5.3 Permís per conciliació  

Això no obstant, si no resulta possible l’adequada atenció de la persona en situació de 

dependència o del menor a càrrec, es podrà sol·licitar el permís per conciliació previst al 

punt 8.2 de la Instrucció 5/2020, amb les mateixes condicions i requisits que s’hi estableixen. 

Aquest permís retribuït es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball 

sempre que s’acrediti que no pot atendre’s adequadament la persona en situació de 

dependència o el menor a càrrec. 

L’esmentat permís per conciliació el qual es troba previst ja en la normativa de personal, 

concretament, a l’article 48 j) Per temps indispensable per complir un deure inexcusable de 

caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral 

del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

Podran gaudir d’aquest permís els empleats/des públics amb fills/es menors de 12 anys i/o 

persones dependents a càrrec que hagin de fer aïllament i no estan contagiats amb COVID-

19 i hauran d’acreditar com s’ha indicat anteriorment el tancament del centre de gent gran i 

discapacitat, centre educatiu o llar d’infants.  

 

Requisits pel gaudiment del permís (s’ha de complir un o l’altre no són acumulatius):  

 

a) Famílies monoparentals  
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o  

b) L’altre progenitor/a presti serveis presencials a jornada complerta en el sector públic 

o privat  

 

Procediment:  

 

i. Les persones interessades han de presentar sol·licitud formalitzada de gaudiment del 

permís per conciliació a l’Oficina de Personal del seu centre d’adscripció.  

 

ii. Documentació necessària que cal adjuntar:  

 

iii. Declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap 

persona que pugui fer-se càrrec dels fills/es o de les persones dependents.  

 

iv. Acreditació de documentació de fills/es en què consti data de naixement.  

En el cas de persones dependents acreditació de la dependència.  

 

v. Adjuntar volant de convivència. (aquesta documentació també l’han d’aportar 

les famílies monoparentals)  

 

vi. Certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones 

adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten 

serveis.  

 

vii. En el cas de famílies monoparentals aportar el títol acreditatiu vigent.  

 

viii. Acreditació del tancament del centre de gent gran i discapacitat, centre educatiu o 

llar d’infants o declaració responsable 

 

ix. En el cas de conviure amb persones dependents aportar declaració responsable 

en què es faci constar que no disposa de cap cuidador/a. 

 

III. El permís es podrà començar a gaudir des del moment en què es faci la sol·licitud i 

es presenti declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap 

persona que pugui fer-se càrrec dels fills/es.  

 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

 

6 

La persona interessada disposarà de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 

sol·licitud per aportar la resta de documentació acreditativa que s’estableix en aquesta nota, 

sens perjudici, que si es considera oportú es requereixi documentació complementaria a les 

persones interessades.  

 

En el supòsit que no es presenti la documentació el temps gaudit de permís es considerarà 

absència indeguda i s’haurà de recuperar el temps gaudit indegudament.  

  

IV. Les persones sol·licitants no caldrà que aportin la documentació referenciada en el punt II 

que ja es trobi en poder de la Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics.  

 

La durada d’aquest permís serà des del tancament del centre de gent gran i discapacitat, 

centre educatiu o llar d’infants, inclòs el tancament de grups-classe- fins que es completa el 

període de quarantena. 

 

Aquestes mesures indicades s’entenen que també resulten d’aplicació en situacions de 

tancaments de centres educatius i llars d’infants des de l’inici del curs escolar. 

 

 

Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics  

 

Barcelona, 23 d’octubre de 2020  


