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Instrucció de gerència al PAS de noves mesures davant el rebrot de la pandèmia 
de COVID19 a Catalunya 
 
Per Instrucció del gerent el 16 d’octubre es van establir una sèrie de mesures que 
permetien l’adaptació de jornada laboral per tal de minimitzar l’impacte del tancament 
dels establiments de restauració establerts en la Resolució SLT/2546/2020 de 15 
d’octubre. 
 
L’evolució de la pandèmia així com les recomanacions de salut, aconsella ampliar 
aquests mesures per tal de reduir encara més els desplaçaments, reduir l’exposició del 
personal especialment sensible, establir mecanismes de conciliació per a les persones 
amb menors de 12 anys o persones depenent a càrrec en situació de quarantena i, 
ampliar l’horari d’accés al treball per minimitzar la utilització dels transports públics en  
hores de màxima afluència. 
 
Vista a més la resolució de funció pública dictada el 16 d’Octubre de 2020 sobre 
l’aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la 
pandèmia de COVID-19 a Catalunya, adreçada als Departaments i organismes 
autònoms de la Generalitat de Catalunya i, inspiradora les que siguin aplicables, 
com el mateix text expressa, per al sector públic adscrit als departaments de la 
Generalitat. 
 
Es creu oportú dictar una nova resolució dirigida al col·lectiu de PAS, adaptada a la nova 
situació que incorpora les mesures establertes en la Instrucció del 16 d’octubre, que 
resta derogada. 
 
 
Adaptacions de la jornada  
 
1. El personal que realitza jornada partida pot realitzar jornada continuada tots els dies 

de la setmana. 
 

2. El personal que ocupa llocs de treball que es poden desenvolupar de forma no 
presencial: 
 
− Pot combinar l’activitat presencial i a distància els dies que ha de treballar 

presencialment. En aquest cas, l’activitat presencial no pot ser inferior a 5 hores 
diàries.  

− Pot ampliar el nombre de dies de teletreball fins a 4 setmanals. 
− En el cas de formar part del col·lectiu de persones especialment sensibles al 

COVID 19 en els termes establerts per les autoritats sanitàries, podrà ampliar el 
nombre de dies de teletreball fins a 5 setmanals. 

 
3. L’horari de treball del personal amb jornada partida o jornada continuada de matí 

podrà iniciar-se a les 7:00 hores. 
 

4. L’horari d’entrada i, per tant, de sortida al treball del personal que realitzada jornada 
de tarda, podrà flexibilitzar-se amb l’objectiu  d’evitar, en la mesura del possible, l’ús 
del transport públic en franges de màxima afluència i sempre i quan no interfereixi 
amb l’horari de prestació de serveis establert. 
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5. En tot cas, les adaptacions previstes en els punts anteriors s’hauran d’establir de 
comú acord amb la persona responsable del servei que només podrà denegar-les si 
afecten a la prestació i qualitat dels serveis de la unitat. 

 
6. Els responsables dels serveis podran adaptar, i per tant reduir, l’horari d’atenció 

presencial als usuaris del servei, podent així adaptar el mateix a les necessitats de 
flexibilitat del personal, sempre que la mesura sigui proporcional al nivell d’afluència 
real d’usuaris, no tingui implicacions en la qualitat i la eficiència del servei, i vagi 
acompanyada de mesures complementàries que assegurin per altres mitjans 
aquesta atenció en horari no presencial. 
 

7. Els empleats 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, prestaran serveis en règim de teletreball amb l’aplicació de qualsevol 
sistema de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials. La situació 
d’aïllament preventiu de la persona en situació de dependència o del menor 
s’acredita mitjançant comunicat del centre de gent gran i discapacitat, centre 
educatiu o llar d’infants o bé amb la declaració responsable de la persona 
interessada. Aquesta circumstància podrà ésser objecte de verificació pels òrgans o 
serveis responsables del personal. 
 
En el cas que, per la naturalesa de les funcions del lloc de treball, no es puguin 
prestar serveis en règim de teletreball s’aplicaran els sistemes de flexibilitat horària 
previstes en l’Acord de Consell de Govern CG/2020/05/04, de 2 de juliol, pel qual 
s’aprova la fase de represa del Pla de Desconfinament. Si tot i així no resulta 
possible l’adequada atenció de la persona en situació de dependència o del menor 
a càrrec, s’autoritzarà un permís retribuït per conciliació. Aquest permís es concedirà 
prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap 
persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents. A la 
sol·licitud caldrà adjuntar el volant de convivència i el certificat de l’empresa o 
organisme en el que presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili 
amb indicació dels horaris en què presten serveis. Aquest permís 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. En cas d’incompliment dels requisits s’haurà de requerir la recuperació 
horària de les jornades no treballades, sens perjudici de la responsabilitat 
disciplinària en què s’hagi pogut incórrer. 
 

8. Els empleats públics que, com a resultat de l’avaluació individualitzada del risc 
prevista per l’autoritat sanitària, un cop valorats pels serveis de prevenció de riscos 
laborals, tinguin la consideració de personal especialment sensible davant la infecció 
per SARS-CoV-19, prestaran serveis mitjançant la modalitat de teletreball. Quan 
aquest empleats estiguin adscrits a serveis que s’han de prestar presencialment, en 
funció de l’informe de valoració, es reincorporaran al seu lloc de treball amb les 
mesures específiques indicades pels serveis de prevenció. 
 

9. Es consideren no teletreballables els llocs de treball dels àmbits de consergeria, 
manteniment i tallers i laboratoris. 
 
En el cas de serveis d’atenció a l’usuari de biblioteques, tic i punts d’atenció a 
l’estudiantat es podrà fer teletreball sempre i quan s’asseguri l’horari d’atenció 
presencial adaptat per part del cap a la nova situació (veure punt 6).  
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Les mesures descrites en aquesta instrucció poden ser aplicables de forma immediata, 
sempre que siguin pactades amb el responsable del servei. En tot cas s’insta a tots els 
caps a establir els processos necessaris de consulta i reorganització, amb l’objectiu que 
siguin de plena aplicació en un termini màxim de 2 dies laborables a comptar des de la 
seva publicació. 
 
Aquesta instrucció substitueix a la instrucció del 16 d’octubre de 2020 i estarà en vigor 
mentre estiguin vigents les condicions establertes en la resolució SLT/2546/2020 de 15 
d’Octubre o, en el seu defecte, es revoqui expressament. 
 
 
El gerent, 
 
 
 
 
 
 
Xavier Massó Pérez. 
 
  
24 d’Octubre 2020 
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