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Nota informativa  

 

Referent a la situació del personal que gaudia de permís per deures inexcusables pe motiu 

del coronavirus SARS-CoV-2 

 

Antecedents  

 

La Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives 

l'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu 

del coronavirus SARS-CoV-2, dictada per la Secretaria d’Administració i Funció Pública del 

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública establia que els empleats públics 

que prestessin serveis essencials o estratègics amb alteració del sistema immunitari o 

malalties cròniques (cardiovasculars, hipertensió, pulmonar, renal, diabetis, entre 

d'altres), obesitat mòrbida i empleades embarassades se’ls concedia permís per deures 

inexcusables. 

 

Això no obstant, aquesta Instrucció ha quedat sense efectes per l’aprovació 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. 

(entrada en vigor el dia 24.5.2020) 

 

Així doncs, arran de l’aprovació d’aquesta Instrucció decauen els permisos per deures 

inexcusables pels empleats públics especialment sensibles.  

 

Això no obstant, existeix la previsió que aquestes empleats, com a resultat de l’avaluació 

individualitzada del risc prevista per l’autoritat sanitària, un cop valorats pels serveis de 

prevenció de riscos laborals es reincorporin al seu lloc de treball amb les mesures 

específiques indicades pels serveis de prevenció. En cas que no sigui possible 

s’habilitaran fórmules com  les atribucions temporals de funcions diferents a les pròpies del 

lloc ocupat per reforçar altres unitats o serveis o mecanismes de posada a disposició com 

encàrrecs de funcions concrets i específics tot i que no siguin propis dels llocs que s’ocupen, 

sempre que siguin funcions adequades al seu cos, escala o categoria, i sense minva en les 

retribucions. En darrer cas, 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. 

 

L’apartat 9.3 d’aquesta Instrucció estableix que els empleats públics que gaudien d’un permís 

per deures inexcusables de caràcter públic s’han de reincorporar a la prestació de serveis, ja 
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sigui presencialment o en la modalitat de teletreball, de conformitat amb el que s’estableixi 

al Pla de contingència i reincorporació progressiva. La reincorporació s’ha de fer 

efectiva en el moment d’aprovar-se el Pla de contingència i reincorporació progressiva i, 

com a màxim, l’1 de juny de 2020, amb excepció de les persones adscrites a serveis o unitats 

que han de reiniciar necessàriament les seves activitats en funció de la fase en què es troba 

el territori de destinació. 

 

Situació de les persones que es troben gaudint d’un permís per deures inexcusables: 

 

D’acord amb l’exposat, les persones adscrites a centres penitenciaris que troben gaudint d’un 

permís per deures inexcusables en base a la Instrucció 3/2020, de 13 de març, es mantindran 

en aquesta situació fins que se’ls realitzi l’avaluació individual de risc. Així doncs, no 

s’hauran de reincorporar al seu lloc de treball de forma immediata, sinó que es reincorporaran 

un cop tinguin feta l’avaluació individualitzada de risc i conforme les mesures específiques 

indicades per prevenció de riscos.  

 

El Servei de Gestió de Recursos Humans comunicarà directament al Servei de Vigilància de 

la Salut les persones que es troben en aquest supòsit per tal que facin l’avaluació 

individualitzada, per tant, les persones en aquesta situació no cal que sol·licitin l’avaluació de 

risc, sens perjudici, que si des del Servei de Vigilància de la Salut es considera necessari, es 

requereixi a la persona interessada documentació complementària.  

 

En canvi les persones que consideren que es poden ser susceptibles d’ésser considerats 

empleats públics especialment sensibles i no estaven gaudint del permís de deures 

inexcusables ha d’adreçar-se per correu electrònic al Servei de Vigilància de la salut 

(ubsciutatjusticia.dj@gencat.cat), adjuntant les seves dades personals (nom i cognoms, DNI, 

telèfon i adreça de correu electrònic de contacte, centre de treball i categoria laboral, i també 

qualsevol altre informació que consideri rellevant), així com la informació mèdica de que 

disposi. En el tema del correu s’ha d’especificar “Treballador sensible”. El Servei de Vigilància 

de la Salut emetrà el corresponent informe on constaran les mesures adients per a la seva 

protecció.   
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