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ANNEX 5 
 

 
 

MESURES DE FLEXIBILITAT I REORGANITZACIÓ INTERNA EN ELS SERVEIS 
PRESENCIALS 

 
Per a les activitats i els serveis públics que s’hagin de realitzat de manera presencial 
s’habiliten les mesures de reorganització interna i flexibilitat horària amb la finalitat de 
minimitzar els riscos per a la salut del personal  i garantint sempre les mesures de seguretat. 
 
En funció de l’activitat o servei a prestar i sempre d’acord amb la correcta prestació dels 
serveis, s’apliquen: 
 
- la modalitat de teletreball parcial amb la possibilitat de limitar la prestació presencial a la 
setmana,  
- establiment de torns,  
- fixació temporal d’horaris obertura al públic 
- flexibilització de l’horari d’entrada i sortida 
- adequació, si escau, de l’horari de permanència obligada 
 

Cada unitat orgànica, en funció de les necessitats corresponents, podrà determinar la 

prestació de serveis de caràcter presencial, que haurà de comunicar amb suficient antelació 

a la Direcció de Serveis, garantint el compliment de les ràtios de personal de treball simultani 

i mitjançant aplicació de les mesures de reorganització interna necessàries, d’acord amb les 

fases d’aplicació per a cada territori i el que estableix la Instrucció 5/2020. Es garanteix 

l’ocupació mínima d’acord amb les diferents fases establertes. Aquest annex s’actualitzarà 

d’acord amb les necessitats dels serveis. 

Les activitats i els serveis públics presencials són les següents: 
 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals  
S’estableixen torns i modalitat de teletreball parcial amb la limitació de la prestació presencial 
setmanal (amb la garantia de cobertura diària de la medicina del treball) 
 
Personal d’Arxiu  serveis centrals (servei de préstec i transferències documentals) 
S’estableixen torns i modalitat de teletreball parcial amb limitació de la prestació presencial 
setmanal de dos dies a la setmana, flexibilitat en l’horari d’entrada i sortida, establiment del 
període de quarantena de 10 dies per la gestió de la documentació. 
 
Àrea TIC 
Presència diària en règim de torns i teletreball parcial per suport remot 
 
Coordinació territorial i projectes integrals 
S’estableix: modalitat de treball presencial combinat amb teletreball parcial d’acord amb els 
necessitats dels serveis  
 
Serveis transversals (manteniment, logística i magatzem) 
Flexibilitat horària i règims de torns 
 
Xofers dels serveis de representació 



 
 

2 
 

(assistència als/a les consellers/eres i secretaris/àries generals, als delegats/ades territorials 
del Govern de la Generalitat, al secretari general del Departament d’Interior, al director 
general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, al secretari de mesures penals, 
reinserció i atenció a la víctima i pels càrrecs de l’autoritat sanitària) 
 
Es mantenen els torns d’acord amb els calendaris aprovats, flexibilitat en l’horari d’entrada i 
sortida en funció dels serveis. En la mesura del possible s’han d’evitar els trajectes 
innecessaris i les esperes llargues a la sala de descans. I si no hi ha servei previst, restarà 
en actiu però des del domicili, fins que se li encomani algun servei.  
 
Gerència de Serveis Comuns del Districte Administratiu (seguretat, logística, arxiu, 
atenció al públic i registre, serveis de manteniment)  

- Oficina d’Atenció Ciutadana i Registre: s’estableixen les pautes aprovades pel PROCICAT 
del Pla d’Actuació de la Direcció General d’Atenció Ciutadana 

 - Organització Documental i Arxiu: s’estableixen l’escaneig de documents per minimitzar la 

circulació de documentació, període de quarantena de 10 dies per la documentació que 

ingressa a l’arxiu, torns de persones que controlen la col·locació de capses als dipòsits 

- Per la resta de personal no inclòs en algun dels apartats anteriors: s’estableix flexibilitat 
horària, règim de torns i teletreball parcial combinada amb prestació presencial 

Direcció General d’Atenció Ciutadana 
Oficines d’Atenció Ciutadana i Registre  
 
Segons el territori en què estigui l’oficina i la fase de desescalada en què es trobi i d’acord 
amb el Pla d’Acció de la Direcció General d’Atenció Ciutadana, aprovat pel PROCICAT, 
s’estableixen: 

Atenció presencial amb cita prèvia per informació de serveis i tràmits, assistència a la 

tramitació, registre de documents i recollida de documentació implantació, emissió de 

certificats digitals. L’atenció podrà ser presencial o remota per part del personal que estigui 

en modalitat de teletreball. Per obtenir cita prèvia hi haurà telèfons específics o bé en 

autoservei a través el web gencat. S’estableix modalitat de teletreball combinat amb treball 

presencial per torns entre l’equip de personal informador i també de l’equip de gestió interna. 

L’equip que tingui el torn d’atenció presencial tindrà permanència obligatòria durant tota la 

jornada laboral atenent a la planificació establerta per l’equip de direcció de l’OAC per donar 

cobertura a tot l’horari d’obertura de l’OAC. Si escau i en funció de la demanda de cada OAC, 

es poden aplicar mesures de flexibilitat horària per reduir el temps d’exposició del personal 

sempre que es garanteixi el nivell de servei adequat. 

Direcció General de Difusió 
Incorporació presencial parcial combinada amb modalitat de teletreball d’acord amb les 
necessitats dels serveis 
 
-Personal de manteniment (sales d’exposicions del Palau Robert) 
S’estableixen torns garantint la prestació dels serveis  
 
-Serveis amb obertura autoritzada (sales d’exposicions del Palau Robert) 
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S’estableix fixació temporal d’horari d’obertura al públic 
 
-Delegacions Territorials del Govern de la Generalitat:  
a) Oficina del/de la delegat/ada 
b) Atenció ciutadana i Registre (pautes del PROCICAT del Pla d’Actuació de la DGAC) 
c) Servei de Règim Interior 
d) Servei de Joc i Espectacles 
e) Serveis Comuns 
 
S’estableixen torns, flexibilitat horària, teletreball parcial amb prestació presencial d’acord 
amb les necessitats dels serveis 
 


