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MESURES A ADOPTAR EN ELS CENTRES DE TREBALL DE L’AJ UNTAMENT DE 
VALÈNCIA AMB MOTIU DEL BROT EPIDÈMIC COVID-19 

 
 
La situació generada per l'evolució del coronavirus COVID-19 ha suposat l'adopció de 
mesures de contenció extraordinàries per les autoritats de salut pública, requerint, a 
més, l'adopció d'altres mesures que conjuminen la protecció de la salut dels empleats 
i les empleades públiques amb l'adequada prestació dels servicis públics. 
 
Les presents mesures de caràcter organitzatiu tindran el caràcter temporal que 
determinen les indicacions de les autoritats competents. Les previsions contemplades 
en la present instrucció s'estableixen sense perjudici de la subjecció de tot el personal 
a les necessitats del servici i de la seua disposició, quan se'ls requerisca, per a la 
prestació dels servicis públics encomanats a este Ajuntament. 
 
 
Primera. Situació d'aïllament. 
 
Conforme el que es disposa en el Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual 
s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de 
la salut pública, (article cinquè) tenen la consideració excepcional com a situació 
assimilada a Accident de Treball els períodes d'aïllament o contagi de les persones 
treballadores a conseqüència del virus COVID-19. 
 
Article cinquè. Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de 
treball dels períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores a 
conseqüència del virus COVID-19. 
«1. A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, 
situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica 
d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d'aïllament o 
contagi de les persones treballadores provocat pel virus COVID-19. 
2. En tots dos casos la duració d'esta prestació excepcional vindrà determinada pel 
comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta. 
3. Podrà causar dret a esta prestació la persona treballadora per compte propi o alié 
que es trobe en la data del fet causant en situació d'alta en qualsevol dels règims de 
Seguretat Social. 
4. La data del fet causant serà la data en la qual s'acorde l'aïllament o malaltia del 
treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s'expedisca amb posterioritat a 
eixa data.» 
 



 

 

 

 

 

Segona. Mesures de conciliació familiar 
 
Durant els dies de vacances escolars amb motiu de la festivitat de Falles, es declara 
la excepcionalitat prevista en l’article 19 de l’Acord Laboral i Conveni Colectiu. 
 
 
Tercera. Atenció al públic. 
 
En els servicis d'atenció al públic es prioritzarà l'atenció telefònica i telemàtica. Per al 
cas d'atenció presencial, s'establiran, si fóra necessari, els torns imprescindibles per a 
garantir la prestació del servici. 
 
S'hauran d'extremar les mesures d'higiene recomanades per la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública i el Ministeri de Sanitat: 
 
1. En cas de patir una infecció respiratòria, evitar el contacte pròxim amb unes altres 
persones. 
2. En tossir o esternudar cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un 
mocador d'un sol ús. 
3. Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. 
4. Llavar-se les mans sovint amb aigua i sabó durant almenys 15 o 20 segons. 
5. Mantindre una distància de 1,5 metres amb la ciutadania. 
 
A més, per a aquelles circumstàncies que així ho aconsellen es dotarà al personal de 
guants d'un sol ús. Així mateix, es dotarà de mascaretes de protecció en aquells 
servicis de l’Àrea de Protecció Ciutadana que se considere necessari, així com el 
personal del Servici de Benestar Social que realitze visites domiciliaries. 
 
Es recomana als treballadors i les treballadores que en cas de sospita de patir els 
símptomes de malaltia per coronavirus, han de contactar amb el telèfon 900300555 o 
112, evitant acudir als centres sanitaris per a evitar la seua col·lapse. 
 
 
Quarta. Cursos i activitats formatives. 
 
Es posposen els cursos i activitats formatives de caràcter presencial convocats, 
valorant-se la utilització de mitjans telemàtics com a alternativa, quan això resulte 
possible. 
 
 
Quinta. Proves selectives. 
 
Es posposen la celebració de proves selectives el nombre d'instàncies de les quals 
presentades per a la participació en els corresponents processos siga superior a 125. 
 
 
 



 

 

 

 

 

Sisena. Viatges. 
 
Es posposen tots aquells viatges de treball que no siguen imprescindibles per a la 
normal prestació de servicis essencials. 
 
 
Setena. Reorganització de torns. 
 
Si a conseqüència dels supòsits previstos en esta instrucció fora necessària la 
reorganització de torns, cada Unitat Administrativa dins del seu àmbit organitzatiu 
proposarà la determinació d'estos. 
 
 
Huitena Seguiment. 
 
Es crea la Comissió Permanent de Seguiment que estarà integrada pel Servici de 
Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals, el Servici de Personal i els i les 
Delegades de Prevenció, amb la comesa de valorar l'evolució del brot epidèmic i la 
revisió de les mesures a adoptar en cada moment. A este efecte es mantindrà en 
contacte continu amb l'Autoritat Sanitària competent. 
 
 
 
 
 
València, 12 de març de 2020 


