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Pla de contingència per a la reincorporació presencial progressiva del personal al 

Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 

 

En data de 30 de juny de 2020, la Secretaria d’Administració i Funció Pública (SAFP) va 

aprovar la Instrucció 6/2020, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables 

en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb 

motiu del coronavirus SARS-CoV-2. Sobre la base d’aquella, aquest Departament va aprovar 

el 2 de juliol de 2020 el seu Pla de contingència per a l’etapa de la represa, si bé, amb 

posterioritat, arran de l’agreujament de la pandèmia, aquest va quedar suspès amb la nova 

declaració de l’estat d’alarma i la Resolució de la Secretaria PDA/2554/2020, de 16 d’octubre, 

sobre l’aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la 

pandèmia de COVID-19 a Catalunya. 

Amb la fi de l’estat d’alarma el 9 de maig de 2021, la tendència positiva en l’evolució de la crisi 

sanitària i el progressiu augment de la immunitat poblacional, el Departament de Salut, 

mitjançant la Resolució SLT 2048/2021, de 30 de juny, recomana la reincorporació 

progressiva de forma presencial als llocs de treball.  

En aquest nou marc de condicions, la SAFP aprova la Resolució PRE/2107/2021, de 6 de 

juliol, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 1/2021, de 6 de juliol, de mesures 

organitzatives, de prevenció i seguretat per a la reincorporació als centres de treball del 

personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l'emergència sanitària 

per la COVID-19. 

D’acord amb la previsió de la Instrucció 1/2021, els departaments han d’adequar-hi els seus 

plans de contingència i reincorporació progressiva. Un cop duta a terme la consulta amb els i 

les representants dels treballadors mitjançant el Comitè de Seguretat i Salut, i atenent a les 

competències de la Secretaria General del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, 

aprovo les mesures següents incloses en el  

Pla de contingència per a la reincorporació presencial del personal al Departament 

d’Acció Exterior i Govern Obert, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 

 

1. Àmbit d’aplicació 

Aquest Pla és d’aplicació al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, així com a les 

delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l’exterior en tot el que no contradigui 

la normativa dels països d’ubicació respectius. 

Les mesures previstes en aquest Pla han d’inspirar les que es puguin adoptar respecte del 

personal que presta serveis en entitats del sector públic del Departament. 
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2. Règims de prestació de serveis  

En aquesta nova etapa de la pandèmia, la totalitat de la plantilla s’ha de reincorporar al seu 

lloc de treball, si bé podrà combinar la modalitat de prestació de serveis presencial i el règim 

de teletreball. 

La modalitat de teletreball és voluntària, per la qual cosa, qualsevol persona treballadora del 

Departament s’hi podrà acollir sempre que ho sol·liciti i l’hi sigui prèviament autoritzat per la 

persona titular de la seva unitat directiva, d’acord amb l’establert en aquest Pla.   

No poden prestar-se en règim de teletreball els llocs adscrits al Registre del Departament, així 

com els llocs de treball del personal subaltern i de recepcionista, els quals, atenent a les seves 

característiques específiques i els mitjans requerits per desenvolupar-los, no són susceptibles 

de ser exercits en la modalitat de teletreball.  

 

3. Mesures en relació amb la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 

3.1 Per tal de poder acollir-se a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball a partir de 

l’1 de setembre de 2021, cal que els i les treballadores ho sol·licitin al cap de la seva unitat 

directiva amb anterioritat mitjançant un correu electrònic. En el correu hauran de proposar els 

dies que volen realitzar teletreball. 

3.2 Amb caràcter general, s’autoritzarà la prestació de serveis en règim de teletreball fins a un 

màxim de dues jornades diàries setmanals.  

3.3 Excepcionalment, s’autoritzarà la prestació de serveis en règim de teletreball fins a un 

màxim de cinc jornades diàries setmanals en els supòsits següents:  

a) Empleats públics a càrrec de menors de 12 anys, persones dependents o amb discapacitat, 

quan es trobin en situació d'aïllament preventiu i coincidint amb els dies de durada d'aquest 

aïllament. La situació d'aïllament preventiu de la persona en situació de dependència o menor 

s'acredita mitjançant comunicat del centre de gent gran i o discapacitat, centre educatiu o llar 

d'infants, o bé amb la declaració responsable de la persona interessada. Aquesta 

circumstància pot ser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables del personal i 

per la Inspecció General de Serveis de Personal. Aquest supòsit s'aplica igualment en cas de 

tancament de centres educatius, de gent gran o de persones amb discapacitat. 

b) Els i les treballadores públics que per la seva condició de vulnerabilitat siguin especialment 

sensibles amb relació a l'exposició al coronavirus SARS-CoV-2, com a resultat d'una nova 

avaluació individualitzada del risc que ha de realitzar l'àrea de medicina del treball dels serveis 

de prevenció, en la qual cal tenir en compte si s'ha completat la pauta vacunal als efectes 

d'una possible reincorporació presencial. 

3.4 Qualsevol empleat o empleada públic que presti serveis en règim de teletreball- salvant 

l’establert a l’apartat anterior-  ha de reincorporar-se al seu centre de treball amb la màxima 

brevetat possible quan sigui requerit per les necessitats del servei. A aquest efecte, els 

empleats han d’estar disponibles i localitzables durant la seva jornada de treball. 
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3.5 El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball té els mateixos drets i deures 

que la resta del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sense que hi pugui 

haver per aquest motiu cap afectació retributiva ni diferència respecte a les oportunitats de 

formació, de promoció professional ni cap altre dret reconegut al personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat. 

3.6 Les persones que prestin serveis en la modalitat de teletreball han de respectar i aplicar 

la normativa, les instruccions i les recomanacions sobre ciberseguretat, prevenció de riscos 

laborals i protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat. 

3.7 La persona superior jeràrquica de l’empleat públic autoritza i exerceix la supervisió de la 

prestació de serveis en la modalitat de teletreball. Sense perjudici de l’horari obligatori de 9 a 

14 h, el supervisor i l’empleat poden pactar altres franges horàries de disponibilitat per a la 

interconnexió i coordinació, respectant les circumstàncies personals dels empleats públics, 

especialment si tenen persones a càrrec. Igualment, les persones teletreballadores i les 

supervisores han de formalitzar un pla personal de treball en el qual s’han de relacionar les 

tasques que es realitzen en la modalitat de teletreball i els objectius a assolir, així com el règim 

de control i seguiment periòdic dels objectius del treball i l’avaluació periòdica.  

3.8 El/la cap de la unitat directiva autoritza, si escau, el teletreball i ho comunica a la Direcció 

de Serveis per tal que aquesta ho pugui notificar a la persona interessada mitjançant un correu 

electrònic, amb indicació dels dies autoritzats i de la persona supervisora amb qui ha d’aprovar 

el pla personal de teletreball, als efectes de control de jornada i horari.  

L’autorització de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és susceptible de ser 

revocada, amb l’audiència prèvia de la persona afectada, per necessitats dels serveis 

degudament justificades, avaluació desfavorable de la persona supervisora quant als objectius 

fixats o incompliment greu dels compromisos en matèria de seguretat, protecció de dades i 

confidencialitat, sens perjudici de la responsabilitat disciplinària en què s’hagi pogut incórrer. 

El personal que s’incorpori al Departament a partir de l’1 de setembre i que no tingui autoritzat 

el teletreball d’acord amb l’establert en aquest Pla, s’ha d’incorporar en règim de treball 

presencial total i pot sol·licitar al/a la cap de la seva unitat directiva la prestació de serveis en 

règim de teletreball en qualsevol moment.  

 

4. Jornada i horari 

Les jornades prestades en la modalitat de teletreball equivaldran a set hores i trenta minuts -

set hores en període d’estiu- o el que correspongui d’acord amb els criteris d’homogeneïtzació 

de jornades que estableix l’article 15 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris 

de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.  

Es poden prestar jornades diàries que combinin el règim de prestació de serveis presencials 

i el teletreball, amb un mínim de 5 hores presencials continuades. En aquest cas, la jornada 

té consideració de presencial i la suma total de les hores realitzades no pot superar les set 

hores i trenta minuts, o el que correspongui d’acord amb els criteris d’homogeneïtzació de 

jornades. 
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L’horari serà obligatori de 9 a 14 h i flexible la resta. 

Amb caràcter general no s’autoritzarà la prestació de serveis extraordinaris en modalitat de 

teletreball. No es poden realitzar hores extraordinàries no autoritzades prèviament per la 

persona titular de la Secretaria General. 

El control horari del teletreball es durà a terme mitjançant ATRI. Les jornades de teletreball 

s’han de tramitar com a Justificació de no presència / Teletreball, introduint una sola franja 

horària i sense superar la jornada autoritzada.  

 

5. Mesures de prevenció i seguretat als edificis 

A tots els edificis es disposarà de les mesures necessàries per desenvolupar les tasques de 

cada lloc de treball amb total seguretat. Són fonamentalment: mascaretes, guants (només en 

casos d’atenció al públic i quan s’hagi de manipular documents i paquets procedents de 

l’exterior) i gels hidroalcohòlics. 

Cal rentar-se les mans amb aigua i sabó de manera freqüent i sempre abans d’accedir i 

abandonar el lloc de treball. El rentat ha de durar, com a mínim, 20 segons, i s’ha de fer, en 

tots els casos:  

- Abans i després d’anar al WC.  

- Després de tossir, esternudar o mocar-se.  

- Abans de menjar.  

- Abans de començar a manipular aliments.  

- Després de manipular deixalles o escombraries.  

- Després d’embrutar-se les mans.  

El personal que porti guants ha de rentar-se les mans abans de posar-se’ls i immediatament 

després de treure-se’ls. 

El personal ha de procurar mantenir la distància de seguretat de 2 metres i utilitzar sempre la 

mascareta dins de les instal·lacions del centre de treball.  

El personal que realitza tasques d’atenció al públic ha d’utilitzar mascareta FFP2; no obstant 

això, si hi ha mitjans de protecció col·lectiva com mampares i es garanteix la distància de 

seguretat pot utilitzar mascaretes quirúrgiques.   

Totes les plantes disposen de cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a paperera 

per llençar tovalloles i/o mocadors d’un sol ús. L’existència de material de rebuig, com ara 

ampolles de gel buides, guants ja utilitzats o estris no desinfectats i no reutilitzables implica la 

recollida periòdica i el tractament segur d’aquests materials. 

Queda garantida la distància de seguretat (1,5 metres) en tots els llocs de treball, els quals 

en algun cas s’han mogut en l’espai per tal de garantir aquesta distància, o bé han estat 

separats de la resta amb mampares quan l’espai no ha permès una altra solució. Aquesta 
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distància s’ha de respectar en tots els casos, i es recorda que cap persona treballadora té 

permès moure el mobiliari. 

Les sales de reunions indicaran l’aforament màxim en cada cas.  

Les zones d’office tenen un aforament màxim indicat de manera visible juntament amb unes 

instruccions de neteja per al personal que les utilitzi.  

Les fonts d’aigua es mantindran obertes, encara que no està permès beure’n directament.  

Excepcionalment, el personal que hagi d’esmorzar o dinar al centre de treball pot fer-ho al seu 

lloc de treball amb el degut respecte pels companys i seguint les instruccions al respecte del 

Servei de Règim Interior, Obres i Manteniment. 

Els ascensors poden utilitzar-se només excepcionalment per motius justificats de salut o bé 

per transport d’elements pesants, amb un aforament màxim d’una persona i sempre amb l’ús 

de mascareta. A les escales s’ha d’utilitzar la mascareta. 

Cal deixar sempre que sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes 

el mínim possible.  

A nivell de ventilació es recolliran les indicacions de la Instrucció 1/2021 i de la normativa 

establerta en cada moment. 

Resten prohibides les visites externes no relacionades amb la feina. 

Els i les empleades públics tenen el deure d’autoprotecció amb motiu de la seva reincorporació 

presencial al centre de treball: control de símptomes compatibles amb la COVID-19, respectar 

els aïllaments preventius, ús de la mascareta, higiene de mans, mantenir la distància 

interpersonal i altres mesures higièniques que s’estableixin segons les indicacions de 

l’autoritat sanitària. 

Les mesures de prevenció i seguretat adoptades s’han de fer extensives a altres persones 

que accedeixin al centre de treball (visites, proveïdors, treballadors d’empreses d’obres o 

serveis, contractistes o treballadors autònoms).  

 

6. Formació 

Es realitzarà de forma prioritària mitjançant l’ús de les tecnologies digitals.  

La realització d’activitats formatives de forma presencial té caràcter excepcional i s’ha de 

garantir una distància de seguretat no inferior a 1,5 metres.  

 

7. Reunions 

Amb caràcter general les reunions de treball es realitzaran amb les eines i solucions digitals 

corporatives de la Generalitat de Catalunya.  

En les reunions que s’hagin de celebrar presencialment s’han d’aplicar les mesures de 

seguretat i higiene d’acord amb el que preveu aquest Pla.  
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8. Viatges 

Es limiten els viatges a aquells que es considerin imprescindibles.  

El personal de les delegacions pot viatjar respectant en tot cas les ordres de les autoritats del 

país respectiu en cada moment, comunicant-ho prèviament a la Direcció de Serveis. 

 

9. Mesures en relació amb el gaudiment de vacances i permisos 

Les vacances amb caràcter general s’han de gaudir, d’acord amb les necessitats dels serveis, 

de l’1 de juliol al 30 de setembre. Excepcionalment, es poden autoritzar fora d’aquest període 

pel secretari general, sempre que les necessitats del servei ho permetin. 

Les hores d’assumptes personals s’han de gaudir de manera esglaonada per evitar la 

concentració de permisos a final d’any i se n’autoritzarà el gaudiment sempre que les 

necessitats del servei ho permetin.  

 

10. Dret a la desconnexió  

Les persones treballadores tenen dret a la desconnexió de la feina.  

La jornada i horari obligatoris de 9 a 14 h són els generals establerts per a tot el personal, 

sense perjudici d’altres franges que es puguin pactar entre supervisor/a i empleat/ada en 

règim de teletreball, per tal de reunir-se, parlar i comunicar-se sobre qüestions relacionades 

amb la feina.  

Fora de la jornada i horari obligatoris de 9 a 14 h, o de les franges pactades en el seu cas 

entre supervisor/a i empleat/ada en cas de teletreball, no es pot requerir cap persona 

treballadora sense avís previ amb una antelació d’almenys mitja hora per correu electrònic o 

missatge per Teams, i mai abans de les 7.30 h ni més tard de les 19 h. 

En cas que la persona treballadora disposi de telèfon de l’empresa i/o tingui atribuïda una 

jornada de dedicació especial, se li pot trucar per telèfon fora de la jornada i horari obligatoris 

i/o de les franges pactades en cas de teletreball, amb un missatge previ al telèfon, però mai 

abans de les 7.30 h o després de les 19 h, sense perjudici de supòsits d’urgència justificada. 

Aquestes previsions han d’intentar aplicar-se també en el cas del personal eventual i del 

personal directiu del Departament. 
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11. Mesures de prevenció en relació amb persones que puguin presentar símptomes 

compatibles amb la COVID-19  

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19, estiguin en aïllament 

domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per 

haver tingut contacte estret amb alguna persona amb la COVID-19 no han d’acudir al seu 

centre de treball.  

Si un empleat o empleada que es troba en el centre de treball comença a tenir símptomes 

compatibles amb la malaltia, s’ha d’assegurar de dur ben posada la mascareta i seguir les 

recomanacions que li siguin indicades fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un 

professional sanitari.  

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de donar-ne avís 

al/a la superior jeràrquic/a i als serveis de prevenció, contactar immediatament amb el sistema 

públic de salut i seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d’aïllament 

domiciliari d’acord amb els protocols aprovats per l’autoritat sanitària.  

Les persones en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19, les que estiguin 

en període de quarantena domiciliària, o mentre es dictamina sobre els seus símptomes, 

prestaran serveis en règim de teletreball sempre que el seu estat de salut ho permeti. Els 

serveis de prevenció s’hi poden posar-se en contacte per avaluar i fer el seguiment de la seva 

situació. 

 

12. Vigència 

Aquest Pla de contingència per a la reincorporació presencial del personal al Departament 

d’Acció Exterior i Govern Obert deroga el Pla de contingència anterior, de 2 de juliol de 2020, 

i entra en vigor des del moment de la seva signatura i fins a la seva derogació o modificació, 

en funció de la situació epidemiològica del coronavirus SARS-CoV-2 i d’acord amb les 

instruccions de la Secretaria d’Administració i Funció Pública. 

 

El secretari general 
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