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1.

Exposició de motius

Atesa la situació generada per l’evolució de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19,
el passat mes de març es va aprovar la Instrucció 01/2020, del Servei Català de la Salut
(CatSalut), per la qual s’aprova l’adopció de mesures especials en matèria de salut pública.
Aquesta Instrucció estableix el règim per a l’adopció de mesures específiques als centres de
treball de les entitats proveïdores de serveis sanitaris i sociosanitaris de tot el territori de
Catalunya per tal de garantir el funcionament regular dels serveis públics de salut, i alhora,
preservar la salut dels empleats públics. En aquest sentit, estableix l’adopció de mesures en els
àmbits del temps de treball, l’optimització del personal en plantilla i el reclutament de personal, i
les mesures organitzatives de caràcter preventiu –teletreball i reorganització d’espais de treball.
Amb l’agreujament de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, mitjançant
el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, prorrogat pel Reial decret 956/2020, de 3 de
novembre, s’ha declarat l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel
SARS-CoV-2.
Així mateix, s’ha publicat el Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures
necessàries al territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació
d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.
Es considera que, en el nou context d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, cal
garantir el manteniment de l’assistència sanitària no relacionada amb la COVID-19, de forma
efectiva i amb els recursos humans disponibles i, a la vegada, cal poder disposar dels
professionals sanitaris per a l’activitat urgent i inajornable amb motiu de les necessitats d’atenció
sanitària derivades de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19. Aquesta
compaginació de l’activitat sanitària relacionada amb la COVID-19 amb la preservació de
l’atenció a les persones que tenen altres patologies, s’ha de realitzar d’acord amb els criteris del
Servei Català de la Salut, que marquen l’abast del normal manteniment de l’assistència sanitària
a la població amb els recursos sanitaris disponibles mentre duri l’agreujament de la situació
d’emergència sanitària provocada per la COVID-19. L’activitat, segons estableixen els criteris del
Servei Català de la Salut, s’ha de prioritzar en funció de les càrregues de malaltia i la
morbimortalitat en cada moment.
D’acord amb l’article 11 del Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i la prestació
dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, que preveu les instruccions del
Servei Català de la Salut i que estableix que les entitats proveïdores de serveis sanitaris han de
complir les instruccions que el Servei Català de la Salut dicti en el marc de les seves
competències.
En virtut de les facultats que m’atorguen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya, dicto aquesta Instrucció.
2.

Àmbit d’aplicació

Servei Català de la Salut (CatSalut).
Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
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3.

Objecte

Aprovació de l’adopció de mesures especials en matèria de règim de personal amb motiu de la
situació excepcional d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 per part de les entitats
del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)
4.

Aprovació de mesures especials en matèria de règim de personal

4.1. Marc general
Les entitats del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) han
d’adoptar les mesures especials en matèria de salut pública previstes a l’article 59.2 de la Llei
55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, que
siguin necessàries, pel temps imprescindible i de forma motivada, davant de la concurrència als
centres sanitaris de circumstàncies concretes, les quals impossibilitin el manteniment normal de
l’assistència sanitària a la població amb els recursos sanitaris disponibles.
S’adjunta, com a annex, el model de resolució que, en cas que sigui necessari, ha d’adoptar
l’òrgan de govern o de gestió competent en matèria de recursos humans, segons la distribució
competencial de cada entitat proveïdora. Les mesures a adoptar en relació amb el règim de
personal per garantir l’activitat assistencial comprenen temps de treball, optimització del personal
en plantilla i reclutament de personal, i mesures organitzatives de caràcter preventiu.
4.2. Abast del normal manteniment de l’assistència sanitària no relacionada amb la
COVID-19 i relacionada amb la COVID-19
L’abast del normal manteniment de l’assistència sanitària a la població, de forma efectiva i amb
els recursos sanitaris disponibles mentre duri l’agreujament de la situació d’emergència sanitària,
ha de comprendre els criteris que estableix el Servei Català de la Salut.
L’activitat, segons estableixen els criteris del Servei Català de la Salut, s’ha de prioritzar en
funció de càrregues de malaltia i morbimortalitat en cada moment.
4.3. Garantia de l’adequada coordinació del dispositiu sanitari públic
Les entitats esmentades a l’apartat 1 d’aquest punt han de garantir l’adequada coordinació del
dispositiu sanitari públic mitjançant la disponibilitat compartida dels professionals si això fos
necessari, en el marc de la legalitat vigent.
5.

Actuacions complementàries

Les entitats del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) han de
portar a terme les actuacions necessàries per tal de fer efectius al més aviat possible els
objectius següents:
1. Desplegar un pla d’actuació que reculli els mecanismes de suport emocional i de gestió
de la salut emocional i l’estrès agut, adreçat als professionals dels centres sanitaris, amb
la finalitat de protegir adequadament el personal dels riscos que la pandèmia provoca per
a la seva salut i seguretat i, alhora, reforçar l’afrontament individual i col·lectiu de l’estrès,
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a l’efecte d’aportar seguretat i confiança a l’equip davant dels reptes d’aquesta pandèmia,
en el marc de la Instrucció 04/2020, d’aprovació de les mesures de suport emocional al
personal sanitari en el marc de la situació de pandèmia causada per la COVID-19.
2. Adequar els espais i les àrees assistencials dels centres de treball i aquells que siguin
d’ús comú a les mesures preventives necessàries en relació amb la COVID-19 i vetllar
pel bon estat de les instal·lacions per tal de garantir el treball dels professionals en un
entorn organitzat i segur, el qual contribueixi al seu benestar i a la reducció del nivell
d’estrès.
3. Disposar d’equips de protecció individual (EPI) suficients a tots els centres sanitaris,
d’acord amb els protocols dictats per les autoritats competents i, al mateix temps, establir
els mecanismes necessaris que permetin vetllar pel seu ús correcte per part dels
professionals.
4. Mantenir, en la mesura que sigui possible, la contractació laboral i l’ocupació efectiva de
les places creades per les entitats sanitàries per fer front a la COVID19, mitjançant la
renovació contractual dels professionals sanitaris ja reclutats en el període de la
pandèmia o la contractació laboral d’altres professionals que hagin d’ocupar part
d’aquestes places, les quals, en el seu cas, esdevinguin vacants, amb respecte a
l’autonomia de gestió de les entitats en aquesta matèria.
6.

Disposició addicional

Les mesures desplegades per les entitats en aplicació de la Instrucció 1/2020 mantenen la seva
vigència i aplicació en l’àmbit organitzatiu corresponent.
7.

Disposició derogatòria

Es deroga la Instrucció 01/2020, per la qual s’aprova l’adopció de mesures especials en matèria
de salut pública.
8.

Disposició final

Aquesta Instrucció té la seva vigència vinculada al manteniment de la situació excepcional
d’emergència sanitària provocada per la COVID-19. Així mateix, és susceptible de revisió d’acord
amb la situació epidemiològica de cada moment.
9.

Entrada en vigor

Aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura.

Signada digitalment el dia 9 de novembre de 2020
Adrià Comella i Carnicé
Director
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Annex

Resolució de __ de __ de 2020, per la qual s’aproven mesures especials en matèria
de règim de personal amb motiu de la situació excepcional d’emergència sanitària
provocada per la COVID-19.
(que ha d’adoptar l’òrgan de govern o de gestió competent en matèria de recursos humans
segons la distribució competencial de cada entitat)
Atesa la situació generada per l’evolució de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i
en aplicació de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut
pública, de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre,
de salut pública i de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, el passat mes
de març es va aprovar la Instrucció 01/2020, del Servei Català de la Salut (CatSalut), per la qual
s’aprova l’adopció de mesures especials en matèria de salut pública.
Atès l’agreujament de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, s’ha
declarat l’estat d’alarma amb el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, prorrogat pel Reial
decret 956/2020, de 3 de novembre, per contenir la propagació d’infeccions causades pel
SARS-CoV-2.
Així mateix, s’ha publicat el Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures
necessàries al territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació
d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.
En aquest sentit, el Servei Català de la Salut ha aprovat la Instrucció 07/2020, Aprovació de
mesures especials en matèria de règim de personal amb motiu de la situació excepcional
d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 per part de les entitats del Sistema sanitari
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
La situació que pateix el sistema de salut i, en particular, el centre (identificació del centre), fruit
del rebrot epidèmic de la COVID-19, ha de tenir la consideració de situació de força major i, per
tant, és d’aplicació allò previst a l’apartat 2 de l’article 59 sobre mesures especials en matèria de
salut pública de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels
serveis de salut, que estableix que les disposicions “relatives a jornades de treball i períodes de
descans poden ser suspeses en un determinat centre, pel temps imprescindible i mitjançant
resolució motivada, adoptada prèvia consulta amb els representants del personal, quan les
circumstàncies concretes que concorrin en el centre impossibilitin el manteniment de l'assistència
sanitària a la població amb els recursos humans disponibles.”
Així mateix, i en allò previst a la Llei 31/1995, de prevencions de riscos laborals (LPRL), escau
adoptar mesures organitzatives o preventives, les quals, de forma temporal, evitin situacions
d’exposició al risc de contagi per als treballadors i treballadores.
Per tot això, i un cop consultats els representants legals del personal afectat, en virtut de les
facultats atorgades a l’article XX dels Estatuts (fer referència als Estatuts de l’entitat), s’aprova la
següent
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Resolució:
–1 En aplicació del disposat a l’article 59.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut
marc del personal estatutari dels serveis de salut, es declara suspès el règim de jornada (que
inclou la jornada complementària d'atenció continuada) i descansos regulat per la secció primera
del capítol X de la mateixa Llei, d’aplicació en virtut de l’establert a l’article 20 del capítol 3 del II
Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres
sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (en centres
amb conveni propi, cal que l’entitat adeqüi la referència al seu conveni aplicable), dels grups
professionals 1, 2 i 3, els quals presten serveis al centre/als centres sanitaris (identifiqueu el
centre sanitari i l’entitat).
–2 S’aproven les mesures excepcionals en matèria de personal i de salut laboral, a l’efecte de
garantir el normal funcionament dels serveis assistencials del (centre sanitari) així com la deguda
protecció del personal del risc de contagi pel coronavirus al centre de treball. Aquestes mesures
s’han d’aplicar amb criteris de proporcionalitat, progressivitat i limitació al temps estrictament
necessari.
–3 Les mesures especials previstes en aquesta Resolució no poden afectar el personal en
situació de permís per maternitat, o llicència per risc durant l’embaràs o risc durant la lactància
natural.

Temps de treball
- Jornades de treball i descansos
La Direcció pot adaptar les jornades de treball i descansos dels professionals afectats d’acord
amb les necessitats assistencials del centre i el pla de contingència previst, que pot establir
altres mesures de caràcter organitzatiu. Això inclou la jornada ordinària i complementària
d’atenció continuada, els torns de treball, el treball en dissabtes i dies festius, els descansos
diaris i setmanals, i les vacances.
- Dedicació de la totalitat de la jornada a l’assistència sanitària
Queda suspesa la realització d’activitats docents per part dels professionals sanitaris a
estudiants de les facultats, escoles universitàries o escoles de formació professional, incloent-hi
la suspensió de les pràctiques acadèmiques curriculars i extracurriculars que es realitzen al
(centre sanitari), així com en els casos que existeixi activitat no assistencial.
- Hores extraordinàries per força major
Davant d’una situació de força major, la Direcció de (entitat) pot determinar l’obligatorietat de la
realització d’hores extraordinàries per força major per part dels professionals contractats a temps
complet o temps parcial no supeditades al límit de les 80 hores anuals, tal com preveuen els
articles 35.3 i 12.4.c) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
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Optimització del personal en plantilla i reclutament de personal
El centre ha de planificar la cobertura de les necessitats de personal que en cada moment es
plantegi, tenint en compte l’ordre de prelació següent:
i) S’han d’esgotar els efectius que formin part de la borsa de treball, si n’hi ha. La modalitat
contractual és de durada determinada eventual per circumstàncies de la producció.
ii) No es poden concedir nous permisos, llicències, excedències, dies d’assumptes propis ni
vacances al personal sanitari en actiu.
iii) Se suspenen les vacances, els dies de lliure disposició, els permisos i les llicències que
estigui gaudint el personal.

Mesures organitzatives de caràcter preventiu
1. Teletreball
Davant les recomanacions de l’autoritat laboral i sanitària que aconsellen l’ús del teletreball i la
flexibilització d’horaris, s’adopten les mesures descrites a continuació necessàries per tal que els
processos administratius i de gestió que es desenvolupen al centre i que no es poden demorar
es puguin realitzar des dels domicilis dels treballadors sotmesos a aïllament domiciliari preventiu
o aquells altres que, no estant en situació de confinament, vulguin acollir-se temporalment de
forma voluntària a aquesta modalitat de treball a distància.
Aquestes mesures es concreten en:
1.1. Requisits i requeriments tècnics
a) Ocupar un lloc de treball que pugui desenvolupar-se de forma autònoma i no presencial,
sense necessitat de ser supervisats in situ o guiats de manera contínua, ateses les seves
característiques específiques i els mitjans requerits per desenvolupar-los.
b) Disposar d’un equip informàtic i de sistemes de comunicació i connectivitat a Internet
suficients i segurs, amb les característiques que defineixi el responsable de sistemes
d’informació.
c) El personal autoritzat a prestar serveis en la modalitat de teletreball ha de seguir les
recomanacions d’ús i normes de seguretat que s’emetin en matèria de ciberseguretat, així com
complir amb els requeriments tècnics i les condicions d’utilització dels mitjans tecnològics de
conformitat amb les instruccions que es dictin sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC).
d) El responsable de sistemes d’informació ha de posar a disposició del personal els mitjans
informàtics que consideri necessaris i adequats per a la prestació dels serveis en la modalitat de
teletreball, d’acord amb els requeriments que li facin arribar des de la Direcció de Recursos
Humans, d’acord amb les tasques que ha de desenvolupar el personal que teletreballa.
e) El personal autoritzat a prestar serveis en la modalitat de teletreball ha d’emprar l’equip
informàtic que es posi a la seva disposició, si és el cas, i és responsable del seu bon ús i de la
seguretat de l’equip, o un equipament propi que ha de disposar d’un sistema de connexió remota
i, segons els casos, de lector de targetes de signatura digital.
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f) El personal autoritzat ha d’establir connexió mitjançant una xarxa wifi protegida que requereixi
una contrasenya per establir la connexió. A aquest efecte, cal seguir les indicacions específiques
que es donin per garantir un nivell de seguretat adequat. En qualsevol cas, la persona
autoritzada ha de garantir la connectivitat a Internet, vetllar perquè estigui plenament operativa i
resoldre les incidències amb l’operador amb la màxima celeritat.
1.2. Drets i deures
El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball té els drets i deures següents:
a) Els mateixos drets i deures que la resta del personal de (entitat).
b) El deure de conèixer, amb anterioritat a l’inici del teletreball, les recomanacions en matèria de
ciberseguretat i protecció de dades i de prevenció de riscos laborals.
c) El dret a la desconnexió digital i que se li garanteixi, fora de la franja horària de prestació de
serveis habitual, el respecte al seu temps de descans i a la intimitat personal.
1.3. Durada de la prestació en la modalitat de teletreball
La durada d’aquesta modalitat de prestació s’estén fins que o bé finalitzi el període d’aïllament
preventiu del treballador o treballadora, o la situació crítica que justifica el treball a distància de
les persones no sotmeses a mesures de confinament. Si per seguretat es considera que cal anar
més enllà d’aquest període, fins que el responsable de la direcció de personal del (centre o
entitat) ho determini, en funció de l’evolució de la situació.
1.4. Jornada i horari
La jornada s’ha de distribuir de manera que es garanteixi l’execució dels processos en els
mateixos termes i condicions com si es fessin presencialment.
Aquest mode de prestació admet una àmplia flexibilitat i respecta les pauses i els descansos
entre jornades, però també les franges horàries de disponibilitat obligatòries per interconnexió i
coordinació que s’estableixin dins l’horari habitual del centre.
1.5. Personal assistencial en situació de risc especial
El personal assistencial que, per circumstàncies personals, es trobin en situació de risc especial
davant l’exposició al coronavirus, tenen prioritat per prestar els seus serveis en la modalitat de
teletreball, sempre que sigui compatible amb les seves funcions i els requisits establerts.
La mateixa prioritat ha de tenir el personal parassistencial que es trobi en situació especial de
risc, sempre que sigui compatible amb les funcions desenvolupades i els requisits establerts.
1.6. Formulari d’autoavaluació de prevenció de riscos laborals
El personal en règim de teletreball ha d’emplenar un formulari d’autoavaluació de prevenció de
riscos laborals del lloc habitual on desenvolupa el teletreball.
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2. Reorganització d’espais de treball
La Direcció del (centre o entitat), si ho considera adient, pot reorganitzar els espais de treball
separats o aïllats de les zones de treball dels serveis assistencials del centre sanitari en contacte
amb els pacients. Aquests espais han de ser destinats al personal que no tingui atenció directa
amb pacients, i que es trobi en risc especial i/o no pugui realitzar la seva tasca en la modalitat de
teletreball.
–4 La vigència d’aquesta Resolució s’inicia el (__) de (__) de (2020), la qual, vinculada al
manteniment de la situació excepcional d’emergència sanitària, és susceptible de revisió en
coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.
–5 S’aprova com a annex el formulari d’autoavaluació de riscos laborals per al personal en règim
de teletreball.
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Formulari d’autoavaluació de prevenció de riscos laborals per al personal en règim de
teletreball
Nom
Cognoms
Direcció funcional d’adscripció
Lloc habitual on desenvoluparà
el teletreball

Entorn de treball
Disposo d’una zona o espai específic, al meu domicili, per desenvolupar la tasca de
teletreball.

Sí

No

Sí

No

Les dimensions d’aquest espai em permeten moure’m sense dificultats.
Les característiques d’aquest espai em permeten accedir fàcilment al meu lloc de
treball.
Aquest espai té llum natural.
En cas afirmatiu, puc regular l’entrada de llum natural mitjançant una cortina o una
persiana.
La llum natural arriba lateralment al meu lloc de treball.
La llum natural no arriba frontalment o per darrere al meu lloc de treball.
Puc combinar la llum natural amb l’artificial.
No tinc enlluernaments ni reflexos a l’hora de desenvolupar la tasca de teletreball.
L’ambient tèrmic és confortable.
El nivell de soroll em permet concentrar-me en la feina amb facilitat.

Mobiliari
L’alçada de la taula està entre 71 i 74 cm.
Les dimensions de la taula són adients per desenvolupar la meva feina de teletreball
amb comoditat, entre 70 i 80 cm de profunditat.
– Em permeten disposar d’un espai per recolzar els avantbraços quan utilitzo el
teclat o el ratolí, més de 10 cm.
– Em permeten estirar les cames per sota de la taula per adoptar una postura
còmoda.
La superfície de la taula és mat per evitar els reflexos.
Disposo de cadira ergonòmica: cinc rodes, regulable en alçada, respatller regulable en
alçada i en inclinació i seient regulable en profunditat.
L’alçada de la taula i la regulació en alçada de la cadira, durant la meva tasca de
teletreball, em permeten:
– Mantenir els braços en angle de 90º quan utilitzo el teclat o el ratolí.
– Tocar a terra amb tota la planta dels dos peus sense dificultat.
Si tinc prestatgeries a l’espai de treball, les tinc collades a la paret o enriostades entre sí
per evitar-ne la caiguda.
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Equip informàtic
L’alçada de la pantalla és regulable.

Sí

No

La inclinació de la pantalla és regulable.
La línia horitzontal de visió dels meus ulls coincideix amb el vorell superior de la
pantalla.
Puc regular la distància entre la pantalla i els meus ulls entre els 40 i els 60 cm.
Miro la pantalla frontalment, sense necessitat de girar el coll.
La pantalla està just davant del teclat.
La inclinació del teclat és regulable.
Disposo d’auricular – micròfon per combinar l’ús de l’equip informàtic amb les trucades
telefòniques per no haver d’adoptar postures forçades de coll (només si l’ús del telèfon
és freqüent).
L’equip i la instal·lació a Internet em permeten connectar-me amb facilitat i sense
interrupcions amb el CSI per a la realització de la meva tasca de teletreball.
Comentari: Has de saber que, per treballar de forma continuada amb l’equip informàtic, és molt més
ergonòmic un equip de sobretaula que no pas un ordinador portàtil.
Altres consideracions
La zona destinada a la tasca de teletreball no té obstacles que redueixin la meva
capacitat de moviment o que puguin provocar-me una ensopegada i/o caiguda.

Sí

No

Per connectar al corrent elèctric els aparells (equip informàtic i llum de suplement),
disposo d’una regleta d’endolls amb interruptor i no faig ús de lladres elèctrics.
La instal·lació elèctrica del meu domicili disposa de les proteccions elèctriques adients:
protecció diferencial contra curtcircuits i protecció tèrmica contra sobrecàrregues
(sobreintensitats).
La instal·lació de gas del meu domicili ha passat les revisions normatives corresponents.
No alterno la meva tasca de teletreball amb l’ús dels fogons o del forn de cuina per no
donar la possibilitat de generar un incendi per una distracció.
És possible que durant l’horari de la meva jornada laboral de teletreball hagi de sortir al
carrer per alguna gestió.
En cas afirmatiu, has de saber que per evitar accidents al carrer és necessari:
– Sortir amb prou temps per arribar puntualment als llocs, sense presses.
– Evitar els recorreguts irregulars i amb poca il·luminació.
– Respectar les normes de trànsit per minimitzar el risc d’accident.
Si has de caminar, utilitza calçat còmode, transpirable, antilliscant i amb un taló d’àmplia
base i altura moderada.

.................................................., amb DNI ..............................., declaro que són certes les
valoracions sobre el nivell de compliment de les condicions d’entorn de treball, mobiliari, equips
informàtics i d’altres consideracions declarades en aquest formulari d’autoavaluació de prevenció
de riscos laborals.
Signatura,

................................, ....... d’/de .......................... de 20....
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