
 
 

Pla de desenvolupament del Consorci de Formació Professional 

d’Automoció relatiu 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 

1. Objecte 

Aquest Pla té per objecte desenvolupar la Instrucció 1/2021, quant a l’establiment de 

mesures organitzatives, de prevenció i seguretat per a la reincorporació del personal 

del Consorci de Formació Professional amb motiu de l'emergència sanitària per la 

COVID-19. 

2. Àmbit d’aplicació 

Aquest Pla de desenvolupament és aplicable al personal del Consorci de Formació 

Professional d’Automoció. 

3. Règim de prestació de serveis 

3.1 En data 1 de setembre de 2021 es reincorporaran les dues persones que 

conformen la plantilla del Consorci, combinant la modalitat mixta de prestació de 

serveis presencial i el règim de teletreball, tal i com el personal del Consorci ha estat 

prestant el seu servei des del mes de juny de 2020. 

Excepcionalment, per motius de salut pública i/o organitzatius degudament justificats, 

es podrà determinar la reincorporació posterior de forma parcial, en funció de les 

necessitats dels serveis, la capacitat dels espais de treball i el compliment de les 

mesures i instruccions en matèria de prevenció de riscos laborals que s’estableixin en 

el Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA), seu del Consorci, per part 

del SOC. Això permetrà, si escau, modular els dies de prestació de serveis en règim 

presencial. 

Amb caràcter general, s'autoritzarà la prestació de serveis en règim de teletreball amb 

un màxim de dues jornades diàries setmanals. 

Excepcionalment, quan concorrin necessitats del servei degudament justificades, es 

podrà incrementar el nombre de jornades de prestació de serveis en modalitat 

presencial, dins dels marges generals establerts per la Instrucció 1/2021, de 6 de juliol. 

Igualment, el personal del Consorci que així ho consideri, podrà proposar, per escrit, 

al/a la superior jeràrquic, l’increment del nombre de jornades en la prestació de serveis 

en règim presencial respecte a les previstes amb caràcter general. El/La superior 

jeràrquic ha d’avaluar aquesta possibilitat en funció de les necessitats dels serveis, la 

capacitat dels espais de treball i el compliment de les mesures i instruccions en 

matèria de prevenció de riscos laborals. 

 



 
 

Es prestaran de forma presencial aquells serveis que només quedin garantits 

exclusivament amb la presència física del personal del Consorci. 

3.2 Excepcionalment, s'autoritzarà la prestació de serveis en règim de teletreball de 

cinc jornades diàries setmanals, en els supòsits següents: 

a) Personal que tingui a càrrec 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 del menor s'acredita mitjançant comunicat del centre de 

gent gran i discapacitat, centre educatiu o llar d'infants o bé amb la declaració 

responsable de la persona interessada. Aquesta circumstància podrà 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 persones amb discapacitat. 

b) Personal que per la seva condició de vulnerabilitat siguin especialment sensibles 

amb relació a l'exposició al coronavirus COVID-19, com a resultat d'una nova 

avaluació individualitzada del risc, que ha de realitzar el servei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en la qual es tindrà en compte si s'ha completat la pauta vacunal, als efectes 

d'una possible reincorporació presencial. 

En els casos en què, per la naturalesa de l’activitat laboral o de les funcions del lloc de 

treball, no es puguin prestar serveis en règim de teletreball, s’han d’aplicar els 

sistemes de flexibilitat horària, règim de torns, fixació d’horaris especials, adaptacions 

funcionals o atribució temporal de funcions previstos en aquest Pla. 

4. Règim de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 

En els llocs susceptibles de ser exercits en la modalitat de teletreball, s’entén per 

prestació de serveis en teletreball, la forma d’organització del treball en virtut de la qual 

la jornada es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant l’ús de les tecnologies 

de la informació i la comunicació. 

El/la superior jeràrquic exerceix la supervisió de la prestació de serveis en la modalitat 

de teletreball i s’han de pactar les franges horàries de disponibilitat obligatòria, 

preferentment de 9:00 a 14:00 hores, als efectes d’interconnexió i coordinació. 

 

Sol·licitud i pla personal de treball: 

4.1 Personal que tenia autoritzats tres dies en la modalitat de teletreball: aquesta 

autorització es considera vigent amb el nou nombre de dies que corresponen amb 

caràcter general en aplicació d’aquest Pla de contingència (2 dies). Respecte els dies 

concrets de teletreball, cal la conformitat del/la superior jeràrquic. 

 

 



 
 

•  Serà necessari formalitzar el pla personal de treball segons document adjunt. 

Respecte els dies concrets de teletreball, cal la conformitat del/la superior jeràrquic. 

Condicions del teletreball: 

4.2 Les jornades prestades en la modalitat de teletreball equivaldran a set hores i 

trenta minuts, 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. 

Igualment, quan es prestin jornades diàries que combinin el règim de prestació de 

serveis presencials i el teletreball, la suma total de les hores realitzades no podrà 

superar les set hores i trenta minuts, o el que correspongui d’acord amb els criteris 

d’homogeneïtzació de jornades. 

4.3 La distribució de les hores de teletreball ha de respectar la franja horària de 

disponibilitat, preferentment de 9:00 a 14:00 hores. La resta de jornada en règim de 

teletreball admet una flexibilitat total, respectant les pauses i els descansos entre 

jornades. 

4.4 Les persones autoritzades han de deixar constància pels mitjans habituals de la 

jornada de teletreball, indicant l'hora d'inici i de finalització de la jornada i sense 

superar la jornada autoritzada, la qual no és computable llevat que estigui prèviament 

autoritzada. 

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

modalitat de teletreball. En cap cas es poden prestar serveis extraordinaris sense 

disposar d'una autorització expressa prèvia de l'òrgan competent, en els termes 

previstos a l'article 6 del Decret 56/2012, de 29 de maig. 

4.5 El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball ha donar compliment a 

la normativa, les instruccions i les recomanacions en matèria de ciberseguretat, 

prevenció de riscos laborals i protecció de dades de caràcter personal i 

confidencialitat. 

4.6 Quan, per raó d’un servei fora del centre de treball habitual, el desplaçament 

resulta ineficient, es podrà autoritzar ocasionalment el teletreball per completar la 

jornada. 

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

de ser revocada, amb l’audiència prèvia de la persona afectada, pels següents motius: 

• Necessitats dels serveis degudament justificades. 

• Avaluació desfavorable de la personal supervisora quant als objectius fixats, 

mitjançant informe degudament motivat i signat. 

• Incompliment greu dels compromisos en matèria de seguretat, de protecció de dades 

i/o de confidencialitat. 

 



 
• En el cas de personal declarat sensible a la COVID-19, si com a conseqüència d’una 

nova valoració per part de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, hi ha variació en 

l’estat de salut o modificació del lloc de treball que pugui fer variar la seva condició de 

sensibilitat. 

La concurrència dels motius esmentats s’entén sens perjudici de la responsabilitat 

disciplinària en què s’hagi pogut incórrer. 

4.8 El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball té dret a la desconnexió 

digital i se li ha de garantir, fora de la franja horària de disponibilitat establerta, el 

respecte al seu temps de descans i a la intimitat personal. 

5. Mesures de reorganització interna i de flexibilitat horària en la prestació de 

serveis presencials 

5.1 Poden aplicar-se, alternativament o acumulativament, les mesures de 

reorganització interna següents per al personal que presta serveis presencialment als 

centres de treball, a l’efecte de minimitzar els riscos per a la seva salut: 

• Jornades diàries que combinin el règim de prestació de serveis presencials, amb un 

mínim de 5 hores, i teletreball per a la resta de la jornada, computables com a jornada 

presencial a efectes de les limitacions establertes en aquest Pla. 

• Reincorporació temporal en centres de treball diferents a l'habitual. 

L’aplicació de les mesures esmentades s’haurà de valorar en coordinació amb les 

unitats afectades. 

5.2 Poden aplicar-se, alternativament o acumulativament, les mesures de flexibilitat 

horària següents per al personal que presta serveis presencialment als centres de 

treball, a l’efecte de minimitzar els riscos per a la seva salut: 

• Flexibilització de l'horari d'entrada i sortida del personal. 

• Adequació de l'horari de permanència obligatòria a l'efecte d'esglaonar l'horari 

d'entrada i sortida. 

• Assignació d'horaris especials de caràcter temporal. 

L’aplicació de les mesures esmentades s’haurà de valorar per la Direcció en 

coordinació amb les unitats afectades. 

La direcció del Consorci serà responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives 

necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual i 

assumirà la interlocució amb l’autoritat sanitària en cas que es requereixi en el marc 

del control d’un eventual brot epidèmic. 

6. Mesures específiques derivades de les necessitats del servei 

6.1 Per necessitats del servei, el personal del Consorci podrà ser  requerit  per a  

l’exercici de funcions diferents a les pròpies del seu lloc de treball sempre que 



 
aquestes funcions tinguin relació directa amb la reorganització dels serveis amb motiu 

de la COVID-19, i siguin funcions pròpies del seu cos, escala o categoria. 

6.2 El personal del Consorci que presti serveis en règim de teletreball, amb excepció 

dels que es trobin en els supòsits excepcionals del punt 3.2 d’aquest Pla, ha de 

presentar- se al centre de treball, per prestar serveis en la modalitat presencial, amb la 

màxima brevetat possible, quan sigui requerit per les necessitats del servei. A aquests 

efectes, han d'estar disponibles i localitzables durant la seva jornada de treball, motiu 

pel qual vetllaran perquè les dades personals estiguin actualitzades al seu expedient 

personal. 

7. Formació 

 

7.1 Els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formació 

organitzats pel Consorci de Formació Professional d’automoció, s'han de realitzar 

prioritàriament mitjançant l'ús de les tecnologies digitals. No obstant això, en funció de 

l'evolució de l'emergència sanitària i d'acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, 

es podran adaptar els aforaments dels espais per a la realització presencial d'aquestes 

activitats. 

7.2 La realització d'activitats formatives presencials ha de garantir el manteniment de 

les mesures de seguretat i salut laboral COVID-19, tals com distàncies físiques i ús de 

mascaretes, d'acord amb el criteri de les autoritats sanitàries. Concretament, s’haurà 

de garantir una distància física interpersonal de seguretat mínima d’1,5 metres entre 

les persones assistents, així com l’aplicació de la resta de mesures de seguretat i 

higiene. Les persones participants en les activitats formatives hauran de portar 

mascareta en tot moment. 

8. Atenció al públic 

En els serveis d'atenció al públic presencials s'han de respectar les distàncies de 

seguretat interpersonal i els límits d'aforament, així com la resta de mesures de 

seguretat i salut laboral, d’acord amb l’avaluació de riscos corresponent. 

9. Processos selectius i de provisió de llocs de treball 

En la celebració de les proves selectives o de provisió de llocs de treball presencials 

s'ha de garantir que no es generin aglomeracions, es respectin les limitacions relatives 

a l'aforament en els espais tancats i s'apliquin les mesures de seguretat i salut laboral 

que s'estableixin en els corresponents protocols. 

10. Reunions / altres supòsits d’afluència de personal extern 

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

solucions digitals corporatives de la Generalitat de Catalunya. 

10.2 En les reunions que, excepcionalment, s’hagin de celebrar presencialment, 

s’aplicaran les mesures de seguretat i higiene d’acord amb el que preveu aquest Pla. A 

aquests efectes, es determinarà l’ocupació màxima de les  sales, atenent a les 

distàncies mínimes de seguretat establertes, que hauran d’ésser observades per les 



 
persones que organitzin les reunions o activitats anàlogues. Les persones que 

assisteixin a reunions presencials hauran de portar la mascareta en tot moment. Entre 

la finalització d’una reunió i l’inici de la següent s’ha de tenir en compte la ventilació i 

neteja de la sala. 

10.3 No es podrà celebrar una reunió sense la reserva prèvia de l’espai. 

11. Mesures de prevenció i seguretat per a la reincorporació del personal als 

centres de treball 

Atès que la seu del Consorci de Formació Professional d’automoció és el Centre de 

Formació Professional d’Automoció adscrit al SOC, en relació a l’Adaptació de les 

directrius generals de la Secretaria d’Administració i Funció Pública per a la 

reincorporació del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb 

motiu de la COVID-19 en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals, el 

Consorci serà responsable directament de: 

11.1 Mesures de prevenció i seguretat aplicables amb caràcter previ a la 

reincorporació del personal als centres de treball 

Abans de la reincorporació del personal, els departaments i organismes autònoms han 

de garantir les mesures preventives següents: 

a) El servei de prevenció de riscos laborals del consorci ha de realitzar les avaluacions 

de riscos incorporant el risc d'una possible exposició a la COVID-19, d'acord amb 

l'evolució de l'emergència sanitària. 

b) En funció de l'avaluació de riscos, el pla de contingència i reincorporació detallarà 

les mesures de prevenció i contenció del risc de contagi, d'acord amb aquest Pla i les 

indicacions de les autoritats sanitàries. 

c) S'ha de procurar organitzar l'activitat en equips de treball separats i estables per 

evitar que una possible afectació del virus provoqui l'aïllament de tot el personal, ja 

que seria considerat contacte, d'acord amb les resolucions i protocols de l'autoritat 

sanitària. 

d) S'han d'identificar les tasques en què és difícil respectar la distància interpersonal 

de seguretat i cercar possibles solucions, com ara barreres físiques i elements de 

separació entre persones, modificar la forma d'executar la tasca i emprar equips de 

protecció, en funció de l'avaluació de riscos i d'acord amb l'evolució de l'emergència 

sanitària. 

e) D’acord amb l’avaluació de riscos, s'ha de disposar i dotar el personal dels equips 

de protecció adequats segons les tasques que realitzin. S’ha d’informar el personal en 

la utilització d’aquests equips de protecció. Es disposarà de suficients elements per a 

la higiene de mans. Es recomana portar la mascareta en tot moment. Tot i això, l'ús de 

mascareta i la seva obligatorietat en els diferents espais dels centres de treball 

s'adequarà a les resolucions i indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada 

moment. 

 



 
 

D’acord amb l’avaluació de riscos, les mascaretes a utilitzar per part del personal 

seran, en funció de la seva activitat i del nivell de risc avaluat pels serveis de 

prevenció: la mascareta quirúrgica i les mascaretes FFP2 i FFP3, sempre que estiguin 

degudament acreditades i homologades. 

f) D’acord amb l’avaluació de riscos, s'han d'establir pautes d'higiene i rentat de mans 

amb aigua i sabó de manera freqüent i sempre abans d'accedir i abandonar el lloc de 

treball, en el qual també hi ha d'haver gel o solució hidroalcohòlica. El gel 

hidroalcohòlic s’ha de situar a l’entrada dels centres de treball i a les zones d’utilització 

conjunta i cal assegurar que tothom, personal i públic, l’utilitzi obligatòriament en 

accedir-hi. També ha d’estar a disposició del personal a prop dels llocs de treball, per 

garantir una higiene addicional al rentat de mans en cas de no poder garantir la 

freqüència de rentat recomanada o després del contacte amb objectes o superfícies 

sense garanties de desinfecció. 

El gel hidroalcohòlic no substitueix el rentat de mans. Per tant, s’ha de preveure la 

provisió de sabó de mans en quantitat suficient per garantir a cada treballador el rentat 

de mans. El rentat durarà, com a mínim, 20 segons i es farà, en tot cas: 

– Després d’anar al WC. 

– Després de mocar-se (no s’ha de treure la mascareta per tossir o estornudar) 

– Abans de menjar. 

– Abans de començar a manipular aliments. 

– Després de manipular deixalles o escombraries. 

– Després d’embrutar-se les mans. 

– Després d’utilitzar equips de treball d’utilització compartida 

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

immediatament després de treure-se’ls 

– Tan important és el rentat de mans com eixugar-se-les. En aquest sentit, és 

més eficaç la tovallola de paper d’un sol ús. Es recomana la inutilització dels sistemes 

d’assecat que utilitzen aire per la dispersió d’aerosols. 

A més, caldrà tenir en compte: 

• Instruccions generals de protecció davant la COVID-19. 

• Les fitxes informatives dels materials de protecció davant la COVID-19 i les fitxes de 

recomanacions davant la COVID-19 corresponents a la tasca desenvolupada. 

11.2 La distància de seguretat mínima serà d’un mínim d’1,5 metres. Es recomana que 

el personal porti posada la mascareta durant tota la seva estada al centre de treball. 

 



 
 

11.2 Mesures aplicables a zones comunes i instal·lacions 

Pel que fa a les mesures aplicables a zones comunes i instal·lacions, a la disposició i 

distribució dels espais i dels protocols de neteja i desinfecció, el personal del Consorci 

es regirà pel que determini el Pla de Contingència del Centre de Formació Professional 

d’Automoció. 

12. Mesures de   prevenció en   relació   amb   persones que puguin presentar 

símptomes compatibles amb la COVID-19 

12.1 Qualsevol persona que tingui símptomes compatibles amb la malaltia (tos, febre, 

dificultat per respirar, malestar general, entre d’altres), no ha d’acudir al centre de 

treball, donarà avís al seu superior jeràrquic, i contactarà immediatament amb el 

sistema públic de salut i amb servei de Prevenció de Riscos Laborals 

(QuironPrevención). 

El Servei de Prevenció i el sistema públic de salut farà un seguiment dels casos i 

també farà la cerca, si escau, dels contactes estrets, entenent com contacte estret 

haver estat amb una persona que presenti símptomes de COVID-19 sense mascareta, 

a una distància menor de 2 metres i durant més de 15 minuts. 

Els empleats públics que hagin contret la COVID-19 i els que hagin de fer aïllament 

domiciliari per indicació dels serveis públics de salut, restaran en situació d'incapacitat 

temporal amb la consideració excepcional de situació assimilada a accident de treball, 

exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de la 

Seguretat Social. 

Disposicions addicionals 

Primera 

Aquest Pla té efectes a partir de la data de la seva signatura. 

El present Pla té vigència mentre es mantingui activat el Pla d’actuació  del  

PROCICAT  per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb 

potencial alt risc i romangui vigent la Instrucció 1/2021, de 6 de juliol. 

Segona 

Aquest Pla es dinàmic i haurà d’adequar-se en tot moment al que determinin les 

autoritats sanitàries, el PROCICAT i la Secretaria d’Administració i Funció Pública, en 

els casos de possibles rebrots de la malaltia. 

 

 

 

La Directora 
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Pla personal de treball 
 

 

Dades del teletreballador o teletreballadora 

Cognoms i nom 

 
 

Lloc de treball 

 
 

Unitat 

 
 

Entitat pública 

 

 
 

Dades de teletreball 
 

Relació de les tasques a realitzar en la modalitat de teletreball i objectius a assolir per a cada tasca** 

Tasques Objectius  

  X 

  X 

Afegeix  

**Exemples de tasques: investigació i recerca; correcció i/o traducció de textos; manteniment, administració i/o programació dels 

sistemes d’informació; edició de pàgines web, publicacions, materials de difusió i comunicació; gestió de xarxes socials; redacció de 

normativa (jurídica, econòmica, administrativa o tècnica); elaboració de documents, recursos, materials didàctics i/o multimèdia; 

disseny de procediments de gestió, processos o circuits; explotació de dades; organització i preparació d’esdeveniments, cursos i/o 

jornades; introducció de dades i manteniment de bases de dades; tramitació administrativa... 

Exemples d'objectius: donar resposta als correus sobre el tema XXX dins d’un període de 2 dies des de la seva recepció, Gestionar 

els expedients segons ordre d’arribada/assignació i informar dels seus canvis d’estat a l’aplicació X, Preparar els materials multimèdia 

segons les planificacions aprovades i reportar els seus avenços setmanalment, etc 

Dies de teletreball 

 
  Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres 

Franges horàries de disponibilitat obligatòries per interconnexió i coordinació dins l'horari de permanència obligatòria 

 

Eines de seguiment periòdic dels objectius de treball i d'avaluació periòdica 
 

  Planner   Teams   Reunions de coordinació   Altres eines TIC de seguiment (indiqueu-les) 

  Excel de seguiment   Correu electrònic      Altres (indiqueu-les) 

Periodicitat del control 

  Diària   Setmanal   Quinzenal   Mensual   Altres (indiqueu-les) 

Declaració responsable 
 

Com a teletreballador o teletreballadora, em comprometo a respectar i aplicar la normativa i les mesures específiques que es 

determinin en matèria de prevenció de riscos laborals, les recomanacions d’ús i normes de seguretat que emeti l’organisme 

competent en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, i la normativa i les instruccions i mesures específiques que 

s’estableixin en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat. 

Data de formalització del Pla 
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Autorització del/de la superior jeràrquic supervisor/a 

Un cop revisat, autoritzo aquest pla 

personal de treball. Nom i cognoms 

 

Càrrec/Lloc 

 
 

Unitat 

 
 

Entitat Pública 

 
 

 
 
 
 
 

 

Vist i plau del/de la cap de la unitat directiva 

Nom i cognoms 

 
 

Càrrec 

 
 

 
 
 
 
 

*Aquest document es pot modificar en qualsevol moment per acord mutu de les parts que l’han subscrit. 

L’empleat/ada ha de fer arribar aquest document, sense signar, per correu electrònic al seu/ a la seva superior 

jeràrquic. Una vegada que el pla està pactat i formalitzat, el/la superior jeràrquic li ha de fer arribar a l'empleat/ada 

l'exemplar del pla signat. 

El/La cap de la unitat és l’encarregat/ada de conservar aquest document, preferiblement en una carpeta 

específica de la unitat de xarxa, juntament amb els de totes les persones autoritzades de la unitat. 
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