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Instruccio 2/2020 sobre el regim de teletreball
d'aplicacio al personal al servei de I'Oficina
Antifrau de Catalunya amb motiu de I'expansio
de la infeccio pel coronavirus SARS-CoV-2

La declaracio de la COVID-19 com a pandemia per part de I'OMS i la previsio
que en els propers dies i setmanes es pugui produir un increment del nombre de
casos, cosa que podria portar al col'lapse del sistema sanitari, han portat als
governs catald i estatal a insistir en la necessitat d'adoptar mesures
excepcionals per al control i la prevencio de la infeccio.
El dia 14 de mari; de 2020 es va publicar en el Butlleti Oficial de I'Estat el Reial
decret 463/2020, de 14 de mar^, pel qual es declara I'estat d'alarma per a la
gestio de la situacio de crisi sanitaria ocasionada pel COVID 19; el Reial decret
va entrar en vigor en el mateix moment de la publicacio.
En el marc de les instruccions donades per les autoritats sanitaries i de les
previsions establertes en el Reial decret esmentat, totes les institucions
publiques estan obligades a adoptar les mesures que requereix la situacio, que
han de venir presidides per I'excepcionalitat de la situacio i requereixen d'un alt
grau de responsabilitat i disciplina social i individual. Cal complir estrictament
les instruccions de I'autoritat sanitaria per aturar el contagi de la malaltia, i
cada persona ha d'extremar la cura de la propia salut com a manera de
preservar tambe la de la resta de les persones i especialment la de les persones
mes vulnerables; s'han de minimitzar al maxim els riscos de contagi, entre
d'altres per evitar el col-lapse del sistema sanitari, cosa que esdeve
absolutament imprescindible.
Com ja es va constatar en la Instruccio dictada el dia 13 de mar^, el compromfs
que s'ha demanat de les institucions i de la ciutadania en general implica, en
I'dmbit de I'Oficina Antifrau de Catalunya, que s'adapti a la situacio
d'excepcionalitat la manera en que desenvolupem les nostres funcions. Cal
adoptar les mesures que permetin configurar transitoriament la prestacio de
serveis del personal de I'Oficina de manera que, sempre amb garantia del
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compliment de les obligacions que ens imposa la normativa en vigor, es puguin
minimitzar els riscos de contagi que impliquen els trasllats entre el domicili i el
lloc de treball, i la propia prestacio de serveis en espais tancats on coincideix
una multiplicitat de persones.
En aquest moment I'evolucio de la tecnica permet la prestacio de serveis en la
modalitat de teletreball, que s'ha definit tradicionalment com aquella forma de
prestacio dels serveis que, a partir de I'us de les noves tecnologies, no requereix
de la presencia ffsica en el lloc de treball. Analitzada acuradament I'estructura
de personal de I'Oficina Antifrau de Catalunya es conclou que la majoria de llocs
de treball es poden exercir en la modalitat de teletreball, es a dir, es poden fer
de manera autonoma i no presencial o de manera no presencial mitjan^ant
supervisions tambe no presencials.
Mitjan^ant aquesta instruccio es decideix, doncs, autoritzar que les funcions
propies dels diferents llocs de treball de I'Oficina es puguin desenvolupar en
regim de teletreball. Aquesta decisio de caracter excepcional es pren atesa la
situacio puntual de crisi sanitdria, i no te vocacio de permanencia mes enlla de
I'estrictament necessari d'acord amb la informacio i les instruccions que doni en
cada cas I'autoritat competent i especificament la sanitaria.
La responsabilitat individual que ha d'esdevenir essencial en la contencio de la
crisi tambe haura de presidir la prestacio de serveis del personal de I'Oficina en
regim de teletreball, regim que, tot i I'afectacio de I'actual situacio de crisi
sanitaria, no haura d'implicar la relaxacio en el compliment de les obligacions de
I'Oficina, obligacions en relacio amb les quals es requereix el compromis de tot
el personal al seu servei.
Finalment, atesa la limitacio de la llibertat de circulacio de les persones
establerta per I'article 7 del Reial decret 463/2020, de 14 de mar?, i la restriccio
d'activitats en relacio amb les quals es permet la circulacio, es conclou que no
esdeve necessaria la prestacio en I'Oficina del servei de recepcio i registre
presencial, les finalitats del qual es poden complir, d'altra banda, mitjani;ant el
registre electronic de I'Oficina o la comunicacio a partir dels diferents canals
que I'Oficina posa a disposicio de la ciutadania.

D'acord amb I'article 6 de les Normes d'actuacio i de regim interior de I'Oficina
Antifrau de Catalunya corresponen al director de I'Oficina Antifrau de Catalunya
exercir la direccio, la coordinacio i la supervisio superiors de les direccions
funcionals i de les arees en que s'estructura I'Oficina, controlar i avaluar les
actuacions de I'Oficina, exercir les potestat rectores, organitzatives i
disciplindries i dictar circulars, instruccions i ordres de servei adre^ades al
personal de I'Oficina,
Ates aixo i en us de les atribucions que em confereix el precepte esmentat,
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Resolc:
1. Ambit d'aplicacio i vigencia
1.1.
Aquesta instruccio s'aplica al personal que presta serveis a I'Oficina
Antifrau de Catalunya, entitat de dret public amb personalitatjurfdica propia i
plena capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament de Catalunya.
1.2.
Aquesta instruccio s'aplica a partir de la data de signatura fins al dia 27
de mar^, inclos, sens perjudici que es puguin prorrogar les mesures que
s'acorden o deixar-les sense efecte, o modificar-les en funcio de I'evolucio de la
situacio d'excepcionalitat sanitaria, sempre d'acord amb les instruccions i
informacio de les autoritats sanitaries i les decisions que pugui prendre en cada
moment I'autoritat competent i especi'ficament les relatives a I'estat d'alarma.

2. Atencio directa a la ciutadania
2.1.
Se suspenen el servei d'atencio presencial a la ciutadania i el
funcionament del registre presencial de I'Oficina Antifrau de Catalunya.
L'Oficina Antifrau de Catalunya ha de continuar prestant el servei
2.2.
d'atencio a la ciutadania mitjan9ant els canals seguents:
Telefonicament, al telefon indicat en el web de I'Oficina, de9ha 14 h de
dilluns a divendres
Les busties de correu electronic de I'Oficina, que funcionen ordinariament
2.3.
El registre electronic de I'Oficina continua en funcionament mitjan^ant
I'adre^a electronica seguent:
https://seuelectronicg.a_ntifrau.cat/ca/registre-generQl.htm!
2.4.
Les comunicacions mitjan9ant EACAT es poden rebre i tramitar
internament pero transitoriament no es respondran mitjani;ant aquest canal.

3.

Suspensio de la prestacio de serveis en modalitat presencial

3.1.
S'enten com a servei presencial als efectes d'aquesta instruccio el que
necessariament s'ha de prestar a la seu de I'Oficina Antifrau de Catalunya.
3.2.
Se suspen en general la prestacio de serveis en la modalitat presencial a
la seu de I'Oficina Antifrau de Catalunya, excepcio feta de la prestacio de
serveis per part del personal de I'Area de Sistemes d'lnformacio que sigui
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estrictament necessaria per articular i donar cobertura al sistema de teletreball
del personal de I'Oficina.
El cap de I'Area d'Administracio, Recursos Humans i Pressupost ha de
3.3.
determinar amb els tecnics de I'Area de Sistemes d'lnformacio les necessitats a
que s'ha de donar cobertura mitjani^ant la prestacio de serveis en regim
presencial i tambe el regim de flexibilitat horaria en la prestacio de serveis,
preferentment de manera continuada.

4.

Equip de suport al director de I'Oficina

Es configura un equip de suport al director de I'Oficina mentre duri la
4.1.
situacio quejustifica aquesta instruccio constituTt pel directoradjunt, pels dos
directors funcionals de I'Oficina, la cap del Gabinet de Direccio, el cap de I'Area
d'Administracio, Recursos Humans i Pressupost i la cap de I'Area de Legislacio i
Assumptes Jun'dics.
Aquest equip s'ha de reunir diariament amb el director de I'Oficina, de
4.2.
manera telematica, sens perjudici de les reunions presencials que el director
pugui convocar quan la situacio ho faci necessari, cas en el qual s'han
d'extremar les mesures de proteccio personal d'acord amb les instruccions de
les autoritats sanitaries.
Les persones d'aquest equip han d'estar permanentment disponibles
4.3.
mentre duri la seva jornada laboral.

5. Prestacio de serveis en regim de teletreball
S'enten per teletreball als efectes d'aquesta instruccio el
5.1.
desenvolupament de I'activitat laboral en el lloc en que resideixi I'empleat
mitjan^ant I'us de les noves tecnologies de la informacio i la comunicacio, de
manera transitoria i excepcional i per causa de les circumstdncies de salut
publica concurrents.
En la modalitat de teletreball, durant la durada de la seva jornada laboral
5.2.
els treballadors i les treballadores han de tenir operatiu el correu corporatiu de
I'Oficina i un telefon de contacte.
Els treballadors han d'estar disponibles en el correu i el telefon esmentats dins
de la franja horaria de presencia obligatoria establerta per la Resolucio
OAC/ADM/322/2017, de 29 de maig, per la qual es determinen I'horari d'atencio
al public de I'Oficina Antifrau de Catalunya i lajornada laboral i I'horari del
personal al seu servei, i tambe dins de la franja flexible que s'hagi determinat
amb el seu superior immediat en el marc del pla de treball a que fa referencia
I'apartat 6 d'aquesta Instruccio.
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5.3.
Els treballadors i les treballadores que prestin els seus serveis en regim de
teletreball o en regim presencial pero en regim dejornada continuada no
meriten en cap cas el dret de rebre I'ajut de manutencio.
5.4.
L'Oficina procurard facilitar els dispositius necessaris per prestar els
serveis en el regim de teletreball i especificament els que permetin la connexio
remota, especialment pel que fa a aquelles persones les funcions de les quals
impliquin el tractament de documents en que constin dades personals que no
siguin d'acces public.

Pla de treball

6.

Els treballadors i les treballadores que desenvolupin les seves funcions en
6.1.
regim de teletreball han d'acordar amb el seu superior jerarquic immediat un pla
de treball.
Als efectes de les previsions de I'apartat anterior s'enten per superior
jerarquic immediat:
6.2.

El director de I'Oficina, respecte dels directors funcionals, la cap del Gabinet
de Direccio, el cap de I'Area d'Administracio, Recursos Humans i Pressupost i
la cap de I'Area de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participacio;
Els directors funcionals respecte dels caps d'Area que en depenen, i tambe el
personal que en depen directament;
Els caps d'Area respecte del personal que en depen;
La cap del Gabinet de Direccio respecte del personal que en depen;
El cap de I'Area d'Administracio, Recursos Humans i Pressupost respecte del
personal que en depen.
En el pla de treball han de constar les tasques que ha de fer el treballador
6.3.
o la treballadora i tambe, si escau, els objectius que ha de complir.
Setmanalment s'ha d'informar al superiorjerarquic immediat de les tasques
dutes a terme.
6.4.
El superiorjerarquic immediat ha d'emetre un informe sobre el
compliment de les tasques i els objectius per part del treballador o la
treballadora amb la periodicitat que sigui necessaria en cada cas i en tot cas en
finalitzar el regim de teletreball. La informacio ha d'estar a disposicio del
director de I'Oficina en qualsevol moment.
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7.

Documentacio necessaria per prestar les funcions

El personal al servei de I'Oficina Antifrau de Catalunya esta sotmes al
7.1.
deure de reserva establert per la normativa de general aplicacio i, en I'ambit de
les investigacions, als especifics deures de secret establerts per la normativa
reguladora de I'Oficina. Tambe esta sotmes a les obligacions imposades per la
normativa de proteccio de dades personals i a les mesures de seguretat
establertes per I'Oficina en relacio amb aquestes dades.
7.2.
Als efectes de la prestacio de serveis en regim de teletreball, s'autoritza
I'acces a documents de I'Oficina i la produccio de documents de I'Oficina en el
lloc de residencia del treballador o la treballadora.
En el suposit en que es treballi amb documentacio que constitueixi en la seva
integritat documentacio objecte d'informacio publica (expedients relatius a
al-legacions sobre normes, per exemple) o no s'hagi de treballar amb
documentacio confidencial i/o que contingui dades personals protegides, es
podra traslladar la documentacio corresponent mitjan9ant qualsevol sistema
d'emmagatzematge.
En qualsevol altre cas (personal d'analisi i investigacions en general), i mentre
no sigui possible la connexio en remot amb garanties de seguretat, la
documentacio corresponent nomes es pot extreure de I'Oficina mitjan^ant un
dispositiu USB encriptat que ha de facilitar I'Area de Sistemes d'lnformacio amb
les instruccions corresponents.
En el cas d'acces remot, el personal haura d'instal'lar en el telefon mobil, amb el
suport del personal de I'Area de Sistemes d'lnformacio, I'aplicatiu que permeti la
seguretat en I'acces.
Tret que es tracti de documentacio objecte d'informacio publica, ha de
7.3.
restar constancia a I'Oficina, mitjan9ant el formulari corresponent, de la
documentacio extreta de I'Oficina per part dels treballadors.
Tret del cas que la documentacio constitueixi en la seva integritat
7.4.
documentacio objecte d'informacio publica, el treballador o la treballadora
haura d'adoptar les mesures de seguretat que impedeixin I'acces de terceres
persones a la informacio corresponent.
7.5.
En el moment d'acordar el pla de treball de cada persona s'ha d'establir,
si escau, la manera en que es posara a la seva disposicio la documentacio que
sigui necessdria per prestar les seves funcions. En aquesta determinacio es
tindran en compte les circumstancies concurrents en cada cas i molt
especialment les instruccions de I'autoritat sanitaria i tambe I'exigencia de
minimitzar al maxim els riscos de contagi.
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8. Afectacio de la situacio excepcional al compliment de terminis
La situacio excepcional de crisi sanitaria afecta al compliment dels
8.1.
terminis establerts per I'article 16 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de
I'Oficina Antifrau de Catalunya i I'article 17 de les Normes d'actuacio i de regim
interior de I'Oficina Antifrau de Catalunya, la qual cosa s'ha de posar en
coneixement del president del Parlament de Catalunya i de la Comissio d'Afers
Institucionals, i especificament als efectes del que estableix I'article 16 de la Llei
esmentada.
8.2.
Cal considerar suspesos els terminis atorgats per I'Oficina a les diferents
entitats del sector public per complir els requeriments que se'ls ha adrei^at

9.

Comunicacio d'aquesta Instruccio al Parlament de Catalunya

Aquesta instruccio s'ha de posar en coneixement del president del Parlament de
Catalunya i de la Comissio d'Afers Institucionals.

//^V^-6/(/

Migu'el Angel Gimeno
Director

Barcelona, 16 de mar? de 2020
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