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CORONAVIRUS II 

(La Instrucció 3/2020, d’13 de març) 

 
En el número anterior del butlletí d’IAC-CATAC (difós el divendres dia 13 de març) fèiem una anàlisi de la 
Instrucció 2/2020 de Funció Pública i denunciàvem d’una banda l’absoluta manca de contingut de bona part de 
la Instrucció i d’altra la il·legalitat que suposava: 
 

- que les eventuals mesures de flexibilitat horària que es pugin adoptar tinguessin caràcter de 
recuperables en un termini de 6 mesos, i que 

- qui es trobés en situació d’aïllament preventiu per criteris de salut pública podria prestar els seus 

serveis en la modalitat de teletreball. 

Posada de manifest la incompetència dels seus redactors i signataris, el mateix divendres dia 13, un dia 
després de la seva difusió, Funció Pública derogava aquesta Instrucció i n’establia una de nova canviant 
totalment els criteris en la línia del que s’havia denunciat. 
 
La nova Instrucció 3/2020, reprodueix idènticament l’apartat 2 (que passa a ser el 3) titulat “Mesures 
preventives i de protecció” i, en el punt 3 titulat “Mesures organitzatives” (i que en la nova Instrucció és el 
punt 2)  reprodueix bàsicament els punts relatius a Formació, Processos selectius, Reunions, Atenció al públic i 
Viatges. 
 
Per tant, les úniques novetats en relació a l’anterior Instrucció la constitueixen els punts 2.1 (Garantia del 
manteniment dels serveis bàsics o estratègics) i el punt 4 (Criteris aplicables quan es prestin serveis en la 
modalitat de teletreball). 
 
Pel que fa al punt 2.1, dir que consta de dos apartats.  
 
El primer (lletra a) es refereix al personal que desenvolupa activitats i serveis públics que es consideren bàsics i 
estratègics. Aquestes activitats i serveis s’han de concretar en un Pla de Contingència que  haurà d’adoptar 
cada Departament i organisme autònom. 
 
El segon (lletra b) es refereix a la resta del personal, es a dir aquell que no ha de prestar els serveis públics 
bàsics esmentats al paràgraf anterior.  
 
AQUEST PERSONAL (EL DE LA LLETRA b), NO HA D’ANAR A TREBALLAR, PER TANT, NO HA DE FITXAR NI TAN 
SOLS PER ATRI NI HA DE TELETREBALLAR (llevat que, per necessitats del servei i de forma voluntària ho vulgui 
fer).  
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Per si algú encara en té dubtes, reproduïm a continuació el que diu el punt 2.1.b) de la Instrucció 3/2020, de 
13 de març: 
 

La resta d’empleats públics que no resultin adscrits a la prestació d’activitats i serveis públics 
bàsics i estratègics tenen, per expressa disposició de l’autoritat sanitària, la mobilitat reduïda i, en 
conseqüència, es concediran permisos per deures inexcusables de caràcter públic a l’empara de 
l’article 96.1.d) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual  s'aprova la refosa en un 
Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública, i normativa laboral concordant. Així mateix, es concediran permisos per deures 
inexcusables de caràcter. 

 
Es a dir, tot aquest personal es troba en situació de permís per deure inexcusable de caràcter públic. La 
pregunta lògica que segueix és: fins quan? La resposta ens la dona el punt 5.1 de la Instrucció: 
 

Aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i té vigència indefinida fins a la 
seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord 
amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària. 

 
És a dir, sine die, mentre es mantingui la vigència de la Instrucció 
 
S’ha de tramitar res per ATRI?  
 
La Instrucció diu que les persones no adscrites a serveis bàsics tenen, per expressa disposició de l’autoritat 
sanitària, la mobilitat reduïda i en conseqüència es troben en situació de permís per deure inexcusable de 
caràcter públic, per tant, mentre no hi hagi una indicació en contra, la Instrucció dona a entendre que no cal 
fer res per ATRI. 
 
Per a més informació cal estar al Pla de Contingència de cada Departament o Organisme. 
 
Us mantindrem informades. 


