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DECRET 
/2020,    de    de     , pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 
per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus 
organismes autònoms.  
 
 
La prestació de serveis mitjançant la modalitat de teletreball és un element 
inequívocament modernitzador de les nostres administracions, tal i com reconeix l’Acord 
marc Europeu sobre teletreball, del 16 de juliol de 2002, i contribueix a impulsar 
decididament l’Administració electrònica, innovadora i digital a què fa referència el Pla 
de Govern de 25 de setembre de 2018.    
 
La prestació de serveis en règim de teletreball a les administracions públiques ha de 
constituir un instrument per reforçar l’orientació del treball als resultats. Hi ha moltes 
altres avantatges que es generen amb la introducció d’aquesta modalitat de prestació 
de serveis, així, el teletreball permet superar la cultura de la presencialitat, fomentar la 
confiança, la iniciativa i l’autonomia dels servidors públics, elements decisius en ordre a 
incrementar els nivells de motivació i, conseqüentment, el rendiment i la productivitat. El 
teletreball, com a mesura de flexibilitat laboral interna, també esdevé una de les formes 
de captació i retenció del talent a l’organització.  
 
L’optimització del temps de treball, a banda de tenir el seu efecte positiu en la 
productivitat, genera una major satisfacció del personal atesa la disponibilitat de temps 
que comporta i aquesta major satisfacció reverteix en la pròpia organització en termes 
de major implicació. Finalment, però no menys important, la implementació d’aquesta 
forma d’organització del treball contribueix a desenvolupar un model de mobilitat 
sostenible amb una clara reducció del nombre de desplaçaments i costos afegits, un 
estalvi del consum energètic i la prevenció dels riscos d’accident laboral, així com una 
major accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. 
 
És per tots aquests motius que el Govern de la Generalitat entén necessari impulsar la 
metodologia de teletreball com a una forma d’organització del temps de treball dels 
empleats públics que permet avançar en l’orientació del treball als resultats i oferir, 
alhora, una major flexibilitat en l’organització del temps de treball sense que això 
comporti reduir la qualitat del servei públic sinó incrementar, sense costos afegits, 
l’eficàcia i l’eficiència en la prestació dels serveis.  
 
Els riscos que pot comportar implementar aquesta metodologia han estat abastament 
analitzats. Pel que fa al possible aïllament i pèrdua d’integració a l’organització, es 
preveu un sistema mixt que combina el treball presencial i el no presencial amb un 
màxim de dues jornades diàries senceres de prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball, sempre en jornades diàries senceres, i una durada màxima d’un any. Pel que 
fa al risc de disponibilitat excessiva que pot implicar l’ús de les tecnologies de la 
comunicació, es delimiten clarament les regles preventives amb l’establiment de franges 
horàries de disponibilitat obligatòries per interconnexió i coordinació sempre dins l’horari 
de permanència obligatòria la qual cosa permet garantir, així mateix, el dret a la 
desconnexió digital.  
 
S’aposta per un model construït sobre la base de les experiències i els resultats 
obtinguts amb els dos plans pilots de teletreball impulsats durant el període 2008 a 2010 
per la Secretaria d’Administració i Funció Pública. Destaca també que el teletreball ja és 
operatiu a l’Administració de la Generalitat, d’una banda, com a mesura específica en 



els casos de reincorporació progressiva per motius de malalties oncològiques o 
d’especial gravetat i, d’altra banda, com a mesura de racionalització, amb motiu del 
trasllat de les dependències al nou Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya 
a Barcelona.  
 
Atès que s’ha dut a terme el tràmit sindical corresponent a l’empara de la normativa 
sobre negociació col·lectiva,  
 
A proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública,  (d'acord/vist)  el 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,  
 
Decreto: 
 
Article 1.  
Objecte i finalitat 
 
1.1 Aquest Decret té per objecte regular la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball entesa com a forma d'organització del treball en virtut de la qual una part de 
la jornada laboral es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant l’ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació.  
1.2. La regulació de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball té com a finalitat 
avançar en l’orientació del treball als resultats, potenciar l'autonomia i iniciativa del 
personal en la realització de les tasques encomanades i oferir una major flexibilitat en 
l'ús i la distribució del temps de treball, sense detriment de la prestació del servei públic. 
 
Article 2.  
Àmbit d’aplicació 
Aquest Decret és aplicable al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i 
dels seus organismes autònoms amb excepció del personal docent, el personal 
estatutari dels serveis de salut, així com el personal del cossos de mossos d’esquadra, 
de bombers, d’agents rurals i el personal que ocupa llocs de treball en centres 
penitenciaris els quals es regeixen per les seves normes, pactes o acords específics. 
En resta també exclòs el personal amb funcions assistencials i amb funcions de 
protecció de la salut pública en escorxadors, sales de desfer i sales de tractament de 
caça. 
 
Article 3.  
Requisits per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball  
 
3.1. Són requisits per accedir a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball:  
a) Ocupar un lloc de treball susceptible de ser exercit en la modalitat de teletreball, és a 
dir, ocupar llocs de treball que puguin desenvolupar-se de forma autònoma i no 
presencial, sense necessitat de supervisions presencials o guiatges continuats, atenent 
a les seves característiques específiques i els mitjans requerits pel al seu 
desenvolupament.  
No són susceptibles de ser exercits mitjançant la modalitat de teletreball els llocs de 
treball d’atenció directa a les persones; els llocs de treball adscrits a les oficines de 
registre, atenció i informació a la ciutadania, els llocs de treball de secretari/ària d’alt 
càrrec i els llocs de treball que comporten la prestació de serveis presencials.  
b) Disposar d’equip informàtic, sistemes de comunicació i connectivitat a internet 
suficients i segurs, amb les característiques que defineixi el Departament d’adscripció o 
l’organisme autònom corresponent per a cada perfil professional i en els termes a què 
fa referència l’article 8.1 d’aquest Decret. 



c) Haver transcorregut dos anys des de la revocació d’una autorització de teletreball per 
avaluació desfavorable del compliment dels objectius fixats o per l’incompliment greu 
dels compromisos en matèria de ciberseguretat, protecció de dades i confidencialitat.  
3.2. El requisits s’han de continuar complint durant tot el període de vigència de la 
prestació de serveis en modalitat de teletreball.  
3.3. Les persones titulars de les secretaries generals, o de les direccions dels 
organismes autònoms, poden establir, dins l’àmbit departamental o de l’organisme 
corresponent i sens perjudici de les instruccions que a l’efecte pugui dictar la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública, previsions d’ordre organitzatiu i de servei en relació a 
la prestació de serveis en la modalitat de teletreball. En aquest sentit, poden dictar-se 
instruccions de servei per establir jornades de presencialitat obligatòria i horaris de 
disponibilitat, per garantir la presència d’un mínim d’efectius per unitat, servei o centre 
de treball o criteris davant la concurrència de sol·licituds d’accés a la modalitat de 
teletreball estrictament vinculats a raons del servei o a d’altres criteris objectius.  
 
Article 4.  
Règim general de prestació de serveis en la modalitat de teletreball 
 
4.1. La durada mínima de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball és de tres 
mesos i la màxima és d’un any.  
4.2 Abans que finalitzi l’autorització de teletreball i sense perjudici de l’avaluació 
continuada o periòdica que es dugui a terme, la persona supervisora emetrà un informe 
d’avaluació del compliment dels objectius i, prèvia sol·licitud de la persona interessada, 
es podrà prorrogar l’autorització de teletreball per a períodes màxims d’un any sempre 
que no hi hagi canvis en les condicions de treball i l’avaluació hagi estat favorable.  
4.3. La jornada setmanal es distribuirà de tal manera que fins a un màxim de dues 
jornades diàries senceres es prestin serveis en la modalitat de teletreball.  
4.4. 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, 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.  
4.5. 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 seva intimitat personal. 
 
Article 5.  
Autorització per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball  
 
5.1. El personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret que compleixi els requisits 
a què fa referència l’article 3 d’aquest decret, presentarà telemàticament la sol·licitud 
d’autorització de teletreball adreçada a la persona titular de la secretaria general del 
departament d’adscripció o a la persona titular de la direcció de l’organisme que 
correspongui, indicant específicament la durada i les jornades diàries que desitja 
realitzar en la modalitat de teletreball.  
5.2. En el termini màxim de 15 dies a comptar de la presentació de la sol·licitud, la 
persona titular de la unitat directiva on presti serveis la persona sol·licitant elevarà un 
informe proposta de valoració de la sol·licitud a l’òrgan competent per autoritzar el 
teletreball.  
L’informe proposta serà desfavorable en els casos del personal exclòs a què fa 
referència l’article 2, quan no es compleixin els requisits de l’article 3 d’aquest Decret i 
quan concorrin necessitats dels serveis degudament justificades.    
L’informe proposta podrà ésser favorable a l’autorització però condicionat a la 
modificació de la durada o del nombre de jornades diàries a realitzar en la modalitat de 



teletreball. En aquest darrer cas, abans de resoldre la sol·licitud d’autorització es donarà 
audiència a la persona interessada.   
5.3. La persona titular de la secretaria general, o en el seu cas, la persona titular de la 
direcció de l’organisme que correspongui, dictarà resolució motivada d’autorització o 
denegació de la sol·licitud de teletreball.  
La resolució desestimarà la sol·licitud en els casos del personal exclòs a què fa 
referència l’article 2, quan s’incompleixin els requisits per a la prestació de serveis en la 
modalitat de teletreball o quan concorrin necessitats dels serveis degudament 
justificades.  
La resolució d’autorització fixarà la durada de la prestació de serveis en règim de 
teletreball, el nombre de jornades diàries a realitzar en modalitat de teletreball i 
identificarà la persona que exercirà la supervisió. Així mateix, condicionarà l’inici de la 
prestació de serveis en la modalitat de teletreball a la formalització del Pla personal de 
treball a què fa referència l’article 6 d’aquest Decret i a la superació de la formació 
obligatòria.  
En el cas del personal laboral, un cop dictada la resolució d’autorització i subscrit el Pla 
de Treball, es formalitzarà el corresponent annex al contracte de treball. 
Les resolucions d’autorització de teletreball han de restar a disposició de la Inspecció 
General de Serveis de Personal.  
5.4. La prestació de serveis en modalitat de teletreball és voluntària i reversible en 
qualsevol moment a instància de la persona autoritzada. L’autorització de prestació de 
serveis en la modalitat de teletreball és susceptible d’ésser revocada, prèvia audiència 
de la persona afectada, per necessitats dels serveis degudament justificades, avaluació 
desfavorable per part de la persona supervisora dels objectius fixats o incompliment 
greu dels compromisos en matèria de seguretat, protecció de dades i confidencialitat, 
sens perjudici de la responsabilitat disciplinaria en què s’hagi pogut incórrer.    
5.5. L’autorització per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball queda sense 
efectes pel canvi de lloc de treball de la persona autoritzada i, així mateix, l’autorització 
es podrà suspendre temporalment, mitjançant resolució del l’òrgan competent, per 
circumstàncies sobrevingudes que afectin la persona autoritzada o per necessitats dels 
serveis degudament justificades. També és causa automàtica de suspensió temporal de 
la prestació de serveis en la modalitat de teletreball el funcionament deficient per un 
període superior a dos dies de l’equip informàtic, dels sistemes de comunicació i 
connectivitat, supòsit en el qual la persona afectada ha de prestar serveis en règim 
presencial fins que es resolguin els problemes tècnics.  
 
Article 6.  
Pla personal de treball per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball  
 
6.1. El Pla personal de treball es formalitza mitjançant un document subscrit entre la 
persona que exerceix la supervisió i la persona que té autoritzat el teletreball amb el 
coneixement del cap de la unitat directiva.  
6.2. El Pla personal de treball ha de tenir el següent contingut:  
a) Relació de les tasques que es realitzen en la modalitat de teletreball i objectius a 
assolir. 
b) Concreció dels dies de la setmana a realitzar mitjançant teletreball. 
c) Fixació de franges horàries de disponibilitat obligatòries per interconnexió i 
coordinació dins l’horari de permanència obligatòria. La resta de jornada en règim de 
teletreball admet una flexibilitat total, respectant les pauses i els descansos entre 
jornades.   
d) Règim de control i seguiment periòdic dels objectius del treball i avaluació periòdica.  
6.3. En el Pla personal de Treball ha de constar expressament el compromís de la 
persona autoritzada a respectar i aplicar:  
a) La normativa i les mesures específiques que es determinin en matèria de prevenció 
de riscos laborals.  



b) Les recomanacions d’ús i normes de seguretat que s’emetin per l'organisme 
competent en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya 
c) La normativa, així com les instruccions i mesures específiques, que s’estableixin en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat.  
Així mateix, en el Pla personal de treball s’establirà expressament que durant les 
jornades de teletreball, per necessitats del servei degudament justificades i amb un 
preavís no inferior a 24 hores, es podrà exigir la presència física en els centres de treball.  
6.4. El Pla personal de treball és un document modificable en qualsevol moment per 
mutu acord de les parts que l’han subscrit i ha de restar permanentment a disposició de 
la Inspecció General de Serveis de Personal la qual podrà requerir-los en qualsevol 
moment.   
 
Article 7.  
Règim especial de prestació de serveis ocasionals en la modalitat de teletreball  
 
7.1. Amb caràcter excepcional, es podrà autoritzar ocasionalment la prestació de serveis 
en la modalitat de teletreball en els casos següents: 
a) Quan per raó d’un servei fora del centre de treball habitual el desplaçament resulta 
ineficient cas en el qual la jornada restant és pot completar en règim de teletreball.  
b) Quan per necessitats del servei es derivin encàrrecs específics i concrets que calgui 
executar en un breu període de temps i sigui més efectiu i adequat emprar la modalitat 
de teletreball.   
c) Quan es declarin episodis ambientals de contaminació o d’altres situacions 
d’emergència derivades de plans de protecció civil, segons disposi a l’efecte la 
Secretaria d’Administració i Funció Pública.   
7.2. Les autoritzacions excepcionals i la seva justificació han d’esser trameses als 
òrgans responsables del control horari. 
  
Article 8.  
Mitjans tecnològics per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball  
 
8.1. El Departament d’adscripció o l’organisme autònom que correspongui avaluarà la 
viabilitat de posar a disposició les eines i mitjans que consideri necessaris i adequats 
per a la prestació dels serveis en la modalitat de teletreball. Aquesta avaluació ha 
d’esser prèvia a l‘autorització per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball. 
Així mateix, el Departament o organisme competent haurà d’avaluar, a instàncies de 
l’òrgan competent per autoritzar el teletreball, els mitjans propis que la persona 
interessada es proposi utilitzar. 
8.2. El suport tècnic i les despeses de connexió quan s’emprin mitjans propis són a 
càrrec de la persona que té autoritzat el teletreball. L’Administració prestarà el servei de 
suport en relació a les eines i mitjans que posi a disposició de la persona que té autoritzat 
el teletreball, d’acord amb les guies de servei definides per cada Departament o 
organisme.  
 
Article 9.  
Formació per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball  
 
9.1. Les persones que presten serveis en la modalitat de teletreball i les persones 
supervisores han de realitzar obligatòriament, amb anterioritat a l’inici del teletreball i 
amb la periodicitat que es determini, formació especifica en matèria de ciberseguretat, 
protecció de dades, prevenció de riscos laborals i seguiment per objectius. L’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya és l’organisme competent per impartir i certificar 
aquesta formació obligatòria.  
9.2. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya i les unitats responsables de 
formació dels departaments inclouran en la seva programació anual la formació 



específica en les matèries esmentades. Així mateix, l’organisme competent en matèria 
de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya proporcionarà els recursos 
d’aprenentatge en matèria de seguretat.  
   
Article 10.  
Comissió d’Avaluació del Teletreball a l’Administració de la Generalitat 
 
10.1. Es crea la Comissió d’Avaluació del Teletreball a l’Administració de la Generalitat, 
que serà l’òrgan tècnic de seguiment i avaluació de la modalitat de prestació de serveis 
mitjançant teletreball, adscrit a la Secretaria d’Administració i Funció Pública.  
10.2. La Comissió d’Avaluació del Teletreball, que es reuneix semestralment en sessió 
ordinària, es presidida per la persona titular de la Direcció General de Funció Pública i 
en són membres:  
a) Una persona en representació de la direcció general competent en matèria de funció 
pública. 
c) Una persona en representació de la direcció general competent en matèria 
d’Administració digital.  
d) Una persona en representació de l’organisme competent en matèria de 
telecomunicacions i tecnologies de la informació.  
e) Una persona en representació de l’organisme competent en matèria de ciberseguretat 
de la Generalitat de Catalunya. 
10.3. Són funcions de la Comissió d’Avaluació del Teletreball el seguiment i avaluació 
dels resultats així com la realització de propostes de millora de la prestació de serveis 
en la modalitat de teletreball. Les avaluacions i les propostes de millora seran trameses 
a la Comissió Interdepatamental d’Administració i Personal.  
 
Disposicions addicionals 
Primera. Equivalències horàries i règim de control horari 
 
1. La dedicació horària dels dies en què es prestin serveis mitjançant la modalitat de 
teletreball s’ha de computar conforme a les equivalències establertes en els criteris 
reglamentaris d’homogeneïtzació de jornades.  
2. L’Administració habilitarà els mecanismes de control horari a efectes de registrar la 
jornada realitzada en la modalitat de teletreball i, si escau, dictarà les instruccions que 
siguin necessàries.   
 
Segona. Trasllats forçosos  
 
Durant un període de dos anys improrrogables i per tal de facilitar l'adaptació a les noves 
condicions de treball, les persones afectades per un trasllat forçós del centre de treball:  
a) Podran optar al nombre de jornades diàries addicionals de la jornada per realitzar en 
la modalitat de teletreball que, en el seu cas, determini el Govern de la Generalitat.  
b) La dedicació horària dels dies en què es prestin serveis mitjançant la modalitat de 
teletreball es podrà computar en els mateixos termes que preveu la normativa vigent en 
matèria de jornada i horaris per a la modalitat presencial.    
 
Tercera. Cotreball 
 
1. Mitjançant Acord del Govern de la Generalitat s’establiran els termes i condicions per 
habilitar espais de cotreball destinats al teletreball de personal intern o extern en funció 
dels criteris de reserva i disponibilitat que es determinin. Així mateix, s’impulsaran els 
acords amb d’altres administracions i organismes públics per tal que els espais de 
cotreball puguin emprar-se pel personal al servei de la Generalitat.   



2. Els espais de cotreball, a més de facilitar l’apropament de les seus de treball al domicili 
del personal, han de permetre el foment de la interrelació entre empleats públics i la 
generació de dinàmiques de treball col·laboratiu i sinergies. 
 
Disposició transitòria 
El personal de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms que 
presta serveis a les dependències administratives que s’han traslladat al Districte 
Administratiu de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, podran gaudir d’una jornada 
diària sencera addicional per realitzar en la modalitat de teletreball durant el termini de 
dos anys a comptar de la finalització del trasllat. 
 
Disposicions finals 
Primera. Disposicions necessàries per al desplegament d’aquest Decret  
 
S’autoritza la persona titular del departament competent en matèria de Funció Pública 
perquè dicti les disposicions necessàries per a l’aplicació d’aquest Decret.  
 
Segona. Entrada en vigor 
Aquest Decret entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Barcelona,  
 
 
 
Joaquim Torra i Pla 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
Jordi Puigneró i Ferrer  
Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública 


