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                                        Ajuntament de Viladecans                                                               

 

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el 
COVID-19. 

Fitxa sindical núm.  6/2020 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'afegeix una nova disposició addicional el RD 463/2020, en què el Govern remetrà 
setmanalment el Congrés dels Diputats informació documental estructurada de l'execució 
de les diferents mesures adoptades i valoració de la seva eficàcia per contenir el virus 
COVID-19 i mitigar el seu impacte sanitari, econòmic i social. 

OBJECTE: 

Establiment de mesures especials en 
matèria de recursos humans per a 
garantir el correcte funcionament de 
sistema de serveis socials en el seu 
conjunt i la continuïtat dels mateixos. 

 

Es pròrroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març fins a les 00:00 hores 
del  dia 12 d'abril de 2020 i se sotmetrà a les mateixes condicions  establertes en el RD 463/2020, 
de 14 de març, modificat pel RD 465/2020, de 17 de març. 

Àmbit d'aplicació: 

A tots els centres i entitats que 
prestin qualsevol dels serveis 
inclosos al Catàleg de Referència 
aprovat per Acord de Consell 
Territorial de Serveis Socials i del 
Sistema per a l'Autonomia i 
Atenció a la Dependència el 16 de 
gener de l'any 2013, amb 
independència de la seva 
titularitat, així com als seus 
treballadors i treballadores 
qualsevol que sigui la naturalesa 
de la seva relació contractual o 
administrativa i els de titularitat 
privada aquí referits, tindran la 
consideració d'operadors de 
serveis essencials. 

Règim de prestació de serveis. 

El Imserso i les comunitats autònomes en 
els seus àmbits de competència en 
matèria de serveis socials poden adoptar 
les mesures necessàries per a la 
protecció de les persones, béns i llocs, i 
pot imposar als treballadors i 
treballadores dels serveis socials la 
prestació de serveis extraordinaris. 

Aquestes mesures no s'aplicaran a les 
dones que es trobin en estat de gestació. 

Tot el personal de serveis socials que 
estigui teletreballant, ha d'estar 
disponible per a ser requerit en qualsevol 
moment per a la prestació de tasques 
presencials, a excepció dels que estiguin 
en aïllament domiciliari per COVID-19. 
També afecta el personal administratiu 
mínim imprescindible per al 
desenvolupament dels serveis. 

Es poden adoptar les mesures que es 
considerin necessàries en matèria de 
jornada de treball i descans, permisos, 
llicències i vacances i reduccions de 
jornada. 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/CatalogoReferenciaSs.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/CatalogoReferenciaSs.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/CatalogoReferenciaSs.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/CatalogoReferenciaSs.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/CatalogoReferenciaSs.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/CatalogoReferenciaSs.htm
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Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 
contra el COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures excepcionals per a la contractació o reincorporació de personal: 

S'autoritza la contractació temporal, a jornada parcial o completa, de personal que es 
trobi cursant l'últim any dels estudis requerits per a la prestació dels corresponents 
serveis en els diferents àmbits del sector dels Serveis Socials i del Sistema per a 
l'Autonomia i atenció a la Dependència. 

El personal amb dispensa absoluta d'assistència el lloc de treball per exercici de funcions 
en atenció a la situació generada pel Covid-19. La reincorporació no suposarà el 
cessament de personal substitut que pogués existir. 

Les comunitats autònomes han de vetllar pel 
compliment d'aquestes mesures i disposicions en 
l'àmbit local. 

Àmbit subjectiu d'aplicació 

S'aplicarà a totes les persones treballadores per compte aliè que prestin serveis 
en empreses o entitats del sector públic o privat i l'activitat no hagi estat 
paralitzada com a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma. 

S'exceptuen: 

- Les persones treballadores dels sectors qualificats com a essencials, o 
bé per les divisions o en les línies de producció d'aquests sectors. 

- Les persones treballadores contractades per empreses que hagin 
sol·licitat o estiguin aplicant o els sigui autoritzat un ERTO durant la 
vigència del permís retribuït. 

- Les persones treballadores que es trobi de baixa per IT o el contracte 
estigui suspès per altres causes legalment previstes. 

- Les persones treballadores que puguin seguir exercint la seva activitat 
amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no 
presencials de prestació de serveis. 
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CLICA AQUÍ PER VEURE ELS ANNEXOS 

 

PERMÍS RETRIBUÏT 

Permís retribuït recuperable de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d'abril 
de 2020, ambdós inclosos. 

 

RECUPERACIÓ DE LES HORES DE TREBALL 

Es podran fer efectives des del dia següent a la finalització de l'estat d'alarma fins 
al 31 de desembre de 2020. 

Ha de negociar-se en un període de consultes que tindrà una durada de set dies. 

En cas de no acord durant aquest període de consultes, l'empresa notificarà en un 
altre termini de set dies la decisió de la recuperació.  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Empleats públics. 

Les entitats locals queden habilitades per a dictar les instruccions i resolucions 
que siguin necessàries per a regular la prestació de serveis dels empleats públics 
inclosos en l'àmbit de l'EBEP, amb l'objecte de mantenir el funcionament dels 
serveis públics que es considerin essencials. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. Continuació d’activitat. 

Podran continuar les activitats no incloses a l'annex que hagin estat objecte de 

contractació pel procediment de la Llei de Contractes de Sector Públic. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA. Personal d'empreses adjudicatàries de 
contractes de sector públic. 

El permís retribuït no és aplicable a el personal de les empreses adjudicatàries de 
contractes d'obres, serveis i subministraments del sector públic que siguin 
indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l'adequada prestació 
dels serveis públics, inclosa la prestació dels mateixos de forma no presencial. 

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjLWFqLXZpbGFkZWNhbnN8Z3g6NGYwNmNlYTJiY2IyOGVlNA

