Temporada 2019/2020
CIRCULAR NÚM. 23
IMPLANTACIÓ DEL RÈGIM EXTRAORDINARI DE TELETREBALL AMB RESTRICCIÓ DEL
TREBALL PRESENCIAL ALS CENTRES

Amb motiu de l'evolució de la pandèmia de la malaltia per COVID-19 i atès que en el dia d'avui
s'ha declarat la fase d'emergència I del Pla de protecció civil per malalties emergents, la
Comissió Executiva de l’FCF, en virtut de les prerrogatives que li són pròpies en casos
d’urgent necessitat (article 30è dels Estatuts), ha aprovat l’adopció de les següents mesures
preventives en l'àmbit laboral, d'acord amb el Comitè d'Empresa i el consultor extern en
matèria de riscos laborals:
•

Decretar que l'activitat laboral s'haurà de prestar en règim obligatori de teletreball, per
part de tots els treballadors contractats per la Federació Catalana de Futbol.

Per aquest motiu, s’han establert uns torns rotatius de treball que afectaran l’horari normal
d’atenció al públic a les diferents delegacions federatives, segons el següent detall:
-

La seu central (Barcelona) i les delegacions territorials de Tarragona, Lleida i Girona,
mantindran el seu horari d’atenció al públic habitual.
Les seus de Terres de l’Ebre, Baix Llobregat i Vallès Occidental (Sabadell), obriran
només els dimarts i dijous en el seu horari habitual.
Les seus de Anoia, Bages-Berguedà-Cerdanya, Maresme, Osona, Vallès Occidental
(Terrassa) i Vallès Oriental obriran només els dimecres en el seu horari habitual.
La seu de Penedès-Garraf romandrà tancada.

Podeu consultar, com annex, la taula amb els horaris que entraran en vigor a partir del proper
dilluns 16 de març i al web oficial fcf.cat/delegacions.
Així mateix, també es decreta, per motius de seguretat sanitària, que les visites de persones
externes a qualsevol seu federativa en horari d’atenció al públic requerirà omplir i lliurar al
responsable de la delegació, amb caràcter obligatori, un formulari de control amb unes
preguntes breus, d’acord amb les recomanacions del Departament de Salut.
FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

Per tot l’anterior, es recomana a tots els afiliats que evitin desplaçaments i prioritzin la
comunicació amb l’FCF per mitjans telemàtics (telèfon, intranet o correu electrònic).
Aquestes mesures entraran en vigor a partir de dilluns 16 de març i fins a nova
instrucció, si bé podran ser alterades d’acord amb les recomanacions de les autoritats
sanitàries i laborals.
Lamentem les molèsties que totes aquestes mesures puguin ocasionar, però demanem
comprensió davant una situació totalment extraordinària i imprevisible.
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.
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