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TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE 
REGLAMENT DE TELETREBALL 

Sense perjudici de la negociació que s’està duent a terme amb les organitzacions sindicals, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la seua reunió del dia 28 de juliol de 2021, ha 
acordat incloure en la seu electrònica el projecte de reglament que regula el teletreball com 
a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de la institució, que figura 
en l’annex, des del dia 29 de juliol de 2021, que és el següent a la data de la seua publicació, 
fins al dia 8 de setembre de 2021, inclusivament, a aquest efecte d’obrir un període 
d’informació pública. 

A més, ha acordat donar audiència al Consell de Personal, que estarà subjecta al mateix 
termini que el període d’informació pública. 

Les al·legacions es presentaran en el Registre General d’Entrada de la Sindicatura de 
Comptes. 

València, data de la signatura electrònica 

El síndic major, Vicent Cucarella Tormo 

 
 

ANNEX 

Projecte de reglament que regula el teletreball com a modalitat de prestació de 
serveis del personal empleat públic de la institució 

La Sindicatura de Comptes ha d’adaptar-se a la conjuntura social, laboral i econòmica amb 
mètodes que permeten el seu avanç en la cerca de la millora contínua i que garantisquen 
la prestació adequada, eficaç i eficient de la seua funció fiscalitzadora, que li assigna la Llei 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes. En aquest sentit, és necessària una nova 
visió i forma d’actuació en la gestió dels efectius de personal i una aposta ferma per la 
reorganització dels processos i la introducció de les tecnologies de la informació i la 
comunicació en les tasques habituals dels llocs de treball. 

Un element fonamental en aquesta nova cultura és l’organització del treball. Actualment, 
la gestió dels efectius de personal en les empreses es basa en la possibilitat de la distribució 
flexible del temps de prestació efectiva del treball sense que, per això, es veja afectada la 
qualitat del servei que es presta i sense que les garanties de les treballadores i treballadors 
patisquen cap menyscapte. 

El teletreball es troba dins d’aquest canvi organitzatiu; és una modalitat de prestació de 
serveis que suposa avantatges tant per a la Sindicatura de Comptes com per al personal, 
entre els quals cal destacar la reducció del temps en desplaçaments, la disminució de 
l’impacte mediambiental o la millora de la conciliació amb respecte als principis d’igualtat 
de dones i homes i de corresponsabilitat. 
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Aquesta modalitat de prestació de servei té el seu origen en l’Acord Marc sobre el 
Teletreball, aprovat el 16 de juliol de 2002 a Brussel·les, a iniciativa de la Comissió Europea. 
El Consell Europeu, en el marc de l’Estratègia Europea per a l’Ocupació, va convidar els 
interlocutors socials a negociar acords amb vista a modernitzar l’organització del treball. La 
Comissió Europea va instar a entaular negociacions que contribuïren a preparar la transició 
a l’economia i la societat del coneixement, tal com es va acordar en el Consell Europeu de 
Lisboa. 

En coherència amb això, el Reial Decret Llei 29/2020, de 29 de setembre, va introduir un 
nou precepte, l’article 47 bis, en el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
per a regular el teletreball, i l’article 76.2 de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, 
de la Funció Pública Valenciana, ha regulat la seua aplicació en l’àmbit d’aquesta. 

De conformitat amb aquestes normes legals, que són aplicables supletòriament a la 
Sindicatura de Comptes, el teletreball és la modalitat de prestació de serveis a distància en 
què el contingut competencial del lloc de treball pot desenvolupar-se, sempre que les 
necessitats del servei ho permeten, fora de les dependències de l’Administració, per mitjà 
de l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació. 

Segons es preveu en la regulació mencionada, així com en el Decret 49/2021, d’1 d’abril, 
del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal 
empleat públic de l’Administració de la Generalitat, el teletreball tindrà caràcter voluntari i 
reversible, excepte en supòsits excepcionals degudament justificats. L’Administració 
proporcionarà i mantindrà a les persones que treballen en aquesta modalitat els mitjans 
tecnològics necessaris per a la seua activitat. El personal que preste 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 establida, el respecte al seu temps de descans i a la seua intimitat personal, 
tant en l’ús de dispositius digitals com de qualsevol altre mecanisme de control. El personal 
empleat públic tindrà dret al teletreball en els supòsits i amb els requisits determinats 
reglamentàriament. Totes aquelles matèries relatives al dret al teletreball que no es troben 
regulades en la llei esmentada i en el reglament corresponent podran ser objecte de taula 
de negociació col·lectiva. 

El teletreball és un element inequívocament modernitzador de les administracions i 
institucions públiques que possibilita la reorganització dels seus processos de treball 
redefinint objectius i avançant en l’orientació del treball als resultats i a una millor gestió 
del temps. No obstant això, no ha de comportar en cap cas reduir la qualitat del servei 
públic, sinó incrementar l’eficàcia i l’eficiència en la prestació de serveis i avançar en la 
millora de les condicions de treball del personal empleat públic, entre les quals cal destacar 
la conciliació de la vida familiar, personal o laboral i la corresponsabilitat. 

Es tracta de proporcionar una regulació suficient que done respostes a diverses necessitats 
i que equilibre l’ús d’aquesta nova forma de prestació de treball i els avantatges que suposa 
per a la Sindicatura de Comptes i el personal empleat públic, d’una banda, i un marc de 
drets que satisfacen, entre altres, els principis sobre el seu caràcter voluntari i reversible, 
així com el principi d’igualtat de tracte en les condicions professionals. 

També ha de procurar la seguretat jurídica necessària, tant al personal com a la institució, 
sobre la utilització del treball a distància en el marc del dret a la protecció de la salut en el 
treball i del dret a la conciliació, de manera que establisca els requisits necessaris per a un 
exercici equilibrat i corresponsable entre dones i homes. 



 

3 

Així mateix, cal introduir els elements necessaris per a assegurar que el treball a distància i 
l’ús dels dispositius digitals i altres formes de treball en xarxa no suposen una desprotecció 
o minva dels drets a la privacitat, sense perjudici de les formes de control que puguen 
exercir-se d’acord amb les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades personals i del personal empleat públic. 

D’altra banda, i fruit de l’experiència viscuda i dels resultats obtinguts durant la declaració 
de l’estat d’alarma a conseqüència de la COVID-19, s’ha considerat necessari incloure una 
disposició addicional que constituïsca el marc normatiu per a les denominades situacions 
de crisi, en les quals es podrà acordar, així mateix, el teletreball com a modalitat no 
presencial de prestació de serveis. 

Cal afegir que, amb motiu de la COVID-19, la Sindicatura de Comptes ha implantat el 
teletreball, d’acord amb les recomanacions realitzades per les autoritats sanitàries, i que 
l’adopció d’aquesta modalitat de treball no ha tingut cap impacte negatiu sobre el 
desenvolupament normal de les funcions encomanades, ni sobre el compliment del 
programa anual d’actuació. 

Aquest reglament consta de vint articles, dividits en tres capítols, tres disposicions 
addicionals, dues disposicions finals i sis annexos. El capítol I es dedica a les disposicions 
generals i determina l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la norma i una sèrie de definicions 
amb què es pretén fer més clara i accessible la regulació continguda. El capítol II regula els 
requisits, característiques i procediment d’aprovació de la modalitat de prestació de serveis 
en règim de teletreball amb caràcter general, així com la possibilitat d’autorització 
individual en determinats supòsits. Finalment, el capítol III regula la Comissió de Control i 
Seguiment del Teletreball de la Sindicatura de Comptes, dependent de la Taula de 
Negociació. 

El procés d’elaboració d’aquest reglament s’ha adequat als principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica i eficiència previstos en l’article 129 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(LPAC), i s’ha sotmés a informació pública i audiència. 

D’acord amb l’article 19.a de la Llei 6/1985, d’11 de maig, de la Generalitat, de Sindicatura 
de Comptes, prèvia negociació amb la representació sindical, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió de XX de XX de 2021, va aprovar el següent 

REGLAMENT 

CAPÍTOL I 

Disposicions generals 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 

1. Aquest reglament té per objecte la regulació de la modalitat de prestació de serveis en 
règim de teletreball amb caràcter general. 

En la disposició addicional primera, s’estableix el règim especial aplicable per a aquelles 
situacions de crisi que impossibiliten o dificulten l’adequada prestació presencial de les 
competències que la legislació atribueix a la Sindicatura de Comptes o que representen un 
risc greu d’afectació de la integritat i de la salut de les persones treballadores, amb la 
finalitat d’assegurar la continuïtat de l’activitat institucional. 

2. El seu àmbit d’aplicació se circumscriu al personal empleat públic de la Sindicatura de 
Comptes. 
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Article 2. Definicions 

1. Teletreball. S’entén per teletreball la modalitat de prestació de serveis a distància en la 
qual el personal empleat públic pot desenvolupar el contingut competencial del lloc de 
treball, si les necessitats del servei ho permeten, fora de les dependències de la Sindicatura 
de Comptes, al domicili o lloc triat per aquell, per mitjà de l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

En aquesta modalitat de prestació de servei, que tindrà caràcter voluntari per al personal 
empleat públic, sense perjudici del que es disposa en l’apartat 5 d’aquest article, han de 
quedar garantides les condicions exigides en matèria de prevenció de riscos laborals, de 
privacitat i de protecció i confidencialitat de les dades, així com la qualitat del servei i 
l’atenció a la ciutadania. 

2. Persona teletreballadora. Personal empleat públic de la Sindicatura de Comptes que, en 
l’acompliment del seu lloc de treball, alterna la presència en el seu centre de treball amb la 
prestació del servei en règim de teletreball. 

3. Programa de teletreball. És l’instrument de planificació i gestió de l’ocupació pública en 
la modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball en l’àmbit de la Sindicatura de 
Comptes. S’hi han de fer constar els elements concrets d’aplicació a la tipologia dels llocs 
de treball que inclou. 

4. Pla personal de treball. És el document que permet un règim especial d’autorització de 
caràcter individual en determinats supòsits, per a la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball. S’hi concreten, entre altres aspectes, les tasques i els objectius que cal 
aconseguir, el règim de control i seguiment periòdic, així com els dies en què es realitzaran 
les jornades autoritzades de teletreball. 

5. Oficina a distància. És el lloc des del qual es realitzarà el teletreball. Ha de complir la 
normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral i ha d’acreditar-se amb caràcter 
previ a l’autorització. Per a això la persona sol·licitant ha d’emplenar el qüestionari i declarar 
que és coneixedor de les condicions que ha d’oferir el lloc de treball per a la prevenció de 
riscos laborals en teletreball, tal com s’indica en l’annex III. 

CAPÍTOL II 

Modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball 

Article 3. Llocs de treball susceptibles de ser exercits per mitjà del teletreball 

1. Tenen la consideració de llocs de treball susceptibles de ser exercits per mitjà del 
teletreball els que es puguen exercir de manera autònoma i a distància atenent les seues 
característiques específiques i els mitjans requerits per a desenvolupar-los. 

2. D’acord amb això, en general, els llocs existents es consideren susceptibles de ser exercits 
per mitjà del teletreball, excepte aquells les funcions dels quals comporten necessàriament 
la prestació de serveis presencials, com és el cas dels llocs de treball de les oficines de 
registre en els quals es preste atenció i informació presencial a la ciutadania i a les entitats 
subjectes a fiscalització o els que incloguen entre les seues comeses la conducció d’un 
vehicle. 

Article 4. Requisits de les persones sol·licitants 

1. Pot sol·licitar la prestació del servei en la modalitat de teletreball, el personal empleat 
públic inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament que tinga els requisits següents: 
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a) Estar en situació de servei actiu. 

No obstant això, la sol·licitud d’accés al teletreball pot formular-se des de situacions 
administratives diferents a la de servei actiu que comporten reserva del lloc de treball. Si la 
persona sol·licitant resulta autoritzada per a la prestació del servei en aquesta modalitat, 
haurà d’incorporar-se al seu lloc de treball i sol·licitar el reingrés des de la situació 
administrativa en la qual es trobe. 

En aquest últim supòsit, si la persona no sol·licita el reingrés al seu lloc de treball, serà 
exclosa del procediment. 

b) Haver exercit el lloc de treball que ocupa durant períodes que sumen almenys tres mesos, 
dins dels últims dos anys immediatament anteriors a la data de la presentació de la 
sol·licitud o a la de la declaració de la situació administrativa amb reserva de lloc, llevat que 
en el programa es preveja un temps menor o es dispense d’aquest requisit en les condicions 
que, si és el cas, es determinen. 

c) Ser titular o ocupant d’un lloc susceptible de teletreball. 

d) Que el lloc des del qual es realitze el teletreball complisca la normativa vigent en matèria 
de seguretat i salut en el treball, després de la implantació, si és el cas, de les mesures de 
prevenció necessàries. 

2. El compliment dels requisits establits en aquest article s’ha de mantindre durant tot el 
període de temps en què el personal empleat públic preste el seu servei en la modalitat de 
teletreball, i a aquest efecte pot ser objecte de comprovació per la Sindicatura de Comptes, 
amb la comunicació prèvia a la persona interessada. 

Article 5. Duració de la prestació de serveis en règim de teletreball 

1. El període de temps durant el qual es pot desenvolupar la prestació del servei en règim 
de teletreball es determina en el programa de teletreball corresponent. 

No obstant això, la duració màxima d’un programa és d’un any prorrogable per períodes 
iguals, després de la seua avaluació per part del Consell en relació amb el compliment del 
programa anual d’actuació previst. Si abans del venciment, el Consell no acorda el contrari, 
haurà d’entendre’s prorrogat pel mateix període. 

2. La comunicació de la finalització del programa al personal participant haurà d’efectuar-
se per la Secretaria General almenys amb un mes d’antelació a la seua finalització. 

Article 6. Jornada de treball i organització del personal 

1. La jornada de treball setmanal s’ha de distribuir, amb caràcter general, de manera que es 
compagine el règim de teletreball i el presencial en la proporció que el Consell considere 
adequada al començament de cada un dels programes, tenint en compte l’avaluació de les 
circumstàncies laborals i socials. Tot això d’acord amb la jornada i horari que s’establisquen 
com a habituals, i sense perjudici dels desplaçaments i pernoctacions que es realitzen pel 
personal en l’exercici de les funcions que té assignades, que han de dur-se a terme en tot 
cas, així com de l’assistència a les accions formatives presencials que s’organitzen. En tot 
cas, en el programa, s’establirà un mínim d’un dia a la setmana de treball presencial. 

2. No obstant el que s’estableix en l’apartat anterior, el programa concret de teletreball, 
ateses les característiques específiques dels llocs de treball que s’hi inclouen, establirà la 
distribució de la jornada setmanal i el sistema de control concrets, sense que en cap cas el 
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nombre de dies de modalitat presencial puga ser inferior al previst en l’apartat 1 d’aquest 
article. 

3. La prestació dels serveis per mitjà de la modalitat de teletreball no alterarà l’obligació del 
compliment de la jornada general establida en la normativa vigent sense perjudici de les 
adaptacions que es deriven de la mateixa naturalesa de la modalitat de teletreball conforme 
al que es preveu en aquest reglament i en el programa de teletreball. S’hauran de respectar 
el dret al descans diari i setmanal, la distribució horària prevista en la normativa sobre 
condicions de treball, així com les reduccions o flexibilitzacions de la jornada, aplicant-se, 
les ja concedides, de manera proporcional entre la jornada presencial i la de teletreball. 

4. Per necessitats del servei o de formació del personal de nou accés, que han de ser 
degudament justificades, podrà ser requerida, amb una antelació mínima de 24 hores, la 
presència puntual en el centre de treball del personal que preste serveis en la modalitat de 
teletreball, sense que això supose la finalització del règim de prestació de serveis en aquesta 
modalitat ni la seua suspensió temporal. 

La Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de la Sindicatura de Comptes vetlarà 
pel compliment de les disposicions d’aquest apartat i, per a això, revisarà periòdicament els 
requeriments de presencialitat efectuats al personal de la Sindicatura i podrà sol·licitar tots 
els aclariments que siguen pertinents en l’exercici de les seues funcions. 

5. Finalitzada la prestació del servei en règim de teletreball, el primer dia hàbil següent la 
persona teletreballadora haurà de tornar a prestar els seus serveis de manera presencial en 
els termes i condicions aplicables en el moment de la seua incorporació a la modalitat 
presencial, llevat que tinguera concedits qualsevol situació o permís que li permeta una 
incorporació posterior. 

6. L’organització del personal ha d’efectuar-se, excepció feta de les absències justificades, 
de manera que els dies de treball presencial tots els components de cada equip o unitat 
coincidisquen en les dependències de la Sindicatura de Comptes, i a l’efecte la Secretaria 
General distribuirà els espais per a facilitar la comunicació entre ells i determinarà quin dia 
o dies de la setmana ha de fer efectiva cada equip o unitat la presencialitat parcial prevista. 
Excepcionalment, si la Secretaria General ho considera necessari per raó del servei, la 
presencialitat del personal de les unitats adscrites a aquesta que es consideren podrà 
distribuir-se temporalment a fi de procurar la presència d’algun component d’aquesta 
unitat la majoria dels dies possible. 

Article 7. Part flexible i part no flexible de la jornada i control del teletreball 

1. La jornada laboral serà la que figura en l’acord de condicions de treball vigent, i es 
distribuirà de dilluns a divendres, amb un mínim de sis hores diàries. 

2. Si en el programa no s’estableix una altra cosa, la part no flexible de la jornada diària 
estarà compresa entre les 9.00 hores i les 14.00 hores. La resta de la jornada es realitzarà 
en règim de flexibilitat. 

3. El registre horari s’ha de dur a terme a través de la mateixa aplicació informàtica que 
s’utilitza per al treball presencial, i s’establirà en el programa un sistema que permeta als 
responsables de l’equip o unitat comprovar telemàticament l’efectivitat de la interconnexió 
durant el temps de teletreball, de manera respectuosa amb la privacitat i d’acord amb les 
especificacions que s’establisquen, a l’efecte de les quals prèviament serà sentit el Consell 
de Personal. 
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4. Les persones responsables dels equips o unitats administratives de les quals depenguen 
els llocs de treball han d’informar el síndic o síndica respectius o el titular de la Secretaria 
General, i aquests el síndic o síndica major, amb la periodicitat que s’establisca en el 
programa, sobre el compliment dels objectius del programa anual d’actuació, així com 
sobre les causes dels possibles retards, a l’efecte que aquest últim òrgan adopte les 
mesures que considere oportunes, incloses les previstes en l’article 17 si són procedents. 

Article 8. Mitjans tecnològics 

1. La Sindicatura de Comptes ha de proporcionar a qui teletreballe els mitjans tecnològics 
necessaris per a la seua activitat i en farà el manteniment. La seua concreció correspon, en 
el marc del corresponent programa de teletreball o pla personal de treball, a la persona 
titular de la Secretaria General. En tot cas, excepte renúncia de l’empleat o empleada 
formalitzada per escrit, ha de facilitar al personal una cadira ergonòmica, ordinador portàtil, 
pantalla, teclat, ratolí, estoreta i telèfon corporatiu. En cas de renúncia, els perifèrics 
utilitzats han de comptar amb el vistiplau del departament d’informàtica. 

2. És responsabilitat del mateix empleat públic disposar d’una línia d’accés a Internet, per a 
l’exercici remot de les seues tasques professionals, d’acord amb els requisits tècnics marcats 
per la Sindicatura de Comptes, i correspon a la persona que teletreballa solucionar les 
incidències imputables a la connectivitat, per a la qual cosa podrà comptar amb 
l’assessorament del departament d’informàtica de la Sindicatura de Comptes. 

Article 9. Seguretat i salut en el treball 

1. Les persones que presten serveis en la modalitat de teletreball tenen dret a una adequada 
protecció en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el que s’estableix 
en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la seua normativa 
de desenvolupament. 

2. El servei de prevenció alié pot verificar, amb caràcter previ a l’inici del programa o del pla 
personal de treball, que les condicions de treball en què s’exerceixen les funcions del lloc 
no suposen risc per a la salut de la persona. Per a això, les persones participants, una vegada 
realitzada la formació prevista en l’article següent, realitzaran declaració responsable 
emplenant el qüestionari previst en l’annex III o una altra mesura alternativa o 
complementària a aquest, proposada i comprovada per aquest servei. 

3. En el cas que, després de la comprovació de les dades aportades per les persones 
participants en el programa, es deduïra l’existència de risc per a la salut d’aquestes, el servei 
de prevenció alié proposarà les mesures preventives necessàries. 

4. És responsabilitat de l’empleat públic el compliment del que es declara en el qüestionari, 
així com l’adopció de les mesures correctores que se li proposen. 

5. El servei de prevenció alié pot realitzar, en qualsevol moment, inspecció del lloc des del 
qual es teletreballarà, amb l’autorització de la persona participant i garantint el màxim 
respecte i mínima intromissió en la seua vida privada, a fi de comprovar les condicions de 
treball del lloc i haurà d’emetre un informe en què conste el següent: justificació de la visita, 
condicions del lloc i, si és el cas, mesures preventives que cal adoptar. Aquest informe serà 
remés a la persona treballadora, a la persona titular de la Secretaria General i a les que 
realitzen les funcions de delegades i delegats de prevenció. 
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Així mateix, si el servei de prevenció alié, després de l’anàlisi del qüestionari previst en 
l’annex III, considera necessària la inspecció del lloc des del qual es teletreballarà i la 
persona participant no dona la seua autorització, quedarà sense efecte la seua participació 
en el programa o en el pla personal de treball per no resultar possible l’acreditació del 
compliment del requisit previst en l’article 4.1.d. 

6. Durant la vigència del programa o del pla personal de treball, el servei de prevenció alié 
podrà realitzar un seguiment de les condicions de treball d’aquests llocs, posant l’accent 
en els riscos psicosocials, per mitjà de l’establiment de canals de comunicació que faciliten 
les labors tant d’assessorament tècnic com de l’adequada execució de les mesures de 
prevenció adoptades per les persones teletreballadores. 

7. A l’efecte de les contingències professionals, és aplicable la normativa vigent en matèria 
d’accidents de treball i malalties professionals, i es considera com a lloc de treball el de 
l’adreça del lloc de treball indicada en l’annex III, relativa al qüestionari d’autoavaluació de 
riscos laborals, que és l’oficina a distància. 

Article 10. Formació 

1. El personal seleccionat per a participar en el corresponent programa de teletreball ha de 
realitzar obligatòriament i amb anterioritat a l’inici del teletreball, llevat que ja l’haguera 
realitzat en convocatòries anteriors, un curs de formació específic implementat per l’òrgan 
competent en matèria de formació de la Sindicatura de Comptes, de caràcter autoformatiu, 
sobre aspectes essencials per a l’adequat desenvolupament del programa i la prestació del 
treball sota aquesta modalitat, com ara marc normatiu del teletreball, seguretat informàtica, 
seguretat i salut en el treball, protecció de dades i el sistema d’avaluació del treball 
desenvolupat que s’aplicarà. La no realització del curs comportarà l’exclusió del programa 
de teletreball per al qual s’haguera sigut seleccionat. 

A aquest efecte, les persones que formen part de la Comissió de Control i Seguiment del 
Teletreball de la Sindicatura de Comptes prevista en l’article 23 podran proposar a través 
de la secretaria d’aquesta, a l’òrgan competent en matèria de formació, les característiques 
i els continguts concrets de l’acció formativa. 

2. Així mateix, els qui formalitzen un pla personal de treball en els termes previstos en 
l’article 15 hauran de realitzar el curs previst en l’apartat anterior en les mateixes condicions 
i amb els mateixos requisits. 

3. Excepcionalment, quan concórreguen causes motivades degudament acreditades, 
aquest curs de formació podrà realitzar-se de manera simultània a l’inici de la prestació de 
serveis en règim de teletreball. 

Article 11. Drets i deures de la persona teletreballadora 

1. El personal que preste serveis en la modalitat de teletreball tindrà amb caràcter general 
el mateix règim jurídic, deures i drets, individuals i col·lectius, que la resta de personal que 
preste serveis en modalitat presencial, incloent-hi la normativa de prevenció de riscos 
laborals que resulte aplicable, excepte aquells que siguen inherents a la realització de la 
prestació de serveis de manera presencial. 

2. Així mateix, el personal que preste serveis en la modalitat de teletreball té dret a la 
desconnexió digital en els termes establits en l’article 88 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i se li ha de 
garantir el respecte al seu temps de descans i a la seua intimitat personal. 
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3. La prestació de serveis en la modalitat de teletreball té caràcter voluntari i reversible de 
conformitat amb el que es preveu en l’article 16. Així mateix, la Sindicatura de Comptes pot 
posar fi a l’autorització per les causes i per mitjà del procediment previst en aquest article. 

4. La condició de persona teletreballadora ho és únicament pel temps de duració de la 
prestació de serveis en la modalitat de teletreball i mentre ocupe un lloc de treball exercit 
per mitjà d’aquesta modalitat. 

Article 12. Protecció de dades 

El personal empleat públic seleccionat per a teletreballar ha de complir la normativa en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i de la confidencialitat d’aquestes 
dades, i ha de de ser informat per escrit, per part de la Secretaria General i amb caràcter 
previ a l’inici del teletreball, de tots els deures i drets que li corresponen d’acord amb la 
normativa esmentada. 

En la modalitat de teletreball, és exigible, igual que en la forma presencial, el compliment 
de les polítiques vigents a cada moment en la Sindicatura de Comptes relacionades amb 
els sistemes d’informació, tant en matèria de gestió i seguretat, signatura electrònica, gestió 
del document electrònic o qualsevol altra relacionada amb aquests. 

Article 13. Procediment per a l’aprovació dels programes de teletreball. 

1. El procediment per a l’aprovació dels programes de teletreball l’ha d’iniciar la Secretaria 
General, i ha de formalitzar-se per mitjà del model previst en l’annex I, que contindrà 
necessàriament: 

a) Causes i objectius d’aquesta iniciativa, que en tot cas ha de contribuir a una millor 
organització del treball que fonamenta la seua implantació, així com a una reducció de 
l’impacte mediambiental i al foment de les polítiques de corresponsabilitat i conciliació de 
la vida personal, familiar i laboral. 

b) Duració del programa, que ha de respectar el que es disposa en l’article 5.1. 

c) Si és el cas, nombre màxim de llocs que poden participar en el programa de teletreball i 
barem aplicable per a la selecció del personal, que ha d’ajustar-se als elements continguts 
en el barem previst en l’annex IV d’aquest reglament i tindre’s en compte en els termes que 
s’hi preveuen. 

Aquest barem no serà aplicable, llevat que concórreguen entre elles, quan es tracte 
d’empleades públiques víctimes de violència de gènere o persones víctimes de violència 
terrorista, les quals tindran prioritat absoluta per a participar en el corresponent programa 
de teletreball quan així ho sol·liciten. 

d) Identificació clara i concreta de la tipologia dels llocs de treball que poden incorporar-
se al programa de teletreball, indicant la seua adscripció orgànica i funcional. En relació 
amb els llocs la forma de provisió dels quals siga la lliure designació o que estiguen 
classificats amb el nivell de complement de destí 30, nivell màxim de classificació previst 
per als llocs de treball de la Sindicatura de Comptes, atenent la seua especial 
responsabilitat, les funcions de direcció i coordinació que els puguen correspondre, així 
com la posició que ocupen en l’estructura organitzativa, es podran establir les particularitats 
que es consideren oportunes. D’igual manera es procedirà amb el personal eventual que 
es decidisca incloure en el programa. 



 

10 

e) Distribució de la jornada setmanal del personal participant de manera que es 
garantisquen les previsions de l’article 6, tenint en compte que subsidiàriament regirà el 
que es disposa en l’article 7.2. 

f) Mitjans tecnològics necessaris per a l’exercici de les funcions per mitjà del teletreball, per 
a la qual cosa se sol·licitarà informe de la persona titular del lloc de tècnic de sistemes i 
tecnologies de la informació. 

g) Termini proposat per a la presentació de sol·licituds de participació davant la Secretaria 
General, que no pot ser inferior a 10 dies ni superior a 15 des de la publicació del programa 
de teletreball en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes. 

h) En els termes de l’article 4 bis de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la 
igualtat entre dones i homes, un informe d’impacte per raó de gènere. 

2. El Consell és l’òrgan competent per a aprovar els programes de teletreball, una vegada 
demanats els informes que considere oportuns, i els assignarà un número correlatiu a l’any 
de la seua aprovació (programa de teletreball núm.__ /___). Els programes de teletreball 
tindran en compte les especificacions que s’establisquen en els programes anuals 
d’actuació. 

3. De tota la documentació que forme part de l’expedient d’aprovació del programa, es 
donarà trasllat a la Comissió de Control i Seguiment perquè en prenga coneixement, amb 
caràcter previ a la seua publicació. 

Article 14. Procediment d’incorporació al programa de teletreball. 

1. Després de la publicació del programa de teletreball en el Butlletí Oficial de les Corts 
Valencianes, les persones que puguen optar-hi, pel fet d’ocupar llocs de treball identificats 
en el programa com a susceptibles de poder incorporar-se a aquest, presentaran les seues 
sol·licituds de participació davant la Secretaria General, en el termini que s’indique en 
l’acord d’aprovació del programa de teletreball, per mitjà del model previst en l’annex II. 

En el cas de pròrroga del programa, si es constata que s’han produït noves peticions de 
teletreball, amb un mes d’antelació al venciment del termini, es resoldrà el que siga 
procedent, amb la corresponent baremació general prèvia, si és el cas. 

2. La Secretaria General analitzarà les sol·licituds i quan siga procedent, per haver-se establit 
un nombre màxim de llocs previstos en el programa de teletreball, les valorarà de 
conformitat amb el barem previst en l’annex IV. 

3. Posteriorment, en el termini màxim de tres mesos des de la publicació del programa de 
teletreball en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, el síndic o síndica major, a proposta 
de la persona titular de la Secretaria General, dictarà i notificarà al personal participant la 
resolució en què es faça constar l’inici i fi del programa de teletreball, la distribució dels 
dies de treball presencial i de teletreball, així com el personal que hi participa. 

De totes les actuacions es facilitarà accés a la Comissió de Control i Seguiment, perquè en 
prenga coneixement. 

4. Transcorregut el termini previst en l’apartat anterior sense que s’haja notificat una 
resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 
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Article 15. Pla personal de treball per a la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball 

1. Pot sol·licitar un pla personal de treball per a la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball qui, no participant en un programa de teletreball i de conformitat amb la 
normativa vigent, es trobe en alguna de les circumstàncies següents: 

a) Tindre reconegut el dret al canvi de lloc de treball per motius de salut i que aquest no 
puga fer-se efectiu en els termes previstos en la normativa de funció pública, pel temps 
que dure aquesta circumstància, tenint en compte el que es disposa en l’article 44 de 
l’Acord de Condicions de Treball. 

b) Les empleades víctimes de violència de gènere, en tant no siga possible la seua adscripció 
a un altre lloc de treball. 

c) El personal que siga víctima de discriminació o violència sexual. 

d) El personal empleat públic víctima de violència terrorista, mentre no siga possible la seua 
adscripció a un altre lloc de treball. 

e) Les empleades públiques en estat de gestació a partir de la setmana 30 d’embaràs o de 
la setmana 26 en el supòsit de gestació múltiple. 

f) Qui estiga gaudint del permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra 
malaltia greu (previst en l’article 29 del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de 
regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Administració de la 
Generalitat), respecte de la part de jornada que realitze. 

2. La sol·licitud es dirigirà a la persona titular de la Secretaria General i haurà de formalitzar-
se per mitjà del model previst en l’annex V. 

3. Rebuda la sol·licitud, la Secretaria General comprovarà si en la persona sol·licitant 
concorre alguna de les circumstàncies previstes en l’apartat 1 d’aquest article, i es 
desestimarà la sol·licitud en cas de no concurrència. 

4. Si es comprova l’existència d’alguna d’aquestes circumstàncies, la Secretaria General 
requerirà: 

a) De l’òrgan superior del qual depenga el lloc de treball, informe favorable en què es 
concreten: 

1r. Els objectius als quals en tot cas haurà de contribuir el pla personal de treball per a una 
millor organització d’aquest i com desenvoluparà la seua activitat per a complir-los. 

2n. La duració del pla de treball, quan siga possible concretar-la. 

3r. La distribució de la jornada setmanal de la persona sol·licitant. 

4t. Els mitjans tecnològics necessaris per a l’exercici de les funcions per mitjà del teletreball. 

b) De la persona titular del lloc de tècnic de sistemes i tecnologies de la informació, informe 
favorable relatiu a la idoneïtat dels mitjans tecnològics necessaris per al desenvolupament 
de l’activitat. 

5. Rebuts els informes assenyalats en l’apartat anterior, la Secretaria General, prèvia anàlisi 
d’aquests amb la finalitat de comprovar que contenen tots els elements requerits, elaborarà 
una proposta de pla personal de treball per a la prestació de serveis per mitjà de la 
modalitat de teletreball per a la persona sol·licitant, o si és el cas, desestimarà la sol·licitud 
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per mitjà de resolució motivada. Transcorregut el termini de tres mesos sense que s’haja 
notificat a la persona interessada la resolució d’autorització es considerarà estimada la 
sol·licitud. 

6. El pla personal de treball ha d’incloure, com a mínim, els elements següents: 

a) Els objectius als quals contribueix per a la millor organització del treball i com ha de 
desenvolupar la seua activitat per a complir-los. 

b) La duració del pla, quan siga possible concretar-la. 

c) La distribució de la jornada setmanal de la persona sol·licitant. 

d) Els mitjans tecnològics necessaris per a l’exercici de les funcions per mitjà del teletreball. 

7. Sense perjudici de l’adopció de les mesures que resulten necessàries, si és el cas, per a 
fer efectiva la protecció de les persones sol·licitants, el pla personal de treball s’autoritzarà 
en el termini màxim de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud de 
teletreball, per mitjà de la formalització del document de l’annex VI subscrit entre la persona 
titular de la Secretaria General i la persona sol·licitant que l’ocupe i el vistiplau de la persona 
titular de l’òrgan superior del qual depenga el lloc de treball. A continuació, aquest 
document serà remés al síndic o síndica major perquè hi faça constar el seu vistiplau. Se li 
assignarà un número correlatiu a l’any de la seua aprovació (pla personal de treball 
núm.__/____). 

8. La distribució de la jornada setmanal no estarà sotmesa a les limitacions previstes en 
l’article 6.1. 

9. La duració del pla personal de teletreball s’estendrà mentre es mantinguen les 
circumstàncies concurrents en la persona sol·licitant que van motivar la seua autorització, 
que haurà de comunicar amb caràcter immediat qualsevol variació en aquestes a la 
Secretaria General. 

La comunicació de la finalització del pla personal de treball a la persona autoritzada l’haurà 
d’efectuar la Secretaria General de manera immediata quan desapareguen les 
circumstàncies que, de conformitat amb el que s’estableix en l’apartat 1 d’aquest article, en 
van motivar la concessió, i en donarà compte al síndic o síndica major. 

10. La documentació referent a les sol·licituds objecte d’aquest article estarà a la disposició 
de la Comissió de Control i Seguiment perquè en prenga coneixement. 

11. En atenció a les circumstàncies especials que concorren en els supòsits de les lletres b) 
i c) de l’apartat 1 d’aquest article i sense perjudici del termini de tres mesos previst en 
l’apartat 7, les sol·licituds de pla personal de treball per aquestes causes han de tramitar-se 
de manera àgil i preferent a fi de garantir-ne l’eficàcia. En tot cas es protegirà la intimitat 
de les víctimes, especialment les seues dades personals, les dels seus ascendents, 
descendents i les de qualsevol persona que estiga sota el seu guarda i custòdia. 

12. Totes les sol·licituds de pla personal de treball han de ser objecte d’un especial sigil i 
discreció. 

Article 16. Finalització de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball. 

1. L’autorització de prestació del servei en la modalitat de teletreball, a més de per la 
finalització del programa prevista en l’article 5.2, podrà quedar sense efecte per les causes 
següents: 
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a) Per renúncia del personal participant, que ha de fonamentar-se en una causa justificada 
i comunicar-se a la Secretaria General amb 15 dies d’antelació a la data de finalització 
desitjada. El personal que renuncie no podrà sol·licitar la tornada al teletreball fins que 
transcórrega el termini de vigència del programa o d’alguna de les seues pròrrogues, i 
haurà de fer-ho d’acord amb el que es preveu en l’article 14.1, paràgraf segon. 

b) Per necessitats del servei degudament acreditades i justificades, que han de comunicar-
se, excepte força major, amb un mes d’antelació. 

c) Per incompliment acreditat dels deures i obligacions establits per al correcte 
desenvolupament del teletreball o per deixar de tindre els requisits exigits en l’art. 4. 

d) Per mutu acord entre la persona empleada i la Sindicatura de Comptes. 

e) Per l’alteració de l’equip informàtic facilitat, si és el cas, ja siga modificant la configuració, 
instal·lant-hi aplicacions o alterant els elements perifèrics sense autorització de la 
Sindicatura de Comptes, per l’ús de l’equip informàtic facilitat, si és el cas, en tasques alienes 
al treball, o per inobservança de les normes i recomanacions en matèria de seguretat 
informàtica i de protecció de dades de caràcter personal, sempre que la tornada al treball 
presencial es considere una mesura adequada per a evitar que es repetisquen aquestes 
situacions. 

2. El procediment serà contradictori, s’hi garantirà l’audiència a la persona o persones 
interessades i serà resolt pel síndic o síndica major de la Sindicatura de Comptes a sol·licitud 
de la Secretaria General. Es donarà compte de les actuacions a la Comissió de Control i 
Seguiment, que podrà sol·licitar tots els aclariments que siguen pertinents en l’exercici de 
les seues funcions. 

No obstant això, no es requerirà el procediment contradictori a què es refereix el paràgraf 
anterior en el cas de renúncia del personal participant previst en la lletra a de l’apartat 1 
d’aquest article, i serà suficient per a això la remissió de l’escrit corresponent per part de la 
persona teletreballadora. Tampoc serà necessari en el supòsit de mutu acord entre la 
persona empleada i la Sindicatura de Comptes, previst en la lletra e del mateix precepte. En 
els dos supòsits l’òrgan competent dictarà una resolució declarativa en tal sentit.  

Article 17. Modificació de l’autorització o suspensió temporal 

1. Per circumstàncies sobrevingudes que afecten la persona teletreballadora o quan 
necessitats del servei degudament motivades ho justifiquen, es podrà modificar 
l’autorització per a prestar el servei en la modalitat de teletreball, per mitjà de: 

a) La redistribució de la jornada de treball setmanal entre la modalitat presencial i de 
teletreball. 

b) La reducció o increment del nombre de dies setmanals de teletreball, sempre que en 
aquest últim supòsit es respecte el límit d’un dia presencial establit en l’article 6, apartat 1, 
en relació amb l’apartat 6. 

c) La suspensió temporal de la prestació a distància. 

Es consideraran en tot cas necessitats del servei, la formació del personal de nou accés, en 
el cas que no siga suficient amb el que es preveu en l’article 6.5, i el compliment dels 
objectius fixats en el programa anual d’actuació, en aquells casos en què dels informes dels 
responsables dels equips o unitats es deduïsca la conveniència d’adoptar alguna de les 
mesures descrites per a procurar-ne la consecució. 
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2. La modificació de les condicions o la suspensió temporal es duran a terme per mitjà de 
procediment contradictori i s’hi garantirà l’audiència a la persona interessada. Serà resolt 
pel síndic o síndica major a sol·licitud de la persona interessada o de la Secretaria General. 
De les actuacions es donarà compte a la Comissió de Control i Seguiment, que podrà 
sol·licitar tots els aclariments que siguen pertinents en l’exercici de les seues funcions. 

 
CAPÍTOL III 

Control i seguiment 

Article 18. Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de la Sindicatura de 
Comptes 

1. Per al seguiment i avaluació del teletreball es crea la Comissió de Control i Seguiment 
del Teletreball de la Sindicatura de Comptes, dependent de la Taula de Negociació. 

2. La Comissió, com a òrgan consultiu i de control, té les següents funcions: 

a) L’avaluació i el seguiment dels resultats i necessitats del règim del teletreball en la 
Sindicatura de Comptes i el seu funcionament. 

b) Resposta a les consultes rebudes en relació amb els diferents procediments de gestió i 
aplicació dels programes de teletreball aprovats. 

c) La proposta a l’òrgan competent en matèria de formació, per part dels seus membres a 
través de la secretaria d’aquesta, de les característiques i els continguts concrets de l’acció 
formativa a què es refereixen els articles 10 i 22 d’aquest reglament. 

d) L’accés, perquè en prenga coneixement i faça la revisió posterior, a la informació relativa 
a la documentació de les iniciatives per a l’aprovació dels programes de teletreball, a les 
actuacions resultants dels procediments d’incorporació a aquests, a les sol·licituds 
d’autorització de plans personals de treball per a la prestació de serveis en aquesta 
modalitat, als requeriments de presencialitat efectuats per necessitats del servei i la seua 
deguda justificació, a les actuacions que tinguen lloc a conseqüència dels procediments 
contradictoris que donen lloc a la finalització de la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball, a la informació relativa a les modificacions o suspensions temporals de les 
autoritzacions per a teletreballar, així com al resultat de l’avaluació de la repercussió de la 
prestació de serveis en la modalitat de teletreball que realitze la Secretaria General, tot això 
en els termes previstos en els articles 13, 14, 15, 16, 17 i 25 d’aquest reglament. 

3. Així mateix, quan siga acordada la modalitat de teletreball a conseqüència d’una situació 
de crisi, es donarà compte a la Comissió de totes les mesures adoptades en aplicació del 
que es preveu en la disposició addicional primera d’aquest reglament, sense perjudici de 
les competències del Comité de Seguretat i Salut. 

4. La Comissió es reunirà semestralment amb caràcter ordinari i cada vegada que les 
circumstàncies ho exigisquen, en sessions extraordinàries. 

Article 19. Composició de la Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de la 
Sindicatura de Comptes 

1. La Comissió estarà composta de manera permanent i paritària, entre la representació de 
la Sindicatura de Comptes i les organitzacions sindicals, per les següents persones: 

a) Presidència: la persona titular de la Secretaria General. 



 

15 

b) Secretaria: la persona titular del lloc de tècnic superior de personal i assumptes generals. 

c) Una persona en representació de cada una de les organitzacions sindicals presents en la 
Taula de Negociació. En tot cas, hi haurà almenys quatre representants, atés el criteri de 
proporcionalitat, en termes similars a la representació que tinguen en el Consell de 
Personal. 

d) El nombre de vocals que designe el Consell de la Sindicatura de Comptes per a complir 
la regla de la paritat. 

2. En la seua composició es procurarà la presència equilibrada entre dones i homes. 

3. Les persones que formen part de la Comissió han d’actuar en l’exercici de les seues 
funcions amb sotmetiment estricte a la normativa en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal i a la confidencialitat d’aquestes. 

Article 20. Avaluació per Secretaria General de la repercussió de la prestació de serveis 
en la modalitat de teletreball 

La Secretaria General avaluarà la repercussió que el servei prestat en la modalitat de 
teletreball puga tindre en l’organització, funcionament i prestació dels serveis per part dels 
diferents equips i unitats acollits a aquesta modalitat, i prestarà especial atenció a la 
perspectiva de gènere. Aquesta avaluació s’efectuarà una vegada finalitzada l’execució de 
la prestació en la modalitat de teletreball, així com en finalitzar cada una de les seues 
pròrrogues, per a això es recopilaran, durant el període d’execució, les dades relatives a 
aquest, que seran demanades per la Secretaria General, de la persona teletreballadora, el 
seu responsable i el seu entorn organitzatiu, sense perjudici de la identificació d’altres 
interlocutors adequats per al procés. 

Del resultat d’aquesta avaluació, se’n donarà compte a la Comissió de Control i Seguiment. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Prestació de serveis en la modalitat de teletreball en situacions de crisi 

1. En l’àmbit d’aquest reglament, s’enten per situació de crisi l’originada per factors 
sanitaris, de salut pública, mediambientals, socials o derivats d’alguna emergència sobtada, 
inusual o inesperada, que impedisca l’accés a les dependències de la Sindicatura de 
Comptes o puga afectar greument la integritat i salut de les persones treballadores, i així 
es determine o reconega per mitjà d’un acord del Consell de la Sindicatura de Comptes. 

Així mateix, s’entendrà per situació de crisi aquella que impossibilite o dificulte l’adequada 
prestació presencial de les competències que la legislació atribueix a la Sindicatura de 
Comptes, així com la que origine la declaració dels estats d’alarma, excepció o setge, 
d’acord amb l’article 116 de la Constitució Espanyola i l’àmbit d’aplicació de la qual incloga, 
en tot o en part, algun territori de la Comunitat Valenciana. 

En aquestes situacions la voluntarietat quedarà supeditada a les necessitats organitzatives 
i de protecció de la salut que determine el Govern de l’Estat, la Generalitat o, si és el cas, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes. 

2. En les situacions de crisi a què es refereix l’apartat anterior, tindran la consideració de 
llocs de treball susceptibles de ser exercits per mitjà de la modalitat de teletreball aquells 
que determine el Consell de la Sindicatura de Comptes, que adoptarà les previsions 
oportunes a fi d’assegurar en la mesura que siga possible i de manera equilibrada la 
continuïtat de l’activitat administrativa per a l’adequada prestació del servei públic, així com 
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la seguretat i la salut del personal empleat públic que preste serveis presencialment durant 
la vigència de l’esmentada situació de crisi. 
En aquestes situacions, el règim de teletreball no estarà subjecte a les limitacions previstes 
en l’article 3 d’aquest reglament, i es podrà establir de manera vinculant. 

3. Determinada o reconeguda pel Consell de la Sindicatura de Comptes la situació de crisi, 
aquest òrgan adoptarà un acord en què constaran, entre altres, els punts següents: 

a) S’acordarà la modalitat de teletreball. 

b) El període de duració en funció de l’especificitat i excepcionalitat de la situació de crisi, 
de criteris organitzatius i, fonamentalment, de la protecció de la salut i integritat dels qui 
treballen en la Sindicatura de Comptes, llevat que aquesta duració s’haja establit 
prèviament per la Generalitat o pel Govern de l’Estat. 

c) Les directrius per a l’organització del personal ateses les necessitats organitzatives i de 
protecció de la salut previstes pel Govern de l’Estat o la Generalitat, amb la finalitat 
d’assegurar la continuïtat de l’activitat administrativa i fiscalitzadora per a l’adequada 
prestació del servei públic. 

4. Sense perjudici del que s’estableix en l’article 8.1, en les situacions de crisi definides en 
els termes de l’apartat 1 d’aquesta disposició addicional, el Consell, a proposta de la 
persona titular del lloc de tècnic de sistemes i tecnologies de la informació, determinarà els 
mitjans tecnològics mínims necessaris per al desenvolupament de l’activitat a distància. 

5. El Comité de Seguretat i Salut establirà els mecanismes necessaris per a garantir les 
funcions d’assessorament tècnic per al compliment de la normativa vigent en matèria 
preventiva. 

6. El personal autoritzat per a prestar serveis en modalitat no presencial tindrà a la seua 
disposició un curs autoformatiu organitzat per l’òrgan competent en matèria de formació, 
sobre aspectes essencials per a l’adequada prestació de les seues funcions sota aquesta 
modalitat, i que s’inclourà amb vocació de permanència en els plans anuals de formació de 
la Sindicatura de Comptes. 

Segona. Jornada i horari de treball a l’efecte del règim d’incompatibilitats 

Per al reconeixement de compatibilitat del personal empleat públic al qual s’haja autoritzat 
la prestació de serveis en règim de teletreball, es tindran en compte la jornada i l’horari del 
lloc de treball del qual és titular o ocupant i que li corresponga exercir sense tindre en 
consideració la prestació de serveis en règim de teletreball. 

Tercera. Disponibilitat pressupostària 

Per a l’aprovació dels programes i plans personals de teletreball és condició indispensable 
l’existència de crèdit pressupostari suficient per a posar a l’abast del personal sol·licitant la 
infraestructura informàtica, la formació i altres requisits necessaris. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Habilitació normativa 

1. Es faculta la persona titular de la Secretaria General per a dictar totes les circulars i 
instruccions que siguen necessàries per al desplegament i aplicació d’aquest reglament, 
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sense perjudici de les normes necessàries que, fent ús de les seues competències, aprove 
el Consell. 

2. Així mateix, es faculta el síndic o síndica major, a proposta de la persona titular de la 
Secretaria General, per a modificar, per mitjà de resolució, els annexos d’aquest reglament. 

Segona. Entrada en vigor 

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les 
Corts Valencianes. 

València, XX de XX de 2021 

El síndic major 

Vicent Cucarella Tormo 

ANNEX I 

Programa de teletreball 

SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

SECRETARIA GENERAL 

A) Causes i objectius de la proposta, que en tot cas haurà de contribuir a una millor 
organització del treball, que fonamenta la seua implantació 

B) Duració del programa 

C) Si és el cas, nombre màxim de llocs que poden participar en el programa de teletreball 

D) Identificació clara i concreta de la tipologia dels llocs de treball que podrien incorporar-
se al programa de teletreball, amb indicació de la seua adscripció orgànica i funcional 

E) Distribució de la jornada setmanal del personal participant 

F) Si és el cas, barem aplicable per a la selecció del personal, que s’ajustarà al que es disposa 
en l’annex IV 

G) Mitjans tecnològics necessaris per a l’exercici de les funcions de manera no presencial 
per mitjà del teletreball 

H) Informe de la persona titular del lloc de tècnic de sistemes i tecnologies de la informació 

I) Termini que es proposa per a la presentació de sol·licituds de participació 

J) Informe d’impacte de gènere 

Data 

Signatura de la persona titular de la Secretaria General 

ANNEX II 

Sol·licitud de participació en el programa de teletreball núm. &/& 

1. Dades del personal 

Nom i cognoms: 

NRP: 

Edat: 
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Relació jurídica amb la Sindicatura de Comptes: 

Adreça: 

Població: 

2. Dades del lloc de treball 

Número del lloc de treball: 

Denominació: 

Classificació: 

Adreça: 

Nom de la persona responsable de l’equip o de la unitat administrativa: 

Lloc de la persona responsable: 

3. Aspectes relacionats amb la vida laboral, familiar i personal (a emplenar solament quan 
s’aplique el barem en el programa) 

Respecte a l’empadronament 

Autoritze la Sindicatura de Comptes perquè puga comprovar el meu empadronament pels 
mitjans disponibles: 

SÍ/NO (en cas negatiu, s’adjuntarà certificat d’empadronament) 

Respecte a la situació familiar 

Especificar si té càrregues personals i familiars, i la condició de família monoparental, si 
escau, amb aportació, si és el cas, de la documentació acreditativa: 

SÍ/NO 

Respecte a la salut 

Indicar si té algun tipus de diversitat funcional reconeguda que interferisca en la seua vida 
diària en relació amb l’exercici del seu lloc de treball, amb aportació, si és el cas, de la 
documentació acreditativa: 

SÍ/NO 

Indicar si té algun tipus de reconeixement de mobilitat reduïda que interferisca en la seua 
vida diària en relació amb l’exercici del seu lloc de treball, amb aportació, si és el cas, de la 
documentació acreditativa: 

SÍ/NO 

Si no es té un grau de discapacitat igual o superior al 33%, indicar si per raó de malaltia 
llarga o crònica no puga realitzar la seua jornada laboral completa, amb certificació prèvia 
d’aquesta circumstància per la Unitat de Valoració d’Incapacitats: 

SÍ/NO 

Respecte a la mobilitat i el temps de desplaçament 

Quina distància hi ha des del seu domicili fins al centre de treball? 

(Aproximada.) 

Quant de temps tarda a arribar des del seu domicili al centre de treball? 
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(Aproximat.) 

Respecte a la sol·licitud denegada en programes anteriors que tingueren fixat una quota 
d’admissió 

Indicar la data d’aprovació dels programes de teletreball on s’ha produït aquesta 
denegació: 

Localitat, data i signatura 

ANNEX II 

Clàusula deure d’informar 

La participació en el programa de teletreball requereix el tractament de dades personals, 
per la qual cosa, d’acord amb el que s’estableix en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, s’informa les persones 
interessades en els termes següents: 

a) La responsable del tractament és la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 
amb domicili c/ Sant Vicent Màrtir, 4, 46002 València. 

b) Amb base jurídica en el compliment d’una missió realitzada en interés públic, i en 
l’exercici de poders públics conferits a la responsable del tractament, la Llei 10/2010, de 9 
de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, legitima aquest tractament 
de dades amb la finalitat d’avaluar i revocar la incorporació del personal que el sol·licita al 
programa de teletreball que corresponga. 

c) Els destinataris previstos als quals se cediran les dades seran aquells òrgans als quals 
s’estiga obligat per norma legal. 

d) No està previst realitzar transferències internacionals de dades. 

e) Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat 
per a la qual s’obtenen i pels terminis establits en les normes vigents per a complir 
obligacions i responsabilitats legals, i seran suprimides d’acord amb el que s’estableix en la 
normativa d’arxius i documentació. 

f) Les persones interessades poden exercitar el dret d’accés a les seues dades personals, la 
rectificació o supressió d’aquestes, la limitació o oposició al seu tractament, per mitjà d’un 
escrit, amb identificació prèvia, dirigit a la Sindicatura de Comptes, a l’adreça c/ Sant Vicent 
Màrtir, 4, 46002 València, o al delegat de protecció de dades en el seu correu electrònic: 
dpdsc@gva.es. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, 
poden interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(www.agpd.es) 

ANNEX III 

Qüestionari d’autoavaluació 

Prevenció de riscos laborals en el lloc de treball 

PROGRAMA DE TELETREBALL Núm. &/& 

----------------------------------------------------------------- 

PLA PERSONAL DE TREBALL Núm. &/& 

mailto:dpdsc@gva.es
file://APOLO/funcionarios/RCortell/Mis%20documentos/A%20-%20TREBALL%20CASA/77.%20Teletrabajo/www.agpd.es
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Nom i cognoms: 

NRP: 

Número i denominació del lloc de treball: 

Direcció del lloc de treball: 

El qüestionari exposat té un caràcter no exhaustiu i ha d’entendre’s com una identificació 
de les condicions de treball que, com a mínim, hauria de tindre el lloc per a aquesta 
modalitat de treball no presencial. Això ens permetrà no sols treballar de manera 
confortable, sinó identificar els factors que puguen generar problemes de tipus muscular, 
fatiga visual o mental. 

Es recorda que la recopilació d’informació que es duu a terme amb aquest qüestionari ha 
d’anar acompanyada d’una formació específica al personal sobre els riscos i les mesures 
preventives aplicables a aquesta classe de lloc. 

Així mateix, es reitera la disponibilitat del document SPRL_DIPRL_12, “Prevenció de riscos 
laborals durant l’ús de l’ordinador fora del lloc de treball habitual”, de l’INVASSAT, amb la 
finalitat de donar compliment a l’article 18 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals. http://prevencio.gva.es/es/ 

Instruccions per a l’ús del qüestionari 

1. El qüestionari ha de ser emplenat pel personal empleat públic, i en aquest es demana la 
informació de les condicions presents en el lloc triat per a teletreballar. 

2. Les preguntes es refereixen a les condicions específiques del lloc en què la persona 
exercirà el treball amb l’ajuda de l’ordinador i els elements auxiliars necessaris (documents, 
telèfon, etc.). 

Manera de procedir segons les respostes de cada apartat: 

a) Resposta afirmativa (SÍ): la condició de treball és adequada. No és necessari prendre cap 
mesura. 

b) Resposta negativa (NO): es recomana que el personal empleat públic prenga mesures 
per a adequar-lo. Si això no és possible, es posarà en coneixement del servei de prevenció 
alié de riscos laborals, per a estudiar la possibilitat d’adopció de les mesures preventives 
pertinents. 

EQUIP DE TREBALL 

(1) Disposa d’accés a internet que li permeta una connexió ràpida i estable? SÍ/NO 

PANTALLA, EN EL CAS QUE ES RENUNCIE A LA QUE HA DE FACILITAR LA INSTITUCIÓ 

(2) Pot ajustar la configuració de pantalla (caràcters ben definits, dimensionats i configurats) 
per a poder visualitzar nítidament els caràcters d’acord amb les seues necessitats visuals? 
SÍ/NO 

(3) La imatge és estable (sense parpellejos, moviments o vibracions)? SÍ/NO 

(4) La vora superior de la pantalla està a l’alçària dels seus ulls o un poc per davall? SÍ/NO 

(5) Pot situar la pantalla a una distància adequada que li facilite la visió d’acord amb les 
seues necessitats? Es recomana una distància entre 40-70 cm respecte als ulls de la persona 
usuària: SÍ/NO 
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(6) La pantalla està col·locada davant de vosté? SÍ/NO 

(7) Pot regular fàcilment la inclinació, alçària i el gir de la pantalla? SÍ/NO 

TECLAT, EN EL CAS QUE ES RENUNCIE AL QUE HA DE FACILITAR LA INSTITUCIÓ 

(8) La inclinació del teclat és ajustable? SÍ/NO 

(9) Disposa d’espai davant del teclat per a recolzar les mans i els avantbraços? 

SÍ/NO 

(10) La disposició del teclat afavoreix, en la mesura que siga possible, l’alineació entre 
l’avantbraç-canell-mà? SÍ/NO 

(11) Els símbols són fàcilment llegibles i la seua superfície és mat per a evitar reflexos? 
SÍ/NO 

TAULA/SUPERFÍCIE DE TREBALL 

(12) La taula de treball disposa de dimensions suficients per a col·locar els equips de treball 
adequadament (pantalla, teclat, ratolí, documents) i treballar amb comoditat? SÍ/NO 

(13) L’espai davall de la taula és suficient per a allotjar les cames amb comoditat i per a 
possibilitar el canvi de postura? SÍ/NO 

(14) La superfície de la taula és d’acabat mat per a evitar reflexos? SÍ/NO 

CADIRA, EN EL CAS QUE ES RENUNCIE A LA QUE HA DE FACILITAR LA INSTITUCIÓ 

(15) La cadira disposa de cinc punts de suport en el sòl que li permeta una base de suport 
estable? SÍ/NO 

(16) L’alçària de la cadira és regulable, el respatler és inclinable i la seua alçària ajustable? 
SÍ/NO 

(17) Pot regular l’alçària de la cadira de manera que els colzes queden al nivell de la taula 
de treball i puga donar suport als peus en el sòl o sobre un reposapeus? SÍ/NO 

(18) Funcionen correctament els dispositius de regulació? SÍ/NO 

(19) Li permet la cadira una posició adequada (asseguda amb l’esquena recolzada en la 
zona lumbar)? SÍ/NO 

(20) El disseny de la cadira li facilita la llibertat de moviments? SÍ/NO 

ENTORN DE TREBALL/CONDICIONS AMBIENTALS 

ESPAI DE TREBALL 

(21) Disposa d’espai suficient per a accedir al seu lloc de treball, així com per a alçar-se i 
asseure’s sense dificultat? SÍ/NO 

IL·LUMINACIÓ/REFLEXOS/ENLLUERNAMENTS/FINESTRES 

(22) Disposa en general, d’il·luminació natural que pot complementar-se amb una 
il·luminació artificial quan la primera no garantisca les condicions de visibilitat adequades? 
En qualsevol cas, el lloc té una il·luminació que permet fer la tasca amb comoditat: SÍ/NO 

(23) Hi ha alguna font de llum que incidisca directament en la cara? SÍ/NO 

(24) Percep reflexos molestos en la pantalla? SÍ/NO 
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(25) El lloc de treball està orientat de manera que s’eviten enlluernaments o reflexos? SÍ/NO 

(26) Si hi ha finestres, disposen de cortines o persianes que permeten regular l’entrada de 
llum? SÍ/NO 

TEMPERATURA/HUMITAT DE L’AIRE 

(27) Es manté un nivell adequat de temperatura i humitat en qualsevol època de l’any? 
SÍ/NO 

(28) Es pot realitzar una ventilació periòdica? SÍ/NO 

SOROLL 

(29) El soroll ambiental permet desenvolupar el treball sense interferències? SÍ/NO 

CONDICIONS PSICOSOCIALS 

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 

GESTIÓ DEL TEMPS 

(30) Es planifica el temps de treball per a complir adequadament les tasques assignades? 
SÍ/NO 

(31) Pot seguir el seu propi ritme de treball i fer xicotetes pauses voluntàries per a previndre 
la fatiga? SÍ/NO 

(32) Es pot fer el treball amb la concentració adequada sense distraccions? SÍ/NO 

SUPORT 

(33) Disposa dels mitjans d’informació i comunicació amb el personal de l’organització? 
SÍ/NO 

(34) Disposa de connectivitat i serveis d’Internet? SÍ/NO 

CONDICIONS DE SEGURETAT 

ORDRE I NETEJA 

(35) L’àrea de treball disposa de suficient espai per a evitar entropessons o colps? SÍ/NO 

(36) El cablejat elèctric i/o la instal·lació telefònica estan fora de les vies de pas o àrea de 
treball per a evitar possibles entropessons? SÍ/NO 

(37) Es manté l’ordre i la neteja en el seu lloc de treball? SÍ/NO 

RISC ELÈCTRIC 

(38) El sistema elèctric es troba en bones condicions (cables, endolls i connexions 
elèctriques...)? SÍ/NO 

(39) Es disposa de suficients endolls evitant un ús excessiu de regletes o dispositius similars? 
SÍ/NO 

(40) Desconnecta els aparells elèctrics quan no ha d’usar-los? SÍ/NO 

MESURES D’ADAPTACIÓ 

(41) En el cas que el seu lloc de treball presencial compte amb alguna mesura d’adaptació 
establida pel servei de prevenció alié de riscos laborals, la pot implementar en el seu lloc 
no presencial? SÍ/NO 



 

23 

Observacions/arxius adjunts. 

Serà responsabilitat de l’empleat públic signant el compliment del que declara en el 
qüestionari, així com l’adopció de les mesures correctores que se li proposen. 

Localitat, data i signatura 

ANNEX III 

Clàusula deure d’informar 

El qüestionari d’autoavaluació de prevenció de riscos laborals i seguretat en el lloc de treball 
dins del programa del teletreball requereix el tractament de dades personals, per la qual 
cosa, d’acord amb el que s’estableix en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades 
i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, s’informa la persona interessada en els termes 
següents: 

a) La responsable del tractament és la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 
amb domicili c/ Sant Vicent Màrtir, 4, 46002 València. 

b) Amb base jurídica en el compliment d’una missió realitzada en interés públic i en 
l’exercici de poders públics conferits a la responsable del tractament, la Llei 10/2010, de 9 
de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, legitimen aquest tractament de dades amb la 
finalitat de comprovar que les condicions en què s’exercisquen les funcions del lloc de 
treball per mitjà del teletreball no suposen un risc per a la salut de la persona 
teletreballadora. 

c) El destinatari al qual se cediran les dades serà l’òrgan competent en matèria de prevenció 
de riscos laborals. 

d) No està previst realitzar transferències internacionals de dades. 

e) Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat 
per a la qual s’obtenen i pels terminis establits en les normes vigents per a complir 
obligacions i responsabilitats legals, i se suprimiran d’acord amb el que s’estableix en la 
normativa d’arxius i documentació. 

f) Les persones interessades poden exercitar el dret d’accés a les seues dades personals, la 
rectificació o supressió d’aquestes, la limitació o oposició al seu tractament, per mitjà 
d’escrit, amb identificació prèvia, dirigit a la Sindicatura de Comptes, a l’adreça c/ Sant 
Vicent Màrtir, 4, 46002 València, o al delegat de protecció de dades en el seu correu 
electrònic: dpdsc@gva.es. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades 
personals, poden interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades (www.agpd.es) 

ANNEX IV 

Barem 

BAREM PER A LA SELECCIÓ DEL PERSONAL QUE SOL·LICITE LA SEUA PARTICIPACIÓ EN EL 
PROGRAMA DE TELETREBALL Núm. &/& 

Si és el cas, el barem que s’aplicarà al personal que, de manera voluntària, sol·licite participar 
en el programa de teletreball consta dels punts següents: 

mailto:dpdsc@gva.es
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1. Aspectes relacionats amb la vida familiar i laboral (màxim 21 punts): 

a) Diversitat funcional, conformement al que s’estableix en la Llei 51/2003, que impedisca 
o dificulte la mobilitat i l’accés al lloc de treball (fins a 9 punts). 

Igual o més de 33%: 3 punts. 

Igual o més de 65%: 4 punts. 

Igual o més de 75%: 5 punts. 

Si en la resolució que reconega el grau de discapacitat, consta al seu torn el reconeixement 
d’una mobilitat reduïda, s’atorgaran 4 punts addicionals. 

b) Càrregues familiars: Tindre al seu càrrec menors d’edat o persones amb una diversitat 
funcional o que requerisquen una atenció especial (fins a 9 punts): 

1 punt per cada fill/a entre 12 i 18 anys. 

2 punts com a màxim, per cada fill/a menor de 12 anys. 

3 punts per cada fill/a o un altre familiar amb discapacitat reconeguda o nivell de 
dependència declarada, o que requerisca una atenció especial degudament acreditada, 
sempre que existisca relació de convivència i no exercisca activitat retribuïda. La puntuació 
per aquest criteri podrà ser acumulada a qualsevol dels dos anteriors. 

En el cas de famílies monoparentals, s’atorgaran 2 punts addicionals. 

Les referències efectuades a fills i filles s’entenen fetes també a les persones que es troben 
en règim de tutela, acolliment o guarda amb finalitats d’adopció. 

c) Distància en quilòmetres des del domicili habitual de la persona treballadora fins a aquell 
on exerceix les seues funcions (fins a 3 punts): 

De 0 a 10: 0 punts: 

De 10 a 30 km: 1 punt. 

De 30 a 50 km: 2 punts. 

De més de 50 km de distància: 3 punts. 

2. Antiguitat en l’Administració (màxim 3 punts). 

Fins a 10 anys d’antiguitat: 1 punt. 

Entre 10 i 20 anys d’antiguitat: 2 punts. 

Més de 20 anys d’antiguitat: 3 punts. 

3. Altres aspectes (fins a 4 punts): 

a) Quan no es tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i per raó de 
malaltia llarga o crònica no siga possible realitzar la jornada laboral completa, circumstància 
que haurà d’acredita la Unitat de Valoració Mèdica d’Incapacitats: 2 punts. 

b) Quan, després d’haver-lo sol·licitat, no haja sigut seleccionat per al teletreball en el 
programa anterior amb quota, 1 punt. I si no ho ha sigut en els dos anteriors amb quota, 2 
punts. 

La màxima puntuació que es pot obtindre, per al conjunt dels criteris d’aquest Barem, és 
de 26 punts. 
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ANNEX V 

Sol·licitud d’autorització de pla personal de treball per mitjà de la modalitat de 
teletreball 

1. Dades personals 

Nom i cognoms: 

NRP: 

Edat: 

Relació jurídica que manté amb la Sindicatura de Comptes: 

Adreça (aportar el certificat d’empadronament o autorització a la Sindicatura de Comptes 
perquè puga comprovar aquesta dada pels mitjans disponibles): 

Població: 

Causa de la sol·licitud (art. 15): 

2. Dades del lloc de treball 

Número del lloc de treball: 

Denominació: 

Classificació: 

Adreça: 

Nom de la persona responsable de l’equip o unitat administrativa: 

Lloc de la persona responsable: 

3. Aspectes relacionats amb el pla de treball proposat 

Data d’inici: 

Data de finalització: 

Distribució dels dies de treball presencial i de teletreball: 

Localitat, data i signatura 

ANNEX V 

Clàusula deure d’informar 

La participació en el programa de teletreball requereix el tractament de dades personals, 
per la qual cosa, d’acord amb el que s’estableix en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, s’informa les persones 
interessades en els termes següents: 

a) La responsable del tractament és la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 
amb domicili en c/ Sant Vicent Màrtir, 4, 46002 València. 

b) Amb base jurídica en el compliment d’una missió realitzada en interés públic i en 
l’exercici de poders públics conferits a la responsable del tractament, la Llei 10/2010, de 9 
de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, legitima aquest tractament 
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de dades amb la finalitat d’avaluar i revocar la incorporació del personal que el sol·licita al 
programa de teletreball que corresponga. 

c) Els destinataris previstos als quals se cediran les dades seran aquells òrgans als quals 
s’estiga obligat per norma legal. 

d) No està previst realitzar transferències internacionals de dades. 

e) Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat 
per a la qual s’obtenen i pels terminis establits en les normes vigents per a complir 
obligacions i responsabilitats legals, i seran suprimides d’acord amb el que s’estableix en la 
normativa d’arxius i documentació. 

f) Les persones interessades poden exercitar el dret d’accés a les seues dades personals, la 
rectificació o supressió d’aquestes, la limitació o oposició al seu tractament, per mitjà 
d’escrit, amb identificació prèvia, dirigit a la Sindicatura de Comptes, a l’adreça c/ Sant 
Vicent Màrtir, 4, 46002 València, o al delegat de protecció de dades en el seu correu 
electrònic: dpdsc@gva.es. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades 
personals, poden interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades (www.agpd.es) 

ANNEX VI 

Pla personal de treball 

SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

ÒRGAN SUPERIOR O DIRECTIU DE QUÈ DEPÉN EL LLOC DE TREBALL 

A) Causes i objectius de la proposta, que en tot cas haurà de contribuir a una millor 
organització del treball, que fonamenta la seua implantació 

B) Duració del programa 

C) Distribució de la jornada setmanal 

D) Mitjans tecnològics necessaris per a l’exercici de les funcions de forma no presencial per 
mitjà del teletreball 

E) Descripció de l’activitat a desenvolupar 

NOM DE LES TASQUES O ACTIVITATS A DESENVOLUPAR 

1. 

2. 

3. 

Data 

Signatura de la persona titular de la Secretaria General 

Signatura de la persona sol·licitant 

Vist i plau de la persona titular de l’òrgan superior de què depén el lloc de treball 

Vist i plau del síndic o síndica major 

mailto:dpdsc@gva.es
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