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I 

ANTECEDENTS 
 
 
 
 De l’examen de l’expedient resulta el següent: 
 
 
 Únic. Mitjançant un escrit de la Conselleria de Justícia, Interior i 
Administració Pública, de data de 29 de desembre de 2020, es va remetre a 
aquest Òrgan consultiu l’expedient sobre el Projecte de decret pel qual es 
regula el teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal 
empleat públic de l’Administració de la Generalitat. 
 
 S’han incorporat a l’expedient els informes i tràmits que exigeix l’article 
43 de la Llei 5/1983, del Consell. 
 
 En data 29 de desembre de 2020, el secretari del Sector d’Administració 
Pública Autonòmica i Justícia de FESP-UGT-PV va presentar un escrit 
d’al·legacions en relació amb el citat Projecte de decret. Posteriorment, per 
l’escrit d’11 de gener de 2021, una vegada remés l’expedient a aquest Consell 
per al seu dictamen, l’esmentat secretari va sol·licitar la vista del citat 
expedient que li va ser concedida per escrit, de 13 de gener de 2021, del 
secretari d’aquesta Institució, per delegació de la Presidència. 
 
 Després de la compareixença del secretari de FESP-UGT-PV en la seu 
d’aquesta Institució, en data 21 de gener de 2021, aquest va presentar noves 
al·legacions en data 29 de gener de 2021. 
 
 
 I, trobant-se el procediment en l’estat descrit ha sigut remés l’expedient 
per al seu dictamen. 
 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 

 Primera. Sobre el caràcter del dictamen. 
 
 En data 29 de desembre de 2020 va tindre entrada en aquest Òrgan 
consultiu una petició de dictamen en relació amb el Projecte de decret pel 
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qual es regula el teletreball com a modalitat de prestació de serveis del 
personal empleat públic de l’Administració de la Generalitat. 
 
 La sol·licitud es va formular per la consellera de Justícia, Interior i 
Administració Pública, a l’empara de l’article 10, apartat 4 de la Llei 10/1994, 
de 19 de desembre. 
 
 En l’examen dels projectes de disposició de caràcter general, és doctrina 
d’aquest Consell que l’abast d’actuació d’aquest Òrgan consultiu comporta 
l’examen de la competència de la Generalitat, l’habilitació legal per a dictar la 
citada disposició, la comprovació que s’hagen seguit els tràmits 
procedimentals i, especialment, l’anàlisi de la legalitat del contingut del 
projecte normatiu, així com la formulació d’observacions de possible millora 
tècnica del projecte, sense que amb això es pretenen qüestionar en cap 
moment els aspectes tècnics i d’oportunitat que, en rigor, correspon valorar a 
l’Administració consultant. 
 
 En relació amb la funció consultiva, el Tribunal Suprem s’ha 
pronunciat sobre la importància del Dictamen del Consell d’Estat o de l’òrgan 
consultiu autonòmic en el procediment d’elaboració dels reglaments 
executius. D’aquesta manera, són d’esment les sentències del Tribunal 
Suprem de 6 de febrer de 2017 (recurs de cassació núm. 1397/2015) i de 22 
de maig de 2018 (recurs de cassació núm. 3805/2015).  
 
 En la citada Sentència de 22 de maig de 2018 es destaca la rellevància 
de la funció consultiva en l’exercici de la potestat reglamentària i s’assenyala 
que la funció que exerceix l’òrgan consultiu és idònia per a coadjuvar als 
principis exigits en l’elaboració dels reglaments executius, perquè se centra, 
com s’ha indicat, a vetlar per l’observança de la Constitució i de la resta de 
l’ordenament jurídic, la qual cosa explica el caràcter essencial que 
institucionalment té per a la nostra doctrina el dictamen previ d’aquest òrgan, 
com a protecció del principi de legalitat i garantia de la submissió del 
reglament a la Llei. 
 
 
 Segona. Objecte del Projecte de decret i marc normatiu. 
 
 Aquest Dictamen té per objecte el Projecte de decret pel qual es regula 
la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat. Els informes incorporats a l’expedient i 
el preàmbul del Projecte justifiquen la necessitat i l’oportunitat de la regulació 
del teletreball com una forma d’organització del temps de treball dels empleats 
públics, en virtut del qual una part de la jornada laboral es desenvolupa d’una 
manera no presencial i mitjançant l’ús de tecnologies de la informació, amb 
la finalitat d’incrementar l’eficiència en la prestació de serveis i avançar en la 
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millora de les condicions de treball del personal empleat públic, entre elles, la 
conciliació familiar, personal o laboral i la corresponsabilitat. 
 
 Dit això, l’examen del marc normatiu del teletreball exigeix distingir i 
analitzar, encara que siga de manera concisa, tres nivells normatius: 
l’europeu, l’estatal i l’autonòmic. 
 
 I. La regulació del teletreball en l’àmbit europeu: Acord marc 
europeu del teletreball. 
 
 El teletreball, entés com a modalitat de treball a distància que es realitza 
fora dels establiments i centres habituals de l’Administració, per a la prestació 
de serveis mitjançant l’ús de noves tecnologies, ha sigut objecte de regulació 
tant en el context europeu com a nivell nacional i autonòmic. 
 

 En el context de l’Estratègia Europea d’Ocupació, el Consell Europeu 
va convidar als interlocutors socials a negociar acords per a modernitzar 
l’organització del treball, que inclogueren acords de treball flexible, amb 
l’objectiu de millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses i 
aconseguir l’equilibri necessari entre flexibilitat i seguretat. 
 

 En el Programa d’acció social de la Comissió per als anys 1998-2000 
(COM (98) 259-29.04.98) es va disposar la realització de consultes als 
interlocutors socials sobre la necessitat d’una acció comunitària sobre la 
protecció de les persones teletreballadores. D’acord amb aquesta previsió, el 
mes de juny del 2000, la Comissió va dirigir una consulta formal als agents 
socials sobre la modernització i millora de les relacions laborals, en la qual 
feia esment expressament al teletreball, d’acord amb el procediment previst 
en l’article 138.2 del Tractat de la Comunitat Europea -TCE- (actual article 
154.2 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea -TFUE-). 
 
 En aplicació d’aquest procediment de concertació social, la 
Confederació Europea de Sindicats (CES), la Unió de Confederacions de la 
Indústria i d’Empresaris d’Europa (UNICE), la Unió Europea de l’Artesanat i 
de la Petita i mitjana empresa (UNICE/UEAPME) i el Centre Europeu de 
l’Empresa Pública (CEEP) van signar l’Acord marc europeu sobre el teletreball 
(d’ara en avant, AMET), el 16 de juliol de 2002, amb la finalitat de donar més 
seguretat als teletreballadors per compte d’altri a la Unió Europea. 
 
 Els acords adoptats conformement al procediment de l’article 154 del 
TFUE adquireixen caràcter vinculant quan adopten forma de decisió del 
Consell, o poden limitar-se a tindre caràcter obligacional per les parts 
signants, d’acord amb les previsions de l’article 155.2 del TFUE, en virtut del 
qual «L’aplicació dels acords celebrats a nivell de la Unió es realitzarà, ja siga 
segons els procediments i pràctiques propis dels interlocutors socials i dels 
Estats membres, ja siga, en els àmbits subjectes a l’article 153, ja petició 
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conjunta de les parts signants, sobre la base d’una decisió del Consell 
adoptada a Proposta de la Comissió».  
 
 En el supòsit de l’Acord marc sobre el teletreball, s’ha optat per la 
modalitat obligacional d’aplicació, que, com recorda la Declaració núm. 27 
annexa al Tractat d’Amsterdam, consisteix «a desenvolupar el contingut 
d’aquests acords mitjançant negociació col·lectiva i conformement a les normes 
de cada Estat membre», la qual cosa no implica que els estats membres 
estiguen obligats a aplicar «de manera directa aquests acords o a elaborar 
normes de transposició d’aquests, ni a modificar la legislació nacional vigent 
per a facilitar-ne l’execució». 
 
 En concret, en l’apartat 1 de l’Acord marc, referit a les consideracions 
generals, s’assenyala que «Aquest acord voluntari té com a objectiu establir un 
marc general a nivell europeu, a posar en marxa per les organitzacions 
membres de les parts signants, conforme als procediments i pràctiques 
específiques als interlocutors socials en els estats membres. Les parts signants 
conviden també les organitzacions dels països candidats a posar en marxa 
aquest acord», i en l’apartat 12 de l’Acord, sobre posada en marxa i 
seguiment, s’indica que «En el marc de l’article 139 del Tractat, aquest Acord 
marc europeu serà posat en marxa pels membres d’UNICE/UEAPME, CEEP i 
de la CES (i del Comité d’Enllaç EUROCADRES/CEC), conforme als 
procediments i pràctiques pròpies dels interlocutors socials en els estats 
membres». 
 

 L’Acord marc es va incorporar a Espanya com a annex a l’Acord 
interconfederal per a la negociació col·lectiva (AINC) de 30 de gener de 2003. 
Per Resolució de 31 de gener de 2003, de la Direcció General de Treball, es va 
disposar la inscripció en el Registre i publicació del citat Acord interconfederal 
per a la Negociació Col·lectiva 2003. En l’apartat 1 del capítol II de l’Acord, 
relatiu a la naturalesa jurídica del citat Acord, es disposa que «Les 
organitzacions signatàries assumeixen directament els compromisos del 
present Acord i s’obliguen, per tant, a ajustar el seu comportament i accions als 
pactes, podent cadascuna d’elles reclamar de l’altra el compliment de les 
tasques o comeses acordades». S’afig en aquest apartat que «Les 
confederacions signants, que tenen la condició de més representatives a nivell 
estatal, hauran de dirigir-se a les seues respectives organitzacions en els 
sectors o branques d’activitat per a establir amb elles, sense menyscapte de 
l’autonomia col·lectiva de les parts, els mecanismes i vies més adequats que els 
permeten assumir i ajustar els seus comportaments als criteris, orientacions i 
recomanacions previstos en aquest acord la naturalesa del qual és 
obligacional». 

 Quant al contingut i a la finalitat de l’Acord marc, en les consideracions 
generals, es disposa que els interlocutors socials consideren el teletreball 
alhora com un mitjà de modernitzar l’organització del treball per a les 
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empreses i organitzacions de serveis públics, i per a les persones treballadores 
reconciliar vida professional i vida social i donar-los una major autonomia en 
la realització de les seues tasques. Per als signants, si Europa desitja extraure 
la millor part de la societat de la informació, ha d’afrontar aquesta nova forma 
d’organització del treball, de manera tal que la flexibilitat i la seguretat vagen 
alhora, que siga millorada la qualitat de l’ocupació i que les persones amb 
discapacitats tinguen un millor accés al mercat de treball.  
 
 L’Acord marc sobre el teletreball inclou, en el seu contingut, dotze 
apartats referits a consideracions generals, la definició i l’àmbit d’aplicació del 
teletreball, el seu caràcter voluntari, les condicions d’ocupació, la protecció 
de dades, de la vida privada, els equipaments, la salut i seguretat, 
l’organització del treball, la formació, el respecte als drets col·lectius, i, com 
s’ha dit amb anterioritat, la posada en marxa i seguiment. 
 
 Conformement a l’apartat 1 de l’Acord marc, aquest acord voluntari té 
com a objectiu establir un marc general a nivell europeu, a posar en marxa 
per les organitzacions membres de les parts signants, conforme als 
procediments i pràctiques específiques als interlocutors socials en els estats 
membres. En l’apartat 11 assenyala que «Els teletreballadors tenen els 
mateixos drets col·lectius que la resta dels treballadors, que presten els seus 
serveis en els locals de l’empresa». 
 
 En l’acord es defineix el teletreball, en el seu apartat 2, com una forma 
d’organització i/o de realització del treball, que empra les tecnologies de la 
informació, en el marc d’un contracte o d’una relació laboral, en la qual un 
treball que es podria fer en els locals de l’empresa s’executa fora d’aquests 
locals d’una manera regular. Aquesta definició permet incloure tant el 
teletreball realitzat en el domicili de la persona teletreballadora com el 
realitzat en centres de teletreball o espais de treball compartits, com el 
teletreball nòmada o itinerant. 
 
 L’acord marc estableix, en el seu apartat 3, que el teletreball és voluntari 
per al treballador i per a l’empresari afectat i que pot formar part de la 
descripció inicial del lloc de treball o pot incorporar-se de manera voluntària 
més tard. Així mateix, s’estableix expressament que la renúncia de la persona 
teletreballadora a optar pel teletreball no és com a tal una raó per a extingir 
la relació laboral o per a modificar els termes i les condicions de treball 
d’aquest treballador. Si el teletreball no forma part de la descripció inicial del 
lloc, la decisió de passar a teletreball és reversible per acord individual o 
col·lectiu. 
 
 Respecte a les condicions d’ocupació, l’Acord marc estableix el principi 
d’igualtat de tracte entre els teletreballadors i els treballadors presencials, de 
manera que els teletreballadors es beneficien dels mateixos drets, garantits 
per la legislació i els convenis col·lectius aplicables que els treballadors 
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comparables que treballen en els locals de l’empresa. No obstant això, tenint 
en compte les peculiaritats del teletreball, poden ser necessaris acords 
específics complementaris individuals o col·lectius (apartat 4).  
 
 Pel que afecta la protecció de dades, l’empresari és responsable, 
conformement a l’apartat 5, de prendre les mesures que s’imposen, 
especialment pel que fa al programari, per a garantir la protecció de les dades 
utilitzades i processaments pel teletreballador per a fins professionals. Ha 
d’informar la persona teletreballadora de tota legislació o normativa de 
l’empresa referent a la protecció de dades. Pel que es refereix al 
teletreballador, és responsabilitat d’aquest el compliment d’aquestes normes. 
L’ocupador haurà d’informar-lo especialment sobre: «1. Qualsevol limitació en 
la utilització de l’equip o d’eines informàtiques com ara internet. 2. Les sancions 
en cas d’incompliment». 
 
 Es regula, igualment, el dret de la persona teletreballadora a la vida 
privada (apartat 6). S’imposa a l’empresari l’obligació de respectar la vida 
privada i la intimitat de la persona teletreballadora. Si s’instal·la un sistema 
de vigilància, aquest ha de ser proporcional a l’objectiu perseguit i introduït 
segons el que estableix la directiva 90/270 relativa a les pantalles de 
visualització. D’altra banda, totes les qüestions relatives als equipaments de 
treball, a la responsabilitat i als costos han de ser definits clarament abans 
d’iniciar el teletreball (apartat 7). Com a regla general, l’empresari està 
encarregat de facilitar, instal·lar i mantindre els equipaments necessaris per 
al teletreball regular, excepte si la persona teletreballadora utilitza el seu propi 
equip. L’empresari ha de dotar el treballador d’un servei adequat de suport 
tècnic. Així mateix, l’empresari ha de fer-se càrrec, d’acord amb la legislació 
nacional i els convenis col·lectius, dels costos derivats de la pèrdua o 
deterioració dels equips i de les dades ocupades per la persona 
teletreballadora. 
 
 L’empresari també és el responsable, conformement a l’apartat 8, de la 
protecció de la salut i de la seguretat professionals de la persona 
teletreballadora, d’acord amb el que estableix la Directiva 89/391 / CEE, del 
Consell, de 12 de juny, relativa a l’aplicació de mesures per a promoure la 
millora de la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.  
 
 Per a verificar la correcta aplicació de les normes en matèria de salut i 
seguretat, l’empresari, els representants dels treballadors i/o les autoritats 
competents tenen accés al lloc del teletreball, dins dels límits de la legislació 
i dels convenis col·lectius nacionals. Si la persona teletreballadora treballa en 
el domicili, aquest accés està sotmés a la notificació prèvia i al consentiment 
previ. La persona teletreballadora està autoritzada a demanar una visita 
d’inspecció. 
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 Quant a l’organització del treball, l’acord estableix que, en el marc de la 
legislació, els convenis col·lectius i de les regles de negoci aplicables, la 
persona teletreballadora ha de gestionar l’organització del seu temps de 
treball. La càrrega de treball i els criteris de valoració dels resultats de la 
persona teletreballadora han de ser equivalents als treballadors que 
exerceixen funcions comparables als locals de l’empresa. L’empresari ha 
d’assegurar-se que es prenen mesures per a previndre l’aïllament de la 
persona teletreballadora en relació amb els altres treballadors de l’empresa, 
com ara donar-li ocasió de retrobar-se regularment amb els companys i tindre 
accés a les informacions de l’empresa. 
 
 El caràcter no vinculant de l’Acord marc ha sigut reconegut pel Tribunal 
Suprem, Sala Social, en la seua Sentència d’11 d’abril de 2005. En aquesta 
Sentència s’assenyala que «(…) És cert que l’Acord no és aplicable encara en el 
nostre ordenament, perquè la seua publicació com a annex de l’Acord 
interconfederal per a la Negociació Col·lectiva no equival a una recepció en Dret 
intern a través de la negociació col·lectiva, en tindre l’esmentat Acord 
interconfederal només una eficàcia obligacional per a les parts que el 
subscriuen amb vista al respecte de les orientacions i criteris que han de seguir-
se en la negociació, i en aquesta matèria les organitzacions empresarials i 
sindicals signants només es comprometen "a promoure l’adaptació i el 
desenvolupament" de l’Acord marc Europeu "a la realitat espanyola"….». 
 
 No obstant això, l’Acord marc europeu sobre teletreball de 2002, encara 
que no és exigible, sí que constitueix un document a tindre en compte al 
temps de regular el teletreball en el marc de les administracions públiques. 
 
 II. Normativa estatal en matèria de teletreball. 
 
 En el marc estatal, el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic (TREBEP), aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
no contenia, en la seua redacció inicial, cap previsió expressa sobre el 
teletreball. Malgrat aquesta falta d’esment exprés, diferents administracions 
públiques, entre elles la Generalitat Valenciana, ja comptaven amb una 
regulació reglamentària en matèria de treball a distància, entés com una 
modalitat voluntària i a temps parcial de prestació de serveis públics. La 
regulació del teletreball trobava el seu encaix jurídic en els articles del 
TREBEP referits a la planificació de recursos humans i jornada laboral, així 
com en la regulació dels drets dels empleats públics. 
 
 Així, l’article 69. 1 de citat text refós estableix que «La planificació dels 
recursos humans de les administracions públiques tindrà com a objectiu 
contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de 
l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la 
dimensió adequada dels seus efectius, la seua millor distribució, formació, 
promoció professional i mobilitat». I afig en l’apartat 3 que «Cada administració 



 9

pública planificarà els seus recursos humans d’acord amb els sistemes que 
establisquen les normes que els siguen aplicable».  
 
 D’altra banda, l’article 14 del TREBEP, que regula els drets dels 
empleats públics de caràcter individual, els reconeix el dret a adoptar mesures 
que afavorisquen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. A més, 
l’article 47 de l’expressat text habilita les administracions públiques a establir 
les jornades de treball dels funcionaris públics, i en l’article 51 del TREBEP 
s’estableix que, quant al règim de jornada laboral, s’atendrà el que disposa 
aquest text legal i la legislació laboral corresponent.  
 
 En l’àmbit laboral, el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, tampoc regulava 
expressament el teletreball, però contenia algunes disposicions que li eren 
aplicables, en la mesura que regula el treball a distància, com l’article 13 del 
citat text legal. 
 
 En aquest context, la crisi sanitària produïda per la COVID-19 va 
generar un escenari propici per a la generalització de la pràctica del treball a 
distància. Així, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
i extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, 
va regular en els articles 5 i 6 el caràcter preferent del treball a distància i el 
dret a l’adaptació de l’horari i la reducció de jornada, incloent la prestació de 
treball a distància i disposant el seu caràcter conjuntural amb motiu de la 
pandèmia. 
 
 En relació amb els referits informes i, en particular, el d’impacte de 
gènere, hem de recordar el que ja hem reiterat en nombrosos dictàmens sobre 
la necessitat que siguen emesos pels òrgans de l’Administració especialitzats 
i competents en la matèria i no ser unes meres declaracions rituals, sense 
aportació de cap dada, ni anàlisi de la situació sobre la qual tindrà incidència 
la norma, la qual cosa impedeix que en l’articulat de la norma projectada 
puguen adoptar-se aquelles mesures correctores que resulten pertinents, a 
partir dels resultats que llance aquesta anàlisi. 
 
 Posteriorment, el Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de 
mesures urgents en matèria de teletreball en les administracions públiques i 
de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per a fer front a la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, va modificar el TREBEP de 2015, per 
a introduir un nou article 47 bis, per a la regulació en endavant de la prestació 
del servei a distància mitjançant teletreball. En la part expositiva del citat 
Reial decret llei s’assenyala que «Les mesures contingudes en aquesta norma 
tenen la finalitat d’assegurar el funcionament normal de les administracions 
públiques, impulsant noves formes d’organització i estructuració del treball de 
les empleades i empleats públics per al millor servei als interessos generals que 
tenen encomanat. Per tant, és ineludible abordar, amb caràcter immediat, la 
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regulació bàsica del teletreball en les administracions públiques i l’adaptació 
d’aquestes a l’administració digital». 

 S’assenyala en la citada norma legal que el text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic és l’instrument normatiu més oportú per a 
la introducció d’unes regles que servisquen de base comuna per al 
desenvolupament de la figura en totes les administracions públiques, en 
tractar-se d’una norma bàsica que estableix els principis generals aplicables 
al conjunt de les relacions d’ocupació pública i que conté els elements comuns 
al conjunt del personal funcionari de totes les administracions públiques, així 
com les normes legals específiques aplicables al personal laboral al seu servei. 
Es recorda que «La figura del teletreball, més enllà de la urgent necessitat 
organitzativa actual, constitueix una oportunitat per a la introducció de canvis 
en les formes d’organització del treball que redunden en la millora de la 
prestació dels serveis públics, en el benestar de les empleades i els empleats 
públics, en els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 i en 
una administració més oberta i participativa. Suposa el foment de l’ús de les 
noves tecnologies de la informació i el desenvolupament de l’administració 
digital, amb els consegüents avantatges tant per a les empleades i empleats 
públics, com per a l’administració i la societat en general». 

 
 La redacció d’aquest nou article 47 bis del TREBEP és la següent: 
 
 «1. Es considera teletreball aquella modalitat de prestació de serveis a 
distància en la qual 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, mitjançant l’ús de tecnologies de la informació 
i comunicació. 
 2. La prestació del servei mitjançant teletreball haurà de ser 
expressament autoritzada i serà compatible amb la modalitat presencial. En tot 
cas, tindrà caràcter voluntari i reversible excepte en supòsits excepcionals 
degudament justificats. Es realitzarà en els termes de les normes que es dicten 
en desenvolupament d’aquest Estatut, que seran objecte de negociació 
col·lectiva en l’àmbit corresponent i contemplaran criteris objectius en l’accés a 
aquesta modalitat de prestació de servei. El teletreball haurà de contribuir a 
una millor organització del treball a través de la identificació d’objectius i 
l’avaluació del seu compliment. 
  

3. El personal que preste els seus serveis mitjançant teletreball tindrà els 
mateixos deures i drets, individuals i col·lectius, recollits en el present Estatut 
que la resta del personal que preste els seus serveis en modalitat presencial, 
incloent la normativa de prevenció de riscos laborals que resulte aplicable, 
excepte aquells que siguen inherents a la realització de la prestació del servei 
de manera presencial. 
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 4. L’Administració proporcionarà i mantindrà, a les persones que 
treballen en aquesta modalitat, els mitjans tecnològics necessaris per a la seua 
activitat. 
 5. El personal laboral al servei de les administracions públiques es regirà, 
en matèria de teletreball, pel que preveu aquest Estatut i per les seues normes 
de desenvolupament». 
 
 Es regula, d’aquesta manera, amb caràcter bàsic, la prestació del servei 
a distància mitjançant teletreball, fomentant així l’ús de les noves tecnologies 
de la informació i el desenvolupament de l’administració digital amb els 
consegüents avantatges tant per a les empleades i empleats públics, com per 
a l’administració i la societat en general. Entre altres, cal destacar «la reducció 
del temps en desplaçaments, la sostenibilitat ambiental o la millora de la 
conciliació del desenvolupament professional amb la vida personal i familiar, 
respectant en tot cas els principis de transparència, igualtat entre dones i 
homes i la corresponsabilitat i mantenint-se els drets corresponents, com ara el 
dret a la intimitat o la desconnexió digital i prestant una especial atenció als 
deures en matèria de confidencialitat i protecció de dades». 
 
 Com el mateix Reial decret llei reconeix, el seu objecte és configurar un 
marc normatiu bàsic, tant des de la perspectiva del règim jurídic de les 
administracions públiques, com des del punt de vista més específic dels drets 
i deures dels empleats públics, suficient perquè totes les administracions 
públiques puguen desenvolupar els seus instruments normatius propis 
reguladors del teletreball en les seues administracions públiques, «fent ús de 
les seues potestats d’autoorganització», atenent també la competència estatal 
sobre la legislació laboral en el cas del personal laboral. 

 S’estableix expressament que, en tot cas, el teletreball haurà de 
contribuir a una millor organització del treball a través de la identificació 
d’objectius i l’avaluació del seu compliment. En tractar-se de la regulació 
d’una modalitat de treball i flexibilització de l’organització de caràcter 
estructural per a les administracions públiques ha de servir per a la millor 
consecució dels objectius de l’Administració en el seu servei als interessos 
generals. 

 D’altra banda, sense perjudici de la seua voluntarietat per a l’empleat 
públic, la seua utilització haurà de vindre supeditada al fet que es garantisca 
la prestació dels serveis públics i, en tot cas, haurà d’assegurar-se el 
compliment de les necessitats del servei. En aquest sentit, s’estableix que la 
prestació del servei a través d’aquesta modalitat de treball haurà de ser 
expressament autoritzada, «a través de criteris objectius per a l’accés i serà 
compatible amb la modalitat presencial que continuarà sent la modalitat 
ordinària de treball». 
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 Es recull així mateix el principi d’igualtat entre els empleats públics, 
perquè el personal que preste serveis mitjançant aquesta modalitat tindrà els 
mateixos deures i drets que la resta d’empleades i empleats públics, i 
l’administració haurà de proporcionar i mantindre els mitjans tecnològics 
necessaris per a l’activitat. En tot cas, l’acompliment concret de l’activitat per 
teletreball es realitzarà en els termes de les normes de cada Administració 
Pública i serà objecte de negociació col·lectiva en cada àmbit.  

 També resulta d’aplicació a les persones teletreballadores la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, que regula, en l’article 88, el dret a la desconnexió 
digital en l’àmbit laboral i preveu que els treballadors i els empleats públics 
tenen dret a la desconnexió digital a fi de garantir, fora del temps de treball 
establit legalment o convencionalment, el respecte del seu temps de descans, 
permisos i vacances, així com de la seua intimitat personal i familiar. Aquest 
precepte preveu que, en particular, s’ha de preservar el dret a la desconnexió 
digital en els supòsits de realització total o parcial del treball a distància, així 
com el domicili de l’empleat vinculat a l’ús amb finalitats laborals d’eines 
tecnològiques. 
 
 Així mateix, ha de tindre’s en compte en aquesta matèria la normativa 
sobre prevenció de riscos laborals, de conformitat amb el que estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i la seua 
normativa de desenvolupament. 
 
 III. Regulació del teletreball en altres comunitats autònomes. 
 
 En matèria de teletreball, diferents comunitats autònomes han elaborat 
textos normatius en relació amb la prestació de serveis en la modalitat no 
presencial per part dels funcionaris públics de les seues respectives 
administracions. Entre elles, són d’esment les normes següents: 
 
 -Decret 92/2012, de 29 de maig, pel qual s’aprova l’acord sobre la 
prestació del servei en la modalitat no presencial mitjançant la fórmula del 
teletreball pel personal empleat públic de l’administració general de la 
Comunitat Autònoma d’Euskadi i els seus organismes autònoms. 
 
 -Decret 36/2013 de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de 
prestació de serveis mitjançant teletreball en l’administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears.  
 
 - Decret 57/2013, de 12 d’agost, pel qual es regula la prestació de 
serveis dels empleats públics en règim de teletreball en l’administració de 
Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.  
 
 - Decret 45/2013, de 5 de desembre, pel qual es regula la prestació del 
servei en la modalitat no presencial mitjançant la fórmula del teletreball per 
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al personal funcionari i laboral al servei de l’administració general de la 
Comunitat Autònoma de la Rioja i els seus organismes autònoms.  
 
 -Decret 1/2018, de 10 de gener, pel qual es regula la prestació del servei 
en la modalitat no presencial, mitjançant la fórmula del teletreball, en 
l’Administració de la Comunitat Autònoma d’Extremadura. 
 
 - Decret 16/2018, de 7 de juny, pel qual es regula la modalitat de 
prestació de serveis en règim de teletreball en l’Administració de la Comunitat 
de Castella i Lleó.  
 
 -Decret 77/2020, de 4 d’agost, 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. 
 
 -Decret 79/2020, de 16 de setembre, pel qual es regula la modalitat de 
prestació de serveis en règim de teletreball en l’Administració de la Comunitat 
de Madrid. 
 
 IV. Regulació normativa del teletreball en la Generalitat. 
 
 En l’àmbit de la Generalitat, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la 
Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció valenciana, en la seua disposició 
addicional desena (teletreball) preveu: 
 

«L’administració de la Generalitat, en el marc del Pla per a la implantació 
de l’Administració Electrònica, i de garantia en l’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics, incorporarà les fórmules telemàtiques més adequades per 
a fer possible la implantació del teletreball. 
 

La definició dels àmbits funcionarials o col·lectius en els quals puga ser 
possible el teletreball, en atenció a les seues característiques o per les funcions 
que hagen d’exercir, serà delimitada reglamentàriament». 
 
 Mitjançant la Instrucció de la Direcció General d’Administració 
Autonòmica de data 3 de desembre de 2010, es va aprovar el programa 
experimental en matèria de treball des de domicili en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat, el qual va ser objecte de diverses pròrrogues 
posteriorment. L’experiència d’aquest programa experimental, va permetre 
constatar els avantatges que suposa aquesta modalitat de prestació de serveis 
tant per a l’organització, com per a les persones intervinents en aquest 
programa i, va suposar l’aprovació del Decret 82/2016, de 8 de juliol, del 
Consell, pel qual es regula la prestació de serveis en règim de teletreball del 
personal empleat públic de l’Administració de la Generalitat. El projecte de 
Decret va ser objecte d’examen per aquest Consell en el seu Dictamen 
333/2016, de 27 de maig, en el qual no es va efectuar cap observació 
essencial. 
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 L’article 1 d’aquest Decret assenyala, com a objecte de la norma, «la 
regulació de la prestació de serveis professionals mitjançant la modalitat de 
teletreball del personal empleat públic al servei de l’Administració de la 
Generalitat».  
 
 Aquesta norma està integrada per 16 articles en els quals es regula 
l’àmbit objectiu i subjectiu de la norma, els requisits de participació en la 
modalitat del teletreball, la duració de la prestació de serveis en règim de 
teletreball, la distribució de la jornada setmanal, els requisits tècnics i 
estructurals, la seguretat i salut laboral, la formació, els drets i deures de la 
persona teletreballadora, la revocació per l’Administració, l’aprovació dels 
programes de teletreball, el procediment d’incorporació al Programa de 
teletreball, i la Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de 
l’Administració de la Generalitat. 
 
 La norma projectada assenyala, en la seua part expositiva, que «En el 
moment d’aprovació del citat Decret, es va considerar oportú regular uns 
mínims comuns que havien de donar-se en aquesta modalitat per a, 
posteriorment, aprovar-se un Programa de teletreball individualitzat per a cada 
col·lectiu en el qual, respectant els mínims del Decret, pogueren ser concretats 
els aspectes que foren necessaris a la vista de les peculiaritats que 
concorregueren. 

 El temps transcorregut sense que haja sigut aprovat cap Programa de 
teletreball, juntament amb la situació produïda a conseqüència de la COVID-
19, en la qual després de la declaració de l’estat d’alarma, gran part del 
personal empleat públic ha estat exercint les seues funcions des del seu domicili 
mitjançant eines senzilles i àgils que ha permés a l’Administració, en gran 
manera , continuar prestant el servei públic requerit per la ciutadania, ha posat 
de manifest la necessitat d’establir una nova regulació que, mantenint part dels 
elements del Decret vigent permeta que aquest sistema constituïsca un element 
organitzatiu més de la gestió dels efectius del personal de l’Administració de la 
Generalitat». 

 S’afig que «El Ple de les Corts, en la sessió de 23 de juliol de 2020 i amb 
aprovació majoritària de tots els grups parlamentaris, va acordar la proposta 
de resolució 157/X en la qual s’establia que l’Administració pública autonòmica 
havia de continuar aprofundint en el seu procés d’adaptació al teletreball en 
línia amb el que estableix el Decret 82/2016 i la resolució de 8 de maig de 2020 
de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública». 

 Dit el que antecedeix, res obsta al fet que el Consell, en l’exercici de les 
seues competències, procedisca a l’aprovació d’una nova norma reglamentària 
que regule el teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal 
d’empleat públic de l’Administració de la Generalitat, dins del marc legal 
estatal bàsic i autonòmic. 
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 El Projecte de decret preveu en la disposició derogatòria única 
projectada la derogació del citat Decret 82/2016, de 8 de juliol, del Consell. 
 
 
 Tercera. Procediment d’elaboració del Projecte de decret. 

 
 El procediment d’elaboració del Projecte de decret objecte d’aquest 
Dictamen està regulat en els textos normatius següents: l’article 43 de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, que conté la regulació del 
procediment d’elaboració de les disposicions de caràcter general, i el Decret 
24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l’estructura i el procediment 
d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 
 Seran, així mateix, aplicables les previsions contingudes en la LPAC en 
el títol VI ("De la iniciativa legislativa i de la potestat per a dictar reglaments i 
altres disposicions"). L’aplicació d’aquesta normativa s’ha de realitzar tenint 
en compte l’abast establit en aquesta matèria per la Sentència 55/2018, de 
24 de maig, del Ple del Tribunal Constitucional, dictada en el recurs 
d’inconstitucionalitat núm. 3628/2016. 

 
D’altra banda, i amb caràcter previ a l’examen de l’observança dels 

tràmits procedimentals seguits per l’autoritat consultant en relació amb la 
norma projectada, procedeix recordar que la Sentència del Tribunal Suprem, 
de 13 de novembre de 2000 (rec. núm. 513/1998) assenyala que «el 
procediment d’elaboració dels reglaments constitueix un procediment especial, 
previst per l’article 105.1 CE i regulat amb caràcter general en l’article 24 CE, i 
un límit formal a l’exercici de la potestat reglamentària. La seua observança té, 
per tant, un caràcter ad solemnitatem, de manera que, conforme a reiterada 
jurisprudència d’aquesta Sala, l’omissió del procediment o un defectuós 
compliment, que es traduïsca en una inobservança transcendent per al 
compliment de la finalitat al fet que tendeix la seua exigència, arrossega la 
nul·litat de la disposició que es dicte. Orientació teleològica que té una doble 
projecció: una de garantia ad extra, en la qual s’inscriuen tant l’audiència dels 
ciutadans, directa o a través d’organitzacions o associacions reconegudes per 
la llei, prevista en l’article 24.1. c) LG, com la necessitat d’una motivació de la 
regulació que s’adopta, en la mesura necessària per a evidenciar que el 
contingut discrecional que incorpora la norma no suposa un exercici arbitrari de 
la potestat reglamentària; una altra de garantia interna encaminada a 
assegurar no sols la legalitat sinó també l’encert de la regulació reglamentària, 
en la qual s’inscriuen els informes i dictàmens preceptius a què es refereix 
l’article 24.1.b) LG…». 

 
 D’aquesta manera, el compliment dels requisits formals és de singular 
importància si es té en compte que el procediment, tant en l’aspecte formal 
com material, opera com una garantia de la legalitat, l’encert i l’oportunitat 
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de les disposicions administratives que tenen per finalitat integrar-se en 
l’ordenament jurídic amb vocació de permanència. 
 
 Partint d’aquest marc legal de referència, s’analitza a continuació la 
documentació i la tramitació donada al Projecte de decret sotmés a dictamen. 
 
 En aquesta línia d’anàlisi, i conformement a la Llei 5/1983, per 
Resolució de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de 29 
de juliol de 2020, es va acordar la incoació del procediment per a l’elaboració 
del Projecte de decret pel qual es regula el teletreball com a modalitat de 
prestació de serveis del personal empleat públic de l’Administració de la 
Generalitat, i la seua tramitació, conforme disposa l’article 39.1 del Decret 
24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l’estructura i el procediment 
d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 
 De conformitat amb el que estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, i segons consta en 
l’Informe, de 8 de setembre de 2020, del director general de Funció Pública, 
en el qual consta que es va realitzar el citat tràmit, finalitzant el tràmit per a 
al·legacions el dia 14 d’agost de 2020. Segons aquest informe s’han presentat 
un total de 16 aportacions de personal empleat públic de l’Administració de 
la Generalitat i una de l’organització sindical UGT. 
 
 D’altra banda, s’ha incorporat a l’expedient un informe, de 8 de 
setembre de 2020, sobre necessitat i oportunitat del director general de 
Funció Pública. En aquest informe, després de referir-se a determinats 
preceptes de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, justifica els 
motius als quals respon la norma projectada que es recullen en la part 
expositiva del Projecte de decret. 
 

En compliment del que estableix l’article 42.2 de la Llei 5/1983, de 30 
de desembre i, de conformitat amb l’article 18 de l’Ordre de 22 de març de 
2005, s’ha incorporat a l’expedient la memòria econòmica de 28 de setembre 
de 2020, en el qual s’analitza l’impacte econòmic que comporta l’entrada en 
vigor de la norma projectada. En aquesta memòria s’assenyala que «En data 
de hui no és possible determinar el nombre de programes de teletreball que se 
sol·licitaran ni el personal empleat públic que participara en aquests, per la qual 
cosa el seu cost econòmic resulta indeterminat, no obstant això, la disposició 
addicional segona estableix que, per a l’aprovació de programes de teletreball, 
és condició indispensable l’existència de crèdit pressupostari suficient per a 
posar a la disposició del col·lectiu sol·licitant la infraestructura informàtica, la 
formació i altres requisits necessaris, motiu pel qual serà en el marc de 
cadascun d’ells en els quals es podrà determinar el cost de la seua aprovació».  

 
Així mateix, consta un informe, de 5 de novembre de 2020, de la 

directora general de Pressupostos de la Conselleria d’Hisenda i Model 
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Econòmic, a l’efecte del que disposa l’article 26.1 de la Llei 1/2015, d’hisenda 
pública, sector públic i subvencions. Aquest informe s’ha emés amb caràcter 
favorable. 
 
 S’ha emés per la citada directora general de Funció Pública un informe, 
de 28 de setembre de 2020, sobre impacte per raó de gènere de la norma 
projectada, de conformitat amb el que disposa l’article 11 de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones i l’article 
4bis de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre 
dones i homes. En aquest informe s’assenyala que en el procediment 
d’elaboració de la norma s’ha tingut en consideració especialment l’impacte 
de gènere en la implantació del teletreball, motiu pel qual s’han incorporat 
previsions en tal sentit en els articles 12. 2, k) i 22.6 projectats, en regular el 
procediment d’aprovació dels programes de teletreball i l’actuació de la 
Inspecció General de Serveis en la valoració de la repercussió del teletreball. 
 
 Consta l’informe d’impacte en la infància, en l’adolescència i en la 
família, de conformitat amb el que estableixen els articles 22 quinquies de la 
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i 6.3 de 
la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció integral de la 
infància i l’adolescència de la Comunitat Valenciana, i amb la disposició 
addicional desena de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les 
famílies nombroses i l’article 6.3 de la Llei 12/2008, de 3 juliol, de la 
Generalitat citada. En aquest informe s’analitza l’impacte de la norma sobre 
els citats col·lectius. 
 
 Consta un informe, de 28 de setembre de 2020, del director general de 
Funció Pública sobre repercussió en els sistemes d’informació i aplicacions 
informàtiques. 
 
 S’ha concedit tràmit per a al·legacions al text normatiu als diferents 
departaments del Consell, i consten en l’expedient les respectives 
contestacions efectuades referent a això, entre altres, per les conselleries 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació; Labora. 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació; Institut Valencià de Seguretat i Salut 
en el Treball; consta l’informe, de 29 de setembre de 2020, de l’expressat 
director general de Funció Pública, en relació amb les diferents al·legacions 
efectuades pels departaments del Consell. 
 
 Consta una certificació, de 13 de novembre de 2020, de la secretària de 
la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu per al 
personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat, en la qual 
s’assenyala que en la sessió del dia 13 de novembre de 2020, es va tractar el 
Projecte de decret pel qual es regula el teletreball. Així mateix, s’ha incorporat 
la certificació, de 13 de novembre de 2020, de la secretària de la Mesa 
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Sectorial de Funció Pública, en la qual s’assenyala que en la sessió del dia 13 
de novembre de 2020, es va tractar el citat Projecte de decret. 
 
 L’advocada coordinadora de la Generalitat va emetre un informe, de 26 
de novembre de 2020, en el qual va efectuar determinades observacions al 
text normatiu. S’ha incorporat l’Informe, de 28 de desembre de 2020, de la 
Direcció General de Funció Pública en relació amb les citades observacions. 
 
 En conseqüència, en l’elaboració de l’expressat Projecte de decret s’han 
observat els diferents tràmits i prescripcions establits en l’article 43 de la Llei 
del Consell de la Generalitat i altres normes d’aplicació. 
  

 

 Quarta. Estructura. 
 
El text de Projecte de decret sotmés a consulta s’estructura en una part 

expositiva, una part dispositiva integrada per 18 articles, i una part final 
constituïda per dues disposicions addicionals, una disposició derogatòria i 
dues disposicions finals.  

 
El contingut del Decret és el següent: 

  
 Capítol I. Disposicions generals. 
 Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació. 
 Article 2. Definicions. 

 Capítol II. Modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball.
  
 Article 3. Llocs de treball susceptibles de ser exercits  mitjançant 
teletreball. 
 Article 4. Requisits de les persones sol·licitants. 
 Article 5. Duració de la prestació de serveis en règim de teletreball. 
 Article 6. Jornada de treball i organització del personal. 
 Article 7. Control i avaluació de la prestació de serveis en la  modalitat 
de teletreball. 
 Article 8. Mitjans tecnològics. 
 Article 9. Seguretat i salut en el treball. 
 Article 10. Formació. 
 Article 11. Drets i deures de la persona teletreballadora. 
 Article 12. Procediment per a l’aprovació dels programes de teletreball. 
 Article 13. Procediment d’incorporació al Programa de teletreball. 
 Article 14. Finalització de la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball. 
 Article 15. Modificació de l’autorització o suspensió temporal. 

 Capítol III. Prestació de serveis en la modalitat de teletreball en 
 situacions de crisi. 
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 Article 16. Llocs de treball susceptibles de ser exercits 
 mitjançant la modalitat de teletreball en situacions de crisi. 
 Article 17. Procediment. 
 Article 18. Mitjans tecnològics. 

Article 19. Seguretat i salut el 
treball. 

 Article 20. Formació. 

 Capítol IV. Control i seguiment. 
 Article 21. Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de 
l’Administració de la Generalitat . 
 Article 22. Composició de la Comissió de Control i Seguiment del 
 Teletreball de l’Administració de la Generalitat. 

 DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 Primera. Jornada i horari de treball a l’efecte del règim 
d’incompatibilitats. 
 Segona. Disponibilitat pressupostària. 
  
 DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Derogació normativa. 
  

 DISPOSICIONS FINALS  
 Primera. Habilitació normativa. 
 Segona. Entrada en vigor. 
  
 ANNEXOS 
 Annex I. Programa de teletreball. 
 Annex II. Fitxa d’identificació de compromisos d’execució. 
 Annex III. Sol·licitud de participació en el Programa de teletreball. 
 Annex IV. Qüestionari d’autoavaluació. Prevenció de riscos laborals en 
el lloc de treball. 
 Annex V. Barem. 
 Annex VI. Qüestionari d’avaluació 

 
 Cinquena. Observacions al Projecte de decret. 
 
 Observació amb caràcter general. 
 
 Amb caràcter previ a l’examen concret dels diferents preceptes que 
integren la norma projectada, s’estima convenient efectuar una valoració 
sobre el règim de teletreball que dissenya la norma sotmesa a consulta. 
 
  Així, de la lectura dels articles 12 a 14 projectats es desprén que el 
model pel qual opta l’autoritat consultant subjecta el règim del teletreball, en 
línia amb el que s’estableix en el vigent Decret 82/2016, a Programes de 
teletreball proposats per la Sotssecretaria o òrgan competent en matèria de 
personal de cada Conselleria, i aprovats per la Conselleria competent en 
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matèria de funció pública. Aquests plans han de preveure en el seu contingut, 
conforme a l’apartat 2 de l’article 12 projectat, i entre altres extrems, el 
nombre màxim de llocs que poden participar en el Programa de teletreball; la 
identificació clara i concreta de la tipologia dels llocs de treball que podrien 
incorporar-se al Programa de teletreball, indicant la seua adscripció orgànica 
i funcional o territorial, així com la distribució de la jornada setmanal del 
personal participant. 
 
 L’existència d’aquests plans respon, precisament, a les competències en 
matèria d’autoorganització que competeix a les diferents conselleries en els 
extrems ressenyats, i al fet que la modalitat del teletreball exigeix que les 
necessitats del servei ho permeten, no sent suficient referent a això que les 
funcions exercides pel personal empleat públic siguen susceptibles de 
desenvolupar-se a distància. Per això, i sense perjudici de la seua 
voluntarietat per a l’empleat públic, la seua utilització ha de vindre 
supeditada al fet que es garantisca la prestació de tals serveis públics. En 
aquest sentit, l’article 47 bis del TREBEP estableix, com s’ha indicat 
anteriorment, que la prestació del servei conformement a aquesta modalitat 
de treball haurà de ser expressament autoritzada, «a través de criteris 
objectius per a l’accés i serà compatible amb la modalitat presencial que 
continuarà sent la modalitat ordinària de treball». Això ha determinat, d’una 
banda, que la norma projectada regule el règim de teletreball com una 
modalitat de prestació de serveis a distància en la qual el personal empleat 
públic pot realitzar el contingut competencial del lloc de treball, si les 
necessitats del servei ho permeten, fora de les dependències de 
l’Administració, mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. Una modalitat de prestació de serveis que s’aplica no de manera 
absoluta, sinó simultàniament amb la prestació de serveis de manera 
presencial (article 6.1 projectat).  
 
 D’altra banda, davant la possibilitat que existisca concurrència de 
sol·licituds per part del personal empleat públic que sol·liciten aquesta 
modalitat de prestació de serveis, es regula en l’article 13 projectat, un 
procediment de concurrència en el qual es valoraran les diferents sol·licituds 
conformement als criteris establits en el barem recollit en l’annex V i als 
criteris de prioritat previstos en l’article 12.2, g), segon paràgraf projectat. 
 
 Dit el que antecedeix, cal ressaltar que, durant l’elaboració del projecte 
normatiu, s’ha qüestionat, fins i tot en l’Informe de l’Advocacia de la 
Generalitat, la procedència de condicionar el règim de teletreball a l’existència 
d’aquests plans de teletreball, subjectes a la decisió de les respectives 
sotssecretaries i a la possibilitat que resulten aprovats en uns departaments 
del Consell i en uns altres no.  
 
 En relació amb aquesta qüestió, sense perjudici que, com s’ha dit, tals 
plans responen a la potestat d’autoorganització de cada departament del 
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Consell, s’estima convenient, a fi d’evitar demores excessives en la planificació 
del teletreball o diferències injustificades entre les diferents conselleries, que 
repercutisquen en el seu personal i en les expectatives de mobilitat, que la 
norma projectada establisca un termini que s’haurà de computar des de la 
seua entrada en vigor a fi que les diferents sotssecretaries proposen el seu 
respectiu Pla de teletreball o, si escau, justifiquen la no procedència o demora 
en aquesta matèria; i això amb la finalitat de garantir una certa homogeneïtat 
en l’actuació de tota l’Administració de la Generalitat i d’impulsar i fer possible 
la implantació efectiva del teletreball. 
 
 D’altra banda, s’estima que la norma projectada hauria de regular 
alternativament un «règim especial d’autorització», de caràcter individual, per 
a determinats supòsits com poden ser la necessitat d’aplicar el teletreball com 
a complement o alternativa a l’adaptació del lloc de treball per raons de salut 
laboral o conciliació familiar en determinats supòsits, o quan la modalitat de 
teletreball garantisca de forma més efectiva la protecció de l’empleada pública 
víctima de violència de gènere o per no ser possible un trasllat per tal motiu. 
I així ho permeta l’organització i les necessitats del servei. 
 
 Aquest règim resultaria aplicable per a aquells casos en els quals o bé 
no s’haja aprovat encara un Pla de teletreball i resulte necessari atendre tals 
situacions, o aprovat el Pla la persona empleada pública no haja pogut 
sol·licitar el teletreball, al no donar-se en aquest moment les circumstàncies 
que justificarien aquesta autorització. 
 
 D’altra banda, resulta necessari advertir que la regulació del teletreball 
ha de garantir al màxim la corresponsabilitat procurant evitar l’associació de 
teletreball amb conciliació femenina. Les dades estadístiques continuen 
indicant que les tasques de cura estan fonamentalment a càrrec de les dones 
i, en aquest sentit, la modalitat del teletreball pot suposar una reculada en la 
corresponsabilitat d’homes i dones en tals tasques de cures. El teletreball ha 
d’articular-se com una oportunitat tant per a les dones com per als homes. 
En aquest punt, resulta important l’al·legació efectuada per la Sotssecretaria 
de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura 
Bioclimàtica en la qual s’assenyala que «La implantació del teletreball pot 
comportar una sobrecàrrega de treball sobre la dona en acumular-se el treball 
de cures al treball retribuït en un mateix espai i temps. 
 A l’efecte que el teletreball no sols siga una eina per a promoure un millor 
funcionament de l’administració sinó també per a impulsar les polítiques de 
corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar (tant 
d’homes com de dones), és important incloure en la norma projectada previsions 
sobre aquest tema. Les situacions de teletreball hauran de configurar-se de 
manera que es garantisca el dret a la corresponsabilitat, que no es perpetuen 
estereotips de gènere en els rols de cura entre homes i dones». 
 
 A la part expositiva. 



 22

 
 L’article 11 del Decret 24/2009, sobre forma i estructura dels projectes 
normatiu, disposa que «La part expositiva del projecte normatiu declararà 
breument i concisament els motius que hagen donat lloc a la seua elaboració, 
els objectius i les finalitats que es pretenen satisfer. Al·ludirà als seus 
antecedents i a les competències en l’exercici de les quals es dicta, així com a 
les línies generals del seu contingut quan calga per al seu millor enteniment, 
fent esment a la incidència que puga tindre en la normativa en vigor, amb 
especial atenció als aspectes nous. En tot cas, s’evitaran exhortacions, 
declaracions didàctiques o laudatòries o altres d’anàlogues». 
  
 En la part expositiva de la norma projectada es troba a faltar un major 
desenvolupament del contingut, especialment pel que fa a les línies generals 
del contingut que s’estima necessari per al seu millor enteniment, per la qual 
cosa se suggereix que es complete en tal sentit. 
 
 Capítol I. Disposicions generals. 
 
 A l’article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.  
 
 A pesar de l’enunciat d’aquest precepte, «objecte i àmbit d’aplicació», els 
dos apartats que el conformen utilitzen les expressions «el present decret té 
per objecte…» (apartat 1) i «Així mateix, el decret té per objecte…» (apartat 2). 
Per això, hauria de distingir-se entre l’objecte de la norma i el seu àmbit 
d’aplicació subjectiu. 
 
 D’altra banda, en l’apartat 1 ha d’aclarir-se l’incís «al qual resulte 
d’aplicació la seua normativa reguladora de les condicions de treball». 
 
 A l’article 3. Llocs de treball susceptibles de ser exercits mitjançant 
teletreball. 
 
 En l’apartat 2 s’exclou de la possibilitat de ser exercits mitjançant el 
teletreball, «Atesa la responsabilitat de les funcions que exerceixen, així com 
per la posició que ocupen en l’estructura organitzativa, els llocs d’estructura 
classificats amb el nivell de complement de destí 30, nivell màxim de 
classificació previst per als llocs de treball adscrits a l’Administració de la 
Generalitat, o el nivell competencial màxim que puga establir-se». 
 
 L’exclusió dels llocs classificats amb el nivell de complement de 
destinació 30 ha sigut qüestionada en l’Informe, de 26 de novembre de 2020, 
de l’Advocacia de la Generalitat, per estimar que la «limitació absoluta als 
nivells 30 és incompatible amb el que disposa l’article 47bis del RDLeg 5/2015 
i amb la disposició addicional desena de la LOGFPV, ja que tots dos preceptes 
permeten teletreballar a aquells empleats públics que tinguen funcions 
susceptibles de realitzar-se fora del lloc habitual d’acompliment i, a més, 
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permeten compatibilitzar sengles formes de treball per a assegurar les funcions 
presencials».  
 
 Segons consta en l’Informe, de 28 de desembre de 2020, del director 
general de Funció Pública, emés en relació amb aquestes al·legacions, 
«aquesta exclusió obeeix a un plantejament de l’Administració, segons el qual 
aquelles persones que exerceixen els màxims llocs de responsabilitat 
funcionarial no han de subjectar-se a cap limitació quant a la seua 
disponibilitat, ateses les importants responsabilitats que tenen encomanades, 
i això per entendre que la seua no presència en el centre de treball podria 
suposar un perjudici per a la prestació del servei que el fa incompatible amb 
aquest lloc, i que es justifica en les especials funcions de direcció i coordinació 
que concorren en els llocs classificats amb aquest nivell». Afig l’Informe que 
«aquests llocs en la seua major part constitueixen la màxima jerarquia dins de 
les unitats administratives i té una especial vinculació amb els òrgans superiors 
i directius, sent el principal suport directe d’aquests, motius que aconsellen la 
seua presencialitat per aquestes “necessitats del servei”, sense constituir això 
cap discriminació, i en aquest cas han de prevaldre els interessos de 
l’Administració».  
 
 En relació amb l’exclusió del règim de teletreball dels llocs amb nivell 
de complement de destinació 30, aquest Consell estima raonables les 
argumentacions exposades en el citat informe del director general de Funció 
Pública, atesa la posició que ocupen en l’estructura organitzativa, la 
responsabilitat de les seues funcions i l’eventual necessitat de l’acompliment 
de les seues funcions en règim presencial. Ara bé, no s’estima que aquesta 
exclusió haja de realitzar-se de manera absoluta i a priori en la norma 
projectada, màximament quan en el propi Informe es reconeix la possibilitat 
que algunes de les seues funcions poden ser realitzades mitjançant modalitat 
no presencial. L’exclusió de tals llocs de treball amb complement de destinació 
30 hauria de reservar-se per als programes de teletreball, en els quals, de 
forma justificada, es detallen els llocs que poden ser o no exercits en règim de 
teletreball. Això permet una major potestat d’autoorganització en favor dels 
òrgans proponents del Programa, els qui poden justificar, en major mesura, 
l’exclusió de tals llocs ateses les concretes funcions que exerceix el personal 
que els ocupa i a les concretes necessitats del seu servei, sense perjudici de 
la intervenció posterior de la conselleria competent en matèria de funció 
pública en l’aprovació d’aquest Programa. 
 
 Així doncs, considerem que hauria de suprimir-se l’exclusió absoluta 
dels llocs amb nivell 30, i remetre l’eventual exclusió al corresponent 
Programa de teletreball que aprove la conselleria amb competències en funció 
pública. 
 
 Aquesta observació és essencial a l’efecte de l’article 77.3 del nostre 
Reglament. 
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 D’altra banda, el paràgraf d’aquest apartat que s’inicia amb l’incís «En 
tot cas, i sense perjudici que el corresponent Programa de teletreball puga establir 
excepcions de forma justificada…» hauria d’estructurar-se, per a major claredat, com 
a apartat independent, la qual cosa donaria lloc a un apartat 3. 
 
 Capítol II. Modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball. 
 
 A l’article 4. Requisits de les persones sol·licitants. 
 
 En la lletra e) d’aquest apartat 1, s’imposa, com a requisit als 
sol·licitants del teletreball, «Superar obligatòriament i amb anterioritat a l’inici 
del teletreball, els cursos de formació específics organitzats per l’òrgan 
competent en matèria de formació del personal empleat públic de 
l’Administració de la Generalitat relatius a la prestació del servei en la 
modalitat de teletreball». 
 
 Si bé res obsta a l’exigència d’un curs de formació amb anterioritat a 
l’inici del teletreball, en aspectes tan importants per a l’exercici d’aquesta 
modalitat de prestació de serveis, com són, entre altres, la seguretat 
informàtica, la protecció de dades i la seguretat i salut en el treball (article 10 
projectat), hauria d’aclarir-se que aquest curs no serà obligatori en aquells 
casos en els quals la persona ocupada ja haguera realitzat el curs de formació 
en convocatòries anteriors. 
 
 D’altra banda, aquest apartat e) origina així mateix confusió en relació 
amb la regulació prevista en l’article 10 projectat, referit a «formació». 
 
 Com s’ha dit, l’article 4.1 projectat disposa que «podrà sol·licitar la 
prestació del servei en la modalitat de teletreball…», el personal que reunisca 
«els següents requisits», entre els quals es troba el curs de formació (apartat 
e), si bé amb la matisació «amb anterioritat a l’inici del teletreball». A més, 
l’article 10 projectat assenyala que «El personal seleccionat realitzarà 
obligatòriament i amb anterioritat a l’inici del teletreball un curs de formació 
específic implementat per l’òrgan competent en matèria de formació de 
l’administració de la Generalitat , de caràcter autoformatiu…». 
 
 Per tal com el «personal seleccionat» és el «personal autoritzat» per a la 
prestació de serveis a distància, i atés que el curs ha d’efectuar-se amb 
anterioritat a l’inici del teletreball, hauria de suprimir-se l’apartat e) de 
l’article 4.1 que es comenta, a l’efecte de poder «sol·licitar la prestació». 
 
 A l’article 6. Jornada de treball i organització del personal. 
 
 En l’apartat 5 es disposa que «Per necessitats del servei, que hauran de 
ser degudament justificades, podrà ser requerida, amb una antelació mínima 
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de 24 hores, la presència en el centre de treball del personal que preste serveis 
en la modalitat de teletreball». 
 
 Se suggereix que s’aclarisca si la presència en el centre de treball del 
personal que preste serveis en la modalitat de teletreball a què es refereix 
l’apartat anterior suposa la finalització del règim de teletreball a què es 
refereix l’article 14.1,b) projectat (subjecte al preavís d’un mes d’antelació), 
una suspensió temporal del règim mencionat mentre subsistisquen les 
«necessitats del servei», a què es refereix l’article 15.1,c) projectat, o bé un 
supòsit diferent i puntual de suspensió per «necessitats del servei». 
 
 En l’apartat 7 es disposa que «L’organització del personal haurà 
d’efectuar-se, excepció feta de les absències justificades, de manera que, d’una 
part, sempre hi haja un percentatge d’aquest, que es determinarà en el 
corresponent Programa de teletreball i que no podrà ser inferior al 20% del total 
del personal adscrit a la corresponent unitat administrativa, de prestació de 
serveis de manera presencial i, d’una altra, que almenys un dia a la setmana 
tota la plantilla d’aquesta coincidisca en les dependències físiques». 
 
  Se suggereix que l’incís «que almenys un dia a la setmana tota la 
plantilla d’aquesta coincidisca en les dependències físiques» se substituïsca 
pel següent: «que almenys un dia a la setmana tota la plantilla d’aquesta 
coincidisca en les dependències en règim de treball presencial». 
 
 A l’article 7. Control i avaluació de la prestació de serveis en la 
modalitat de teletreball. 
 
 En l’apartat 3 d’aquest article s’indica que la realització del seguiment 
del treball es farà mitjançant un qüestionari d’avaluació «que s’emplenarà 
periòdicament d’acord amb els objectius i resultats previstos, …». 
 
 Es recomana precisar la periodicitat amb la qual s’ha de dur a terme 
aquest seguiment, per raons de seguretat jurídica. 
 
 A l’article 9. Seguretat i salut en el treball. 
 
 En l’apartat 4, primer paràgraf, s’assenyala que «L’SPRRLL podrà 
realitzar inspecció del lloc des del qual es teletreballarà amb l’autorització de 
la persona participant…», sense subjectar-se aquesta possibilitat a cap causa 
concreta. No obstant això, en el segon paràgraf s’indica que «Si l’SPRRLL, 
després de l’anàlisi del qüestionari previst en l’annex IV, considera necessària 
la inspecció del lloc des del qual es teletreballarà i la persona participant no 
donara la seua autorització…». 
 
 A la vista del contingut dels citats paràgrafs que conformen aquest 
apartat 4 hauria de concretar-se quan el Servei de Prevenció de Riscos 
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Laborals pot realitzar o no la inspecció del lloc des del qual es teletreballarà, 
és a dir, si en qualsevol moment o sols quan resulte del qüestionari a què es 
refereix l’annex IV.  
 
 En l’apartat 6 hauria de definir-se què s’entén per «lloc des del qual es 
pretén teletreballar». 
 
 A l’article 10. Formació. 
 
 En l’apartat 1 es preveu que «El personal seleccionat realitzarà 
obligatòriament i amb anterioritat a l’inici del teletreball un curs de formació 
específic implementat per l’òrgan competent en matèria de formació de 
l’administració de la Generalitat, 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». 
 
 Es tracta d’una previsió que persegueix garantir l’efectivitat del model 
del teletreball formant a la persona empleada pública en aspectes tan 
importants com seguretat informàtica, seguretat i salut en el treball, protecció 
de dades i el sistema d’avaluació del treball desenvolupat. Una mesura que 
recull, així mateix, altres normes autonòmiques com l’article 9 del Decret 
1/2018, de 10 de gener, que regula la prestació del servei en la modalitat no 
presencial, mitjançant la fórmula del teletreball, en la Comunitat Autònoma 
d’Extremadura; l’article 18 del Decret 16/2018, de 7 de juny, de Castella i 
Lleó; l’article 9.1 del Decret 77/2020, de 4 d’agost, de la Generalitat de 
Catalunya, i l’article 19 del Decret 45/2013, de 5 de desembre, de La Rioja, 
entre altres.  
 
 Ara bé, en línia amb l’observació efectuada a l’article 4.1, lletra e) 
projectat, ha d’aclarir-se el terme «personal seleccionat». A més, hauria de 
preveure’s la conseqüència derivada de la no realització del curs formatiu per 
part de la persona empleada pública autoritzada al teletreball. 
 
 A més, es recomana, en relació amb l’obligació de realitzar el curs de 
formació, que s’addicione l’incís «llevat que, per raons del servei o altres 
causes, degudament motivades, impedisquen la seua realització», o el que 
s’estime oportú. 
 
 En l’apartat 2 es disposa que «A més del curs de formació específica al 
qual es refereix l’apartat 1, el personal participant en el Programa de teletreball 
des de situacions administratives diferents a la de servei actiu que comporten 
reserva del lloc de treball, també haurà de participar en els cursos de formació 
als quals siga convocat quan es detecte la necessitat de complementar els 
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coneixements que va adquirir amb caràcter previ a la declaració de la situació 
administrativa en la qual es trobava». 
 
 En aquest apartat s’imposa al personal que es troba en situacions 
administratives diferents a la de servei actiu que comporten reserva del lloc 
de treball, no sols un curs de formació a l’efecte del teletreball, sinó un curs 
de formació «addicional» per a «completar els coneixements que va adquirir amb 
caràcter previ a la declaració de la situació administrativa en la qual es 
trobava», sense cap relació amb el curs de formació a què es refereix el propi 
article 10, en matèria de teletreball. Aquest curs addicional sobre 
«coneixements» no té empara legal ni justificació pel que fa a la situació 
administrativa en la qual es troba el citat personal, per la qual cosa s’ha de 
suprimir. 
 
 Aquesta observació és essencial a l’efecte de l’article 77 del Reglament 
d’aquest Consell. 
 
 A l’article 11. Drets i deures de la persona teletreballadora. 
 
 En l’apartat 2 es disposa que «Així mateix, el personal que preste serveis 
en la modalitat de teletreball té dret a la desconnexió digital…». 
 
 Se suggereix que es complete l’incís anterior amb l’expressió, «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». 
 

 En l’apartat 3 ha de corregir-se l’errata «Així mateix, L’Administració…». 
 
  En l’apartat 5 es disposa que «Aquesta condició s’atribueix a la persona 
amb caràcter individual, per la qual cosa si aquesta cessa en el seu lloc de 
treball, qui puga ocupar-lo amb posterioritat no tindrà la consideració de 
persona teletreballadora en el marc del programa vigent. 
 
 En aquest supòsit, podrà incorporar-se al programa pel temps restant 
d’aquest la següent persona amb major puntuació de conformitat amb el barem 
previst en el Programa de teletreball. Aquesta persona tindrà els mateixos drets 
i obligacions que les seleccionades amb caràcter inicial». 
 
 L’anterior apartat pretén regular els efectes derivats del cessament d’un 
teletreballador en el seu lloc de treball. Referent a això, i en relació amb l’incís 
«qui puga ocupar-lo amb posterioritat no tindrà la consideració de persona 
teletreballadora en el marc del programa vigent», ha d’assenyalar-se que qui 
ocupe el citat lloc de treball tindrà o no la consideració de persona 
teletreballadora segons siga o no la persona següent amb major puntuació de 
conformitat amb el barem proposat.  
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  Per això, se suggereix que el citat apartat 5 s’aclarisca de la manera 
següent: 
 
  «Aquesta condició de teletreballadora s’atribueix a la persona amb 
caràcter individual, per la qual cosa, si aquesta cessa en el seu lloc de treball, 
podrà incorporar-se al programa pel temps restant conformement al dit 
Programa, en el mateix lloc o en el que corresponga, la següent persona amb 
major puntuació de conformitat amb el barem previst en el Programa de 
teletreball». 
 
 D’altra banda, ha de suprimir-se o aclarir-se l’incís «Aquesta persona 
tindrà els mateixos drets i obligacions que les seleccionades amb caràcter 
inicial», atés que, a excepció del temps que reste per a l’aplicació d’aquest 
règim en el marc del corresponent Pla de teletreball, la persona empleada 
pública següent amb major puntuació conformement al barem tindrà els drets 
i deures que li corresponguen a ella com a tal, conformement al seu lloc de 
treball i al Pla de teletreball. 
 
 D’aquesta manera, la supressió o clarificació d’aquest apartat és 
essencial a l’efecte de l’article 77 del Reglament d’aquest Consell.  
 
 En l’apartat 6 es disposa que «Les persones teletreballadores han de 
continuar amb la formació que resulte necessària per a l’adequat acompliment 
del seu lloc de treball». 
 
 El contingut d’aquest apartat resulta imprecís i indeterminat, per la 
qual cosa hauria de procedir-se a la seua supressió o a una major concreció.  
 
 En l’apartat 7 s’indica que «Així mateix, hauran de complir amb la 
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb la 
confidencialitat d’aquestes dades». 
 
 Tenint en compte l’especial importància que suposa complir amb la 
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb la 
confidencialitat d’aquestes dades, hauria de constituir un article independent 
dins de la norma projectada. A més, se suggereix que es pondere, encara que 
s’haja realitzat un curs de formació, la possibilitat de completar aquest 
apartat, en línia amb el que disposa l’article 18 del Decret 79/2020, de la 
Comunitat de Madrid, de la manera següent: «l’empleat públic seleccionat 
haurà de ser informat, per escrit, per part del centre directiu o unitat 
administrativa de la qual depenguen i amb caràcter previ a l’inici del teletreball, 
de tots els deures i drets que li corresponen d’acord amb la citada normativa. 
A aquest efecte, se’l podrà requerir perquè subscriga un compromís de la seua 
observança en els mateixos termes que en el desenvolupament de les seues 
funcions presencials».  
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 A l’article 12. Procediment per a l’aprovació dels programes de 
teletreball. 
 
 En l’apartat 2, lletra g), s’assenyala que «Barem aplicable per a la 
selecció del personal, que haurà d’ajustar-se als elements continguts en el 
barem previst en l’annex V d’aquest decret, tenint-se en compte en els termes 
previstos en ell. En el cas que es pretenga la incorporació d’algun element més, 
haurà d’especificar-se quins i les causes que motiven la necessitat de la seua 
valoració». 
 
 Hauria de suprimir-se o concretar-se, en major mesura, la possibilitat 
que puga introduir-se «algun element més» en el barem, en relació amb: òrgan 
competent per a això, quin tipus d’elements, com pot afectar els restants 
criteris del barem, etc. 
 
 A l’article 13. Procediment d’incorporació al Programa de 
teletreball. 
 
 En l’apartat 2 es disposa «Les sotssecretaries o òrgans competents en 
matèria de personal de les conselleries o organismes proponents, analitzaran 
les sol·licituds i quan siga procedent per ser superior el nombre de sol·licituds 
al de llocs previstos en el programa de teletreball, les valoraran de conformitat 
amb el barem previst en aquest». I en l’apartat 3 s’assenyala que 
«Posteriorment, en el termini màxim de tres mesos des de la publicació del 
programa de teletreball en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, dictaran 
i notificaran al personal participant la resolució en la qual es faça constar l’inici 
i fi del programa de teletreball…». 
 
 Si bé en relació amb l’aprovació del Programa de teletreball s’indica que 
la seua aprovació competeix a la Conselleria amb competències en matèria de 
funció pública (article 12.5 projectat), no es regula amb la necessària claredat 
l’òrgan competent per a aprovar la resolució en la qual es faça constar l’inici 
i fi del programa de teletreball.  
 
 Així:  
 
 -En l’apartat 13.2 es disposa que les sotssecretaries o òrgans 
competents en matèria de personal de les conselleries o organismes 
proponents del Programa de treball «analitzaran» les sol·licituds i les valoraran 
segons el barem; però no s’esmenta l’òrgan que ha d’aprovar la «resolució en 
la qual es faça constar l’inici i la fi del programa de teletreball» (art. 13.3 
projectat), després de valorar les citades sol·licituds. 
 
 -En l’article 14.2 projectat, la competència per a resoldre la finalització 
de l’autorització de prestació del servei en la modalitat de teletreball 
s’atribueix «a la direcció general competent en matèria de funció pública». 
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 -D’altra banda, en relació amb «les modificacions de les condicions o la 
suspensió temporal» regulada en l’article 15.2 projectat, s’atribueix la seua 
resolució a la «conselleria o organisme proponent del programa». 
 
 -I en els supòsits de prestació de serveis en la modalitat de teletreball 
en situacions de crisis, l’apartat 2 de l’article 17 projectat atribueix la 
competència per a resoldre l’autorització concreta d’aquesta modalitat de 
prestació de serveis a «les sotssecretaries o òrgans competents en matèria de 
personal». 
 
 En definitiva, ha d’indicar-se expressament, en l’article 13.3 projectat, 
l’òrgan competent per a l’aprovació de la «resolució en la qual es faça constar 
l’inici i la fi del programa de teletreball». 
 
 D’altra banda, la referència a la «Comissió» que s’efectua en l’apartat 6 
ha de completar-se, en el seu cas, amb esment a la Comissió de Control i 
Seguiment prevista en l’article 21 projectat. 
 
 A l’article 14. Finalització de la prestació de serveis en la modalitat 
de teletreball. 
 
 En l’apartat 1 s’estableixen les causes de finalització de l’autorització 
del règim de teletreball. Concretament, en la lletra d) es preveu la «variació de 
les circumstàncies al·legades per la persona en el moment de la seua 
participació en el programa». 
 
 Referent a això, la «variació en les circumstàncies» al·legades pot ser o 
bé de les dades relatives al lloc (l’annex I referit a la sol·licitud), o bé de les 
circumstàncies al·legades per la persona a l’efecte de baremació (número o 
edat dels fills, familiars al seu càrrec, etc.). Així doncs, s’estima que hauria 
d’aclarir-se en major mesura aquest apartat, distingint tals supòsits.  
 
 D’altra banda, en relació amb la desaparició o modificació de les 
circumstàncies objecte de baremació que van donar lloc a l’autorització, 
hauria de matisar-se que només donarà lloc, en el seu cas, a la finalització 
del règim de teletreball quan existisquen altres empleats o empleades que 
tinguen millor puntuació una vegada aplicat el barem a què es refereix el 
projecte de decret. 
 
 En l’apartat 2 es disposa que «El procediment serà contradictori i en ell 
es garantirà l’audiència a la persona interessada, serà resolt per la direcció 
general competent en matèria de funció pública a sol·licitud de l’òrgan 
competent en matèria de personal de la conselleria o organisme que va proposar 
el programa. De l’actuat es donarà compte a la Comissió». 
 



 31

 En relació amb aquest apartat 2, hauria d’efectuar-se un esment 
específic a la finalització del règim de teletreball per «renúncia del personal 
participant», i és suficient a tal fi la remissió de l’escrit per part de la persona 
teletreballadora, l’òrgan competent haurà de dictar una resolució declarativa 
en tal sentit. 
 
 Així mateix haurien d’excloure’s del procediment contradictori previst 
en aquest apartat els supòsits previstos en les lletres a) (renúncia) i e) (mutu 
acord) de l’apartat 1, per no resultar necessari aquest procediment en tals 
supòsits. 
 
 D’altra banda, la referència a «la Comissió» que s’efectua en aquest 
apartat hauria de completar-se, en el seu cas, amb esment a «la Comissió de 
Control i Seguiment» prevista en l’article 21 projectat, la qual cosa igualment 
hauria de fer-se en l’article 15.2, en el qual igualment es fa referència a «la 
Comissió». 
 
 Capítol III. Prestació de serveis en la modalitat de teletreball en 
situacions de crisi. 
 
 A l’article 16. Llocs de treball susceptibles de ser exercits 
mitjançant la modalitat de teletreball en situacions de crisi. 
 
 Se suggereix que l’apartat 1 es complete de la manera següent: «En les 
situacions de crisi a què es refereix l’article 2, apartat 4,… ». 
 
 En l’apartat 2, l’incís «no regirà la limitació revista (sic) en l’article 3.2 del 
present Decret», se suggereix que es matise, atesos els diferents supòsits que 
poden donar lloc a una situació de «crisi», de la manera següent: «En aquestes 
situacions, el règim de teletreball no estarà subjecte a les limitacions previstes 
en l’article 3.2 del present Decret». 
 
 A l’article 17. Procediment. 
 
 En l’apartat 2 es disposa que «De conformitat amb les directrius 
establides en la resolució prevista en l’apartat anterior, les sotssecretaries o 
òrgans competents en matèria de personal resoldran l’autorització concreta 
d’aquesta modalitat de prestació de serveis al seu personal». 
 
 Malgrat que l’article projectat que es comenta porta com a rúbrica 
«procediment», no es regula (excepte la referència a l’òrgan competent per a 
atorgar l’«autorització concreta») cap procediment. Per això, hauria d’aclarir-se 
si, en aquestes situacions de crisi, ha d’autoritzar-se el règim de teletreball 
d’ofici per l’òrgan competent; de manera col·lectiva, per a tot el personal, o 
part d’ell, segons els diferents supòsits; si cap petició per part de personal; si 
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s’exclou l’aplicació del procediment previst per a l’aplicació del règim ordinari, 
el termini per a dictar la «resolució concreta», etc. 
 
 A l’article 19. Seguretat i Salut en el treball. 
 
 Es recomana que, en lloc d’emprar l’expressió «labors 
d’assessorament…», s’utilitze l’expressió »funcions d’assessorament…». 
 
 A l’article 20. Formació. 
 
 Aquest precepte disposa que «El personal autoritzat per a prestar serveis 
en modalitat no presencial, realitzarà amb caràcter obligatori un curs de 
caràcter 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». 
  
 En relació amb el curs de formació a què es refereix aquest precepte se 
suggereix que s’aclarisquen, a fi d’evitar posteriors interpretacions, els 
aspectes següents:  
 
 En primer lloc, atés que el precepte està referit a situacions de crisi en 
els termes a què es refereix l’article 2.4 projectat (salut pública, 
mediambientals, etc.), hauria d’aclarir-se si el curs ha de realitzar-se o no 
amb caràcter previ a l’inici del teletreball. En relació amb aquest aspecte, si 
bé per al règim ordinari de teletreball, articles 4.1, e) i 10 projectats, s’exigeix 
la seua realització amb caràcter previ, en «situació de crisi» no hauria d’obstar 
a l’inici del teletreball, sense perjudici que es realitze simultàniament el curs 
de formació. 
  
 D’altra banda, hauria de preveure’s quina és la conseqüència de la seua 
no realització, tenint en compte que s’està, com s’ha dit, davant una situació 
de «crisi» en els termes del citat article 2.4 projectat que imposa el règim de 
teletreball. 
 
 A més, atenent precisament aquesta situació de crisi, hauria de 
matisar-se l’obligació de realitzar el curs, en línia amb l’observació efectuada 
a l’article 10 projectat, amb l’incís «llevat que, per raons del servei o derivades 
de la pròpia situació de crisi, degudament motivades, impedisquen la seua 
realització», o el que s’estime oportú. 
 
 Capítol IV. Control i seguiment. 
 
 A l’article 21. Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de 
l’Administració de la Generalitat. 
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 En l’apartat 1, l’incís «efectuar el seguiment de les necessitats d’aquesta 
matèria…» hauria d’aclarir-se de la manera següent: «efectuar el seguiment 
dels resultats i necessitats del règim del teletreball…». 
 
  En l’apartat 2 es disposa que «La Comissió tindrà les funcions 
contemplades en aquest decret». 
 
  Malgrat el que disposa aquest apartat no es preveuen les funcions de la 
Comissió en la norma projectada, per la qual cosa hauria de completar-se 
aquest extrem en el text definitiu. 
 
  D’altra banda, hauria d’aclarir-se en la norma projectada la seua 
naturalesa jurídica, així com esmentar-se en la part expositiva de la norma la 
seua existència i funcions. 
 
 A l’article 21 (sic). Composició de la Comissió de Control i 
Seguiment del Teletreball de l’Administració de la Generalitat.  
 
 Ha de corregir-se l’error en la numeració d’aquest precepte que és 
l’article 22 i no l’article 21. 
 
 En l’apartat 1, lletra b) es preveu, com a Vicepresidència de la Comissió, 
«una subdirecció general de la direcció general amb competències en matèria 
de funció pública de l’Administració de la Generalitat». 
 
 En relació amb aquest supòsit, ha de determinar-se la forma de 
designació de la «subdirecció general» corresponent. 
 
 En l’apartat 2 es disposa que «En la seua composició es tendirà a la 
paritat entre dones i homes». 
 
 Si bé la paritat en la citada Comissió de Control i Seguiment està 
condicionada, en alguns membres, per les persones que formen part 
d’aquesta Comissió en funció del càrrec específic que exercisquen, procedeix 
recordar que la presència equilibrada de dones i homes es regula en la Llei 
9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, 
en els diferents àmbits d’actuació de l’Administració. Per part seua, l’article 
14.4 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, aborda la participació equilibrada en la presa de decisions. 
 
 D’altra banda, ha de posar-se de manifest, com s’ha efectuat en 
dictàmens precedents (Dictamen 662/2020 i 587/2020, entre altres), que la 
referència que es realitza en la norma projectada al fet que «s’atendrà» la 
paritat entre homes i dones, ha d’entendre’s en els termes de l’article 53 de la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat -si bé referit als òrgans de 
selecció i comissions de valoració-, que, encara que no té caràcter bàsic, 
estableix una exigència d’actuació a l’Administració per a dotar d’eficàcia el 
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terme «procurar», determinant l’obligació de motivar expressament i en cada 
cas les raons per les quals no ha sigut possible atendre el principi de 
presència equilibrada, com declara la Sentència del Tribunal Suprem, Sala 
Tercera, de 10 de maig de 2016 (reiterada en Sentència de la mateixa Sala i 
Secció de 27 de juny de 2017). 
 
 Doctrina traslladable a la Comissió que es regula en el projecte 
normatiu.  
 
 Així mateix, recomanem substituir el terme «paritat» per l’expressió 
«presència equilibrada», per ser més ajustada a la terminologia utilitzada en 
la legislació en matèria d’igualtat entre dones i homes, i l’expressió «es tendirà» 
per la de «es procurarà» o «es garantirà». 
 
 L’apartat 6 es refereix a la funció de la Inspecció General de Serveis en 
relació amb la repercussió que el servei prestat en la modalitat de teletreball 
en l’organització, funcionament i prestació dels serveis en les unitats 
administratives acollides a aquesta modalitat de treball. Per això, atés el 
contingut d’aquest apartat, hauria d’articular-se com un article independent 
dins de la norma projectada. 
 
 A la disposició addicional segona. Disponibilitat pressupostària. 
 
 S’estableix en aquesta disposició que «Per a l’aprovació dels programes 
de teletreball és condició indispensable l’existència de crèdit pressupostari 
suficient per a posar a l’abast del col·lectiu sol·licitant la infraestructura 
informàtica, la formació i altres requisits necessaris». 
 
 Considerem que hauria d’aclarir-se si la referida «existència de crèdit 
pressupostari suficient» ha de tindre-la la Conselleria amb competències en 
matèria de funció pública o si això correspon a cadascuna de les conselleries 
que participen en els programes de teletreball. 
 
 Als annexos. 
 
 Ha de revisar-se la numeració dels diferents annexos, especialment, el 
referit a l’annex VII, «sol·licitud d’autorització», i l’annex III, sobre «clàusula 
deure d’informar». 
 

 A l’annex V. Barem per a la selecció del personal que sol·licite la 
seua participació en el Programa de teletreball. 
 

 Aquest annex preveu els criteris que cal baremar per a dirimir a qui ha 
de concedir-se el règim del teletreball, quan diferents treballadors en una 
unitat administrativa o en un òrgan administratiu sol·liciten participar en el 
Programa de teletreball i no siga viable concedir-li-la a tots. 
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 Després de l’examen dels criteris establits, s’estima necessari 
completar-los de la manera següent: 
 
 En l’apartat 1, lletra a), relatiu als aspectes relacionats amb la vida 
familiar i laboral, es preveu, com a criteri de baremació, la «Diversitat funcional 
que impedisca o dificulte la mobilitat i l’accés al lloc de treball». 
 
 Aquest apartat hauria de completar-se de la manera següent: «Diversitat 
funcional, conformement al que estableix la Llei 51/2003, que impedisca o 
dificulte la mobilitat i l’accés al lloc de treball». 
 
 En l’últim paràgraf d’aquest criteri (1, lletra a, projectat) s’assenyala que 
«Si en la resolució que reconega el grau de discapacitat consta al seu torn el 
reconeixement d’una mobilitat reduïda, s’atorgarà 2 punts addicionals».  
 
 Hauria d’aclarir-se que aquesta última previsió només resultarà 
aplicable en el cas que el grau de discapacitat, pel qual es puntua, no estiga 
referit precisament a la mobilitat. 
 
 En l’apartat 1, b), referit a les «càrregues familiars», s’estableix com a 
criteri «Tindre al seu càrrec menors d’edat o persones amb una diversitat 
funcional o que requerisquen una atenció especial (fins a 7 punts). 
 
 1 punt per cada fill/a entre 12 i 18 anys. 
 2 punts per cada fill/a menor de 12 anys. 
 3 punts per cada persona que requerisca una atenció especial». 
 
 En relació amb aquest criteri, el límit de l’edat de fills menors «a càrrec» 
del sol·licitant a tindre en compte a l’efecte del teletreball haurien de ser els 
12 anys, en línia amb el límit d’edat (12 anys) que estableix l’article 48.h del 
TREBEP per a l’atorgament de permisos de reducció de jornada.  
 
 D’altra banda, hauria d’establir-se una escala de puntuació, més 
detallada, segons les diferents edats, al no ser la mateixa càrrega familiar, per 
exemple, un menor de 3 anys que un menor d’11 anys. A títol indicatiu:  
 -Des d’1 fins a 3 anys…………..x punts. 
 -Des de 3 fins a 6 anys…...........x punts. 
 -Des de 6 fins a 12 anys……x punts.  
 
 D’altra banda, hauria d’aclarir-se en aquest apartat que les referències 
efectuades a fills i filles s’entenen fetes a les persones que es troben en règim 
de tutela o acolliment. 
 
 En l’apartat 1.b) s’estableix també com a criteri «3 punts per cada 
persona que requerisca una atenció especial». 
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 L’anterior criteri hauria de completar-se de la manera següent: «Per 
tindre fills o filles 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…….. x punts per cadascun». 
 
 Hauria d’aclarir-se, a més, si aquest criteri és o no acumulatiu a 
l’anterior, és a dir, si el sol·licitant amb un fill menor de 5 anys, i amb 
discapacitat, puntua per fill menor (x punts) i per fill amb discapacitat (x 
punts). 
 
 D’altra banda, hauria d’incloure’s el criteri de «ser família 
monoparental…. x punts», així com establir criteris de prioritat en relació amb 
les empleades públiques en període de gestació o víctimes de violència de 
gènere.  
 
 En l’apartat 3, referit a «Altres aspectes», el criteri previst en aquest 
apartat ha de completar-se de la manera següent: «Quan no es tinga reconegut 
un grau de discapacitat igual o superior al 33% i per raó de malaltia llarga o 
crònica, acreditada mitjançant un informe mèdic, no siga possible realitzar la 
jornada laboral completa: 2 punts». 
 
 L’incís final del barem «La màxima puntuació que es podrà obtindre és 
de 22 punts» ha d’aclarir-se de la manera següent: «La màxima puntuació que 
es podrà obtindre, per al conjunt dels criteris d’aquest barem, és de 22 punts». 
 
 D’altra banda, hauria de preveure’s com ha d’actuar-se davant la 
desaparició de les circumstàncies objecte de baremació que hagen sigut 
tingudes en compte per a autoritzar el teletreball, atés que és una de les 
causes previstes en l’article 14.1, en concret la de la lletra d), per a la 
finalització de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball, és a dir, si 
l’empleat públic continua en el règim de teletreball, sense més, fins a la seua 
finalització, o si ha de comunicar aquesta circumstància a l’òrgan competent 
en un termini determinat a l’efecte que es dicte la resolució corresponent. 
 
 
 Després de l’examen del projecte normatiu remés, i sense perjudici de 
les observacions efectuades, s’estima que és conforme a l’ordenament jurídic, 
sempre que s’atenguen les observacions essencials efectuades. 
 
 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 
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 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 Que el Projecte de decret pel qual es regula el teletreball com a modalitat 
de prestació de serveis del personal empleat públic de l’Administració de la 
Generalitat s’estima que és conforme a l’ordenament jurídic, sempre que 
s’atenguen les observacions essencials efectuades. 
 
 V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 València, 3 de febrer de 2021.  
 
 
 
       EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SRA. CONSELLERA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 


