
 

NOTA INFORMATIVA 

 

A la vista de la Resolució de 23 de març de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i 
Administració Pública, per la qual es complementen les resolucions de 14 i de 17 de març 
de 2020, de mesures excepcionals a adoptar en els centres de treball depenents de 
l’Administració de la Generalitat amb motiu del COVID-19, que estableix: 
 

Primera. Modalitats no presencials de treball. 
Respecte a la mesura quarta de la resolució de 14 de març de 2020, pel que fa a les 
modalitats no presencials de treball, aquestes hauran d’afavorir-se de tal forma 
que, amb caràcter general el volum de personal que preste els serveis de manera 
presencial en cada centre de treball no haurà de superar el 10% dels efectius. 
 
S’exceptua d’aquesta previsió els àmbits estretament vinculats als fets 
justificatius de l’estat d’alarma, o que siguen indispensables per a la protecció de 
l’interés general o per al funcionament bàsic dels serveis públics essencials. 
 
(...) 
 
Les mesures previstes en aquesta resolució seran aplicades per cadascuna de les 
conselleries o organismes a través de la Sotssecretaria o òrgan de personal 
corresponent, que haurà de concretar i aplicar segons el seu àmbit competencial. 

 
A la vista d'allò previst en la Resolució de 15 de març de 2020, d'aquesta sotssecretaria 
per la qual s'apliquen al seu àmbit les mesures excepcionals acordades en els centres de 
treball de l'administració de la Generalitat amb motiu del COVID-19, especialment a 
l'apartat TERCER: 
 

Les persones que ocupen els càrrecs i llocs de Direcció General, la Secretaria 
General Administrativa, les Direccions Territorials i Subdirecció del Gabinet Tècnic 
presentaran una proposta a la Sotssecretaria de planificació dels llocs de treball 
que depenen d'ells, que permeta garantir la continuïtat de la prestació dels 
serveis necessaris per al funcionament adequat de la Conselleria, que inclourà la 
fixació d'aquells llocs de treball que hauran de tindre caràcter presencial, establint 
si calen torns a eixe efecte, i els mitjans amb els quals el personal que ocupe llocs 
de treball no presencial podrà desenvolupar les seues funcions i tasques des dels 
seus respectius domicilis. 
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Vistes les competències que ostenta la Conselleria d'Economia Sostenible, Sector 
Productius, Comerç i Treball, així com l'organisme autònom LABORA - Servei Valencià 
d'Ocupació i Formació, i DAVANT L'ACTUAL SITUACIÓ DE CRISI ECONÒMICA I EN L'ÀMBIT 
LABORAL PROVOCADA PEL COVID-19, es considera que els lloc de treball d'aquesta 
Conselleria, en la seua totalitat, es troben entre els indispensables per a la protecció de 
l’interés general i per al funcionament bàsic dels serveis públics essencials. 

 
Així, en l'àmbit de la Conselleria d'Economia Sostenible i de LABORA, no resulta d'aplicació 
el màxim del 10% del personal present en cada centre de treball. 
 
No obstant això, els centres directius establiran les mesures d'organització del treball 
necessàries per tal de garantir la seguretat dels treballadors i treballadores, alhora que es 
garanteix el funcionament dels serveis. 
 
Es recorda a tot el personal la necessitat d'extremar les mesures d'autoprotecció i higiene 
personal. 
 

EL SOTSSECRETARI 
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