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De: DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

A: TOTES LES PERSONES TREBALLADORES DE LA SGISE 

ASUNTO: APROVACIÓ I POSADA EN MARXA DEL PLA DE TELETREBALL 

 

 

Comunitat Valenciana, a data de la signatura electrònica 

Per mitjà del present, tenim el plaer de comunicar-los que amb efectes del pròxim 1 de juliol de 

2022, entrarà en vigor el Pla de Teletreball de la SGISE, aprovat per unanimitat per totes les 

seccions sindicals presents en el Comité Intercentres i pel Consell d'Administració de la SGISE.  

 

Sent que vostés, de complir amb els requisits establits en aquest Pla, podran acollir-se a prestar 

els seus serveis parcialment en règim de teletreball, conforme als termes establits en el propi 

Pla.  

 

Així, a continuació, passem a resumir-los breument les qüestions més rellevants:  

 

Àmbit d'aplicació:  

 

Así, a continuación, pasamos a resumirles brevemente las cuestiones más relevantes: 

 

Entrada en vigor: 1/07/2022. Validesa anual amb pròrroga automàtica. 

 

Àmbit d’aplicació: les persones treballadores de la SGISE que, per la naturalesa dels serveis que 

presten, els mateixos siguen susceptibles d'efectuar-se des del domicili i sense necessitat 

d'acudir presencialment al centre de treball. 

 

Personal exclòs: 

(a) Persones treballadores amb contractes formatius. 

 

(b) Persones treballadores que ocupen llocs en oficines de registre i atenció i 

informació a la ciutadania que comporten la prestació de serveis presencials. 
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(c) Persones treballadores que ocupen llocs i desenvolupen funcions que, per la seua 

pròpia naturalesa i finalitat, exigisquen la seua presència física en les instal·lacions 

de la SGISE o en aquells llocs on es desenvolupe la seua activitat. En concret, tot 

aquell personal operatiu que es llista a continuació (i sense perjudici que aquest 

llistat puga ser adaptat i/o ampliat per la Direcció de la SGISE): 

− Brigadistes- Especialistes-Bombers/es Forestals  

− Caps d'Unitat- Capatassos/es  

− Sotscaps d'Unitat- 2ns/es Capatassos/es  

− Conductors/es d'autobombes  

− Substituts/es de vacances  

− Corretorns  

− Operadors/es personal d'emergència 112  

− Sotscaps de gerència (conductors)  

− Oficial d'Oficis 

 

Caràcter voluntari: Haurà de subscriure's un acord individual entre la SGISE i la persona 

treballadora. Es diferencien dues tipologies d'acords: 

(a) Acord ordinari: duració màxima d'1 any. 

(b) Acord vinculat a l'especial necessitat de conciliació: duració mínima d'1 mes i 

màxima de 2,5 mesos.  

 

Distribució entre treball presencial i treball a distància: 

(a) Acord ordinari: el percentatge de treball a distància podrà ser com a màxim del 30%, 

o el percentatge proporcional equivalent en funció de la duració del contracte de 

treball, en un període de referència de 3 mesos. 

(b) Acord vinculat a l'especial necessitat de conciliació: el percentatge màxim de 

teletreball serà de 40% en el període de referència de dos mesos i mig (2,5 mesos). 

 

Procediment que s’ha de seguir: 

✓ La Persona treballadora haurà de completar el model de sol·licitud previst en 

l'Annex I del Pla, indicant la data interessada per a iniciar aquesta modalitat de 

prestació de serveis. 

✓ Hauran de mediar almenys vint (20) dies de preavís entre la sol·licitud d'inici de 

treball en règim de teletreball i la data d'efectes d'aquesta.  

✓ Aquesta petició haurà de realitzar-se mitjançant l'enviament de l'Annex I del Pla 

emplenat a l'adreça de correu electrònic següent: rrhh@sgise.es. 

✓ La sol·licitud serà valorada per l'Àrea de Recursos Humans, la qual realitzarà una 

ponderació de la sol·licitud de la Persona Treballadora i les necessitats de la SGISE i 

emetrà una opinió en el termini de cinc (5) dies des de la data de sol·licitud. 

✓ El dictamen de l'Àrea de Recursos Humans serà traslladat a la Direcció de la SGISE, 

la qual emetrà una resolució final sobre aquest tema. 

✓ Per al supòsit que, per motius excepcionals, com ara per exemple, (i) reunions, (ii) 

formacions de caràcter presencial, (iii) o altres situacions de caràcter imprevist, la 
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SGISE podrà requerir la presència de la Persona Treballadora que aqueix dia preste 

serveis en règim de teletreball, mitjançant un preavís mínim de 24 hores. 

✓ Una vegada passat el període establit de duració de l'acord individual, el quedarà 

sense efectes llevat que la Persona Treballadora sol·licite una pròrroga en els cinc 

(5) dies previs a la data de fi d'efectes. 

 

 

Modificació de l’acord: Per circumstàncies sobrevingudes que afecten la persona treballadora 

o quan les necessitats del servei ho justifiquen, es podrà modificar l'acord per a prestar serveis 

en la modalitat de teletreball mitjançant:  

(i) La redistribució de la jornada de treball setmanal entre la modalitat presencial i de 

teletreball.  

(ii) La reducció del nombre de dies setmanals de teletreball.  

(iii) La suspensió temporal de la prestació de serveis a distància. 

 

• Tal modificació es durà a terme mitjançant procediment contradictori garantint-se 

l'audiència de la persona interessada davant l'Àrea de Recursos Humans. Serà resolt en 

última instància per la Direcció de la SGISE. 

 

Caràcter reversible per a totes dues parts: La reversió haurà de notificar-se per escrit a l'altra 

part amb un preavís de 5 dies. 

 

Dotació de mitjans: la SGISE posa a la disposició de la Persona Treballadora les eines i mitjans 

necessaris (portàtil, telèfon intel·ligent, teclat, ratolí, etc.) per al compliment de les funcions en 

règim de treball a distància. 

  

Prevenció de Riscos Laborals: la SGISE garantirà el compliment efectiu de totes aquelles 

mesures previstes en la normativa de prevenció.. 

 

Mesures de vigilància i control: és facultat de la SGISE realitzar les actuacions necessàries per a 

comprovar que la Persona Treballadora que presta serveis en teletreball compleix amb les seues 

obligacions laborals i amb les normes pròpies d'aquest règim de treball a distància. 

 

Drets de les Persones treballadores que presten serveis amb règim de teletreball: Tindran els 
mateixos drets que les que presten serveis íntegrament sota el règim presencial (formació, 
promoció professional, drets col·lectius, prohibició de discriminació). 
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Deures de les persones treballadores que presten serveis amb règim de teletreball: Tindran 

les mateixes obligacions que les que preste serveis íntegrament sota el règim presencial (per 

exemple, registre horari). Es reconeix, a més, el dret a la desconnexió digital. 

 

Ús de mitjans digitals i protecció de dades: la política signada per les persones treballadors en 

relació amb la protecció de dades i ús de mitjans digitals serà directa i igualment aplicable a 

aquelles persones que presten els seus serveis en règim de teletreball. 

 

Incidències: en el cas de produir-se qualsevol incidència tecnològica durant la prestació dels 

serveis en el centre de treball, així com durant la prestació de serveis a distància, la persona 

treballadora haurà d'informar a Suport TIC les dades de contacte del qual es detallen a 

continuació: soporte.tic@sgise.es, 961974501.  

 

 

 

 

 

Vanessa Montañana Fenollosa 

Directora de Recursos Humanos

mailto:soporte.tic@sgise.es
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