Resolució 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.
El 14 de març de 2020 es va adoptar la Resolució de la consellera de Justícia, Interior i
Administració Pública, de mesures excepcionals a adoptar en els centres de treball
dependents de l'Administració de la Generalitat amb motiu del COVID-19. Per altra banda,
el 17 de març de 2020 es va dictar una altra Resolució complementària de l’anterior.
L'evolució del COVID-19 i les mesures proposades per les autoritats sanitàries en el marc
de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19, decretat pel RD 463/2020, de 14 de març, així com les previsions de què el major
nombre de contagis es puguen produir en els següents 15 dies, fa necessari completar les
anteriors resolucions per a adequar l'abast de les mesures en ella recollides i la
repercussió en l'organització de l'Administració de la Generalitat Valenciana.
Aquestes mesures són dictades a l'empara de les competències en matèria de funció
pública, tindran el caràcter temporal que determinen les indicacions de les autoritats
competents i s'adopten de conformitat amb el que es disposa en la disposició final primera
del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball
del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.
Les mesures de la present Resolució s'estableixen sense perjudici de la subjecció de tot
el personal a les necessitats del servei i de la seua disposició, quan se'ls requerisca, per a
la prestació dels serveis públics encomanats a l'Administració de la Generalitat.
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.
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Segona. Efectes
La present resolució, que és aplicable al personal funcionari de l'Administració de la
Generalitat segons el Decret 42/2019, del Consell, produirà efectes des del dia de la seua
signatura i tindrà el caràcter temporal que determinen les indicacions de les autoritats
sanitàries.
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.
La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública
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