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Proposta de Programa Experimental de Teletraballo 

Coa Estratexia de Lisboa, a Comisión Europea adoptou unha serie de recomendacións 

políticas sobre a dimensión social e do mercado de traballo na sociedade da 

información, entre as que se inclúe un compromiso para fomentar o teletraballo en 

Europa. Neste contexto, os interlocutores sociais europeos alcanzaron en xullo de 2002 

o Acordo Marco Europeo sobre Teletraballo. Os asinantes entenderon que o teletraballo 

consiste tanto un medio para a organización do traballo, como de conciliación da vida 

profesional e vida persoal, así como para acadar unha maior autonomía no cumprimento 

das súas tarefas. A Unión Europea no ámbito da nova estratexia Europa 2020 “para un 

crecemento intelixente, sostible e integrador” establece cinco obxectivos: o emprego, a 

investigación e a innovación, o cambio climático e a enerxía, a educación e a loita contra 

a pobreza. 

Mediante Acordo do Consello de Ministros do 4 de marzo de 2005, aprobouse o Plan 

Concilia que, entre outros compromisos, prevía unha serie de medidas para facer 

efectiva a conciliación das responsabilidades profesionais coa vida persoal e familiar no 

ámbito do emprego público. No marco dese Plan, o entonces Ministerio de 

Administracións Públicas desenvolveu o Plan Piloto para a Aplicación de Técnicas de 

Teletraballo para os empregados públicos coa finalidade de favorecer a conciliación da 

vida laboral, familiar e persoal. 

Os avances no ámbito das tecnoloxías posibilitaron que o teletraballo sexa un modelo 

laboral tecnicamente viable para o sector público que ten beneficios económicos tanto 

para a institución como para o seu persoal. Estes beneficios son sociais na medida en 

que fomentan a conciliación da vida laboral e familiar, pero tamén contribúen á eficiencia 

da Administración e poden traducirse nunha mellora da produtividade. 

Neste marco, a Xerencia propón, ao abeiro da Resolución reitoral do 20 de xuño de 

2018 sobre delegación de competencias en determinados órganos universitarios, un 

programa experimental para a implantación do teletraballo en determinados postos de 

traballo. 

1. Ámbito subxectivo de aplicación 

O programa aplicarase ao persoal de Administración e Servizos, tanto funcionario como 

laboral, que ocupe postos de traballo susceptibles de ser desempeñados na modalidade 

de teletraballo. 

Non poderá acceder a esta modalidade de traballo o persoal ao que se lle autorizase ou 

recoñecese compatibilidade con outro posto de traballo ou actividade. A autorización ou 

recoñecemento de compatibilidade deixará sen efecto a autorización de prestación de 

traballo en réxime de teletraballo. 

2. Ámbito obxectivo de aplicación 

O Programa Experimental de Teletraballo desenvolverase en postos da Área de 
Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (ATIC) e do Servizo de Asesoría 
Xurídica, susceptibles de ser o caso, de desempeñarse mediante a modalidade de 
teletraballo e que teñan por función principal algunha das seguintes tarefas: 

- Funcións de asesoramento xurídico ou técnico 
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- Redacción e tratamento de documentos, elaboración de informes ou ditames, 
estudo e análise de proxectos 

- Xestión ou deseño de sistemas de información 

- Introdución de datos en bases de datos 

- Outros postos semellantes que non requiran atención presencial 

Non son susceptibles de ser desempeñados mediante teletraballo os seguintes postos: 

a) Postos en oficinas de rexistro ou que desempeñen función de atención e 

información ao público 

b) Postos cuxas funcións impliquen necesariamente a prestación de servizos 

presenciais 

c) Calquera outro que determine a Xerencia, en atención ás súas especiais 

características 

 

3. Características do teletraballo 

A modalidade de teletraballo será voluntaria e reversible en calquera momento a petición 

da persoa teletraballadora, sen prexuízo de que a Xerencia, á vista dos resultados da 

avaliación determine a finalización ou suspensión desta modalidade cando o estime 

oportuno. 

A condición de persoa teletraballadora será aplicable polo tempo de duración da 

prestación de servizos na modalidade non presencial e mentres se ocupe o posto de 

traballo desempeñado mediante esta modalidade, quedando sen efecto se cambia de 

posto de traballo. 

Esta condición atribúese con carácter individual, polo que se a persoa cesa no seu posto 

de traballo, quen o ocupe con posterioridade, de ser o caso, non terá a consideración 

de persoa teletraballadora. 

4. Duración do teletraballo e distribución da xornada 

No marco do programa experimental, a duración do teletraballo será de seis meses a 

contar desde a data de inicio que figure na resolución de autorización. 

A xornada semanal de traballo distribuirase de maneira que un máximo de tres días 

se presten de forma non presencial mediante a fórmula de teletraballo e o tempo 

restante en xornada presencial. A determinación das xornadas a realizar en cada 

modalidade será establecida de acordo co informe da persoa responsable da unidade. 

Con carácter xeral o resto da xornada a realizar de maneira presencial realizarase 

conforme á xornada de traballo e quenda que a persoa traballadora teña establecida 

para a súa praza na Relación de Postos de Traballo, quedando expresamente prohibida 

a realización de horas extraordinarias e a compensación horaria por acumulación nun 

só día de máis dunha xornada de traballo. O control horario da xornada presencial farase 

segundo o establecido para o resto do persoal que non estea en situación de 

teletraballo. 

5. Requisitos das persoas participantes 
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 Estar en situación de servizo activo. 

 Ser o titular ou ocupante dun posto de traballo susceptible de ser prestado de 

modo non presencial en réxime de teletraballo. 

 Ter desempeñado o posto de traballo para o que solicita o teletraballo durante 

dous anos, polo menos, no momento da solicitude ou, se é o caso, acreditar a 

experiencia por prestación de servizos en postos con funcións e tarefas análogas 

ás do posto para o cal se solicita este dereito. 

 Ter coñecementos suficientes, informáticos e telemáticos, teóricos ou prácticos, 

que requiran o exercicio das funcións obxecto de teletraballo. 

 Que o lugar desde o que vaia a desempeñar o teletraballo cumpra coa normativa 

vixente en materia de seguridade e saúde laboral. 

 

6. Requisitos técnicos 

As persoas autorizadas para prestar servizo en réxime de teletraballo deberán dispoñer 

dun espazo de traballo adecuado ás funcións a desempeñar así como do equipamento 

básico que estará constituído por un ordenador persoal con acceso á rede Internet a 

través dunha conexión suficiente e segura para que poidan desempeñar as tarefas 

propias do seu posto de traballo. 

Corresponde á persoa teletraballadora solucionar as incidencias que lle resulten 

imputables no hardware ou software do equipo informático. 

As persoas teletraballadoras facilitarán un teléfono de contacto por se se require a súa 

presenza por necesidades do servizo ou é preciso para o desenvolvemento das tarefas 

que teña encomendadas. 

Segundo as funcións a realizar a Universidade,  a través da ATIC, facilitará o acceso ás 

aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento do teletraballo e o acceso 

a un escritorio remoto, con acceso seguro que reproduza as condicións de traballo dun 

posto físico. 

7. Convocatoria 

Previa consulta ás unidades administrativas mencionadas no apartado 2, a Xerencia 

ditará resolución pola que se convocará o proceso para a autorización do desempeño 

de postos de traballo na modalidade de teletraballo.  

A resolución conterá: 

 número de postos autorizados para esta modalidade 

 procedemento de autorización 

 os sistemas de avaliación do traballo desempeñado en réxime non presencial 

 

8. Solicitudes 

As solicitudes do persoal interesado en acollerse a esta modalidade deberán dirixirse á 

xerencia, que as poñerá en coñecemento dos servizos de adscrición dese persoal para 

que a xefatura do servizo ou unidade emita informe. 
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O informe da xefatura do servizo ou unidade deberá emitirse no prazo de 15 días, e 

comprenderá as seguintes cuestións: 

a) Cumprimento dos requisitos 

a) Sentido favorable ou desfavorable por pedimento da persoa interesada. No suposto 

de informe desfavorable, deberá estar debidamente motivado. 

b) Cobertura das necesidades do servizo e, de ser o caso, deberá indicar o número 

máximo de empregados que, dentro desa unidade administrativa, poderían prestar 

simultaneamente os seus servizos en réxime de teletraballo. 

c) Designación dunha persoa supervisora da actividade que se pretende desenvolver 

baixo esta modalidade. 

d) O programa de teletraballo que deberá conter, como mínimo, información sobre os 

criterios para o control e seguimento das tarefas a desenvolver mediante teletraballo, 

que serán fixadas polas persoas responsables das unidades. Así mesmo, deberán 

conter as medidas para o seguimento do cumprimento das tarefas e traballos 

desenvolvidos neste réxime atendendo aos criterios e obxectivos marcados no 

programa de teletraballo. A persoa supervisora deberá elaborar un informe mensual que 

reflicta a evolución dos teletraballadores supervisados. 

9. Criterios para a selección 

No suposto de existiren varias solicitudes de teletraballo na mesma unidade de traballo 

e que por cuestións organizativas non sexa posible a concesión a todas elas, 

valoraranse as solicitudes segundo os seguintes criterios: 

 Atención a fillos menores de doce anos por natureza, adopción ou acollemento 

permanente ou preadoptivo, ou maiores a cargo ata o segundo grao de 

consanguinidade ou afinidade 

 Embarazo e lactancia 

 A existencia dunha discapacidade 

 Problemas de mobilidade física da persoa 

 Coidado da propia saúde, debidamente acreditado 

 Distancia da residencia habitual ao posto de traballo, tempo de desprazamento 

a este e/ou a dificultade para acceder a un servizo público de transporte 

 A recuperación dunha enfermidade 

 A convalecencia ou enfermidade de longa duración dun familiar en primeiro grao 

que non dea lugar ao desfrute dun permiso retribuído. 

 Realización de estudos regrados relacionados co posto de traballo 

 Familias monoparentais 

En caso de empate entre os aspirantes, os criterios de desempate serán a antigüidade 

na USC, e de persistir, a maior idade.  

 

10. Resolución 
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O prazo para emitir a resolución será de tres meses. Na resolución deberase sinalar o 

número de xornadas semanais que se realizarán nesta modalidade, que en ningún caso 

será superior a tres.  

Igualmente, sinalarase o horario en que o traballador ou traballadora deberá estar 

dispoñible polo que deberá ter activado o correo corporativo e o seu teléfono durante o 

dito horario. 

A resolución pola que se conceda o teletraballo poderá ser revisada, dando lugar á súa 

modificación ou cesamento, polas seguintes causas: 

- Por necesidades do servizo, debidamente apreciadas polo responsable da 

unidade administrativa 

- Por incumprimento dos obxectivos establecidos. 

- Por causas sobrevidas que alteren substancialmente as condicións e os 

requisitos que motivaron a resolución de autorización. 

- Por pedimento do empregado ou empregada que preste servizos en réxime de 

teletraballo. 

11. Seguridade e saúde no traballo 

O persoal que se acolla a esta modalidade deberá cumprir coa normativa en materia de 

prevención de riscos laborais asociados ao traballo en oficinas e con novas tecnoloxías 

establecida pola normativa vixente. Para a consecución deste obxectivo, a USC 

impartirá a formación necesaria. 

12 . Protección de datos 

O persoal que preste servizos en réxime de teletraballo, cumprirá a normativa en materia 

de protección de datos de carácter persoal e manterá a reserva, respecto dos asuntos 

que coñeza, nos mesmos termos que no desenvolvemento das funcións de modo 

presencial. 

13. Avaliación do programa experimental de teletraballo 

Unha vez rematada a primeira convocatoria experimental de teletraballo procederase á 

súa avaliación no marco dun grupo de traballo que integre representantes da Xerencia, 

do Servizo de Prevención de Riscos e dos órganos de representación dos traballadores. 

Á vista das incidencias e dos informes dos responsables e dos beneficiarios, revisaranse 

as condicións do programa para promover a súa implantación definitiva. 

A Universidade comprométese a dar a formación necesaria para que as persoas que 

ocupan postos susceptibles de ser desempeñados mediante teletraballo non sexan 

excluídas por este motivo. 

Resumo de cambios despois do grupo de traballo: 

 Redúcense os postos excluídos, deixando a apreciación ao responsable da 

unidade ou superior xerárquico da posibilidade de acollerse ao teletraballo. 

Mantense a exclusión para postos con atención ao público ou tarefas que 

requiran a presencialidade. 

 Elimínase o control horario nas xornadas de teletraballo, entendendo que se o 

control se fai por obxectivos non é preciso. 
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 Permítense as xornadas de teletraballo consecutivas, sempre en función do 

informe do responsable da unidade. 

 Engádense os criterios de selección en caso de máis dunha solicitude na mesma 

unidade, de acordo coa proposta feita polo Comité de Empresa. 

 Engádese unha referencia á formación necesaria para desempeñar o 

teletraballo. 


