Direcció General de Tecnologies de la Informació
Secretaria Autonòmica d'Administració Pública

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 3/2012 SOBRE LA NUMERACIÓ MÒBIL CORPORATIVA EN LA GENERALITAT
El Decret 119/2011, de 9 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria
d’Hisenda i Administració Pública assenyala entre les seues competències les relatives a la planificació, ordenació i
coordinació de les comunicacions corporatives en l’àmbit de la Generalitat i el seu sector públic.
Donat el grau d’implantació de la telefonia mòbil en la Generalitat, des d’esta direcció general es considera fonamental
per a l’organització mantindre la numeració mòbil corporativa de tots els usuaris.
En este sentit, es dicta la present
INSTRUCCIÓ
PRIMER.- ES MANTINDRÀ LA NUMERACIÓ MÒBIL CORPORATIVA DELS USUARIS.
El personal mantindrà la seua numeració mòbil corporativa durant el temps que dispose d'una línia mòbil en la
Generalitat, amb independència del departament a què estiga adscrit en cada moment. No obstant això, per a casos
excepcionals i prèvia sol·licitud motivada a aquesta Direcció General, es podran fer excepcions a aquesta instrucció.
SEGON.- TITULARITAT DE LES LÍNIES MÒBILS.
La titularitat de les línies mòbils dels usuaris correspon al departament (conselleria/organisme/ens) al qual estiguen
adscrits.
Per tant, si l’usuari canvia de conselleria/organisme/ens, el departament receptor sol·licitarà el canvi de titularitat de la
línia, respectant la numeració corporativa assignada inicialment a esta. Així mateix, el departament receptor, com a
responsable del control del gasto de les línies de la seua titularitat, haurà de sol·licitar, si procedix, els canvis de
permisos/restriccions, servicis contractats, etc. associats a estes. Este mateix criteri s'aplica per a les altes.
TERCER.- NOVES NUMERACIONS.
La numeració corporativa assignada actualment als departaments i que no estiga es ús es podrà usar per a les altes de
noves línies mòbils corporatives de la seua titularitat i s'ha d'indicar així en la sol·licitud de les noves altes. En cas que
els departaments esgoten la numeració assignada, podran sol·licitar ampliar-la.
QUART.- PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD.
Les sol·licituds de canvi de titularitat, l'alta de noves línies i la nova numeració de les línies mòbils corporatives, es
realitzaran a través del Portal de CTSI – https://ctsi.gva.es.

El que comunique per al seu coneixement i efectes.
València, 4 d'abril de 2012
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