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L’article 13 de l’Estatut dels Treballadors estableix que es considera treball a distància aquell en 

què la prestació de l’activitat laboral es realitzi de manera preponderant en el domicili del 

treballador/a o en el lloc lliurement escollit per aquest, de forma alternativa al seu 

desenvolupament presencial en el centre de treball de l’empresa. 

D’aquesta definició s’oblida mencionar que el treball a distància es realitza a través de sistemes 

informàtics i telemàtics. 

El teletreball és una nova forma de treball, que és possible pel desenvolupament de les 

tecnologies de la informació, i que permet al treballador desenvolupar la seva activitat des de 

llocs diferents del centre de treball. 

L’Acord Marc Europeu sobre el Teletreball del 16 de Juliol de 2002, el defineix com “un tipus de 

prestació, que utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació online amb l’ocupador 

i/o client, i es realitza des de llocs remots o allunyats de l’empresa o organització, amb la que es 

tenen vincles contractuals”. 

En l’actualitat l’Estatut dels Treballadors regula el treball a distància a l’article 13, definit com 

“aquell en què la prestació de l’activitat laboral es realitzi de manera ponderada en el domicili 

del treballador/a o en el lloc lliurement escollit per aquest, de manera alternativa al seu 

desenvolupament presencial en el centre de treball de l’empresa”. 

Sorprèn que no es realitzi una referència a la utilització de la tecnologia de la informació pel 

desenvolupament d’aquesta activitat, encara que l’exposició de motius si en fa referència: 

“ El desig de promoure noves formes de desenvolupar l’activitat laboral fa que dintre d’aquesta 

forma es busqui també donar cabuda, amb garanties, el teletreball: una particular forma 

d’organització del treball que encaixa perfectament en el model productiu i econòmic que es 

persegueix, a l’ afavorir la flexibilitat de les empreses en l’organització del treball, incrementar 

les oportunitats d’ocupació i optimitzar la relació entre temps de treball i vida personal i familiar. 

Es modifica, per això, l’ ordenació del tradicional treball a domicili per donar acollida, mitjançant 

una regulació equilibrada de drets i obligacions, al treball a distància basat en l’ús intensiu de les 

noves tecnologies”. 

Continua, l’article 13 ET, exigint que l’acord sigui per escrit, independentment del moment sé la 

seva subscripció, podent ser des de l’inici, entregant-se copia bàsica a la representació dels 

treballadors, o durant existència de la relació laboral. El treballador/a a distància estarà adscrit 

a un centre de treball concret de l’empresa. 
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En quant als drets dels treballadors i les treballadores a distància no existeix diferència amb la 

resta de treballadors/es presencials. Encara que sí que afectarà els drets inherents a la presència 

física en el centre de treball, com podria ser el plus de distància, plus de transport mensual, 

dietes, però podria crear-se altres complements propis de l’activitat a distància. 

L’Estatut dels Treballadors destaca: 

• Dret a percebre com a mínim la retribució total pel seu grup professional i les seves 

funcions. Afavorir la seva promoció professional. 

• Dret a l’accés efectiu a la formació professional. 

• Dret a la mobilitat i promoció. 

• Dret a ser informat de l’existència de llocs de treball vacants pel seu desenvolupament 

presencial en els seus centres de treball. 

• Dret a la protecció en matèria de seguretat i salut laboral. 

• Dret a representació col·lectiva. 

 

Per altra part, el teletreball també forma part de drets de conciliació. L’article 34.8 de l’Estatut 

dels Treballadors, dintre els drets de sol·licitud d’adaptació de jornada amb la finalitat de fer 

efectiu el dret a conciliació familiar i laboral, inclou el dret a sol·licitud de treball a distància. 

Encara que contempla en general, també especifica que en el cas de fills o fills menors a 12 anys, 

a la persona treballadora tindrà dret a efectuar aquesta sol·licitud. 

La sol·licitud haurà de ser raonable i proporcionada. L’empresa pot acceptar, presentar 

alternatives o expressar la seva negativa, sempre per escrit i de forma justificada. Es podrà 

impugnar la decisió de l’empresa pel procediment de l’article 139 LRJS. 

Es dirigeix a la Negociació Col·lectiva els termes del seu exercici, del qual l’esperit de prevalença 

a de garantir l’absència de discriminació, tant directa com indirecta. 

En el cas de no existir la regulació convencional, es negociarà de forma individual, durant un 

període màxim de 30 dies. 

S’estableix, el dret a sol·licitar el retorn a la jornada o modalitat contractual anterior, quan 

finalitzi el període acordat o abans del període acordat, quan existeixi circumstàncies que ho 

justifiquin. Així com la compatibilitat dels permisos establerts en l’article 37 del ET. 

Fins aquí la regulació existent prèvia de l’actual crisi sanitària. 

L’actual situació d’emergència sanitària, ha modificat la forma de treballar, instaurat de forma 

forçosa el treball a distància. Des del Govern s’ha instat al teletreball, per reduir els contagis. 

El  Reial decret Llei 8/2020 del 17 de març de 2020, en el seu article 5, estableix el caràcter 

preferent del Treball a Distància, el qual ha de ser prioritari davant d’altres mesures com la 

cessació temporal o reducció de l’activitat. Es va establir la seva vigència durant un mes després 

que s’acabi l’Estat d’Alarma. 

Posteriorment, aquesta preferència s’ha vist prorrogat 2 mesos per garantir la protecció a les 

persones treballadores i seguir atenent a les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar 

en el context de la crisi del COVID-19. (article 15 del RDL 15/2020 del 21 d’abril). 

Pel qual, la seva vigència es mantindrà 2 mesos després del final de l’Estat d’Alarma. 
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En el marc de la Unió Europea, no existeix  una normativa específica, amb l’única excepció de 

l’Acord Marc Europeu sobre el teletreball (16 de juliol de 2002), es tracta de recomanacions 

sense que tingui caràcter vinculant, pretén establir uns drets mínims, però segueix sent molt 

ampli i ambigu. 
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En primer lloc, els negociadors han de tenir present que no poden establir acords col·lectius 

sobre instaurar el teletreball de forma obligatòria, és una matèria que excedeix de l’autonomia 

col·lectiva. I, per tant, tampoc l’empresa podria imposar el teletreball de forma unilateral. 

En aquest sentit el Tribunal Suprem ha manifestat, respecte a un Acord Col·lectiu sobre la 

realització del treball  al domicili del treballador/a, que “aquest tipus de clàusules sigui indiferent 

en l’ordre a l’esfera de la intimitat personal del treballador/a, perquè quan es converteix el 

domicili en lloc de treball s’està obligant al treballador/a ha de  posar a disposició de l’ocupador 

algú més, doncs es converteix en el centre de treball, en lloc de producció, el propi espai on es 

desenvolupa la vida privada del treballador/a i això  no només suposa un cost  addicional, que 

pot quedar sense retribució,  com en el cas que s’hagi de destinar al treball llocs que abans es 

destinaven a usos familiars, sinó que també pot tenir conseqüències d’altre ordre en la 

convivència a la casa o la vida personal del treballador/a, que hauran de quedar al marge de les 

modificacions unilaterals”. 

Pel que qualsevol negociació en aquest sentit haurà de partir de la subscripció d’un acord 

individual pel treballador/a, sense que la negativa individual pot suposar l’extinció de la relació 

laboral. 

L’espai de la negociació col·lectiva haurà d’anar dirigit en tot cas a establir uns mínims, resultant 

impugnables si estableix uns màxims, respecte al contingut individual del treball a distància. 

La negociació col·lectiva podria establir les condicions bàsiques que ha de contenir el contracte 

individual, per exemple: especificació de conceptes de despeses mínimes que haurà d’abonar 

l’empresa, el termini màxim per tal abonament, comunicació del treballador/a de les normatives 

aplicables a la relació laboral (ET, Conveni Col·lectiu, Acords, Prevenció de Riscos Laborals...), 

informació de com l’empresa va establir el control, obligació d’especificar l’horari del 

treballador/a, regulació d’hores extraordinàries, possibilitat de flexibilitzar la jornada laboral,... 

La negociació col·lectiva haurà de tenir molta cura de no avalar la intromissió il·legítima de 

l’empresa en la intimitat del treballador/a i exigir que qualsevol sigui adequat i proporcional a la 

finalitat que prossegueix. Exigir major control als treballadors a distància que els treballadors 

presencials es podrà considerar discriminatori, així com establir pitjors condicions als 

treballadors a distància que als presencials, per exemple, major horari de treball, que implica 

directament que se lis està realitzant una menor retribució pel treball a distància. 

Estem en un moment determinant de les relacions laborals, on la negociació col·lectiva va ha 

orientar les bases del sistema de treball, que pugin ser beneficiosos per organitzar la vida 
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personal dels treballadors, però suposa un risc important per l’aïllament i desprotecció enfront 

a les intromissions i abusos empresarials de l’intimidat i dels temps de treball. 

Fins ara, els Convenis Col·lectius  que regulen aquesta matèria són molt puntals. Es diferenciés 

entre convenis del sector o provincials que solen ser molt bàsics, limitant-se més a reproduir la 

normativa vigent i de recordar el deure de confidencialitat més que de realitzar  una verdadera 

regulació. I els convenis d’empresa, que són els que realitzen una verdadera regulació del 

teletreball. 

Tots els convenis d’empresa estableixen com obligació de l’emperador de costos tecnològics així 

com el seu manteniment, en algun cas el treballador/a podrà acordar utilitzar els seus propis 

mitjans, però en tot cas haurà de ser compensat econòmicament per l’empresa. 

De forma general, en els convenis d’empresa, no preveuen que el teletreball es realitzi de forma 

total, implantant-se de diferents formes la presència del treballador/a ha l’empresa, des d’ un 

dia setmanal fins a 4 dies setmanals, un percentatge de jornada, un cop al mes, per reunions,... 

aquesta configuració dependrà de la realitat de cada empresa i de la categoria professional i el 

departament. 

Un altre element comú, és que s’estableixi un període de prova per determinar les capacitats 

del treballador a l’hora de gestionar aquesta modalitat i verificar que reuneix les capacitats per 

desenvolupar les funcions d’aquest mètode. 

Finalment destacar, que sobre l’avaluació de riscos laborals en els convenis d’empresa solen 

predominar l’autoavaluació del treballador/a. 

(En tots els estudis i Convenis Col·lectius crida l’atenció que sempre es destaca dos elements 

que, encara no són jurídics són bàsics: confiança i comunicació, per implantar aquest sistema, a 

més de l’autonomia i flexibilitat, així com la mentalitat d’aprenentatge, perquè pugui tenir èxit 

aquesta mesura). 
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L’article de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, 

reconeix el dret dels treballadors a la desconnexió digital fora del temps de treball, la seva 

regulació es remet a la negociació col·lectiva i en els eu defecte, l’acord entre l’empresa i els 

representats de les persones treballadores. 

“L’ocupador prèvia audiència dels representats de les persones treballadores, elaborarà una 

política interna dirigida als treballador/es, inclosos els que ocupen llocs directius, en la que 

definiran les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió i les accions de formació i de 

sensibilització del personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que evitin el risc de 

fatiga informàtica. En particular, es preservarà el dret a la desconnexió digital en els supòsits de 

realització total o parcial del treball a distància així com en el domicili del treballador/a vinculat 

a l’ús amb fins laborals d’eines tecnològiques.(art.88.3 LOPD). 

Del citat precepte cal destacar, com la negociació col·lectiva es converteix en l’instrument 

principal per regular el dret a la desconnexió digital, Per això, el mètode d’exemple,  remet a 

alguns convenis col·lectius que contemplen aquest dret. 
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EL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Avaluació de riscos: trets generals, en especial a 

l’accés al domicili. 

El pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa ha d’incloure el treball a distància o 

teletreball. En el supòsit concret del teletreball l’activitat laboral es desenvolupa al domicili de 

la persona teletreballada. Això suposa que l’empresa i a la persona teletreballada hauran 

d’acceptar restriccions mútues, per un costat, l’empresa sobre els poders de direcció i, per altre 

costat, la intimitat de la persona teletreballada. 

L’article 18 de la CE garanteix la intimitat personal i familiar i declara la inviolabilitat del domicili. 

Això implica que és imprescindible que la persona teletreballada atorgui els eu consentiment 

per què el seu domicili, únicament en la part en què es teletreballa, pot ser inspeccionat per les 

persones de l’empresa que desenvolupi l’activitat preventiva. La intenció de visitar el domicili 

de la persona teletreballada haurà de notificar-se prèviament a la persona interessada de forma 

escrita on es concreti el dia, hora, duració de la visita, a més a més de la identificació de qui va 

a realitzar la visita. 

En les visites presencials es podrien substituir per formes d’ auto comprovació per part del 

treballador/a. 

Tipus de riscos. 

Riscos físics. 

Els riscos físics que poden tenir lloc en el teletreball estan relacionats amb el lloc o espai físic de 

realització de l’activitat laboral, l’equip de treball, el sistema de comunicació entre empresa i 

teletreballador i les pròpies característiques professionals i personals de la persona 

teletreballada. 

Entre les dolències físiques que pot patir el teletreballador pot destacar-se els trastorns musc 

esquelètics relacionats amb postures incorrectes, problemes oculars per falta d’il·luminació 

adequada, dolors de cap, excessiu soroll ambiental, condicions inadequades de temperatura o 

humitat, falta de ventilació o emissions generades per aparells elèctrics de calefacció. 

Aquests riscs físics hauran de preveure en el pla de prevenció. 

 

Riscos psicosocials o organitzacionals. 

Aquests riscos estan relacionats amb la capacitació professional i la personalitat del 

treballador/a  i l’ús intensiu de les noves tecnologies. 
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Tecnoestrès: es defineix com una malaltia de no adaptació per falta d’habilitat o incompetència 

per tractar amb les noves tecnologies. Aquest estrès segons el seu impacte físic es divideix en 

dos grups: 

• Tecnoansietat: Es caracteritza per l’activació fisiològica d’alts nivells d’ansietat, tensió i 

malestar interior degut a l´ús dels instruments tecnològics que genera incompetència 

professional i personal i rebuig a seguir utilitzant aquests instruments. Aquest rebuig 

pot arribar a convertir-se en tecnofòbia, què és un tipus específic de teconansietat, que 

es defineix per una actitud personal de residència a parlar, pensar o usar la tecnologia, 

en quan al sentiment que genera a la persona de por, odi o agressivitat. 

• Tecnofatiga: es tracta d’un sentiment fot d’esgotament mental, cognitiu i físic que 

impedeix relacionar-se correctament amb les noves tecnologies. En aquest sentit la 

sobrecàrrega d’informació a l’utilitzar internet o base de dades donen lloc a la fatiga 

informativa. Aquest tipus de fatiga sol donar-se en persones teletreballadores molt 

especialitzades i que per la seva activitat laboral han de manegar gran quantitat 

d’informació per prendre decisions estratègiques a l’empresa. 

Síndrome de burnout: també dit síndrome del desgast professional o ocupacional (SDO) o del 

treballador o treballadora desgastat o consumit. Té lloc quan el teletreball és utilitzat per 

atendre a distància, buscar clients nous, via telefònica o informàtica som succeeix en les 

persones tele operadores, especialment en sectors com la banca interactiva, segurs o empreses 

dedicades a estudis de opinió o en els servei online d’atenció al client en qualsevol empresa. 

Quant l’actitud de la persona treballadora es contraria als casos anteriors, és a dir, quant en lloc 

de rebutjar les noves tecnologies gaudeix d’elles, pot tenir lloc la trucada Tecnoadicció. Es tracta 

de tecnoestès específic degut a la incontrolable compulsió a utilitzar les noves tecnologies 

durant llargs períodes de temps. 

Addició al treball: Es defineix com una dependència psicològica, la persona treballadora sent la 

necessitat de treballar hores de més per sentir-se útil i necessària. 

Tots els riscos psicosocials poden donar-se en qualsevol persona treballadora, no obstant, en el 

cas del teletreball les possibilitats que es produeixin son riscos majors, ja que sí que es donen 

totes les condicions. 

Per evitar els riscos psicosocials derivats de la persona treballadora a les noves tecnologies, és 

important desenvolupar les habilitats competencials a través de la formació i del suport tècnic 

de l’empresa també en el teletreball 

En el cas dels riscos psicosocials originats per l’addicció al treball, és important complir amb els 

límits de la jornada laboral, respectar els descansos i garantir el dret a la desconnexió digital(ej. 

Article 16 del conveni col·lectiu de perfumeries i afins). 

 

 

Activitat preventiva: Obligació de l’empresa i dret d’informació i formació de la persona 

teletreballadora. 

És importat destacar l’obligació legals de l’empresa d’informar a cada persona treballadora de 

els riscos específics que afecten als llocs de treball. A aquest respecte l’article 18 de la LPRL 

estableix que: 
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“l'empresari ha d'adoptar les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les 

informacions necessàries amb relació a: 

a) Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors al treball, tant els que afecten 

l'empresa en el seu conjunt com els que afecten cada tipus de lloc de treball o funció.” 

Per l’aplicació de les mesures preventives és necessària la formació de la persona treballadora 

sobre prevenció i mesures a adoptar en el lloc de treball. 

Al mateix temps, al persona treballadora haurà d’aplicar les mesures correctament (article 15 

del conveni col·lectiu perfumeries i afins i article 10 bis del conveni col·lectiu indústria química). 

L’article 19.1 de la LPRL estableix que en matèria de formació de treballadors el següent: 

“1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi 

una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment 

de la seva contractació, sigui quina en sigui la modalitat o la durada, com quan s'esdevinguin 

canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de 

treball. 

La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o la funció de cada treballador, 

cal que s'adapti a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres de nous i s'ha de repetir 

periòdicament si calgués.” 

El contingut de la formació de la persona teletreballadora haurà d’enfocar-se al coneixement 

dels riscos físics, psíquics que existeixen en el lloc de treball i els mitjans utilitzats, pantalles de 

visibilització de dades, la resta de l’equip sistema de comunicació amb l’empresa i l’ espai físic 

dedicat al lloc de treball i l’habitatge. 

La formació haurà d’impartir-se a través de la participació de la persona treballadora en cursos 

específics presencials o online, conferències o tallers, impartits per l’empresa i pels serveis de 

prevenció. 
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La regulació a Espanya del Treball a Distància és una norma de mínims bastant imprecisa, que 

no resol les principals controvèrsies que poden derivar de l’aplicació d’aquesta modalitat de 

desenvolupament de l’activitat laboral, remetent a la negociació col·lectiva, la qual tampoc ha 

desenvolupat de fora general la seva regulació, probablement perquè és una mesura que 

culturalment no havia tingut un impacte a nivell social. 

Els principals dubtes que sorgeixen al voltant del treball a distància són: 

Es pot obligar al treballador o  treballadora a teletreballar? 

Ha de ser voluntari. Inclús en la situació actual de crisis sanitària, però en tot cas va resultar la 

millor alternativa davant la suspensió d’ocupació o extinció. 

Es pot obligar a l’empresa ha acceptar el teletreball? 

En situacions anteriors també havia de ser voluntari, en l’actualitat el Reial Decret Llei 8/2020, 

l’estableix com mesura prioritària davant altres opcions més prejudicials. 

Qui ha d’assumir les despeses de ADSL, electricitat, mitjans tècnics com ordinador, impressora, 

escàner, tinta, paper, material d’oficina...? 

La normativa espanyola no especifica res al respecte, si que ho fa l’Acord Marc Europeu sobre 

el Teletreball, però no té caràcter obligacional. 

“Com a regla general, l’empresari/a està encarregat de facilitar, instal·lar i mantenir els 

equipaments necessaris pel teletreball regular, llevat si el teletreballador/a utilitza el seu propi 

equipament. Si el teletreball es realitza regularment, l’empresa cobreix els costos directament 

originats per aquest treball, en particular els lligats a les comunicacions. L’empresa dotarà el 

teletreballador d’un servei adequat de suport tècnic. L’empresa té la responsabilitat, conforme 

la legislació nacional i els convenis col·lectius, en lo referent a les despeses lligades a la pèrdua 

o als desperfectes dels equips i de les dades utilitzades pel teletreballador,. El teletreballador 

tindrà cura dels equipaments que li han confiat; no recollirà ni difondrà material il·lícit via 

internet”. (Acord Marc Europeu). 

Aquest àmbit, on no existeix una regulació normativa, seria idoni que fos cobert per la 

negociació col·lectiva. Des d’un punt de vista sindical, no hauria en cap cas suposar una despesa 

per la treballadora o treballador, vindria a ser una compensació extrasalarial (com el vestuari o 

eines de treball). 
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Quins drets tenen els treballadors i treballadores a distància? 

Els mateixos que estableixin les lleis i convenis col·lectius per a les persones treballadores 

presencials. Menys, en els que siguin propis de treballar en el centre de treball, com plus de 

transport en el cas que no existissin desplaçaments,... 

Pot l’empresari/a sancionar? Si, el treballador/a contínua sota l’esfera organitzativa de 

l’empresari/a. S’estan produint sancions per no estar disponible. En tot cas l’empresari/a haurà 

de respectar la vida privada de la persona treballadora. Així com la inviolabilitat del domicili.  

Què pot indicar l’acord escrit entre la persona treballadora i l’empresa? 

Per evitar controvèrsies a l’acord s’ha d’especificar les condicions de feina. Especificar la 

normativa que regula la relació laboral, normes laborals, conveni, regulació en prevenció de 

riscos laborals, sobre protecció de dades, sancions,... 

A més a més, és recomanable que s’especifiqui les vies de comunicació, qui és el responsable 

directe, quines són les funcions dels treballadors i treballadores, horaris, mitjans tècnics 

facilitats. 

S’ha de desenvolupar sempre l’activitat laboral fora dels centres de treball de l’empresa? 

No té per què ser en termes absolutes, només cal que es realitzi de forma habitual i 

preponderadament. 

S’ha de poder acudir a la via de l’article 41 de Modificació Substancial de les Condicions de 

Treball? 

No, sempre ha de ser voluntari per la persona treballadora. L’empresa no pot acudir al 

teletreball, encara que tingui una causa tècnica, organitzativa, econòmica o productiva. 

Es podrà imposar mitjançant Conveni Col·lectiu o Acord Col·lectiu que de determinats llocs siguin 

només de teletreball? 

El Tribunal Suprem ha considerat que el teletreball té implicacions sobre l’esfera personal que 

excedeixen de la capacitat de l’autonomia col·lectiva per imposar- les de forma general. 

Existeix una normativa específica relativa a la prevenció de riscos laborals referent al teletreball? 

No específicament, però tota la normativa de PRL existent seria aplicable, com així ho indica 

l’article 13 del ET. 

Únicament l’article 5 del RDL 8/2020, del 17 de març, sobre mesures urgents extraordinàries per 

fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, indica que per facilitar l’exercici de la 

modalitat de treball a distància en aquells sectors, empreses o llocs de treball en què no estigués 

prevista fins al moment, s’entendrà complerta l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos, amb 

caràcter excepcional, a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament per la pròpia 

persona treballadora. És a dir, encara que els Convenis Col·lectius o Acords vinguessin establint 

un sistema presencial, davant la situació sanitària, se suspenen donant prioritat a 

l’autoavaluació, per protegir el contagiat. 
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SECTOR VOLUNTARIETAT REVERSIBILITAT MITJANS TÈCNICS A 
CÀRREC DE 
L’EMPRESA 

FLEXIBILITAT 
HORÀRIA 

COMBINACIÓ TELETREBALL I 
PRE ABSENTISME 

EVALUACIÓ DE 
RISCOS 

DURACIÓ PERIODE 
DE PROVA 

Perfumeria i Afins Inicial o posterior En tot moment Empresa obligació 
despeses i suport 
tècnic 
----------------------------- 
Possibilitat d’acord 

  Prèvia 
notificació  
i consentiment 

  

Premsa diària Finalitat conciliació Quan existeixi 
acord 

Empresa obligació 
despeses 
----------------------------- 
Possibilitat d’acord i 
amortització 

     

Indústria química Inicial o posterior Segons acord Empresa obligació 
despeses i suport 
tècnic 

  Prèvia 
notificació i 
consentiment 

  

PROVINCIAL         

Oficines i 
despatxos(Navarra) 

Destaca la confidencialitat    Tota o part del treball    

Oficines i despatxos 
(Osca) 

Destaca la confidencialitat        

EMPRESA         

Telefònica Escrit    50% Autoavaluació   

Orange Escrit 1 mes de previs Empresa obligació 
despeses i suport 
tècnic 

Limitada per 
franja horària 

8,5 hores setmanals Autoavaluació Indefinida 2 mesos 

Ibermática Escrit indicant: 
Tasca/Duració/Control Pre 
absentisme 

   Acord  Acord  

Repsol Petroli   Empresa obligació 
despeses i suport 
tècnic 

 1,2 o 3 dies/setmana 
20% de la jornada/setmana 
2 tardes + divendres 

Prèvia 
notificació o 
consentiment 
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RELACIÓ DE CONVENIS COL·LECTIUS 

 

II Conveni col·lectiu d’àmbit estatal d’empreses vinculades per Telefònica d’Espanya, SAU, 

Telefònica Mòbils Espanya, Sau, i Telefònica Solucions d’informàtica i comunicacions 

d’Espanya, SAU  subscrit amb data del 27 de setembre del 2019, per UGT i CCOO, i publicat en 

el BOE al 13 de novembre de 2019. Vigent fins al 31 de desembre de 2021. 

Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal de l’empresa Orange Espagne, Sau, subscrit amb data 24 de 

juliol de 2019, per CCOO i UGT, i publicat al BOE al 18 d’octubre de 2019. Vigent fins el 31 de 

desembre de 2022. 

Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal del sector de perfumeries i afins ,subscrit amb data 10 de 

juny de 2019, per CCOO d’indústria i UGT-FICA, i publicat al BOE al 20 d’agost de 2020. Vigent 

fins el 31 de desembre de 2021. 

Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal del sector de premsa, subscrit amb data 6 de juny de 2019, 

per FSC-CCOO i FeSMC- UGT FeSP, i publicat al BOE al 19 d’agost de 2019. Vigent fins el 31 de 

desembre de 2021. 

Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal de l’empresa Ibermàtica, SA, subscrit amb data 9 de maig 

de 2019, pel Comitè Inter centres, i publicat al BOE al 16 de juliol de 2019. Vigent fins el 1 de 

gener de 2022. 

Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal del sector de l’industria química, subscrit amb data 5 de  

juliol de 2018, per CCOO Industria i UGT-FICA, i publicat al BOE al 8 d’agost de 2018. Vigent 

fins el 31 de desembre de 2020. 

XII Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal de l’empresa Repsol Petroli, SA, subscrit amb data 19 de 

febrer de 2018, per CCOO,STR i UGT, i publicat al BOE al 16 de maig de 2018. Vigent fins el 31 

de desembre de 2019.Vigent (validesa des de 1 de gener de 2017 en endavant). 

Conveni Col·lectiu d’àmbit autonòmic del sector d’oficines i despatxos publicat al Bolletí oficial 

de Navarra el 14 de març de 2017.  Vigent. Validesa (des de 1 de gener de 2015 fins endavant). 

Conveni Col·lectiu d’àmbit provincial del sector d’Oficines i Despatxos per la província de 

València,  per Federació de Serveis CCOO PV i  FeSMCU UGT, i publicat al Butlletí de la Província 

de València el 20 de desembre de 2019. Vigent fins el 31 de desembre de 2019.Vigent (Validesa 

des de 1 de gener de 2019 fins endavant). 

VII Conveni Col·lectiu d’àmbit provincial del sector d’oficines i Despatxos de la Província de 

Osca, Subscrit amb data 12 de novembre de 2018, UGT i CCO i publicat al Butlletí Oficial de la 

Província de Osca el 7 de desembre de 2018. Vigent fins el 31 de desembre de 2020. 

Notes comunes de teletreball en els convenis col·lectius. 
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Resolució del 23 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la que es registra i 

publica el II Conveni Col·lectiu d’empresa vinculades per Telefònica d’Espanya, SAU, Telefònica 

Mòbils  Espanya, SAU, i telefònica Solcuins Informàtica i Comunicacions d’Espanya, SAU. 

Article89. Teletreball i Flexwork. 

Teletreball. Les Direccions de les tres Empreses i la Representació dels Treballadors valoren 

positivament els avantatges que aquesta modalitat de prestació de l'activitat laboral aporta a 

l'Empresa i a les persones treballadores, que ha permès una notable millora en la conciliació de 

la vida laboral i familiar, contribuint a la flexibilització de les condicions de treball. 

 

Durant aquest temps, des de la seva implantació fruit dels acords de negociació col·lectiva per a 

la seva regulació en cadascuna de les tres Empreses, considerant l'activitat i el perfil de les 

persones treballadores, hem avançat en l'extensió d'aquesta modalitat ampliant les 

activitats teletreballades i el nombre de persones treballadores que s'han incorporat a aquesta 

modalitat. 

 

A més s'ha progressat en la dotació de les eines de comunicació i de mitjans per al teletreball, 

havent-se obtingut una millora del compromís i la motivació amb una major participació i 

implicació. 

 

Actualment, la incorporació de les noves tecnologies és una realitat indubtable que s'ha ampliat 

amb el desenvolupament de les noves xarxes socials que han permès evolucionar el món de la 

informació i comunicació. Amb això hem construït una gestió basada en la confiança mitjançant 

una relació més àgil i directa, que ha reportat majors avantatges tant per a l'organització com 

per a les persones teletreballadores, amb noves maneres de fer que estan consolidant una 

cultura més innovadora. En aquest context, considerem necessari continuar avançant en línia 

amb un compromís mutu de millora en la qualitat i la productivitat que reporti avantatges per a 

tots, així com aconseguir un increment percentual del nombre de persones treballadores que 

gaudeixin d'aquesta modalitat de treball. 

En el si de la Comissió Inter empreses d'Ordenació del Temps de Treball s'analitzarà la 

possibilitat d'establir un dia de teletreball per a totes aquelles persones treballadores que 

compleixin amb els requisits referit en l'annex V del present Conveni, especialment els referits 

a l'activitat. 

 

Al llarg de l'any 2020, l'Empresa desenvoluparà un sistema informàtic que permetin recollir de 

manera automàtica i uniforme un procediment de sol·licitud, tramitació, autorització i 

formalització, si escau, de l'acord individual, així com les successives pròrrogues i el control 

dels teletreballadors, amb la finalitat que aquest nou procés substitueixi als actuals 

procediments en cadascuna de les Empreses. De totes les fases del procediment (sol·licitud, 

concessió i denegació i les seves causes) es donarà informació a la RRTT. 

 

S'acorda incorporar com a annex V una regulació comuna del teletreball per a aplicar als 

treballadors inclosos en l'àmbit del present Conveni Col·lectiu. 

 

Es mantenen en vigor els contractes individuals de teletreball formalitzats amb anterioritat a la 

data d'entrada en vigor del present Conveni Col·lectiu, mantenint les mateixes condicions amb 
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les quals s'haguessin establert i s'estiguessin aplicant. Aquestes condicions es mantindran 

vigents fins que variïn les circumstàncies que van donar lloc a l'aprovació de l'anterior contracte 

individual, de manera que la seva modificació haurà de formalitzar-se en un nou contracte que 

es regirà en tot pel present. 

 

Flexwork. En igual sentit, totes dues parts reconeixen que el treball remot i flexible per part de 

les persones treballadores és una realitat emergent imparable en les Empreses. En aquest sentit, 

és necessari progressar en la implantació de noves maneres de treballar que, aprofitant l'auge 

de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, permetin realitzar l'activitat laboral en 

qualsevol lloc, amb total autonomia i d'una manera molt flexible, i, a més, conciliar la vida 

professional amb la personal. 

 

El treball en mobilitat o flexwork no és un substitut del teletreball sinó una modalitat 

complementària sent una nova manera de facilitar de manera flexible la prestació de l'activitat 

a aquelles persones treballadores que per la seva activitat i perfil puguin en un moment donat 

desenvolupar la seva activitat sense necessitat d'anar a l'oficina, tenint per objecte aconseguir 

una major autonomia i flexibilitat en el treball. 

Aquest sistema pretén ser un pas més en el model actual, incorporant la possibilitat d'exercir les 

funcions en el centre de treball i altres llocs més adequats, majoritàriament en el domicili 

particular de la persona treballadora, amb flexibilitat horària i amb ús de dispositius digitals i on 

preval el rendiment i els objectius. 

 

Aquesta nova forma de treball, basat en la flexibilitat, mobilitat, immediatesa, dinamisme, 

versatilitat i conciliació de la vida laboral i familiar que requereix una evolució i adaptació en les 

persones treballadores i en l'organització: 

 

– Del costat de l'Empresa: el reconeixement de flexibilitat en els espais de treball i en els temps 

de treball, la cerca d'una major eficiència i productivitat en l'organització del treball i en la gestió 

de recursos humans i materials amb l'optimització de l'ús de les tecnologies d'informació. 

 

– Del costat de la persona treballadora: Autonomia per a la decisió del lloc i horari de treball, 

encara que subjecta als condicionants de l'activitat, així com el gaudi dels beneficis vinculats 

amb la conciliació de la vida laboral amb la personal. 

 

– Del costat de la cultura i estils d'adreça: Majors marges d'autonomia per a la plantilla, que 

presta els seus serveis en ecosistemes laborals àgils, oberts i flexibles, més motivadors i on prima 

una cultura basada en el compliment dels objectius i un estil de lideratge basat en la confiança. 

L'Empresa compta amb les eines digitals de comunicació i col·laboració necessàries que donen 

suport a aquesta forma de treball. 

 

Derivat d'aquesta realitat, és necessari establir una sèrie de premisses o condicions que s'han 

de complir en relació al flexwork, figura que suposa un pas més en les mesures de conciliació 

acordades per les parts i es basa en els principis de no discriminació, voluntarietat i reversibilitat 

per a l'Empresa i persona treballadora que estarà condicionada pel perfil i l'activitat. 



19 
 

Perfil. Aquesta nova forma de treball més flexible requereix un perfil que detallem a continuació: 

 

– Competències intra personals: Professional autònom, orientat a objectius, compromès i amb 

mentalitat d'aprenentatge. Són rellevants les habilitats socials i digitals que permetin una 

interacció fluida amb els seus interlocutors en el dia a dia. 

– Competències pròpies de la interacció amb el lloc: És recomanable l'experiència en el lloc (que 

permeti posar en pràctica els coneixements adquirits i desenvolupar les habilitats necessàries) i 

capacitat d'organització i planificació de l'activitat. També és aconsellable un bon coneixement 

de l'organització per a un rendiment òptim. 

 

– Col·lectius: Professionals que pertanyin a col·lectius de perfils crítics en el mercat, equips que 

treballen en ecosistemes agile i en general llocs que requereixen major mobilitat. 

 

Activitat: 

 

– A avaluar per cada departament si l'activitat és compatible amb aquesta nova manera de 

treballar i amb impacte positiu en el negoci. 

 

– L'activitat a realitzar ha d'estar referida a projectes específics, on la mobilitat i la flexibilitat 

sigui conforme a les necessitats canviants de cada client o negoci. No es tracta d'una mena 

d'activitat de caràcter repetitiu, sinó de projectes i activitats que requereixen solucions 

complexes que exigeixen la interrelació amb altres àrees de la companyia i la dificultat 

d'execució de la qual és alta o molt alta. 

 

Amb les especialitats aquí referides el flexwork es regirà per les mateixa condicions que el 

teletreball, si bé s'adaptaran els contractes individuals als condicionants aquí referits, adquirint 

una importància especial punt la vinculació a projectes específics, l'orientació a resultats i la 

consecució d'objectius pel que haurà d'orientar-se la seva sol·licitud i concessió a aquesta mena 

de projectes acceleradors, relacionant la vigència i el temps de flexwork a la durada del projecte 

aplicable en cada cas. 

Perfil. Aquesta nova forma de treball més flexible requereix un perfil que detallem a continuació: 

 

– Competències intra personals: Professional autònom, orientat a objectius, compromès i amb 

mentalitat d'aprenentatge. Són rellevants les habilitats socials i digitals que permetin una 

interacció fluida amb els seus interlocutors en el dia a dia. 

 

– Competències pròpies de la interacció amb el lloc: És recomanable l'experiència en el lloc (que 

permeti posar en pràctica els coneixements adquirits i desenvolupar les habilitats necessàries) i 

capacitat d'organització i planificació de l'activitat. També és aconsellable un bon coneixement 

de l'organització per a un rendiment òptim. 

 

– Col·lectius: Professionals que pertanyin a col·lectius de perfils crítics en el mercat, equips que 

treballen en ecosistemes agile i en general llocs que requereixen major mobilitat. 
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Activitat: 

 

– A avaluar per cada departament si l'activitat és compatible amb aquesta nova manera de 

treballar i amb impacte positiu en el negoci. 

 

– L'activitat a realitzar ha d'estar referida a projectes específics, on la mobilitat i la flexibilitat 

sigui conforme a les necessitats canviants de cada client o negoci. No es tracta d'una mena 

d'activitat de caràcter repetitiu, sinó de projectes i activitats que requereixen solucions 

complexes que exigeixen la interrelació amb altres àrees de la companyia i la dificultat 

d'execució de la qual és alta o molt alta. 

La resta de condicions es regiran per les mateixes condicions que el teletreball en els aspectes 

de procediment, implantació, efectivitat, seguiment de l'acord, voluntarietat, reversibilitat, 

formació, protecció de dades, equips i comunicacions, jornada i horaris, condicions 

econòmiques, recomanacions de seguretat i salut del flexwork (annex V) i drets sindicals referits 

en l'annex V per al teletreball. 

 

En aquest escenari, es fa imprescindible una cultura basada en la confiança entre les persones, 

puix que es creen espais de trobada on s'acorden objectius, projectes de treball i terminis a 

complir. 

 

En relació amb les eines a utilitzar, igual que en el teletreball, serà necessari que la persona 

treballadora disposi de la tecnologia, capacitació i cultura adequades per a treballar de manera 

col·laborativa en remot, implantant la Companyia quantes mitjanes de seguretat siguin 

necessàries per a protegir els seus sistemes i informació. 

 

Requisits específics als referits per al flexwork: 

 

– Es recomana un màxim del 50% de la jornada setmanal per a garantir la vinculació amb 

l'entorn habitual de treball, que s'ajustaran amb flexibilitat horària màxima, segons necessitats 

del negoci i acordat amb la persona responsable. 

 

– Igual que en el teletreball, el treballador/a se compromet a acudir a quantes reunions o a 

incorporar-se al seu lloc físic de treball si fos necessari, tan aviat com sigui possible. 

 

– Es recomana que el treballador/a tingui una antiguitat mínima en l'Empresa de dotze mesos. 

 

Recomanacions específiques en matèria de Prevenció i Salut Laboral: A l'inici del contracte 

de Flexwork, es rebrà: 

1. Formació adequada i especifica: Una formació adequada i especifica concorde a aquest nou 

model d'organització laboral que inclogui entre altres: treballs en pantalles de visualització de 

dades. 

 

2. Informació de riscos i mesures preventives: es rebrà informació relativa als riscos i mesures 

preventives complementàries al que es disposa en la ER General per llocs. 
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3. Qüestionari auto comprovació del lloc de treball: El contingut del qual es determinarà en el 

contracte individual. 

 

4. Procediment d'actuació en cas d'accident o absència mèdica justificada: Les persones 

treballadores, hauran de complir amb els procediments establerts a aquest efecte publicats en 

la Intranet Corporativa. 

 

Resolució del 7 d’octubre de 2019 , de la Direcció General de Treball, per la que es registra i 

publica el Conveni Col·lectiu d’Orange Espagne, SAU. 

Treball en remot. 

Article 40. Aspectes generals. 

El teletreball és una forma innovadora d'organització del treball que consisteix en l'acompliment 

de l'activitat professional sense la presència física del treballador o treballadora en el centre de 

treball al qual està adscrit, durant una part de la seva jornada laboral setmanal, utilitzant les 

tecnologies de la informació i comunicació. L'empresa i la representació dels treballadors/as 

consideren necessari establir un marc d'acord per a la realització d'aquesta forma de prestació 

del treball que permet una adaptació al canvi tecnològic com a mitjà per a conciliar la vida 

professional amb la personal i familiar. 

 

Complint amb el compromís assumit per totes dues parts en l'anterior conveni col·lectiu 

d'acordar un contingut d'aquest marc per al desenvolupament del teletreball que tingui en 

compte el perfil del treballador/a i les activitats susceptibles de ser teletrabajables, que reuneixi 

les característiques de voluntarietat i reversibilitat i contempli les condicions que han de regir 

aquesta modalitat mitjançant la subscripció d'acords individuals, on es reflecteixin els aspectes 

més significatius que regulen el teletreball, considerant les directrius de la regulació europea, 

especialment l'Acord marc Europeu sobre teletreball, subscrit el 16 de juliol de 2002, es 

procedeix a regular el marc per al desenvolupament del teletreball en l'empresa en els termes 

següents: 

1. Objecte. 

L'article 40 del present conveni col·lectiu té com a objecte regular les condicions aplicables als 

treballadors/as de l'empresa que estiguin subjectes al sistema de teletreball i prestin part dels 

seus serveis des d'un lloc diferent al centre de treball. Amb caràcter general, tots els treballadors 

i treballadores de l'empresa podran acollir-se al teletreball mitjançant un esquema de treball 

flexible, sense perjudici que pugui haver-hi treballadors i treballadores que per les seves 

característiques, per la naturalesa de les activitats que realitzen o pel lloc que ocupen o 

necessitats del servei no podran prestar els seus serveis sota el sistema de teletreball. Correspon 

a l'empresa, en col·laboració amb la representació dels treballadors/as i sense perjudici que la 

decisió última sigui en tot cas de l'empresa, determinar quines àrees, unitats, activitats o llocs 

no són susceptibles, a cada moment, d'acollir-se al sistema de teletreball. El teletreball serà 

voluntari i reversible per a totes dues parts. En cas d'haver-hi acord entre empresa i 

treballador/a, aquest acord individual haurà de plasmar-se per escrit com a pas previ 

a teletreballar. 
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Els treballadors i treballadores subjectes al sistema de teletreball podran realitzar amb caràcter 

general i inicialment 1 dia de la seva jornada laboral setmanal o temps equivalent, fora del seu 

centre de treball. 

En aquest sentit, els treballadors/ as en jornada ordinària a temps complet subjectes al sistema 

de teletreball podran teletreballar 8 hores i mitja a la setmana, que es desenvoluparan en una 

jornada completa o per hores. Durant la jornada intensiva d'estiu, la jornada teletreballada serà 

de 7 hores setmanals per als treballadors/as en jornada ordinària a temps complet. Aquells 

treballadors /as subjectes a reducció de jornada per guarda legal podran acollir-se, així mateix, 

al sistema de teletreball, podent teletreballar l'equivalent a un dia de la seva jornada efectiva de 

treball en funció del seu percentatge de reducció de jornada o distribuir aquest temps per hores 

durant la setmana. En tots els casos, la determinació dels dies i hores de presència obligatòria 

en l'oficina, així com la forma concreta en la qual es distribuiran les hores de teletreball, 

s'acordaran amb el manager corresponent, tenint en compte els límits màxims anteriorment 

citats i que el temps mínim per a teletreballar serà de 2 hores/dia de forma continuada. No 

obstant això, es poden donar casos en què els treballadors/as puguin realitzar teletreball de 

manera excepcional, en moments puntuals i no recurrents, d'acord amb 

el manager corresponent. 

 

En aquells supòsits en els quals l'empleat hagi sol·licitat un permís per malaltia greu d'un familiar 

fins al 2n per consanguinitat o afinitat, podrà sol·licitar el segon dia setmanal en règim de 

teletreball, sotmès a l'aprovació expressa de la Companyia. 

 

2. Condicions del teletreball. 

2.1 Durada i reversibilitat de l'acord. 

Una vegada validada la sol·licitud de teletreball per l'empresa, el sistema de teletreball entrarà 

en vigor en la data d'inici que figuri en l'acord individual de teletreball i tindrà una durada 

indefinida. 

Transcorreguts els dos primers mesos de teletreball, s'avaluarà la idoneïtat per a teletreballar i 

la satisfacció de totes dues parts amb aquest sistema de treball. 

Qualsevol de les parts podrà denunciar l'acord de teletreball, durant qualsevol moment de la 

seva vigència, comunicant-lo a l'altra part per escrit amb almenys un mes de preavís. 

Transcorregut aquest termini de preavís, l'acord de teletreball es tindrà per conclòs i el 

treballador o treballadora tornarà a prestar serveis de manera presencial en el centre de treball 

de l'empresa. 

En cap cas, s'entendrà que el fet de començar a teletreballar o de tornar a prestar serveis de 

manera presencial, implica una modificació substancial de les condicions de treball per al 

treballador/a, en formar part del contingut de la prestació laboral objecte del contracte de 

treball de l'empleat/a. 

La denúncia i conclusió de l'acord de teletreball no comportarà el dret a rebre compensació o 

cap indemnització entre les parts. 

Una vegada conclòs l'acord de teletreball, el treballador/a retornarà a l'empresa la totalitat de 

mitjans tècnics i documentació en cas que se li hagués facilitat per a poder teletreballar. 
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Durant tot el temps que s'estigui teletreballant, el treballador/a complirà la seva jornada 

ordinària de treball. Així mateix, se seguirà el procediment ordinari per a la fixació de vacances 

i s'hauran de reportar totes les absències que es produeixin. 

Al final de cada exercici les parts podran revisar l'esquema de teletreball establert, una vegada 

analitzats els resultats d'aquest. 

 

2.2 Lloc de realització del teletreball. 

El teletreball es realitzarà des d'un lloc diferent del centre de treball. El servei de prevenció de 

riscos laborals informarà els treballadors/as sobre els requisits que cal complir. El treballador/a 

se compromet a complir i fer complir totes les normes de seguretat i higiene que legal o 

convencionalment resultin d'aplicació a cada moment, així com realitzar aquells canvis que 

poden ser necessaris perquè el lloc des del qual el treballador/a presta serveis compleixi amb 

els requisits de seguretat i salut. 

 

2.3 Jornada i horari laboral. 

La jornada i horari laboral, així com el calendari laboral anual aplicable, seran els establerts en 

el present conveni col·lectiu. Existirà una franja horària que anirà des de les 10,00 hores fins a 

les 14,00 hores en la qual serà necessari estar bé en l'oficina o bé teletreballant.  

 

Els treballadors/as que realitzin una jornada completa en règim de teletreball podran distribuir 

la seva jornada entre les 7,30 i les 20,00 hores, excepte els divendres i jornada intensiva, que 

serà fins a les 17,00 hores. Si el teletreball es realitza distribuït per hores durant la setmana, 

aquesta franja horària podrà ampliar-se fins a les 22,00 hores. 

 

El treballador o treballadora es compromet a acudir a quantes reunions sigui convocat per part 

del responsable de la unitat en el centre de treball, amb un preavís mínim de 24 hores, excepte 

raons d'urgent necessitat que justifiquin una convocatòria amb inferior termini de preavís. 

2.4 altres condicions i drets. 

En tot cas, i excepte el que s'estableix en aquesta instrucció o el que s'estableixi en l'acord de 

teletreball formalitzat per les parts, les condicions laborals de l'empleat/a continuaran regint-se 

pel conveni col·lectiu i altra normativa vigent aplicable, i el teletreball no implicarà variació en 

les condicions laborals del treballador/a ni modificació o menyscapte en l'exercici dels drets 

col·lectius i de representació o participació sindical reconeguts en la legislació vigent i en la 

normativa interna de l'empresa, ni alteraran el dret a la informació en igualtat de condicions que 

la resta de treballadors/as. L'ajuda a menjar no es veurà afectada pel teletreball, mantenint-se 

les mateixes condicions que per al treball presencial. 

 

2.5 Mitjans i facilitats. 

 

L'empresa dispensarà a l'empleat/a dels mitjans tècnics necessaris per a teletreballar sent el 
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manteniment i resolució d'incidències tècniques de l'equip competència del suport tècnic de 

l'empresa (CAU). 

 

Resolució del 8 d’agost de 2019, de la direcció General de Treball, per la que es registra i 

publica el Conveni Col·lectiu de perfumeries i afins. 

Article 15. Teletreball. 

El teletreball és una manera d'organitzar i/o fer el treball, utilitzant les tecnologies de la 

informació, en el marc d'un contracte o d'una relació laboral, en la qual el treball, que també 

pogués ser realitzat en els locals de l'empresa, es realitza de manera preponderant en el domicili 

de la persona treballadora de manera alternativa al seu desenvolupament presencial en el 

centre de treball de l'empresa. 

 

El teletreball és voluntari tant per a la persona treballadora com per a l'empresa. El teletreball 

pot formar part de la descripció inicial del lloc de treball o es pot iniciar posteriorment, devent 

en tots dos casos documentar-se adequadament. 

 

Si el teletreball no forma part de la descripció inicial del lloc, i si l'empresa presenta una oferta 

de teletreball, la persona treballadora pot acceptar o rebutjar aquesta oferta. Si la persona 

treballadora expressa el desig de passar al teletreball, l'empresa pot acceptar o rebutjar la 

petició. 

Correspon a l'empresa definir els llocs de treball i persones treballadores sota aquesta modalitat 

de Teletreball. En el procés de definició dels llocs de treball afectats per aquesta modalitat, 

l'empresa recaptarà, en tot cas, l'opinió de la representació legal de les persones treballadores, 

que no serà vinculant per a l'empresa. 

La decisió sobre l'afectació d'un lloc o d'una persona treballadora sota aquesta modalitat serà 

reversible en tot moment. 

El desenvolupament del teletreball en el domicili de la persona treballadora només serà possible 

quan aquest espai resulti adequat a les exigències de seguretat i salut en el treball. 

 

Totes les qüestions relatives als equipaments de treball, responsabilitat i costos seran definits 

clarament abans d'iniciar el teletreball. 

L'empresa està encarregada de facilitar, instal·lar i mantenir els equipaments necessaris per al 

teletreball regular, excepte acord pel qual s'estableixi que la persona teletreballadora utilitzi el 

seu propi equip. En tot cas, si el teletreball és realitzat regularment, l'empresa cobrirà els costos 

directament originats per aquest treball, en particular els lligats a les comunicacions, i dotarà a 

la persona teletreballadora d'un servei adequat de suport tècnic. 

L'empresa informarà la persona teletreballadora de la política de l'empresa en matèria de salut 

i seguretat en el treball, especialment sobre les exigències relatives a les pantalles de 

visualització. La persona teletreballadora aplicarà correctament aquestes polítiques de 

seguretat en el treball. L'empresa és responsable de la protecció de la salut i seguretat laboral 

de la persona teletreballadora. 
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Per a verificar la correcta aplicació de les normes en matèria de seguretat i salut en el treball, 

l'empresa i la representació legal de les persones treballadores només podran accedir al domicili 

de la persona teletreballadora prèvia notificació i consentiment d'aquesta última. 

L'empresa ha d'adoptar mesures per a prevenir l'aïllament de la persona teletreballadora en 

relació amb altres persones treballadores de l'empresa. 

Les persones teletreballadores tindran els mateixos drets que la resta de les persones 

treballadores en l'empresa i estaran sotmeses a les mateixes condicions de participació i 

elegibilitat en les eleccions per a les instàncies representatives de les persones treballadores o 

que prevegin una representació de les persones treballadores. 

Article16. Desconnexió digital. 

Les persones treballadores tindran dret a la desconnexió digital a fi de garantir, fora del temps 

de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i 

vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar. 

 

Les modalitats d'exercici d'aquest dret atendran la naturalesa i objecte de la relació laboral, 

potenciaran el dret a la conciliació de l'activitat laboral i la vida personal i familiar i se subjectaran 

al que es preveu en aquest article. 

Les empreses elaboraran una política interna dirigida a les persones treballadores, incloses les 

que ocupin llocs directius als efectes anteriors, en els termes previstos legalment. 

Resolució del 19 d’agost de 2019, de la direcció general de Treball, per la que es registra i publica 

el Conveni Col·lectiu Estatal del Sector de premsa diària. 

Article 19. Treball a distància. 

Tindrà la consideració de treball a distància aquell en què la prestació de l'activitat laboral es 

realitzi de manera preponderant en el domicili del treballador o en el lloc lliurement triat per 

aquest, de manera alternativa al seu desenvolupament presencial en el centre de treball de 

l'empresa, considerant les parts signants que el contracte actual és idoni per a promoure la 

conciliació la vida laboral, personal i familiar. 

L'acord pel qual s'estableixi el treball a distància es formalitzarà per escrit. Tant si l'acord 

s'establís en el contracte inicial com si fos posterior, li seran aplicable les regles contingudes en 

l'article 8.4 de l'Estatut dels Treballadors per a la còpia bàsica del contracte de treball. 

Els treballadors a distància tindran els mateixos drets que els que presten els seus serveis en el 

centre de treball de l'empresa, excepte aquells que siguin inherents a la realització de la 

prestació laboral en el mateix de manera presencial. Especialment, el treballador a distància 

tindrà dret a percebre, com a mínim, la retribució total establerta conforme al seu grup 

professional i funcions. 

L'empresari/a haurà d'establir els mitjans necessaris per a assegurar l'accés efectiu d'aquests 

treballadors a la formació professional per a l'ocupació, a fi d'afavorir la seva promoció 

professional. Així mateix, a fi de possibilitar la mobilitat i promoció, haurà d'informar els 

treballadors a distància de l'existència de llocs de treball vacants per al seu desenvolupament 

presencial en els seus centres de treball. Les especificitats de la protecció de la salut 

consubstancials a aquest contracte seran desenvolupades per la comissió paritària. 
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Els treballadors a distància tenen dret a una adequada protecció en matèria de seguretat i salut 

resultant d'aplicació, en tot cas, el que s'estableix en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals, i la seva normativa de desenvolupament. 

Els treballadors a distància podran exercir els drets de representació col·lectiva conforme al que 

es preveu en la present Llei. A aquest efecte aquests treballadors hauran d'estar adscrits a un 

centre de treball concret de l'empresa. 

La dotació de mitjans necessaris per a la realització del treball a distància serà per compte de 

l'empresa; si aquests mitjans són aportats pel treballador, es pactarà el règim d'utilització i 

amortització. En tot cas, l'empresa correrà amb les despeses de posada en marxa i manteniment 

dels equipaments. L'empresa serà responsable de la implantació de les mesures necessàries per 

al compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals. L'adscripció a aquesta modalitat contractual serà voluntària tant per 

al treballador com per a l'empresa, sent reversible quan existeixi acord entre el treballador i 

l'empresa. 

 

Resolució del 4 de juliol de 2019, de la Direcció General de Treball, per la que es registra i publica 

el Conveni Col·lectiu de Ibermàtica, SA. 

Article 19. Jornada de treball. 

D)Teletreball. 

L’ implantació de nous sistemes i productes amb els quals s'ha anat dotant la xarxa informàtica 

de la nostra Empresa, així com la possibilitat de connectar-se a la mateixa des del domicili dels 

empleats, permet que, quan el tipus d'activitat el requereixi i a criteri del responsable, pugui 

proposar-se a determinats empleats, desenvolupar el seu treball des de la seva casa. 

Haurà de pactar-se i de comú acord per escrit entre l'Empresa i l'empleat, el tipus de tasca a 

realitzar, la durada màxima d'aquesta, els nivells de control i seguiment que siguin necessaris, 

així com la disposició a presentar-se en l'oficina tantes vegades com sigui requerit durant 

l'execució del projecte o tasca encomanada. 

 

Resolució del 26 de juliol de 2018, de la Direcció General de Treball, per la que es registra i publica 

el Conveni Col·lectiu de la indústria química. 

Article 10bis. Teletreball. 

Les organitzacions signants del present Conveni Col·lectiu consideren el teletreball com un mitjà 

possible d'organitzar el treball en les empreses, sempre que s'estableixin les garanties 

adequades. 

a) Definició: Té consideració de teletreball la forma d'organització i/o execució del treball que 

utilitza la tecnologia de la informació en el context d'un contracte o relació de treball que és 

realitzat de manera preponderant en el domicili del treballador o en el lloc lliurement triat per 

aquest, de manera alternativa al seu desenvolupament presencial en el centre de treball de 

l'empresa. 
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No es considerarà teletreball, si la naturalesa de l'activitat laboral principal exercida justifica per 

si mateixa la realització del treball habitualment fora de les instal·lacions de l'empresa, sent els 

mitjans informàtics i de comunicació utilitzats pel treballador mers elements d'auxili i facilitació 

d'aquesta activitat laboral. 

b) Caràcter voluntari: El teletreball és voluntari tant per al treballador com per a l'empresa. El 

teletreball pot formar part de la descripció inicial del lloc de treball o es pot iniciar 

posteriorment, devent en tots dos casos documentar-se mitjançant l'«acord individual de 

teletreball». 

Si el teletreball no forma part de la descripció inicial del lloc, i si l'empresa presenta una oferta 

de teletreball, el treballador pot acceptar o rebutjar aquesta oferta. Si el treballador expressa el 

desig de passar al teletreball, l'empresa pot acceptar o rebutjar aquesta petició. 

 

Com només modifica la manera de fer el treball, el pas al teletreball en si no modifica l'estatut 

laboral del teletreballador. En aquest cas el rebuig per part del treballador a prestar els seus 

serveis en règim de teletreball no és en si motiu de rescissió de la relació laboral ni de 

modificació de les condicions d'ocupació d'aquest treballador. 

Si el teletreball no forma part de la descripció inicial del lloc, la decisió de passar al teletreball 

serà reversible per acord individual o col·lectiu. La reversibilitat implica una volta al treball en 

els locals l'empresa a petició del treballador o de l'empresa. Les modalitats d'aquesta 

reversibilitat s'establiran per acord individual o col·lectiu. 

c) Dret d'informació: L'empresa facilitarà als teletreballadores informació sobre els extrems 

recollits en l'RD 1659/1998 en matèria d'informació al treballador sobre els elements essencials 

del contracte de treball, així com la corresponent còpia bàsica d'aquest últim als representants 

dels treballadors. 

 

L'empresa facilitarà als teletreballadores i als representants dels treballadors informació sobre 

les condicions de seguretat i salut laboral en què hagi de prestar-se el teletreball. 

 

L'«acord individual de teletreball» recollirà els extrems referits en aquest apartat, així com les 

condicions quant als equipaments de treball. 

d) Condicions d'ocupació: Els teletreballadores tindran els mateixos drets garantits en la llei i en 

el present Conveni quant a les condicions d'ocupació que els treballadors comparables que 

treballen en les instal·lacions de l'empresa, excepte les quals es derivin de la pròpia naturalesa 

del treball realitzat fora d'aquestes últimes. 

L'empresa haurà d'establir els mitjans necessaris per a assegurar l'accés efectiu d'aquests 

treballadors a la formació professional per a l'ocupació, a fi d'afavorir la seva promoció 

professional. Així mateix, a fi de possibilitar la mobilitat i promoció, haurà d'informar els 

treballadors a distància de l'existència de llocs de treball vacants per al seu desenvolupament 

presencial en els seus centres de treball. 

 

Donat el caràcter individual i voluntari del teletreball, empresa i treballador/és afectat/s fixaran 

les condicions d'aquesta forma de treball, excepte en els aspectes en els quals pogués existir 

acord col·lectiu amb els representants dels treballadors, en els quals s'estarà als acords. 



28 
 

e) Condicions de seguretat: L'empresa és responsable de la protecció de la salut i seguretat 

laboral del teletreballador. 

L'empresa informarà el teletreballador de la política de l'empresa en matèria de salut i seguretat 

en el treball, especialment sobre les exigències relatives a les pantalles de dades. 

El teletreballador aplicarà correctament aquestes polítiques de seguretat en el treball. 

 

El desenvolupament del teletreball en el domicili del treballador només serà possible quan 

aquest espai resulti adequat a les exigències de seguretat i salut en el treball. 

 

L'empresa ha d'adoptar mesures per a prevenir l'aïllament del teletreballador en relació amb els 

altres treballadors de l'empresa. 

Per a verificar la correcta aplicació de les normes en matèria de seguretat i salut en el treball, 

l'empresa i els representants dels treballadors només podran accedir al domicili 

del teletreballador prèvia notificació i consentiment previ d'aquest últim. 

f) Drets col·lectius. Els teletreballadors tindran els mateixos drets col·lectius que la resta de 

treballadors en l'empresa i estaran sotmesos a les mateixes condicions de participació i 

elegibilitat en les eleccions per a les instàncies representatives dels treballadors o que prevegin 

una representació dels treballadors. A aquest efecte, excepte acord exprés en contra, aquests 

treballadors hauran de ser adscrits al centre de treball de l'empresa més pròxim a seu domicili 

en el qual poguessin estar funcionalment integrats. 

g) Equipaments de treball: Totes les qüestions relatives als equipaments de treball, 

responsabilitat i costos seran definits clarament abans d'iniciar el teletreball. 

 

L'empresa està encarregada de facilitar, instal·lar i mantenir els equipaments necessaris per al 

teletreball regular, excepte acord pel qual s'estableixi que el teletreballador utilitzi el seu propi 

equip. En tot cas, si el teletreball és realitzat regularment, l'empresa cobrirà els costos 

directament originats per aquest treball, en particular els lligats a les comunicacions, i dotarà 

al teletreballador d'un servei adequat de suport tècnic. 

 

Resolució del 4 de maig, de la Direcció General del treball, per la que es registra i publica el XII 

Conveni Col·lectiu de Repsol Pertoli, SA. 

Article 80. Acord de teletreball. 

1. Antecedents, objecte i condicionants bàsics de l'acord: 

A l'empara del que es preveu en l'Acord marc Europeu en matèria de teletreball el 16 de juliol 

de 2002 i inspirat en els seus principis, la Direcció de l'Empresa i els sindicats que ostentaven la 

condició de més representatius, CC. OO. i UGT, a proposta de la Taula Tècnica d'Igualtat del Grup 

Repsol, van signar l'acord d'implantació progressiva de teletreball en data 8 de maig de 2009. 

Les parts signants de l'Acord marc pretenen continuar avançant de manera progressiva i des del 

si d'aquesta Comissió, en aquesta mesura de conciliació de la vida laboral, familiar i personal, 

per entendre que contribueix a més a la millora del clima laboral de la companyia i de la 

motivació de les persones que treballen en el Grup Repsol, a més de possibilitar l'estalvi de 
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temps, costos i desplaçaments a la persona que teletreballa, tot això sense minvament de 

productivitat en el desenvolupament del seu lloc de treball. 

 

La Direcció de l'Empresa podrà extingir la/s situacions de teletreball en qualsevol moment, 

podent tornar tots els teletreballadors a desenvolupar permanentment el seu treball en els 

locals de l'ocupador. 

 

Les parts es comprometen a adaptar aquest acord a les disposicions normatives vigents a cada 

moment. 

 

2. Definició, enfocament i modalitats: 

A l'efecte del present document, s'entén per teletreball com a criteri general la modalitat de 

prestació de serveis en la qual es desenvolupa una part de la jornada laboral en un sistema no 

presencial i des d'un lloc de treball en el qual es garanteixin les condicions exigides en matèria 

de prevenció de riscos laborals, de seguretat social, de privacitat i protecció i confidencialitat de 

les dades mitjançant l'ús dels mitjans electrònics. Tot això sempre que les necessitats del servei 

ho permetin, segons el parer de la Direcció de l'Empresa. A aquest efecte, la persona 

que teletreballa haurà de destinar a més un espai suficient en el seu domicili particular a l'ús 

d'oficina. 

El/la empleat/a se acollirà voluntàriament al règim de teletreball, i la situació de teletreball és 

reversible tant per la seva part com per part del seu superior en qualsevol moment. Si es produís 

la reversió de la situació de teletreball per alguna de les dues parteixes –Cap i col·laborador/a-, 

la part que desitja finalitzar la situació comunicarà per escrit a l'altra part la data de finalització, 

amb una antelació mínima de 15 dies, excepte circumstàncies justificades que facin necessària 

la reincorporació total i immediata de la persona a l'oficina. 

Es defineixen 5 modalitats de teletreball: 

1 dia/setmana. 

2 dies/setmana. 

3 dies/setmana. 

20% de la jornada diària. 

2 triguis/setmana i la jornada del divendres, en règim de teletreball. 

El/la empleat/al fet que decideixi participar, haurà de consensuar amb el seu superior jeràrquic 

la modalitat en què desenvoluparà teletreball. Les sol·licituds de teletreball hauran de tramitar-

se conforme al procediment establert per la companyia. 

Si s'efectués canvi de lloc de treball, la Direcció de l'Empresa analitzarà si el nou lloc és 

compatible amb aquesta situació de teletreball parcial, a l'efecte d'adoptar la decisió oportuna. 

 

3. Requisits bàsics per a accedir al teletreball: 

A) Organitzatius/lloc de treball: Es valorarà si el lloc de treball és parcialment teletreballable per 

la Direcció de l'Empresa. 
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B) Perfil professional i personal de la persona que teletreballa: 

 

– 2 anys d'antiguitat en la companyia com a mínim. 

 

– Estar en situació d'alta i a jornada completa. No obstant l'anterior, tot treballador acollit a la 

reducció de jornada per motius familiars, tractament oncològic o malaltia crònica, podrà acollir-

se al teletreball en qualsevol de les seves modalitats, si bé en cap cas el temps de presència en 

oficina podrà ser inferior a les hores equivalents a dos dies a la setmana en jornada completa. 

Competències: 

 

– Coneixement suficient del lloc o Direcció (1 any mínim en lloc com a referència). 

– Habilitats informàtiques suficients per a poder treballar en remot. 

– Comportaments: responsabilitat per a l'autogestió, disciplina i motivació. 

– Adequat acompliment sostingut en el temps. 

 

C) Requisits tècnics i espacials. 

 

El lloc des del qual es desitja teletreballar haurà de comptar amb una sèrie de condicions que 

garanteixin que es podrà desenvolupar el treball habitual en un entorn adequat. A més dels 

requisits tècnics que garanteixin la connexió, s'haurà de comptar amb un espai que compleixi 

les condicions mínimes en matèria de prevenció, seguretat i salut d'un lloc de treball tipus. 

Aquestes condicions mínimes constaran en l'acord individual de teletreball. 

 

Per a comprovar aquestes condicions, la persona que teletreballa es compromet a acceptar una 

visita d'avaluació de riscos, la data i l'hora dels quals es concertarà personalment amb cada 

persona. 

 

4. Obligacions i drets de la persona que teletreballa. 

La persona que s'aculli a la situació de teletreball haurà de signar l'acord individual de teletreball 

(AIT) per a la regularització a efectes laborals de la seva nova situació abans que aquesta doni 

principi, en la qual d'altra banda manté els seus drets i obligacions laborals, (mateix lloc de 

treball, funcions, dependència jeràrquica, condicions salarials i de jornada, mateixos drets a 

accedir a la formació i a les oportunitats de desenvolupament professional (de promoció i 

ascensos) en l'empresa, mateixos drets col·lectius de participació i elegibilitat en les eleccions 

per a les instàncies representatives dels treballadors/treballadores, mateixa càrrega de treball, 

i exigència en el nivell de productivitat, mateixos drets de prevenció de la Salut i Seguretat Social, 

mateixes cobertures de les contingències de malaltia professional i d'accident, etc.) A fi de fer 

efectius aquests drets enfront dels organismes de la Seguretat Social i Mútues, sempre que li 

sigui requerida per la persona emprada o pels seus representants legals, l'empresa emetrà 

certificació acreditativa de l'horari exercit en la situació de teletreball. 
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D'altra banda, la persona que teletreballa manté l'obligació de comunicar pel sistema habitual 

les incidències de vacances o incapacitat temporal, o qualsevol altra de la qual hagi de tenir 

coneixement la Direcció de l'Empresa segons el sistema d'incidències. A futur, la persona 

que teletreballa se sotmetrà als sistemes de control de la prestació laboral que l'empresa pugui 

posar en marxa, que li seran comunicats amb antelació i claredat i que respectaran en tot cas la 

seva intimitat. 

A més, la persona que teletreballa haurà de tenir flexibilitat de canvi dels dies/ triguis aquí 

assenyalades per un altre/as en la mateixa setmana, si això fos necessari per necessitat de servei, 

o per assistència a cursos de formació o uns altres. L'assenyalat anteriorment s'entén sense 

perjudici de l'obligació de la persona que teletreballa d'acudir als locals de l'ocupador o a aquells 

altres centres de treball que el mateix mantingui oberts i en els quals la seva presència sigui 

requerida amb la periodicitat que a aquest efecte li sigui exigida per l'ocupador, si aquesta és 

necessària per a l'adequada prestació dels seus serveis i coordinació i assignació de les seves 

funcions i tasques, o per a l'avaluació de compliment de tasques o objectius per part de 

l'ocupador, en la manera en què es determini pel superior o per la Direcció de l'Empresa. 

 

5. Altres clàusules addicionals relatives al règim de teletreball. 

Mitjans: Per a la prestació del seu treball, l'ocupador posarà a la disposició de la persona 

que teletreballa els següents mitjans materials si no els hagués posat ja prèviament: ordinador, 

telefonia, línia ADSL i el programari necessari per al desenvolupament de l'activitat laboral. Tals 

mitjans podran ser substituïts en qualsevol moment, o suprimits totalment o parcialment per 

decisió unilateral de l'ocupador, quan els mateixos no resultin necessaris per a la prestació del 

treball contractat a la persona que teletreballa, i seran costejats per l'ocupador, venint obligada 

la persona que teletreballa a conservar-los i custodiar-los amb la deguda diligència, i impedint 

l'accés a programes utilitzats per raons del seu càrrec, a personal aliè a la plantilla de l'ocupador. 

L'ocupador ha de prestar a la persona que teletreballa l'adequat suport tècnic per al correcte 

funcionament dels mitjans materials facilitats per aquell. 

Protecció de dades i uso internet: Quant a protecció de dades, la persona que teletreballa ha de 

conèixer i complir la normativa interna publicada en Intranet sobre aquest tema i es compromet 

a adoptar les mesures adequades per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal 

als quals, en ocasió de la seva prestació laboral, tingui accés per compte de l'ocupador. D'altra 

banda, la persona que teletreballa es compromet a no recollir ni difondre material il·lícit 

mitjançant Internet a través dels mitjans materials facilitats per l'ocupador per a la prestació del 

seu treball. 

6. Seguiment de teletreball: 

 

La Direcció de l'Empresa presentarà a la part social en la Taula Tècnica d'Igualtat de l'Acord marc 

un informe trimestral de seguiment del Programa de Teletreball. 

La Taula Tècnica d'Igualtat impulsarà, mitjançant les iniciatives que s'acordin, la implantació 

homogènia del teletreball perquè aquesta figura sigui la mateixa realitat en tots els negocis i 

complexos industrials realitzant un seguiment les conclusions del qual es recolliran en la Mesa 

d'Igualtat. 
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Conveni col·lectiu del Sector d’Oficines i Despatxos de Navarra. Butlletí Oficial de Navarra 

Número 51, del 14 de març de 2017. 

Les empreses podran lliurement pactar amb els seus treballadors la possibilitat de realitzar tota 

o part de la seva jornada laboral en situació de teletreball. En aquest aspecte s'hauran de 

respectar les condicions establertes en l'article 13 de l'E.T. 

Les persones en teletreball hauran de complir amb totes les mesures necessàries per a no 

perjudicar les dades i les aplicacions informàtiques que hagin estat manejant, comprometent-

se a guardar i conservar totes les dades en perfecte estat. Així mateix, no permetre accés, 

diferent al contractat, a les bases de dades, aplicacions, sistemes i xarxes de comunicació 

internes o externes de l'empresa. S'haurà de guardar el màxim zel en relació amb les dades 

manejades. 

 

Molt especialment en aquells sobre els quals d’aquest obligat a mantenir la màxima reserva, 

discreció i confidencialitat sobre la informació i documents que s'hagin manejat al llarg de la 

relació laboral. 

 

 

Conveni d’oficines i despatxos de la província de València. Butlletí nº244 del 20 de desembre de 

2019. 

Article 14. Teletreball. 

Arrel de l’Acord Inter confederal de Negociació col·lectiva, les parts firmants acorden traslladar 

el contingut de l’Acord Marc Europeu sobre el teletreball adequant-se en cada moment a la 

legislació vigent. 

 

VII Conveni Col·lectiu d’Oficines i despatxos de la Província de Osca. Butlletí Oficial de la Província 

de Osca nº234 del 7 de desembre de 2018. 

Article 25.Teletreball. 

En desenvolupament del previngut en el Article 13 LET, i amb vista a facilitar la conciliació de la 

vida familiar i laboral amb les necessitats i possibilitats de les empreses, les empreses podran 

lliurement pactar amb les seves plantilles la possibilitat de realitzar tota o part de la seva jornada 

laboral en situació de teletreball. Els criteris per a la implantació del Teletreball hauran de cenyir-

se a la NTP 412 del Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. S'adoptaran igualment 

les especificitats en matèria de Salut Laboral donades per la Directiva número 90/270/CEE i en 

el Reial decret 488/1997 quant al maneig de Pantalles de Visualització de Dades, o en el seu cas, 

per les normes que les reemplacin. 

Les persones en teletreball hauran de complir amb totes les mesures necessàries per a no 

perjudicar les dades i les aplicacions informàtiques que hagin estat manejant, comprometent-

se a guardar i conservar totes les dades en perfecte estat. Així mateix, 

no permetre accés diferent al contractat, a les bases de dades, aplicacions, sistemes i xarxes de 
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comunicació internes o externes de l'empresa. S'haurà de guardar el màxim zel en relació amb 

les dades manejades. Molt especialment en aquells sobre els quals s'estigui obligat a mantenir 

la màxima reserva, discreció i confidencialitat sobre la informació i documents que s'hagin 

manejat al llarg de la relació laboral 

 

Notes comunes de teletreball en els convenis col·lectius: 

• Voluntarietat i re visibilitat. 

• Acord individual per escrit. 

• Per la prestació laboral en la modalitat del teletreball en el domicili s’han de complir 

les normes en matèria de seguretat i salut. 

• L’empresa ha de dotar de suport tècnic a la persona treballadora. 

• Les despeses de l’ equip i els mitjans tècnics s’han de definir abans del començament 

de la prestació laboral mitjançant el teletreball. 

• La modalitat de teletreball no exclou necessàriament l’assistència presencial en el 

centre de treball per reunions o formacions. 

• Es pot combinar la modalitat de teletreball amb la modalitat presencial. S’han de 

determinar els dies de la setmana i les hores en les quals es realitza la prestació laboral 

mitjançant el teletreball. 

• Sistemes de control i seguiment per part de l’empresa. 

• Compliment de les normes en matèria de protecció de dades i confidencialitat de  la 

informació i documents. 

• Dret a la desconnexió digital. 
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RELACIÓ DE COVENIS COL·LECTIUS 

 

 

 

Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal de les empreses de Zurich Insurance PLC, Sucursal a 

Espanya, Zurich Vida, Companyia de Assegurances, SA, i Zurich Services, AIE, subscrit amb data 

14 de novembre de 2018, per CCOO, UGT i OTZA, i publicat en el BOE el 29 de març de 2019. 

Vigent fins el 31 de desembre de 2020. 

Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal del grup Axa, subscrit en data 18 de juliol de 2017, per 

CCOO, i publicat en el BOE el 10 d’octubre de 2017. Vigent fins el 31 de desembre de 2020. 

Política interna reguladora del dret de desconnexió digital per a les persones treballadores de 

Telefònica. 
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Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal de les empreses de Zurich Insurance PLC, Sucursal a Espanya, 

Zurich Vida, Companyia de Assegurances, SA, i Zurich Services, AIE, subscrit amb data 14 de 

novembre de 2018, per CCOO, UGT i OTZA, i publicat en el BOE el 29 de març de 2019. Vigent 

fins el 31 de desembre de 2020. 

Article 40. dret a la desconnexió digital. 

Un cop finalitzada la jornada laboral, i per gestionar millor les cargues del treball d’aquelles 

persones que disposin de dispositius portàtils per treballar, telèfons mòbils, tabletes o 

ordinadors s’haurà de respectar-se el descans entre jornades de treball, descans setmanal, els 

festius, les vacances i qualsevol tipus d’absència justificada. 

 

Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal del grup Axa, subscrit en data 18 de juliol de 2017, per CCOO, 

i publicat en el BOE el 10 d’octubre de 2017. Vigent fins el 31 de desembre de 2020. 

Article 14. dret a la desconnexió digital. 

Els canvis tecnològics produïts en les últimes dècades han provocat modificacions estructurals 

en l'àmbit de les relacions laborals. És innegable que avui dia el fenomen de la 

«interconnectivitat digital» està incidint en les formes d'execució del treball mudant els 

escenaris de desenvolupament de les ocupacions laborals cap a entorns externs a les clàssiques 

unitats productives: empreses, centres i llocs de treball.  

En aquest context, el lloc de la prestació laboral i el temps de treball, com a típics elements 

configuradors del marc en el qual s'exerceix l'activitat laboral, estan diluint-se en favor d'una 

realitat més complexa en la qual impera la connectivitat permanent afectant, sens dubte, a 

l'àmbit personal i familiar dels treballadors i treballadores. 

És per això que les parts signants d'aquest Conveni coincideixen en la necessitat d'impulsar el 

dret a la desconnexió digital una vegada finalitzada la jornada laboral. Conseqüentment, excepte 

causa de força major o circumstàncies excepcionals, AXA reconeix el dret dels treballadors a no 

respondre als mails o missatges professionals anés del seu horari de treball. 

A manera de conclusió, dels citats convenis col·lectius observem com en alguns casos es limiten 

només al reconeixement del dret a la desconnexió digital o remeten aquest dret a 

la política interna de l'empresa, mentre que en el cas concret del 

conveni col·lectiu de AXA sí especifica el dret de les persones treballadores a “no estar 

disponibles” fora de l'horari laboral.  

1. La desconnexió digital en al política interna de l’empresa. 

Per els casos en els que hem observat el conveni col·lectiu remet un acord posterior de política 

interna de l’empresa, és important tenir en compte els següents aspectes per observar: 

-S’ha de distingir ha aquells treballadors que tenen jornades flexibles o disponibilitat pactada o 

mòbil d’empresa dels que no. D’aquesta manera, si l’empresa necessita que es realitzi la 

prestació laboral fora d ela jornada laboral, s’ha d’intentar que es dirigeixi al primer  grup de 

treballadors i no al segon. 

-Tot i així, l’empresa requereix que el treballador que continu la seva jornada laboral o necessita 

que aquest realitzi alguna prestació fora del seu horari que es consideri imprescindible ha de 

tractar-se d’una causa justificada, entenent per tant que l’empresa no podrà prestar el seu servei 
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o activitat amb normalitat. Per això és important que en aquests casos la persona treballadora 

tracti directament amb la seva persona responsable. 

-En cas de que es realitzi la prestació, s’estarà parlant d’hores extraordinàries i/o 

complementàries en l’ET, conveni col·lectiu d’aplicació i contracte laboral. Per això el registre de 

jornada és fonamental. 

 

POLÍTICA INTERNA DEL DRET A LA DESCONNEXIÓ DIGITAL DE LES PERSONES TREBALLADORES DE 

TELEFÒNICA. 

- ANTECEDENTS 

 

Amb data 7 de desembre de 2018, va entrar en vigor la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d'ara endavant, “Llei orgànica de 

Protecció de Dades”), per la qual es modifica, entre altres 

disposicions legals, el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (d'ara endavant 

“Estatut dels Treballadors”), mitjançant la inclusió d'un nou article, el 

20 bis. 

Amb motiu de la regulació dels drets i llibertats predicables a l'entorn d'Internet, 

així com els drets de seguretat i educació digital, es reconeix per primera vegada 

en la regulació espanyola, el dret a la desconnexió digital en el marc 

del dret a la intimitat en l'ús de dispositius digitals en l'àmbit laboral. 

En aquest sentit, en l'article 88 de la Llei orgànica de Protecció de Dades es recull l'obligació 

de l'empresa d'establir una política interna sobre les modalitats de l'exercici 

del dret a la desconnexió digital, prèvia audiència dels representants de les 

persones treballadores. 

En aquest article s'estableix el dret a la desconnexió digital com a procediment 

que ha de garantir a les persones treballadores el respecte al seu temps de descans, 

permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar, més enllà del temps 

de treball determinat legal o convencionalment. 

A més, conté l'obligació d'establir una política interna dirigida a les persones 

treballadores, sense exclusió del personal directiu i preveu que es preservi el dret a la 

desconnexió digital en els supòsits de realització total o parcial del treball a distància, 

així com en el domicili de la persona treballadora vinculat a l'ús amb finalitats 

laborals d'eines tecnològiques. Aquesta política interna haurà de contenir 

accions formatives i campanyes de sensibilització sobre la utilització de les 

eines tecnològiques amb l'objectiu d'evitar la fatiga informàtica.  

La Disposició Final tretzena de la Llei orgànica de Protecció de Dades afegeix un 

nou article a l'Estatut dels Treballadors, el 20 bis, segons el qual, es reconeix, de forma 

molt àmplia i genèrica, el dret a la intimitat en l'ús dels dispositius 

digitals de les persones treballadores, el dret a la desconnexió digital i el dret a la 

intimitat enfront de l'ús de dispositius de videovigilància i geolocalització, deixant 

un ampli marge de llibertat a les parts per a procedir a la seva regulació. 

Per a donar resposta a la necessitat d'establir una clara delimitació entre el temps 

de treball i el temps de descans del personal de TELEFÓNICA, amb data 23 de novembre 
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de 2018, TELEFÓNICA i les organitzacions sindicals majoritàries, UGT i CCOO, van signar un 

manifest d'intencions d'àmbit nacional amb el compromís de fer-lo 

extensiu a tots els països en els quals TELEFÓNICA realitzi la seva activitat. 

TELEFÓNICA es compromet així a impulsar mesures per a potenciar el temps de descans 

una vegada finalitzada la jornada laboral, reconeixent el dret a la desconnexió 

digital com a element fonamental per a aconseguir una millor ordenació del temps de treball 

en nom del respecte de la vida privada i familiar, millorar la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral i contribuir a l'optimització de la salut laboral del conjunt 

de les persones treballadores.  

Amb data 28 de gener de 2019, TELEFÓNICA, el sindicat Internacional UNI Global 

Union, així com les organitzacions sindicals espanyoles UGT i CCOO van signar un Annex 

a l'Acord marc Internacional que tenen subscrit, en el qual es recullen els principis 

sobre el dret a la desconnexió aplicable a les operacions globals de TELEFÓNICA i 

mitjançant el qual es va formalitzar, a nivell internacional i per a totes les entitats jurídiques o 

negocis de TELEFÓNICA, el compromís públic signat el passat 23 de novembre de 2018. 

 

A fi de donar compliment a la normativa reguladora del dret a la desconnexió 

digital a Espanya, les presents disposicions tindran per objecte l'establiment de les 

mesures que tendeixin a assegurar el respecte del temps de descans i vacances de les 

persones treballadores, així com el respecte a la seva intimitat familiar i personal, fos el que fos 

la jornada ordinària de treball, resultant d'obligatori compliment per part 

de l'empresa ocupadora. 

No obstant l'anterior, s'hauran de respectar els acords que mitjançant negociació 

col·lectiva estiguin establerts o s'estableixin en el futur en les diferents empreses 

pertanyents al Grup mercantil TELEFÒNICA a Espanya. 

 

MESURES 

PRIMERA. – El Grup mercantil TELEFÒNICA a Espanya (d'ara endavant, “TELEFÓNICA”) 

garantirà a les seves persones treballadores el dret a la desconnexió digital una vegada 

finalitzada la jornada laboral. 

 

Les persones treballadores de TELEFÓNICA tindran dret a no respondre a cap 

comunicació, fos el que fos el mitjà utilitzat (correu electrònic, WhatsApp, 

telèfon, etc.), una vegada finalitzada la seva jornada laboral, tret que concorrin les 

circumstàncies assenyalades en la mesura Cinquena d'aquest document. 

SEGONA. - Les persones treballadores es comprometen a l'ús adequat dels mitjans 

informàtics i tecnològics llocs a disposició per l'empresa, evitant en la mesura que sigui possible 

el seu ús fora de la jornada estipulada. 

Els qui tinguin la responsabilitat sobre un equip de persones han de complir  especialment les 

polítiques de desconnexió digital, a l'ésser una posició referent respecte a 

els equips que coordinen. Per tant, els superiors jeràrquics s'abstindran de requerir 

resposta en les comunicacions enviades a les persones treballadores fos d'horari 

de treball o pròxim a la seva finalització, sempre que poguessin suposar per als 
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destinataris de les mateixes la realització d'un treball efectiu que previsiblement 

pugui prolongar-se i envair el seu temps de descans. Per això, les persones destinaries 

de la comunicació tindran dret a no respondre a la missiva fins a l'inici de la 

següent jornada laboral. 

En aquest sentit, en cas d'enviar una comunicació que pugui suposar resposta fora 

de l'horari establert a aquest efecte, el remitent assumirà expressament que la resposta 

podrà esperar a la jornada laboral següent. 

TERCERA. – A l'efecte de garantir el dret a la desconnexió digital en relació amb 

l'efectiva conciliació de la vida personal, familiar i laboral, la convocatòria de reunions 

de treball, tant a nivell intern com les que es duguin a terme amb clients, 

així com la formació obligatòria, es realitzaran tenint en compte el temps 

aproximat de durada i, preferiblement, no s'estendran fins més tard de la 

finalització de la jornada ordinària de treball, a fi que no es vegi afectat el temps 

de descans de les persones treballadores. 

Amb caràcter excepcional, i sempre que concorrin les circumstàncies establertes en la 

mesura Cinquena, l'apartat anterior no serà aplicable. 

 

QUARTA. - TELEFÓNICA garantirà a les persones treballadores el dret a la 

desconnexió digital durant el període que durin les seves vacances, dies d'assumptes 

propis, lliurances, descans diari i setmanal, permisos, incapacitats o excedències, 

en els mateixos termes, inclòs per al personal fora de conveni. 

Les persones treballadores tindran l'obligació de deixar un missatge d'avís en el 

correu electrònic amb l'esment de “absent”, indicant les dades de contacte de la 

persona treballadora que hagués estat designada per l'empresa per al seu reemplaçament, així 

com les dates de durada dels períodes abans referits. 

 

QUINTA. – No seran aplicable les mesures que garanteixen el dret a la 

desconnexió digital en els casos en què concorrin circumstàncies de causa de força 

major o que suposin un greu, imminent o evident perjudici empresarial o del 

negoci, la urgència temporal del qual necessita indubtablement d'una resposta immediata. 

En aquests supòsits, la Companyia que requereixi una resposta de la persona treballadora, 

una vegada finalitzada la seva jornada laboral, contactarà amb aquella preferiblement per 

telèfon per a comunicar-li la situació d'urgència que motiva aquesta situació. D'aquesta 

forma, el temps de treball així requerit podria qualificar-se com a hora extraordinària, 

de conformitat amb el que s'estableix quant a jornada i/o política d'hores 

extraordinàries en el marc laboral de l'empresa pròpia de la persona treballadora. 

S'exclou l'aplicació del dret a desconnexió digital a aquelles persones 

treballadores que romanguin a la disposició de la Companyia i percebin, per això, un 

complement de “disponibilitat” o un altre de similar naturalesa, en l'enteniment que, durant el 

temps d'atenció continuada en règim de localització, la persona 

treballadora tindrà l'obligació d'atendre les comunicacions de TELEFÓNICA, de conformitat 

a les normes que regulin el corresponent règim de disponibilitat en 

cadascuna de les empreses. 
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SISENA. - TELEFÓNICA garantirà el dret a la desconnexió digital punt a les persones 

treballadores que realitzin la seva jornada de manera presencial com als supòsits de realització 

total o parcial del treball a distància, així com en el domicili de la persona 

treballadora vinculat a l'ús amb finalitats laborals d'eines tecnològiques. 

SETENA. - TELEFÓNICA implementarà les mesures de sensibilització sobre les quals s'empara 

el dret a la desconnexió digital. Per a això s'informarà i/o formarà a les 

persones treballadores sobre la necessària protecció d'aquest dret, tenint en compte 

les circumstàncies, tant laborals com personals de totes les persones 

treballadores, i per a això es posarà a la disposició d'aquestes, tota la informació i/o 

formació que precisin per a la comprensió i posterior aplicació de les esmentades 

mesures protectores del dret a la desconnexió digital. 

Correspon als qui tinguin la responsabilitat sobre un equip i/o superiors 

jeràrquics de les persones treballadores, fomentar i educar mitjançant la pràctica 

responsable de les tecnologies i amb el propòsit de donar compliment al dret a la 

desconnexió digital. 

 

OCTAVA. – TELEFÓNICA no podrà sancionar disciplinàriament a les persones 

treballadores en ocasió de l'exercici per part d'aquestes últimes del seu dret a desconnexió 

digital en els termes establerts en aquesta política. L'exercici del dret 

a desconnexió digital no repercutirà negativament en el desenvolupament professional de les 

persones treballadores. 

NOVENA. – TELEFÓNICA reconeix i formalitza el dret a la desconnexió digital com 

un dret, encara que no com una obligació, aplicable a totes les persones treballadores. Això 

implica expressament que, aquelles persones treballadores que 

realitzin comunicacions fora de l'horari establert en aquesta política podran fer-lo 

amb total llibertat; no obstant això, han d'assumir que no tindran cap resposta fins al 

dia hàbil posterior. Les úniques excepcions serien les reconegudes en la mesura Cinquena 

d'aquesta política, per la qual cosa, per a procurar la intervenció o resposta d'alguna persona 

treballadora, haurien d'aplicar-se els mecanismes previstos en aquesta mesura. 

 

DECIMA. – ÀMBIT D'APLICACIÓ. Aquesta política serà aplicable a la totalitat de les 

persones treballadores en totes les companyies pertanyents al Grup mercantil 

TELEFÒNICA a Espanya, amb l'excepció prevista en la mesura Cinquena per a les persones 

treballadores que cobren un complement de disponibilitat o de similar naturalesa. 

ONZENA. – A l'efecte del seguiment i supervisió del que es disposa en el 

present acord, es constituirà un grup de treball de caràcter paritari entre les 

parts signants d'aquest. 

 

DOSENA. - VIGÈNCIA. La vigència d'aquesta política s'iniciarà amb la signatura del 

present acord i es renovarà anualment de manera tàcita. Per a incloure qualsevol modificació, 

les parts haurien d'acordar-ho, com a mínim, un mes abans de la data de venciment anual. 

 


