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Transformació digital 
 Abans de la pandèmia 

Maig, 2018 

Gener, 2020 

 Durant la pandèmia 

Juliol, 2020 

Novembre, 2020 
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Conseqüències 
 Canvis en l’organització de la feina que van més enllà 

del teletreball 
 Informatització 
 Automatització 
 Robotització 
 Intel·ligència Artificial (IA). Algoritmes 
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 Afectarà a: 
 Ocupació 
 Qualitat del treball 
 Salut 
 Protecció de dades 
 Vigilància i control de la feina 
 Possibles discriminacions 
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Conseqüències 
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Gener, 2021 

Gener, 2021 

Març, 2021 

Abril, 2021 
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El govern de la transformació digital 
 El debat no està en si les tecnologies digitals transformaran 

el món del treball sinó en... 

 Com i per a què s’utilitzaran  
 Qui governarà els canvis 
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 La nostra Resposta sindical: 
 Institucional 
 Negociació Col·lectiva 
 Acció sindical en les empreses 

 

El Teletreball és una de les expressions de la 
digitalització de les empreses. 
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Efectes sobre la salut 
 Efectes sobre la salut:  

 Tot i la potencialitat de la IA aplicada a la salut laboral per 
a reduir l’exposició a riscos... 

 Altres es poden veure incrementats: 
• Especialment psicosocials i ergonòmics 
• Seguretat, higiènics: es poden modificar pels canvis en 

els processos productius 
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La Negociació Col·lectiva ha de ser la primera gestió sindical. 
Es fa necessari regular unes bones condicions de treball per 

protegir adequadament la salut. 
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Negociació Col·lectiva en Teletreball 
 Algunes reflexions: 

 El teletreball és una invitació a una connexió “non-stop” 
 Desconnexió digital 

 Quan es prioritza el teletreball com a una alternativa per 
la conciliació, la persona treballadora pot renunciar a 
drets de compensacions o de protecció de la salut.  

 Per tant, no podem deixar la regulació de les condicions de 
treball només en al contracte individual, ni en la discussió 
de les pràctiques preventives concretes .  
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Negociació Col·lectiva en Teletreball 
 La transversalitat de la salut laboral: 
 Equips, mitjans i dotació econòmica que l’empresa ha 

d’aportar.  
 Combinar treball presencial amb el treball a distància. 
 Llistat de llocs de feina que siguin susceptibles d’aplicar 

teletreball. 
 Pactar sistemes per: 

• Control de la productivitat i rendiment. 
• Distribuir càrrega de treball. 
• Registre de jornada 
• Desconnexió digital 
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Per a més informació sobre els criteris per a la negociació 
col·lectiva en el treball a distància, consulta la nostra guia. 

 

https://www.ccoo.cat/noticia/234017/guia-sindical-sobre-el-teletreball.YIh7FOgzYdV
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Negociació Col·lectiva en Digitalització 
 Acord Marc Europeu sobre la Digitalització del Treball: 
 Necessitat de reforçar la Negociació Col·lectiva 
 Participació sindicalEquips, mitjans i dotació econòmica que 

l’empresa ha d’aportar  
 Formació i millora de les competències digitals i 

l’ocupabilitat 
 Respecte per la desconnexió digital i el compliment de la 

jornada laboral 
 Garantia del control humà sobre la IA 
 Respecte a la intimitat i dignitat humana en els sistemes de 

vigilància 
 En la salut laboral, es destaquen els riscos psicosocials 
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Negociació Col·lectiva en Digitalització 
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Abril, 2021 

Conveni Col·lectiu de Banca. 2019-2023 



La gestió sindical de la salut laboral 
davant el teletreball 

i la digitalització 
 
 
 

Gràcies per la vostra assistència! 
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