
IMPACTE DELS ALGORITMES 
AL MÓN DEL TREBALL 

Daniel Cruz 

Responsable d’Anàlisi i 
Transició digital de CCOO de 

Catalunya  

02 DE DESEMBRE DE 2021 



Què són els algoritmes? 

Els algoritmes en l’àmbit laboral són un conjunt 

d'instruccions lògiques, una mena de manual de resolució, 

que estan dissenyats per assistir les persones en les seves 

tasques, i que realitzen un anàlisis i processaments de 

dades concretes i rellevants (big data) que poden 

involucrar grans volums de dades i, fins i tot, augmentar les 

capacitats cognitives de l’usuari” 

“ 

INTRODUCCIÓ 
Breu marc teòric 
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Breu marc teòric 

INTRODUCCIÓ 

Carlota Pérez, 
economista DESPLEGAMENT 

INSTAL·LACIÓ 1 
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Gérard Valenduc, 
economista 

“Les tecnologies innovadores 

irrompen en tots els sectors.” 



Com afecta la digitalització al món 
laboral? 

De l’empresa  
al negoci 

Algoritmes en 
procesos de 
contractació 

Perills del 
sistema 

Com afecta la digitalització al món 
laboral? 

IMPACTE DE LA DIGITALITZACIÓ  



IMPACTE DE LA DIGITALITZACIÓ  

Com afecta la digitalització al món 
laboral? 

Casos pràctics:  
 

● En primera persona: Apple 
● Economies de plataforma 
● Amazon, el pioner 



IMPACTE EN L’OCUPACIÓ 

→ 35% de les feines tenen un risc alt de 
ser automatitzades, i un 36% risc mig  

Banca:   

● EROs en actiu a CaixaBank (8.291 acomiadaments, 18% de la 

plantilla), BBVA (3.800, 16%) o Sabadell (1,936, 12,5%) 

● Els expedients de regulació han apel·lat  
a motius de digitalització 

HEM DE GOVERNAR L’ALGORITME 

La digitalització fa perillar els llocs de feina?  

→ Amb els números sobre la taula: “no hi 

ha unanimitat” 



REPTE DE LA  
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 

Reducció del 
temps de jornada 

Només el 3% dels 

convenis col·lectius 

tenen una clàusula 

pactada sobre 

“Negociació sobre noves 

tecnologies” 



ACORD MARC EUROPEU 

“European social partners framework 

agreement on digitalisation”, juny de 2020 

Dóna abast a tots els treballadors i empleadors de 

sector públic i privat de totes les economies, 

incloses les activitats que fan servir plataformes 

digitals on hi ha relació laboral 

Mesures destacades: 

- Formació i conscienciació  

- Respecte de les jornades laborals i 

les regles de la jornada laboral 

- Mesures per assegurar el 

compliment 

 



INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 

Robotització i indústria 4.0 vs Intel·ligència artifical 

- Qui pren les decisions? 

L’acord marc europeu té molt a dir 

- Lícita, justa, transparent, segura i fiable 

- Respecti drets humans i fonamentals de la UE 

- Seguir el principi humà 

- Garantir principis d’equitat 

- Permetre a la RLT vigilar i qüestionar 



MODIFICACIÓ DE  
L’ESTATUT DELS TREBALLADORS 

d) Ser informado por la empresa de los 

parámetros, reglas e instrucciones en los que se 

basan los algoritmos o sistemas de inteligencia 

artificial que afectan a la toma de decisiones que 

pueden incidir en las condiciones de trabajo, el 

acceso y mantenimiento del empleo, incluida la 

elaboración de perfiles. 

Modificació article 64 

“ 

“ 



DOCUMENTS PER EXIGIR 
INFORMACIÓ A L’EMPRESA 
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