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RESUM
Les mesures imposades en l'àmbit laboral a causa de la crisi sanitària COVID-19, han modificat en gran manera els
models productius de moltes de les nostres empreses i organitzacions, dirigint moltes tasques cap al teletreball
com a alternativa a l'estancament productiu. La present anotació tècnica pretén des d'una perspectiva crítica en
l'àmbit de la prevenció de riscos laborals en relació amb el treball a distància, abordar aquells aspectes pendents
de considerar i millorar. Escau, doncs, advertir el lector que el caràcter de la present anotació tècnica és purament
il·lustratiu i no exhaustiu.
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Introducció
La comunicació d'11 de maig de 2020 per part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), en la qual
es declara oficialment el coronavirus com a pandèmia, suposa una crida a tots els països a prendre
mesures urgents; l'organització manifesta: “estem profundament preocupats tant pels nivells
alarmants de propagació i gravetat, com pels nivells alarmants d'inacció”.
Com a resposta a la pandèmia, en l'àmbit econòmic i social, el Govern d'Espanya publica en el Boletín
Oficial del Estado (BOE, d'ara endavant) el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. El seu article 5, caràcter
preferent del treball a distància, indica de manera expressa:
[…] particularment el treball a distància, hauran de ser prioritàries enfront de la cessació
temporal o reducció de l'activitat.
Amb l'objectiu de facilitar l'exercici de la modalitat de treball a distància en aquells sectors,
empreses o llocs de treball en les quals no estiguera prevista fins al moment, s'entendrà complida
l'obligació d'efectuar l'avaluació de riscos, en els termes previstos en l'article 16 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, amb caràcter excepcional, a través d'una
autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora.

En aquest context el teletreball suposa un eix fonamental per a la continuïtat de l'activitat laboral.
Així mateix, la crisi sanitària per coronavirus projecta situacions d'incertesa, la seua prolongació en el
temps, o el retorn a una activitat laboral amb restriccions o mesures, que convida a reflexionar sobre
el treball a distància. La idea de teletreball, com a alternativa a la clàssica oficina, després de la
pandèmia, pot significar una realitat molt més estesa en el nostre teixit productiu que en la situació
prèvia; de la mateixa manera, el “caràcter excepcional” d'una autoavaluació voluntària realitzada per
la pròpia persona treballadora al qual fa referència el Reial decret llei 8/2020, podria perdre la citada
excepcionalitat i consolidar-se com una alternativa al model d'avaluació.
Amb l'objectiu d'orientar el personal treballador i l'empresari, la present anotació tècnica pretén
abordar des de l'àmbit de la seguretat i salut laboral, aspectes preventius en la modalitat de treball a
distància.
Concretament, la present anotació tècnica es dirigeix a aclarir qüestions, com ara:
• ¿En quina mesura poden complir-se les previsions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, quan els treballadors/es presten els seus serveis sota la forma
de teletreball?
• ¿Com pot l'empresari complir amb l'obligació de realitzar una avaluació dels riscos de
seguretat i salut del teletraballador/a i la seua corresponent planificació preventiva?
• ¿Correspon a l'empresari facilitar, instal·lar i encarregar-se del manteniment de la totalitat
d'equipament i equips necessaris per al teletreball, així com la dotació de mitjans adequats
de prevenció i protecció, com per exemple, reposapeus, llums per a una il·luminació
adequada, cadires apropiades, etc.?
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• Quina informació i formació preventiva ha de proporcionar-se al treballador/a a distància?
• Quin paper juga la vigilància de la salut en el treball exercit a distància?

1. REFERÈNCIES LEGALS
En l'àmbit comunitari no existeix normativa en matèria de seguretat i salut laboral que regule el
teletreball; no obstant això, la Confederació Europea de Sindicats (CES), la Unió de Confederacions
de la Indústria i d'Empresaris d'Europa (UNICE), la Unió Europea de l'Artesanat i de la Petita i Mitjana
Empresa (UNICE/UEAPME), i el Centre Europeu de l'Empresa Pública (CEEP), van signar el 16 de juliol
de 2002 l'Acord Marc Europeu de Teletreball (AMET, d'ara endavant; el seu text complet i
documentació de desenvolupament en Framework agreement on telework : Brussels, 16/07/2002, de la
CES-ETUC), a fi de donar més seguretat als teletraballador/es per compte d'altri a la UE. Malgrat que
aquell manca de la consideració de norma jurídica, l'acord persegueix constituir un marc general que
abaste les condicions laborals de les persones teletreballadores, així com atendre aspectes
relacionats amb la flexibilitat i seguretat per a empresaris i treballadors/es, disposant la mateixa
protecció global als teletraballador/es que a les persones que exerceixen el seu treball en el centre
de treball de l'empresa.
De la mateixa manera, Espanya tampoc no havia desenvolupat legislació nacional en aquests
aspectes. És l'article 13.4 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'estatut dels treballadors/es (LET, d'ara endavant), el que recull:
Els/les treballadors/es 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 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, i la seua normativa de desenvolupament.

D'altra banda, la Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Treball, del Ministeri de
Treball, Migracions i Seguretat Social, per la qual es registra i publica el III Acord per a l'Ocupació i la
Negociació Col·lectiva 2015, 2016 i 2017 (AENC, d'ara endavant). En el punt 4, del capítol IV, amb la
finalitat de fer compatible la flexibilitat per a les empreses i la seguretat per als treballadors/es,
estableix els criteris següents que poden ser utilitzats per les empreses i pels treballadors/es i els
seus representants:
El caràcter voluntari i reversible del teletreball, tant per al treballador/a com per a l'empresa.
La igualtat de drets, legals i convencionals, dels teletraballador/es respecte als treballadors/es
comparables que treballen en les instal·lacions de l'empresa.
La conveniència que es regulen aspectes com la privacitat, la confidencialitat, la prevenció de
riscos, les instal·lacions, la formació, etc.
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En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el 14 de juliol de 2016 es publica el Decret 82/2016, de 8 de
juliol, del Consell, pel qual es regula la prestació de serveis en règim de teletreball del personal
empleat públic de l'Administració de la Generalitat.
L'actual situació de pandèmia per coronavirus SARS-CoV-2 ha provocat una important potenciació de
la forma de treball a distància, reflectida en múltiples textos legals i normatius publicats en un curt
període de temps, com els que es recullen a continuació. A més, molts experts vaticinen que
aquestes formes de treball patiran un impuls notable en el futur pròxim, provocat per la situació
actual.

El Govern d'Espanya publica en el BOE amb data de 18 de març de 2020 el Reial decret llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i
social de la COVID-19.
Així mateix, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública emet la Resolució de 8 de maig
de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública , per la qual s'estableix el
procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l'activitat administrativa
presencial en la prestació de serveis públics en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, com a
conseqüència de la COVID-19. En aquesta, per al compliment de les mesures previstes, s'hi adopta
entre altres com a principi general la “priorització d'altres formes de treball no presencial, inclòs el
teletreball”.

2. QUÈ ENTENEM PER TELETREBALL?
La definició adoptada en l’AMET és la següent:
[…] una forma d'organització i/o de realització del treball utilitzant les tecnologies de la
informació, en el marc d'un contracte o d'una relació laboral, en la qual un treball, que també
hauria pogut realitzar-se en els locals de l'empresari, s'executa habitualment fora d'aqueixos
locals.

Posteriorment l'article 13.1 de la LET, recull la definició següent:
Tindrà la consideració de treball a distància aquell en què la prestació de l'activitat laboral es
realitze de manera preponderant al domicili del treballador, o al lloc lliurement triat per aquest,
de manera alternativa al seu desenvolupament presencial en el centre de treball de l'empresa.

Així mateix, l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST, d'ara endavant), elabora el
document NTP-412: Teletreball: criteris per a la seua implantació (NTP-412, d'ara endavant), el qual afig
en l'apartat ‘Què és el teletreball’:
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[…] el teletreball consisteix en el desenvolupament d'una activitat laboral remunerada, per a la
qual s'utilitzen, com a eina bàsica de treball, les tecnologies de la informació i telecomunicació, i
en el qual no existeix una presència permanent ni al lloc físic de treball de l'empresa que ofereix
els béns o serveis, ni en l'empresa que demanda tals béns o serveis. […]

Per consegüent, del concepte de teletreball subratllem els aspectes següents que caracteritzaran
aquesta modalitat d'activitat laboral:
• Treball a distància.
• Utilització, com a eines bàsiques de treball, de les tecnologies de la informació i
telecomunicació.

3. APLICACIÓ DE LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS AL TELETREBALL
Per a abordar aquest aspecte hem de preguntar-nos en un primer moment per l'abast de les
obligacions concretes que constitueixen l'AMET, a fi de donar més seguretat als teletraballador/es
per compte d'altri en la UE.
No hi ha dubte que l'acord persegueix constituir un marc general que abaste les condicions laborals
de les persones que desenvolupen el seu treball a distància, amb la intenció d'aconseguir una
mateixa protecció global per als teletraballador/es que per a les persones que exerceixen el seu
treball en el centre de treball de l'empresa. No obstant això, aquest acord manca de la consideració
de norma jurídica.

És aplicable la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, al teletreball?
En relació amb aquesta qüestió la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
(LPRL, d'ara endavant) cita aspectes clau en la seua exposició de motius i l'article 3, així com la LET
en el seu article 13.4, que escau comentar:
En un primer lloc l'exposició de motius de la LPRL recull:
[…] es confirma també la vocació d'universalitat de la llei, dirigida a abordar, de manera global i
coherent, el conjunt dels problemes derivats dels riscos relacionats amb el treball, qualsevol que
en siga l'àmbit en què el treball es preste […]

Així mateix, l’article 13.4 de la LET, respecte al dret de protecció en matèria de seguretat i salut al
treballador, indica:
Els treballadors/es a distància tenen dret a una adequada protecció en matèria de seguretat i
salut, i és d'aplicació, en tot cas, el que s'estableix en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, i la seua normativa de desenvolupament.

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT AT-200202. p. 6

ANOTACIONS TÈCNIQUES DE L'INVASSAT. ROSELL, J.M. Teletreball: consideracions per al compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.

De la lectura de l'anterior es dedueix el següent:
• La LPRL confirma “vocació d'universalitat” encara que amb excepcions, entre les quals no es
troba el teletreball.
• D'altra banda, la LET fa una crida a l'aplicació de la LPRL en tot cas als treballadors/es a
distància.
Cal esmentar, malgrat l'existència de normativa reglamentària derivada de la LPRL que per les
característiques de l'activitat resulten d'aplicació, com és el cas del:
• Reial decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives
al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.
• Reial decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors/es contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics.
L'aplicació de la normativa relacionada presenta aspectes susceptibles de millora, resulta escaient
deliberar sobre les dificultats que presenta el compliment de les condicions de seguretat i salut en
l'habitatge de la persona teletreballadora, així com la conveniència de la seua regulació.
En resposta a l'anterior es pronuncia l’AENC fent una crida a la regulació, en establir al punt 4 del
capítol IV, entre altres criteris que poden ser utilitzats per les empreses i per les persones
treballadores i els seus representants:
La conveniència que es regulen aspectes com la privacitat, la confidencialitat, la prevenció de
riscos, les instal·lacions, la formació, etc.

Com a conseqüència de l'exposat han anat sorgint publicacions com les recomanacions que recull la
NTP-412 de l’INSST, en la qual s'aporten criteris per a la implantació del teletreball, o diversos acords
de teletreball amb l'administració amb referències molt bàsiques a la LPRL en alguns casos, o
regulacions molt més detallades a escala autonòmica, entre altres:
• Decret 92/2012, de 29 de maig, pel qual s'aprova l'acord sobre la prestació del servei en la
modalitat no presencial, mitjançant la fórmula del teletreball pel personal empleat públic de
l'administració general de la comunitat autònoma d’Euskadi i els seus organismes autònoms.
• Decret45/2013, de 5 de desembre, pel qual es regula la prestació del servei en la modalitat no
presencial, mitjançant la fórmula del teletreball per al personal funcionari i laboral al servei de
l'administració general de la Comunitat Autònoma de la Rioja i els seus organismes
autònoms.
En l'àmbit convencional sorgeixen convenis amb diversa visió en prevenció de riscos laborals, com:
• Resolució de 23 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball,
Migracions i Seguretat Social, per la qual es registra i publica el II Conveni col·lectiu
d'empreses vinculades a Telefónica d'Espanya, SAU, Telefónica Mòbils Espanya, SAU, i
Telefónica Solucions d'Informàtica i Comunicacions d'Espanya, SAU.
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• Resolució de 4 d'agost de 2016, de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball i
Seguretat Social, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de Teleinformàtica i
Comunicacions, SAU.
També convé recordar, el paper dels convenis col·lectius quant a possibles millores o
desenvolupament normatiu en àmbit de la seguretat i salut en el treball, segons l'article 2.2 de la
LPRL, objecte i caràcter de la norma:
Les disposicions de caràcter laboral contingudes en aquesta llei i en les seues normes
reglamentàries, tindran en tot cas el caràcter de dret necessari mínim indisponible, podent ser
millorades i desenvolupades en els convenis col·lectius.

En definitiva, mancant una regulació concreta, s'observa com les publicacions, acords, convenis, etc.,
aborden la prevenció de riscos laborals en l'activitat desenvolupada pel personal teletraballador amb
diferent perspectiva, en alguns casos amb al·lusions genèriques i en uns altres amb major ambició.
En conseqüència, la reflexió apunta al fet que futures reformes legislatives o la conveniència d'unir
mesures de prevenció i protecció en els convenis col·lectius, acords, etc., constituiran pilars bàsics
per a la construcció d'un marc que definisca amb robustesa el compliment de les obligacions de
l'empresari, per a una adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors/es que
desenvolupen el seu treball a distància.
És necessari ressaltar que el desitjable seria legislar concretant els requisits mínims per a
desenvolupar l'activitat laboral a través de la modalitat del teletreball, en un text reglamentari comú
en l'àmbit estatal, que servira de base per a la seua aplicació en totes les administracions de les
comunitats autònomes d'Espanya.
No obstant això, a l'espera de les citades reformes legislatives, en els punts següents s'intentarà
aclarir qüestions per a garantir el compliment de les principals obligacions de l'empresari i
treballador derivades de la llei de prevenció de riscos laborals.

4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI
Segons l'article 14.2 de la LPRL:
[…] l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant l'adopció de quantes
mesures siguen necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors/es, amb
les especialitats que es recullen en els articles següents en matèria d'avaluació de riscos,
informació, consulta i participació i formació dels treballadors/es, actuació en casos d'emergència
i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d'una organització i dels
mitjans necessaris en els termes establits en el capítol IV de la present llei.
L'empresari desenvoluparà una acció permanent amb la finalitat de perfeccionar els nivells de
protecció existents i disposarà el necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció […]
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D'això es dedueix que l'empresari garantirà el compliment de totes aquelles mesures indicades en la
LPRL i la seua normativa de desenvolupament que siguen aplicables al lloc de teletreball, i prestarà
especial atenció a les seues particularitats i riscos específics, com són els trastorns
musculoesquelètics, fadiga visual i fadiga mental, el perill d'aïllament, així com els riscos psicosocials
derivats de l'ús de les noves tecnologies de comunicació i informació, entre els quals se citen els
següents:
•

Avaluació dels riscos i planificació preventiva del lloc “teletraballador/a” (article 16 LPRL).

•

Equips de treball i mitjans de protecció adequats (article 17 LPRL).

•

Informació dels riscos existents i mesures de protecció en el treball a distància (article 18
LPRL).

•

Formació teòrica i pràctica, suficient i adequada dels teletraballador/es (article 19 LPRL).

•

Vigilància de l'estat de salut de la persona teletreballadora (article 22 LPRL).

•

Protecció de treballadors/es especialment sensibles a determinats riscos (article 25 LPRL), de
la maternitat (article 26 LPRL), dels menors (article 27 LPRL) i dels treballadors/es amb
relacions de treball temporals o de durada determinada (article 28 LPRL).

•

Respecte a les mesures d'emergència (article 20 LPRL) i risc greu i imminent (article 21 LPRL)
en l'àmbit del teletreball, per bé que la capacitat de comprovació per part de l'empresari es
limita considerablement a causa de les característiques que determinen la pròpia activitat,
motiu pel qual la rellevància en aquestes dues mesures es veuen minvades
considerablement.

Algunes de les qüestions exposades que han d'aclarir-se són:
•

¿Com pot l'empresari complir amb l'obligació de realitzar una avaluació dels riscos de
seguretat i salut del seu personal teletraballador i la seua corresponent planificació
preventiva?

•

¿Correspon a l'empresari facilitar, instal·lar i encarregar-se del manteniment de la totalitat
d'equipament i equips necessaris per al teletreball, així com la dotació de mitjans adequats
de prevenció i protecció, com per exemple, reposapeus, llums per a una il·luminació
adequada, cadires apropiades, etc.?

•

Quina informació i formació preventiva ha de proporcionar-se al treballador/a a distància?

•

Quin paper juga la vigilància de la salut en el treball exercit a distància?
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Hem de plantejar-nos, entre altres possibles, certes mesures que col·laboren en la resolució dels
inconvenients oposats, mancances o aspectes millorables, amb la intenció que aquestes s’aborden
en futures reformes legislatives i reglamentàries, com per exemple una revisió de l'article 13 de la
LET; de la mateixa manera ha de potenciar-se la inclusió de les condicions de prestació del teletreball
en convenis col·lectius, acords, etc., així com en documentació complementària al contracte de
treball, on queden definides prèviament a l'inici de prestació dels treballs.

¿Com pot l'empresari complir amb l'obligació de realitzar una avaluació dels riscos de seguretat i
salut del teletraballador/a i la seua corresponent planificació preventiva?
Per a abordar aquest aspecte hem d'esmentar l'article 29.2.6 de la LPRL, referit a les obligacions dels
treballadors/es en matèria de prevenció de riscos laborals, entre les quals indica de manera expressa:
Cooperar amb l'empresari perquè aquest puga garantir unes condicions de treball que siguen
segures i no comporten riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors/es.

D'altra banda, l'article 16 de la LPRL, quant a l'avaluació de riscos cita l’obligació següent:
[…] L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels
treballadors/es, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les
característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors/es que hagen d'exercir-los […]

Per la qual cosa l'avaluació de riscos laborals sembla que s'ha de fer presencialment de manera física
en el lloc on desenvolupe la persona la seua activitat laboral, duta a terme per un tècnic de prevenció
de riscos laborals de la modalitat preventiva adoptada per l'empresa. S’hi han de garantir les
necessitats d'adaptació al lloc de treball triat pel teletraballador/a, circumstància rellevant a causa de
la particularitat de l'activitat.
Impediments oposats:
L'accés al domicili particular ha de fer-se amb el consentiment del titular. La Constitució Espanyola de
l'any 1978, en article 18.2 no deixa dubtes sobre aquest tema:
El domicili és inviolable. Cap entrada o registre podrà fer-s’hi sense consentiment del titular o
resolució judicial, excepte en cas de flagrant delicte.

Igualment, l'AMET en matèria de salut i seguretat defensa el següent:
L'empresari és responsable de la salut i la seguretat professional del teletraballador/a, segons
directiva 89/391/CEE, i les directives específiques, les legislacions nacionals i els convenis
col·lectius pertinents. Per a comprovar la correcta aplicació de les disposicions aplicables en
matèria de salut i seguretat, l'empresari, els representants dels treballadors/es i/o les autoritats
competents tindran accés al lloc del teletreball, dins dels límits establits en les legislacions i els
convenis col·lectius nacionals. Si el teletraballador/a fa la seua tasca a seu domicili, per a poder
accedir-hi caldrà una notificació prèvia i l'acord del teletraballador/a. El/la teletraballador/a podrà
sol·licitar una visita d'inspecció.
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Així doncs, resulta que, per a la realització de l'avaluació de riscos, l'empresari tindrà accés al lloc de
treball “domicili del treballador” sempre que es realitze una notificació prèvia i es dispose de l'acord
del teletraballador/a.
L'anterior posa de manifest les limitacions de l'empresa per a accedir al domicili del treballador; no
obstant això, la negativa de l'accés a la residència per part del treballador a l'empresa no l’eximeix de
l'obligació de realitzar una avaluació de riscos al lloc de treball, la qual cosa imposa altres models
d'avaluació en què la presència física al lloc de treball siga prescindible, d'ací la conveniència que el
legislador regule aquest aspecte.
Respecte a la qüestió anterior, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, en l’article 5 apunta una
altra possibilitat:
[…] Amb l'objectiu de facilitar l'exercici de la modalitat de treball a distància en aquells sectors,
empreses o llocs de treball en què no estiguera prevista fins al moment, s'entendrà complida
l'obligació d'efectuar l'avaluació de riscos, en els termes previstos en l'article 16 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, amb caràcter excepcional, a través d'una
autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora.

En un sentit similar es pronuncia en el seu article 9.1 referit a la seguretat i salut en el treball del
Decret 82/2016, de 8 de juliol, del Consell, pel qual es regula la prestació de serveis en règim de
teletreball del personal empleat públic de l'administració de la Generalitat.
L'òrgan competent en matèria de prevenció de riscos laborals haurà de verificar, amb caràcter
previ a l'inici del programa i mitjançant la comprovació del qüestionari emplenat per les
persones participants previst en l'annex III, que les condicions en què s'exerceixen les funcions
del lloc de treball al domicili no suposen risc per a la salut de la persona teletreballadora.

En conclusió, a la vista de l'anterior, sembla lògic contemplar altres alternatives a l'avaluació de riscos
convencional, així com la necessitat de reformes legislatives o aspectes a considerar en convenis o
acords.

Mesures proposades:
En primer lloc, convé destacar la rellevància de dur a terme l'avaluació de riscos física in situ,
proposant possibles fórmules d'accés al domicili del teletraballador/a, les seues restriccions,
recomanacions preventives i altres punts d'interés.
D'altra banda, amb el propòsit d’assolir una integració en el sistema general de gestió de l'empresa
de la prevenció de riscos laborals de l'activitat desenvolupada a distància, es realitzen entre altres
possibles les recomanacions següents respecte a l'execució de l'avaluació de riscos laborals i la
planificació de l'activitat preventiva com a instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de
prevenció de riscos:
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1. En relació amb una autoavaluació de riscos laborals es proposa dur-la a terme, sempre que
això siga possible, en format de qüestionari, en què es realitze una identificació de les
condicions que ha de tindre el lloc de treball, prestant especial atenció a les seues
particularitats i riscos específics adés esmentats. Convé destacar la necessitat que siga la
modalitat preventiva assumida per l'empresa la que dissenye específicament el procés
avaluador en forma no presencial.
2. Garantir una formació prèvia al procés d'autoavaluació teòrica i pràctica, suficient i
adequada, presencial en el centre de treball de l'empresa o en línia en el seu cas, que
assegure la formació del personal teletraballador en qüestions d'adaptabilitat i disseny del
lloc de treball, els riscos i possibles mesures preventives.
Per a totes dues modalitats d'autoavaluació o avaluació de riscos labors, s'aconsellen els punts
següents:
3. Formació específica en la qual es pose especial èmfasi en la rellevant implicació que ha
d'assumir la persona que exerceix la seua labor a distància en la cura de la seguretat i salut.
4. Establir canals de comunicació entre el/la teletreballador/a i el servei de prevenció adoptat
per l'empresa que fomente el feed back entre tots dos, amb la finalitat de reforçar temes
d'assessorament tècnic a més de l'adequada execució de la planificació preventiva.
5. Sobre la base dels resultats de l'avaluació de riscos, planificació de l'adequada instal·lació i
manteniment de la totalitat de l'equipament i equips necessaris, així com la dotació de
mitjans adequats de prevenció i protecció, com per exemple, reposapeus, llums per a una
il·luminació adequada, reposacanells per al ratolí, estors per a les finestres, cadires
adequades, etc.
6. Implantació de controls periòdics de les condicions de treball i activitat de les persones
teletreballadores, com per exemple l'emplenament de qüestionaris per part d'aquestes, que
valoren el grau d'aplicació de les mesures adoptades amb la intenció de millorar la dificultat
afegida que suposa el compliment per part de l'empresari de les condicions de seguretat i
salut en un domicili. Cal ressaltar el rellevant paper que ha d'adoptar la modalitat preventiva
adoptada per l'empresa en el disseny dels controls adés citats.

¿Correspon a l'empresari facilitar, instal·lar i encarregar-se del manteniment de la totalitat
d'equipament i equips necessaris per al teletreball, així com la dotació de mitjans adequats de
prevenció i protecció, com per exemple, reposapeus, llums per a una il·luminació adequada, cadires
apropiades, etc.?
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L'article 17 de la LPRL en referència a equips de treball indica:
L'empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat que els equips de treball siguen
adequats per al treball que haja de realitzar-se i convenientment adaptats a l’efecte, de manera
que garantisquen la seguretat i la salut dels treballadors/es en utilitzar-los [...]

No hi ha dubte que l'empresari assumeix dins en el seu centre de treball la disposició de l'equipament
necessari, adequat i segur i tot el que se’n deriva, posat al servei de la capacitat productiva de
l'empresa, però és traslladable aquesta qüestió al centre de treball de la persona que desenvolupa el
seu treball a distància en el seu domicili?

Impediments oposats:
Respecte a LPRL, en aquesta no trobem un pronunciament exprés en aquest sentit. Simplement
recull una obligació genèrica en el seu ja referit article 17.
És cert que existeix normativa derivada de l'aplicació de la LPRL, que la desenvolupa des del punt de
vista tècnic, que al·ludeix a certes obligacions empresarials aplicables clarament als llocs de
teletreball, com per exemple el Reial decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització, en l’article 3.1
del qual, a col·lació de les obligacions generals de l'empresari, redacta el següent:
1. L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè la utilització pels treballadors/es d'equips
amb pantalles de visualització no supose riscos per a la seua seguretat o salut o, si això no fos
possible, perquè tals riscos es reduïsquen al mínim.
En qualsevol cas, els llocs de treball a què es refereix el present reial decret hauran de complir les
disposicions mínimes establides en el seu annex.

D'altra banda i atenent la seua no consideració de norma jurídica, l'AMET en matèria d'equips per a
l'activitat contempla el següent:
En general, l'empresari haurà de facilitar, instal·lar i encarregar-se del manteniment dels equips
necessaris per al teletreball regular, excepte si el teletraballador/a utilitza el seu propi equip.
L'empresari ha de fer-se càrrec, conformement a la legislació nacional i als convenis col·lectius,
dels costos derivats de la pèrdua o la deterioració dels equips i de les dades utilitzades pel
teletraballador/a.

Per consegüent, segons l'esmentat acord, com a criteri general correspon a l'empresa facilitar,
instal·lar i encarregar-se del manteniment dels equips necessaris per al teletreball regular, excepte si
el teletraballador/a utilitza el seu propi equip, i en aquest cas l'empresari ha de fer-se càrrec,
conformement a la legislació nacional i als convenis col·lectius, dels costos derivats de la pèrdua o la
deterioració dels equips i de les dades utilitzades per la persona teletreballadora.
És a dir, correspon a l'empresari en treballs realitzats amb regularitat cobrir els costos directes
derivats de l'activitat, concretament aquells que tenen a veure amb les comunicacions i suport tècnic
per a l'activitat.

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT AT-200202. p. 13

ANOTACIONS TÈCNIQUES DE L'INVASSAT. ROSELL, J.M. Teletreball: consideracions per al compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.

En definitiva, tot allò adés exposat confirma l'absència d'una regulació que concrete els aspectes ja
comentats. Per la qual cosa, la implicació dels agents socials en administracions, convenis, acords,
etc., adquireix especial rellevància. A continuació es recullen algunes regulacions, acords o convenis
col·lectius, referents al teletreball:
En l'àmbit de l'administració pública:
•

La Comunitat Valenciana el 14 de juliol de 2016 publica el Decret 82/2016, de 8 de juliol, del
Consell, pel qual es regula la prestació de serveis en règim de teletreball del personal empleat
públic de l'administració de la Generalitat.
Article 2. Definicions
1. Teletreball. S'entén per teletreball la modalitat de prestació dels serveis professionals de
caràcter no presencial (…)
En aquesta modalitat de prestació de servei, que tindrà caràcter voluntari per al personal
empleat públic, queden garantides les condicions exigides en matèria de prevenció de riscos
laborals, de privacitat i de protecció i confidencialitat de les dades, tot això sense perjudici dels
drets d'accés a la informació de la ciutadania previstos en la normativa vigent.
Article 8. Requisits tècnics i estructurals.
1. El personal participant haurà de comptar amb un sistema de connexió informàtica suficient i
segur al seu domicili, perquè puga exercir-hi les tasques pròpies del seu lloc de treball en
idèntiques condicions a com serien executades en el centre de treball (…)
En qualsevol cas, el personal posarà els mitjans que siguen necessaris per a garantir la
confidencialitat de l'emissió i recepció de dades, i acomplir les normes vigents sobre protecció de
dades de caràcter personal.
2. (…) l'equip informàtic necessari serà proporcionat per l'administració. El personal participant
mantindrà aquest equip informàtic en el mateix estat i amb la mateixa configuració que tenia en
el lliurament, durant tota la vigència del programa (…)
Article 9. Seguretat i salut en el treball.
1. L'òrgan competent en matèria de prevenció de riscos laborals haurà de verificar, amb caràcter
previ a l'inici del programa i mitjançant la comprovació del qüestionari emplenat per les persones
participants previst en l'annex III, que les condicions en què s'exerceixen les funcions del lloc de
treball al domicili no suposen risc per a la salut de la persona teletreballadora.
2. No obstant l'anterior, podran sol·licitar, amb caràcter voluntari, que l'òrgan competent en
matèria de prevenció de riscos laborals realitze una inspecció domiciliària a fi de comprovar les
condicions al·legades en el citat qüestionari. Les condicions del lloc de treball també podran ser
objecte de revisió i anàlisi durant tota la vigència del programa, prèvia comunicació a la persona
interessada.
3. A l'efecte de contingències professionals serà aplicable la normativa vigent en matèria
d'accidents de treball i malalties professionals.
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•

El País Basc publica el Decret 92/2012, de 29 de maig, pel qual s'aprova l'Acord sobre la
prestació del servei en la modalitat no presencial mitjançant la fórmula del teletreball pel
personal empleat públic de l'administració general de la Comunitat Autònoma d'Euskadi i els
seus organismes autònoms.
Article 2.3. Concepte de teletreball.
3. En aquesta modalitat de prestació de servei, que tindrà caràcter voluntari per a les persones
empleades públiques, quedaran garantides les condicions exigides en matèria de prevenció de
riscos laborals, de seguretat social, de privacitat i de protecció i confidencialitat de les dades.
Article 14. Equipament.
1. L'administració facilitarà els recursos següents per a l'acompliment del lloc en la modalitat de
teletreball:
– Un ordinador personal portàtil.
– Un número de telèfon IP o mòbil corporatiu.
– Accés a les aplicacions informàtiques del departament, susceptibles de ser executades
mitjançant el canal utilitzat.
2. Les persones que teletreballen aportaran una línia d'accés a Internet que complisca amb les
característiques que definisca l'administració. […]
4. Les persones que realitzen teletreball disposaran d'una línia d'atenció telefònica receptora
d'incidències sobre el servei (actual servei del CAU), dins de l'horari d'aquest. […]
Article 16. Prevenció de riscos laborals.
1. El Servei de prevenció de riscos laborals facilitarà al personal que s'aculla a la modalitat de
teletreball l'avaluació de riscos de la seua activitat, així com la formació i informació necessària
en matèria de seguretat i salut laboral per a evitar els riscos laborals o, si són inevitables,
minimitzar-los i disposar l'aplicació de les mesures preventives necessàries.
2. Així mateix, aqueix personal haurà d'acudir a una sessió formativa on se li indicarà com ha de
condicionar el seu lloc de treball fora de les dependències administratives, així com les nocions
necessàries sobre seguretat i ergonomia en els llocs de treball amb pantalles de visualització de
dades.
L'assistència a la sessió formativa tindrà caràcter obligatori i les persones empleades hauran
d'acreditar els coneixements adquirits mitjançant la prova corresponent.
3. Els empleats i empleades acollits a la modalitat de teletreball hauran d'aplicar en tot cas les
mesures previstes en la seua avaluació de riscos, així com la formació i informació facilitada pel
Servei de Prevenció, no sols a la seua activitat, sinó també al disseny del seu lloc de treball. No
obstant això, el Servei de Prevenció els proporcionarà assistència i assessorament telefònic quan
el precisen.
4. Igualment, els/les teletraballador/es podran sol·licitar al Servei de Prevenció l'examen del lloc
de treball al seu lloc de teletreball. S'accedirà a aqueixa petició quan el servei considere que és
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necessària aqueixa presència domiciliària.
En el cas que el Servei de Prevenció recomane adoptar mesures correctores al lloc de treball, serà
responsabilitat del personal teletraballador la seua implantació.

•

La Comunitat Autònoma de la Rioja publica el Decret45/2013, de 5 de desembre, pel qual es
regula la prestació del servei en la modalitat no presencial mitjançant la fórmula del
teletreball per al personal funcionari i laboral al servei de l'administració general de la
Comunitat Autònoma de la Rioja i els seus organismes autònoms.
Article 9.h) Causes de denegació
Per no adoptar l'empleat públic les mesures preventives i correctores recomanades pel Servei
de prevenció de riscos laborals o per negar-se a permetre que el seu personal efectue les seues
funcions de comprovació del compliment d'aquestes mesures.
Article 15. Serveis tècnics
1. L'Administració haurà de proveir de serveis tècnics adequats l'empleat públic teletraballador/a
perquè puga fer el treball des del seu domicili. A l’efecte, la Direcció General competent en
matèria de tecnologies de la informació i comunicació avaluarà i posarà a la disposició de cada
empleat/da les aplicacions informàtiques precises per al compliment de les tasques
encomanades, així com l'assistència tècnica necessària per a la realització del treball.
2. Els mitjans tècnics necessaris per a fer el treball des del domicili, com ara ordinador, línia
ADSL, telèfon similars seran aportats pel teletraballador/a.
Article 18. Prevenció de riscos laborals
1. El Servei de prevenció de riscos laborals facilitarà al personal que s'aculla a la modalitat de
teletreball, l'avaluació de riscos de la seua activitat, així com la informació necessària en matèria
de seguretat i salut laboral per a evitar els riscos laborals o, si són inevitables, minimitzar-los i
disposar l'aplicació de les mesures preventives necessàries.
2. Així mateix, aqueix personal haurà d'acudir a una sessió formativa on se li indicarà com ha de
condicionar el seu lloc de treball fora de les dependències administratives, així com les nocions
necessàries sobre seguretat i ergonomia en els llocs de treball amb pantalles de visualització de
dades. L'assistència a la sessió formativa tindrà caràcter obligatori i les persones empleades
hauran d'acreditar els coneixements adquirits mitjançant la prova corresponent.
3. Els empleats públics acollits a la modalitat de teletreball hauran d'aplicar en tot cas les
mesures previstes en la seua avaluació de riscos, així com la formació i informació facilitada pel
Servei de Prevenció no sols a la seua activitat, sinó també al disseny del seu lloc de treball. No
obstant això, el Servei de Prevenció els proporcionarà assistència i assessorament telefònic quan
el precisen.
4. Igualment, els empleats públics teletraballadors podran sol·licitar al Servei de Prevenció de
Riscos Labors l'examen del lloc de treball en el seu domicili particular. S'accedirà a aqueixa petició
quan el Servei considere que és necessària aqueixa presència domiciliària.
5. En el cas que el Servei de Prevenció recomane adoptar mesures correctores en el lloc de treball,
serà responsabilitat del personal teletraballador la seua implantació.
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En l'àmbit privat ens trobem amb la publicació de convenis col·lectius, entre altres:
•

Resolució de 4 d’agost de 2016, de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball i
Seguretat Social, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de teleinformàtica i
comunicacions, SAU.
Annex 2. Acord de teletreball 2016-2017 TELYCO. Acord i implantació del teletreball
8. Equips i comunicacions:
Els equips que s'empren per a la realització del teletreball podran ser tant propietat del
treballador, i en aquest cas aquest equip ha de complir tots els requisits de normalització i
certificació exigits per la legislació vigent, com de l'empresa, en tal cas no podran ser utilitzats
per a finalitats particulars.
La resolució d'incidències que tinguen relació directa amb la realització del teletreball s'assumirà
per l'empresa mitjançant l'atenció des del suport tècnic de sistemes d'Informació.
L'empleat haurà de comptar amb els serveis de telecomunicacions precisos de connectivitat per a
poder exercir, en remot, les funcions a desenvolupar per mitjà del teletreball, els quals hauran
d'estar contractats amb Telefónica.
Tots els costos associats a l'adaptació o millora de les instal·lacions domiciliàries, a les
condicions de treball i ambientals, així com les despeses d'electricitat, aigua, calefacció, etc.,
correran per compte de l'empleat.
3. Recomanacions en matèria de prevenció i salut laboral: en línies generals, els llocs de
teletreball almenys hauran de complir les condicions següents, referents als llocs de treball amb
pantalles de visualització de dades […].
Prevenció de riscos laborals i accidentabilitat.
Ergonomia: Quant a les instal·lacions i locals de les quals el treballador en mobilitat disposa, pel
fet de l'especial prestació del treball, han de complir totes les normes en matèria de prevenció
de riscos laborals en relació amb el desenvolupament de l'activitat. Així, les dimensions dels
locals de treball i les instal·lacions elèctriques han de permetre que els treballadors/es facen el
seu treball sense risc per a la seua seguretat, salut i en condicions ergonòmiques acceptables
[…].

•

Resolució de 26 de juliol de 2018, de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball,
Migracions i Seguretat Social, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general de
la indústria química.
Article 10 bis. g) Teletreball
g) Equipaments de treball: Totes les qüestions relatives als equipaments de treball,
responsabilitat i costos seran definides clarament abans d'iniciar el teletreball.
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L'empresa està encarregada de facilitar, instal·lar i mantindre els equipaments necessaris per al
teletreball regular, excepte acord pel qual s'establisca que el teletraballador/a utilitze 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 el
teletraballador/a d'un servei adequat de suport tècnic.

Conclusions:
En relació amb l'equipament i equips necessaris per al teletreball, sembla haver-hi consens en el fet
que les despeses en equipament, serveis, etc., necessaris per al desenvolupament de l'activitat al
domicili del teletraballador/a siguen assumides de forma compartida entre treballador i empresa,
encara que segons el cas es mostren diferències entre ells. En algunes ocasions l'administració o
empresa facilita més recursos al treballador que, en unes altres, com s'ha vist en l'exposat
anteriorment, per aquest motiu la persona teletreballadora segons per a qui treballe haurà d'assumir
més o menys despeses econòmiques.
En suma, amb la intenció de previndre que administracions o empreses traslladen als i les
teletreballadors/es despeses productives que no hagen de suportar, s'apel·la a una inevitable
reforma normativa que aborde els aspectes exposats en un marc comú, garantint les mateixes
condicions per a tot el personal teletraballador, independentment de l'administració o empreses per
a la qual exercisquen el seu treball, sense perjudici que aquest marc puga ser millorat i perfeccionat a
través de convenis col·lectius.
Respecte a les mesures de prevenció i protecció amb les quals ha de comptar el/la teletreballador/a
segons normativa d'administracions o convenis col·lectius d'empreses vistes anteriorment, s'observa
que són abordades amb més o menys pretensió. Per exemple:
•

La Comunitat Valenciana en l'article 2.1 Definicions, del Decret 82/2016, exposa respecte a la
definició de teletreball:
[…] queden garantides les condicions exigides en matèria de prevenció de riscos laborals […].

Igualment l'article 9. Seguretat i salut en el treball, cita:
L'òrgan competent en matèria de prevenció de riscos laborals haurà de verificar, amb caràcter
previ a l'inici del programa i mitjançant la comprovació del qüestionari emplenat per les
persones participants previst en l'annex III, que les condicions en què s'exerceixen les funcions
del lloc de treball en el domicili no suposen risc per a la salut de la persona teletreballadora.

Donant l'opció al treballador/a de sol·licitar la inspecció i comprovació domiciliària per part
d'òrgan competent de les condicions al·legades en el citat qüestionari, així com la possibilitat
de ser revisades i analitzades durant tota la vigència del programa, prèvia comunicació a la
persona interessada.
D'altra banda l'annex III “Qüestionari d'autoavaluació. Prevenció de riscos laborals i
seguretat al lloc de treball”, comprén qüestions sobre mesures de prevenció i protecció en
relació amb la seguretat i salut en el treball.
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No obstant això, després de les qüestions exposades, cal assenyalar que no es concreta de
manera específica l'exoneració del cost econòmic al treballador/a de les mesures de
prevenció i protecció esmentades.
•

Les comunitats del País Basc, en l'article 16 “prevenció de riscos laborals”, del Decret 92/2012,
i de la Rioja, en l'article 18 “prevenció de riscos laborals”, del Decret 45/2013, ambdues
inclouen per part del Servei de prevenció de riscos laborals, facilitar al personal que s'aculla a
la modalitat de teletreball, entre altres:
[…] disposar l'aplicació de les mesures preventives necessàries.

I aplicar per part dels empleats acollits a la modalitat de teletreball:
[…] les mesures preventives previstes en la seua avaluació de riscos […].

A més, el decret del País Basc en el seu article 2 “Concepte de teletreball”, afig:
[…] quedaran garantides les condicions exigides en matèria de prevenció de riscos laborals […].

De la mateixa manera la Rioja en el seu article 9.h) “Causes de denegació”, inclou entre
altres:
Per no adoptar l'empleat públic les mesures preventives i correctores recomanades pel Servei
de prevenció de riscos laborals o per negar-se a permetre que el seu personal efectue les seues
funcions de comprovació del compliment d'aquestes mesures.

No obstant això, en cap dels citats articles dels dos decrets es pronuncien amb exactitud sobre qui
assumeix els costos econòmics derivats de les mesures de prevenció i protecció en qüestió de
seguretat i salut en relació amb el personal teletraballador.
En relació amb les publicacions de convenis col·lectius adés vistes:
•

Resolució de 4 d’agost de 2016, de la Direcció General d e Treball del Ministeri de Treball i
Seguretat Social, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de teleinformàtica i
comunicacions, SAU.
En el seu annex 2 “Acord de Teletreball 2016-2017 TELYCO”, s'adverteixen entre altres,
l'apartat 3 “Recomanacions en matèria de prevenció i salut laboral”, que cita:
En línies generals, els llocs de teletreball almenys hauran de complir les condicions següents,
referents als llocs de treball amb pantalles de visualització de dades […].

Igualment afig:
[…] en matèria de seguretat i salut laboral i de prevenció de riscos laborals, queda expressament
autoritzada Telyco perquè mitjançant els tècnics i/o delegats de prevenció puga accedir al
domicili adés assenyalat per a les comprovacions que estime oportunes […].
Periòdicament es realitzaran estudis i controls de salut per a determinar la incidència d'aquesta
modalitat en la salut laboral, informant la representació dels treballadors/es de la seua evolució.
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A més es prendran en consideració les possibles recomanacions derivades de les directives
europees en aquesta matèria. Totes dues parts es comprometen a estudiar i definir les
implicacions del teletreball en matèria de prevenció de riscos, dins del marc legal i en el si de la
Comissió de teletreball per al desenvolupament de la Llei de prevenció de riscos laborals.

L'apartat de prevenció de riscos laborals i accidentabilitat. Inclou:
Ergonomia: Quant a les instal·lacions i locals de les quals el treballador en mobilitat disposa, pel
fet de l'especial prestació del treball, han de complir totes les normes en matèria de prevenció
de riscos laborals en relació amb el desenvolupament de l'activitat. Així, les dimensions dels
locals de treball i les instal·lacions elèctriques han de permetre que els treballadors/es facen el
seu treball sense risc per a la seua seguretat, salut i en condicions ergonòmiques acceptables.
Recomanacions: A continuació s'esmenten algunes de les condicions que han de complir els llocs
de treball amb pantalla de visualització de dades, les més importants, per a ser considerats
ergonòmics i no perjudicials per a la salut […].

•

Resolució de 26 de juliol de 2018, de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball,
Migracions i Seguretat Social, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general de
la indústria química.
L'article 10 bis.g) “Teletreball”, inclou l'apartat “Condicions de seguretat”, on cita entre altres
qüestions:
L'empresa és responsable de la protecció de la salut i seguretat laboral del teletraballador/a.
L'empresa informarà el teletraballador/a 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
teletraballador/a aplicarà correctament aquestes polítiques de seguretat en el treball.
El desenvolupament del teletreball al domicili del treballador només serà possible quan aquest
espai resulte adequat a les exigències de seguretat i salut en el treball.
L'empresa ha d'adoptar mesures per a previndre l'aïllament del teletraballador/a en relació amb
els altres treballadors/es de l'empresa […]

En suma, segons els apartats exposats de l'annex 2 “Acord de teletreball 2016-2017 TELYCO”,
o els aspectes vistos en l'apartat de condicions de seguretat de l'article 10 bis. g) Teletreball,
s'aprecien diferències pel que fa al pronunciament específic respecte a l'aplicació de totes les
mesures de prevenció i protecció derivades de l'avaluació de riscos als llocs de treball,
desenvolupades a través de la modalitat del teletreball. Per exemple, el Conveni col·lectiu
general de la indústria química, al·ludeix directament a les mesures per a previndre
l'aïllament del teletraballador/a en relació amb els altres treballadors/es de l'empresa, perill
de summa importància en la modalitat desenvolupada a través del teletreball. De la mateixa
manera, no s'aprecia un pronunciament concret sobre l'obligació d'assumpció dels costos
derivats de les mesures citades per part de l'empresa.
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A la vista de tot allò adés exposat, sembla necessari fer reformes legislatives i reglamentàries que
contemplen, entre altres possibles:
1.

La inclusió dels adequats aspectes preventius, així com la inclusió de totes les mesures de
prevenció i protecció derivades de l'avaluació de riscos, amb les quals ha de comptar la
persona teletreballadora.

2. El cost econòmic dels esmentats mitjans no han de ser assumit pel teletreballador/a,
sinó per l'empresari; en aquest sentit la LPRL no deixa dubtes sobre aquest tema,
eximint el treballador/a del cost de les mesures relatives a la seguretat i salut en el
treball. Article 14 de la LPRL a propòsit del dret de la protecció enfront dels riscos
laborals:
1. Els treballadors/es tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el
treball.
El citat dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels
treballadors/es enfront dels riscos laborals […]
2. En compliment del deure de protecció, l'empresari haurà de garantir la seguretat i la salut
dels treballadors/es al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball […]
5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà de recaure de cap
manera sobre els treballadors/es.

Quina informació i formació preventiva ha de proporcionar-se al treballador a distància?
Des del punt de vista legal l'article 18 de la LPRL en relació amb la informació dels treballadors/es,
recull el següent:
[…] l'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors/es reben totes les
informacions necessàries en relació amb:
a) Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors/es al treball, tant aquells que afecten
l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció.
b) Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos assenyalats en l'apartat
anterior.
c) Les mesures adoptades de conformitat amb el que es disposa en l'article 20 de la present llei
[…]

Igualment l’article 19 de la LPRL, relatiu a la formació dels treballadors/es, assenyala:
[…] l'empresari haurà de garantir que cada treballador/a reba una formació teòrica i pràctica,
suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seua contractació,
qualsevol que en siga la modalitat o durada, com quan es produïsquen canvis en les funcions que
exercisca o s'introduïsquen noves tecnologies o canvis en els equips de treball.
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La formació haurà d'estar centrada específicament en el lloc de treball o funció de cada
treballador/a […]

L'AMET, en matèria de formació dels treballadors, indica:
Els teletraballador/es tenen el mateix accés a la formació i a les possibilitats de carrera
professional que treballadors/es similars que fan la seua tasca en els locals de l'empresari, i estan
subjectes a les mateixes polítiques d'avaluació que els altres treballadors/es. Els
teletraballador/es rebran una formació apropiada, centrada en els equips tècnics posats a la seua
disposició i en les característiques d'aqueixa forma d'organització del treball.

En aquest, s’hi detecta que s'al·ludeix a formació centrada en els equips tècnics posats a la seua
disposició i no es fa una referència expressa a la formació preventiva.
A fi d'aproximar-nos a la consideració pel que fa a la formació i informació per part de certes
administracions o empreses, comentem els casos exposats en el punt anterior en aquests aspectes.
•

La Comunitat Valenciana en el Decret 82/2016, assenyala els articles següents:
Article 2. Definicions
1. Teletreball […]
En aquesta modalitat de prestació de servei, que tindrà caràcter voluntari per al personal
empleat públic, queden garantides les condicions exigides en matèria de prevenció de riscos
laborals […].
Article 10. Formació:
El personal seleccionat realitzarà un curs de formació específic sobre aspectes essencials per a
l'adequat desenvolupament del programa i la prestació del treball sota aquesta modalitat, com
ara seguretat informàtica, seguretat i higiene en el treball […].

En els articles assenyalats, el número deu al·ludeix de manera directa a una formació
específica sobre seguretat i higiene en el treball, mentre que el número dos, en la definició de
teletreball, inclou de manera genèrica el fet que les condicions exigides en matèria de
prevenció de riscos laborals queden garantides.
Respecte a la informació en matèria preventiva que ha de facilitar-se a les persones
teletreballadores, en el seu annex IV fa referència al curs de formació, així com als objectius
generals de donar a conéixer entre altres els riscos associats al treball de caràcter
administratiu que es desenvolupen al seu domicili:
Annex IV
Curs de formació per al personal empleat públic […]
Objectius generals i destinataris
Preparar el personal empleat públic que participe en el programa pilot de teletreball, perquè en
coneguen els elements i requisits essencials, així com perquè sàpien quins són els riscos associats
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al treball de caràcter administratiu que desenvolupen al seu domicili i puguen adoptar les
mesures preventives pertinents.

•

El País Basc, en l'article 16.1 Prevenció de riscos laborals del Decret 92/2012, cita
expressament la formació i informació en matèria de seguretat i salut laboral que ha de
facilitar-se al personal que s'aculla a la modalitat preventiva de teletreball.
Article 16.1. Prevenció de riscos laborals.
1. El Servei de prevenció de riscos laborals facilitarà al personal que s'aculla a la modalitat de
teletreball l'avaluació de riscos de la seua activitat, així com la formació i informació necessària
en matèria de seguretat i salut laboral per a evitar els riscos laborals o, si són inevitables,
minimitzar-los i disposar l'aplicació de les mesures preventives necessàries.

•

La Comunitat Autònoma de la Rioja en l'article 18 Prevenció de riscos laborals, del
Decret45/2013, esmenta formació i informació facilitada al personal teletraballador per part
del Servei de Prevenció.
Article 18. Prevenció de riscos laborals
1. El Servei de prevenció de riscos laborals facilitarà al personal que s'aculla a la modalitat de
teletreball, l'avaluació de riscos de la seua activitat, així com la informació necessària en matèria
de seguretat i salut laboral per a evitar els riscos laborals o, si són inevitables, minimitzar-los i
disposar l'aplicació de les mesures preventives necessàries.
2. Així mateix, aqueix personal haurà d'acudir a una sessió formativa en què se li indicarà com ha
de condicionar el seu lloc de treball fora de les dependències administratives, així com les
nocions necessàries sobre seguretat i ergonomia als llocs de treball amb pantalles de
visualització de dades. L'assistència a la sessió formativa tindrà caràcter obligatori i les persones
empleades hauran d'acreditar els coneixements adquirits mitjançant la prova corresponent.
3. Els empleats públics acollits a la modalitat de teletreball hauran d'aplicar en tot cas les
mesures previstes en la seua avaluació de riscos, així com la formació i informació facilitada pel
Servei de Prevenció no sols a la seua activitat, sinó també al disseny del seu lloc de treball. No
obstant això, el Servei de Prevenció els proporcionarà assistència i assessorament telefònic quan
el precisen. (…)

Respecte als convenis col·lectius d'empresa adés vistos:
•

Resolució de 4 d’agost de 2016, de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball i
Seguretat Social, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu de teleinformàtica i
comunicacions, SAU. S'observen recomanacions en matèria de prevenció i salut laboral,
formació en aspectes concrets, etc.
L'annex 2 “Acord de eletreball 2016-2017 TELYCO. Acord d’implantació del teletreball”, recull
entre altres:
6. Formació: Rebran una formació adequada i específica sobre les característiques d'aquesta
forma d'organització laboral.
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3. Recomanacions en matèria de prevenció i salut laboral: En línies generals, els llocs de
teletreball almenys hauran de complir les condicions següents referents als llocs de treball amb
pantalles de visualització de dades: (…)
10. A fi d'eliminar el risc elèctric, es prendran una sèrie de precaucions elementals com ara (…)
Periòdicament es realitzaran estudis i controls de salut per a determinar la incidència d'aquesta
modalitat en la salut laboral, informant representació dels treballadors/es de la seua evolució.
A més, es prendran en consideració les possibles recomanacions derivades de les directives
europees en aquesta matèria. Totes dues parts es comprometen d’estudiar i definir les
implicacions del teletreball en matèria de prevenció de riscos, dins del marc legal i en el si de la
Comissió de teletreball per al desenvolupament de la Llei de prevenció de riscos laborals.
1.

Formació: El teletreball no ha de suposar menyscapte de la seua formació, i a més ha de
potenciar-se una formació específica en aquesta matèria, tant per als teletraballador/es,
(…)
L'objectiu d'aquest Pla formatiu seria garantir una formació adequada i de qualitat que
facilite i capacite l'empleat per a l'ús de les eines bàsiques del teletraballador/a, fent
especial èmfasi en (…) i en les qüestions psicosocials precises per a una correcta
adequació al nou entorn laboral.

•

Resolució de 26 de juliol de 2018, de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball,
Migracions i Seguretat Social, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general de
la indústria química.
L'article 10 bis.g) Teletreball, inclou l'apartat c “Dret d'informació”, on al·ludeix a la
informació que ha de facilitar-se als treballadors/es sobre les condicions de seguretat i salut
laboral en què haja de prestar-se el teletreball.
c) Dret d'informació: [...]
L'empresa facilitarà als teletraballador/es i als representants dels treballadors/es, informació
sobre les condicions de seguretat i salut laboral en què haja de prestar-se el teletreball.

De la mateixa manera, en el punt e “Condicions de seguretat”, s'inclou la informació que ha
de facilitar-se al teletraballador/a especialment sobre les exigències relatives a les pantalles
de dades:
e) Condicions de seguretat: L'empresa és responsable de la protecció de la salut i seguretat
laboral del teletraballador/a.
L'empresa informarà el teletraballador/a 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
teletraballador/a aplicarà correctament aquestes polítiques de seguretat en el treball.

En suma, de tot l'exposat es desprenen diverses maneres d'abordar la informació i formació de les
persones teletreballadores, sent desitjable en les qüestions adés vistes certa uniformitat de criteris,
en nom de futures reformes legislatives o millores incorporades en convenis col·lectius. Es
plantegen, entre altres, les mesures següents:
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Mesures proposades:
1. La garantia per part de l'empresari que la persona treballadora reba una formació i informació
adequada sobre els riscos derivats del lloc de treball, prestant una especial i expressa atenció a
les seues particularitats i riscos específics com són els trastorns musculoesquelètics, fadiga visual
i fadiga mental, el perill d'aïllament, els riscos psicosocials derivats de l'ús de les noves
tecnologies de comunicació i informació, així com les mesures de prevenció i protecció derivades
d'aquests.
Convé emfatitzar en la importància que suposa la implicació que ha d'assumir la persona que
exerceix la seua labor a distància en la cura de la seua seguretat i salut, l'obligació de la qual
recull l'article 29 de la LPRL.
2. La informació facilitada ha de contemplar el resultat de les avaluacions de riscos i les possibles
mesures preventives, així com indicacions respecte a l'organització de la vigilància de la salut.
3. L'altre gran pilar és la deguda formació impartida en línia o físicament presencial segons el cas,
teòrica i pràctica, suficient i adequada, impartida prèviament a l'inici dels treballs, actualitzant-se
quan es produïsquen canvis en les funcions que exercisca o s'introduïsquen noves tecnologies o
canvis en els equips de treball, i el seu cost no recaurà en cap cas sobre els treballadors/es.
4. Es recomana establir canals de comunicació entre la persona teletreballadora i el servei de
prevenció, amb la finalitat de reforçar temes de suport i assessorament tècnic.

Finalment, cal recordar que l'article 19 de la LPRL eximeix el treballador/a del cost de la seua
formació en matèria de seguretat i salut en el treball:
La formació es podrà impartir per l'empresa mitjançant mitjans propis o concertant-la amb
serveis aliens, i el seu cost no recaurà en cap cas sobre els treballadors/es.

Quin paper juga la vigilància de la salut en el treball exercit a distància?
Amb relació a aquesta qüestió, hem de recordar els termes següents:
De l'activitat laboral desenvolupada a distància resulten entre altres riscos, els trastorns
musculoesquelètics, la fadiga visual i fadiga mental, el perill d'aïllament, així com els riscos
psicosocials derivats de l'ús de les noves tecnologies de comunicació i informació.
La rellevant implicació per part del treballador/a, més la dificultat que li suposa el compliment d'una
convenient seguretat i salut en el treball desenvolupada en la seua residència particular, és un dels
problemes que deriven de l'activitat, tot ocasionant una potencial pèrdua de control preventiu de la
situació per part de l'empresari.
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D'acord amb l'exposat, la rellevància de la vigilància de la salut en l'activitat que ens ocupa pot
traduir-se en un indicador molt important de control de les condicions laborals en matèria de
prevenció de riscos laborals.

Quin és el marc legal actual?
La vigilància de la salut ha de ser efectuada d'acord amb les disposicions de caràcter general
contingudes en l'article 22 de la LPRL i article 37.3 del Reglament dels serveis de prevenció (RSP,
d'ara endavant).
•

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Article 22: Vigilància de la
salut.
1. L'empresari garantirà als treballadors/es al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de
salut en funció dels riscos inherents al treball (…)

Respecte de la normativa reglamentària derivada de la LPRL que, per les característiques de
l'activitat, resulten d'aplicació, tenim entre altres:
•

Reial decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives
al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

•

Reial decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors/es contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics.

En tots dos casos al·ludeixen a la particularitat dels riscos:
•

Article 4 del Reial decret 488/1997: Vigilància de la salut.
1. L'empresari garantirà el dret dels treballadors/es a una vigilància adequada de la seua salut,
tenint en compte en particular els riscos per a la vista i els problemes físics i de càrrega mental, el
possible efecte afegit o combinat d'aquests, i l'eventual patologia acompanyant (…)

•

Article 10 del Reial decret 299/2016: Vigilància de la salut.
1. L'empresari garantirà una adequada vigilància de la salut dels treballadors/es en funció dels
riscos inherents al treball amb exposició a camps electromagnètics, tal com es contempla en
l'article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, amb la finalitat de previndre i diagnosticar al més
prompte possible qualsevol efecte advers per a la salut del treballador/a, derivat de l'exposició a
camps electromagnètics (…)

En relació amb la sensibilitat observada en aquest tema en la majoria dels acords de les diferents
administracions, quant a teletreball o acords o convenis col·lectius com els comentats en punts
anteriors, s'aprecien mancances i aspectes molt millorables.
No obstant això, prenent com a base l'exposat i des d'una perspectiva crítica, situant la vigilància de
la salut com un ineludible indicador de control de les condicions laborals en matèria de prevenció de
riscos laborals, escau proposar les mesures següents.

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT AT-200202. p. 26

ANOTACIONS TÈCNIQUES DE L'INVASSAT. ROSELL, J.M. Teletreball: consideracions per al compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Mesures plantejades:
1. Garantia per part de l’empresari del dret dels treballadors/es a una vigilància adequada de la seua
salut, tenint en compte tots els riscos i en particular aquells que es deriven del teletreball.
2. La vigilància de la salut de les persones treballadores ha d'estar inclosa en el programa o
planificació de la vigilància de la salut dels treballadors/es de l'empresa, i complir amb els
protocols establits per l'autoritat sanitària.
3. Adoptar la utilització d'Indicadors de Risc com a instrument per a la detecció del possible dany
que pogueren estar produint les condicions de treball sobre la salut del personal teletraballador.
Aquests podrien ser entre altres:
-

Registres d'accidents de treball.

-

Registre de malalties professionals.

-

Resultats de vigilància de la salut col·lectiva.

-

Estudi d'absentisme.

-

Qüestionari sobre dany percebut.

5. OBLIGACIONS DE LA PERSONA TELETREBALLADORA
En aquesta matèria recordar com la LPRL en el seu article 29 recull expressament les obligacions dels
treballadors/es en matèria de prevenció de riscos laborals:
Vetlar, segons les seues possibilitats i mitjançant el compliment de les mesures de prevenció que
en cada cas siguen adoptades, per la seua pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles
altres persones a les quals puga afectar la seua activitat professional, a causa dels seus actes i
omissions en el treball, de conformitat amb la seua formació i les instruccions de l'empresari.
Conformement a la seua formació i seguint les instruccions de l'empresari, hauran de:
6. Cooperar amb l'empresari perquè aquest puga garantir unes condicions de treball que siguen
segures i no comporten riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors/es.

És important destacar el caràcter que adquireix la implicació per part de la persona treballadora i la
dificultat afegida que suposa el compliment d'unes adequades mesures de seguretat i salut en el
treball dut a terme en la seua residència particular, així com la consegüent pèrdua de control
preventiu per part de l'empresari derivada de l'activitat desenvolupada a distància.
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Mesures plantejades:
1.

Referent a la formació reforçar els coneixements impartits per mitjà de proves valoratives que en
garantisquen l'assimilació.

2. Respecte a l'adopció de les mesures preventives derivades de l'avaluació de riscos, assenyalar la
responsabilitat de la persona teletreballadora quant a la implantació d'aquestes. Establint
instruments de control que permeten assegurar la convenient aplicació dels mateix s, entre
altres es proposen:
-

Qüestionaris sobre la valoració en l'aplicació de les mesures correctores.

-

Implantació de protocols específics.
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