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L’entrada en vigor de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a 
distància, precedida pel Reial decret llei 28/2020, de 22 de setem-
bre, de treball a distància, té com a objectiu, de manera general, 
proporcionar una resposta equilibrada entre les necessitats que ge-
neren les empreses i les noves formes de prestació del treball per 
part dels treballadors. Aquesta Llei ha establert el marc normatiu 
per a la regulació, entre d’altres, de l’objecte d’aquest projecte que 
és el teletreball, que s’entén com «aquell treball a distància que es 
duu a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes 
informàtics, telemàtics i de telecomunicació».

A aquest fet s’hi ha unit la situació actual per la qual passen les 
empreses pel que fa als canvis organitzatius i actitudinals que han 
hagut d’assumir els últims temps. La COVID-19 ha precipitat la trans-
formació de treballadors presencials en teletreballadors i ha gene-
rat la necessitat de definir eines que permetin, a totes dues parts, el 
desenvolupament dels seus drets i obligacions legalment establerts 
i, en particular, en relació amb la cura de la seguretat i salut dels tre-
balladors en l’activitat que desenvolupen.

Aquesta nova situació ens ha fet canviar la manera de plantejar 
nous models d’organització i acompliment de les tasques, i un dels 
aspectes més destacables és la instauració del teletreball com a so-
lució global, sobrevinguda en un primer moment, però que s’està 
consolidant com a solució i situació de futur.

Per tot això, cal desenvolupar metodologies que siguin àgils i es 
puguin aplicar fàcilment, que facilitin als recursos designats per al 
desenvolupament de la prevenció dins de l’empresa, sense tenir en 
compte l’organització d’aquests, l’avaluació efectiva dels riscos del 
lloc de treball, atès que aquesta ha passat de dur-se a terme per 
lloc de treball a ser totalment personalitzada a causa de les infinites 
variants que hi pot haver en l’espai de treball situat al domicili del 
treballador. A tot això cal afegir-hi que no sempre serà possible que 
un tècnic especialitzat efectuï la identificació dels riscos del lloc de 
treball, per la qual cosa s’evidencia la necessitat de definir un mèto-
de de treball que resolgui aquesta situació.

Introducció
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L’objectiu general d’aquesta guia és desenvolupar una metodo-
logia de gestió dels riscos laborals associats a la tasca del lloc de te-
letreballador que integri la participació de l’empresa, del treballa-
dor i del servei de prevenció en un mateix ecosistema i que permeti 
aconseguir la identificació dels riscos existents en l’entorn labo-
ral-domiciliari, a fi de disposar de la possibilitat de proposar les me-
sures preventives pertinents per eliminar o controlar els riscos iden-
tificats.

La metodologia ha de ser fiable i donar resposta als requisits de 
la normativa en matèria de teletreball.

Objectius de la guia
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La Guia s’adreça a:

  Empresaris, tant de microempreses com de pimes i grans empreses. 
  Administracions públiques.
  Serveis de prevenció, tant propis com aliens.
   Departaments de recursos humans de les empreses.
  Metges especialistes en medicina del treball.

Destinataris
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Definició de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància:

Treball a distància: és la forma d’organització del treball o 
de realització de l’activitat laboral d’acord amb la qual 
aquesta activitat es presta en el domicili de la persona tre-
balladora o en el lloc que aquesta persona triï, durant tota la 
jornada o una part de la jornada, amb caràcter regular.

Teletreball: el treball a distància que es duu a terme mitjan-
çant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informà-
tics, telemàtics i de telecomunicació.

Aquest treball no és de caràcter puntual sinó regular. La llei en-
tén com a regular el treball que es presta a distància, en un període 
de referència de tres mesos, un mínim del 30 % de la jornada o el 
percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del 
contracte de treball.

Característiques del teletreball
  És una tipologia específica de treball a distància.
  Es duu a terme en el domicili de la persona treballadora o en el 

lloc que aquesta persona triï.

  Implica l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació.
  Té lloc en el marc d’un contracte o d’una relació laboral.
  És de caràcter voluntari i reversible.
  Ha d’acordar-se per escrit entre l’empresa i la persona treballa-

dora, mitjançant un acord amb uns continguts mínims.
  Implica la igualtat de drets de les persones teletreballadores en re-

lació amb les que desenvolupen l’activitat en l’establiment de l’em-
presa, incloent-hi retribució, estabilitat en l’ocupació, temps de tre-
ball, el dret a la formació i la promoció professional o el ple exercici 
dels seus drets col·lectius, així com la igualtat de gènere i l’aplicació 
de mesures contra l’assetjament sexual, assetjament per raó de 
sexe, assetjament per causa discriminatòria i assetjament laboral.

  La responsabilitat en la seguretat i la salut de la persona teletre-
balladora correspon a l’empresari.

  La gestió de l’organització del treball correspon a la persona te-
letreballadora.

  L’empresa ha de garantir la dotació i el manteniment adequat de 
tots els mitjans, equips i eines necessaris per al desenvolupament 
de l’activitat. En el cas de persones treballadores amb discapaci-
tat, l’empresa ha de garantir que aquests mitjans, equips i eines, 
inclosos els digitals, siguin accessibles universalment.

  Té restriccions en el cas de persones treballadores menors i amb 
contractes formatius.

Definició i característiques de teletreball
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Els drets de les persones treballadores a la prevenció de riscos 
laborals s’estableixen en la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a 
distància:

Article 15.  Aplicació de la normativa preventiva en el treball a 
distància.

Les persones que treballen a distància tenen dret a una protec-
ció adequada en matèria de seguretat i salut en el treball, de 
conformitat amb el que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novem-
bre, de prevenció de riscos laborals, i la normativa de desenvo-
lupament.

Article 16. Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva.
 1.  L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva 

del treball a distància han de tenir en compte els riscos ca-
racterístics d’aquesta modalitat de treball, parant atenció 
als factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius i d’acces-
sibilitat de l’entorn laboral efectiu. En particular, cal tenir en 
compte la distribució de la jornada, els temps de disponibili-
tat i la garantia de descansos i desconnexions al llarg de la 
jornada.

       L’avaluació de riscos només s’ha de fer a la zona habili-
tada per a la prestació de serveis, i no s’ha d’estendre a la 

resta de zones de l’habitatge o del lloc que s’hagi triat per al 
desenvolupament del treball a distància.

 2.  Cal que l’empresa obtingui tota la informació sobre els riscos 
a què s’exposa la persona que treballa a distància mitjan-
çant una metodologia que ofereixi confiança pel que fa als 
resultats, i ha de preveure les mesures de protecció que si-
guin més adients en cada cas.

       Si l’obtenció d’aquesta informació exigeix la visita de qui 
tingui competències en matèria preventiva al lloc en el qual, 
d’acord amb el que recull l’acord al qual fa referència l’arti-
cle 7, es desenvolupa el treball a distància, cal emetre un in-
forme escrit que justifiqui aquest extrem que s’ha de lliurar a 
la persona treballadora i a les delegades i delegats de pre-
venció.

       Aquesta visita ha de requerir, en qualsevol cas, el permís 
de la persona treballadora, ja que es tracta del seu domicili 
o del d’una tercera persona física.

       Si no es concedeix aquest permís, el desenvolupament 
de l’activitat preventiva per part de l’empresa pot tenir lloc 
segons la determinació dels riscos que es derivin de la infor-
mació que s’obtingui de la persona treballadora, d’acord 
amb les instruccions del servei de prevenció.

Drets de les persones treballadores a la prevenció de riscos laborals



6. Àmbit d’aplicació

6. Àmbit d’aplicació



16

Aquesta guia s’ha d’aplicar:

  Només a la part de la jornada de treball que es faci mitjançant la modalitat de teletreball.
   No s’hi inclouen els desplaçaments.
   L’avaluació de riscos només ha d’arribar a la zona habilitada per a la prestació de serveis.

Àmbit d’aplicació
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7.1. Normativa europea
  Acord marc europeu sobre teletreball de 16 de juliol de 2002.

7.2. Normativa estatal
  Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.
  Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància.

Aquesta normativa no s’aplica al personal de les administra- 
cions públiques.

7.3.  Normativa de les administracions públiques

7.3.1. Àmbit estatal
  Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents 

en matèria de teletreball en les administracions públiques i de re-
cursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la 
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

7.3.2. Per comunitats autònomes
  Andalusia: Resolució de 28 de gener de 2021, de la Secretaria 

General per a l’Administració Pública, per la qual s’aprova i orde-
na la publicació del Pacte de la Mesa General de Negociació Co-
muna del Personal Funcionari, Estatutari i Laboral de l’Adminis-
tració de la Junta d’Andalusia, de 26 de gener de 2021, que 
modifica l’apartat cinquè del Pacte de 14 de setembre de 2020, 
pel qual s’aprova el protocol de mesures organitzatives per a 
l’aplicació temporal del règim de treball no presencial en el marc 
de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

  Aragó: Ordre HAP/320/2021, de 31 de març, la qual regula la 
modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball en l’Ad-
ministració General de la Comunitat Autònoma d’Aragó i els seus 
organismes públics. 

  Astúries: Projecte de decret pel qual es regula el teletreball com a 
modalitat de prestació de serveis a distància a l’Administració del 
Principat d’Astúries, els seus organismes i ens públics (en fase de 
consulta).

  Balears: Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la mo-
dalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball en l’Adminis-
tració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

  Canàries: --
  Cantàbria: Decret pel qual es regula la prestació de serveis en la 

Normativa de referència
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modalitat no presencial mitjançant teletreball o treball a distància 
en l’Administració General de la Comunitat Autònoma de Cantà-
bria (en fase de consulta). 

  Castella-la Manxa: Decret 65/2021, d’1 de juny, pel qual es regu-
la la prestació de serveis en règim de teletreball en l’Administra-
ció de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.

  Castella i Lleó: Decret 16/2018, de 7 de juny, pel qual es regula la 
modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball en l’Ad-
ministració de la Comunitat de Castella i Lleó. 

   Catalunya: Decret 77/2020, de 4 d’agost, pel qual es regula la 
prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els 
seus organismes autònoms. 

  Comunitat Valenciana: Decret 49/2021, d’1 d’abril, del Consell, 
de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de ser-
veis del personal empleat públic de l’Administració de la Genera-
litat. 

  Extremadura: Decret 1/2018, de 10 de gener, pel qual es regula la 
prestació del servei en la modalitat no presencial, mitjançant la 
fórmula del teletreball, en l’Administració de la Comunitat Autò-
noma d’Extremadura. 

  Galícia: Ordre de 20 de desembre de 2013, conjunta de la Vice-
presidència i Conselleria de Presidència, administracions públi-
ques i Justícia i de la Conselleria d’Hisenda, per la qual es regulen 
l’acreditació, la jornada i l’horari de treball, la flexibilitat horària i 

el teletreball dels empleats públics en l’àmbit de l’Administració 
general i del sector públic de la Comunitat Autònoma de Galícia. 
Ordre de 14 de desembre de 2020 per la qual es publica l’Acord 
sobre la prestació de serveis en la modalitat de teletreball en 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de Galícia. 

  La Rioja: Decret 45/2021, de 28 de juliol, pel qual es regula el te-
letreball per al personal funcionari i laboral al servei de l’Adminis-
tració General de la Comunitat Autònoma de La Rioja i els seus 
Organismes Autònoms, Butlletí Oficial de La Rioja. 

  Madrid: Decret 79/2020, de 16 de setembre, del Consell de Go-
vern, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis en rè-
gim de teletreball en l’Administració de la Comunitat de Madrid. 

  Múrcia: Resolució de 2 de juliol de 2021 de la Secretaria General 
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Digital, per 
la qual es disposa la publicació en el Butlletí Oficial de la Regió de 
Múrcia del Pacte de la Mesa Sectorial d’Administració i Serveis de 
25 juny de 2021, sobre desenvolupament del teletreball. 

  Navarra: Projecte de Decret Foral pel qual es regula la prestació 
del servei en la modalitat de teletreball per al personal al servei 
de l’Administració de la Comunitat Foral de Navarra i els seus or-
ganismes autònoms (en fase de consulta prèvia el 22/10/2021). 

  País Basc: --
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La gestió dels riscos vinculats al teletreball és un procés conjunt que 
han de dur a terme entre la persona teletreballadora i el servei de 
prevenció de l’empresa, ja sigui propi o aliè.

El procés comprèn les fases següents:

Gestió de riscos vinculats al teletreball
Tr

eb
a

lla
d

or
Se

rv
ei

 d
e 

p
re

ve
nc

ió

Identificació de riscos
(qüestionari)

Revisió de la 
identificació

de riscos

Identificació
i planificació
de mesures
preventives

Seguiment i control
de l’eficàcia de

mesures preventives
Avaluació de riscos

Identificació de
possibles estudis

específics

Realització de
possibles estudis

específics

Aplicació de 
mesures

preventives
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8.1. Avaluació dels riscos vinculats al teletreball

8.1.1. Quins llocs s’han d’avaluar?
En principi, han d’avaluar-se els riscos associats al teletreball per a 
totes les persones teletreballadores que hagin signat un acord de 
treball a distància amb l’empresa. Perquè es consideri teletreball, 
ha de ser un treball regular, és a dir, en un període de referència de 
tres mesos, un mínim del 30 % de la jornada o el percentatge pro-
porcional equivalent en funció de la durada del contracte de tre-
ball.

El servei de prevenció de l’empresa, ja sigui propi o aliè, ha de 
disposar de la relació de totes les persones teletreballadores, que el 
departament de recursos humans o l’empresari han d’actualitzar 
permanentment.

8.1.2. Factors de risc que cal considerar
Tal com s’exigeix en la normativa, pel que fa als riscos que cal con-
siderar per a l’avaluació, s’ha de tenir en compte el següent:

   S’ha de parar atenció als factors psicosocials, ergonòmics i orga-
nitzatius i d’accessibilitat de l’entorn laboral efectiu. En particular, 
cal tenir en compte la distribució de la jornada, els temps de dis-
ponibilitat i la garantia de descansos i desconnexions al llarg de la 
jornada.

   La normativa només ha d’arribar a la zona habilitada per a la 

prestació de serveis, i no s’ha d’estendre a la resta de zones de 
l’habitatge o del lloc que s’hagi triat per al desenvolupament del 
treball a distància.

   Tota la informació sobre els riscos a què està exposada la persona 
que treballa a distància s’ha d’obtenir mitjançant una metodolo-
gia que ofereixi confiança pel que fa als resultats.

L’annex 1 detalla tots els factors de risc que cal considerar en 
l’avaluació de riscos derivats del teletreball.

Annex 1. Factors de risc que cal considerar en l’avaluació de riscos 
derivats del teletreball 

8.1.3.   Qüestionari d’identificació de factors de risc per part 
del treballador

La identificació de factors de risc en l’espai de teletreball (la zona 
habilitada per a la prestació de serveis) s’ha de dur a terme mitjan-
çant un qüestionari que l’empresa ha d’enviar a cadascuna de les 
persones teletreballadores.

Els tècnics del servei de prevenció han d’enviar a totes les perso-
nes teletreballadores (segons la informació que hagi facilitat el de-
partament de recursos humans) el qüestionari d’identificació de ris-
cos per correu electrònic, amb una indicació del termini per 
emplenar-lo.
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Valoració de la gravetat de les conseqüències:

Gravetat

Lleugerament 
perjudicial

   Danys superficials: talls i maganyes 
petites, irritació dels ulls a causa de la 
pols, etc. 

   Molèsties i irritació, com mal de cap, 
malestar, etc. 

Perjudicial

   Laceracions, cremades, commocions, 
torçades importants, fractures 
menors, etc. 

   Sordesa, dermatitis, asma, trastorns 
musculoesquelètics, malaltia que 
produeix una incapacitat menor, etc. 

Extremament 
perjudicial

   Amputacions, fractures importants, 
intoxicacions, lesions múltiples, lesions 
fatals, etc. 

   Càncer i altres malalties cròniques que 
escurcin severament la vida. 

Annex 2. Qüestionari d’identificació de factors de risc per part del 
treballador

Les persones teletreballadores han d’emplenar el qüestionari, 
que s’ha d’enviar als tècnics del servei de prevenció perquè el revi-
sin.

S’ha de preveure la possibilitat d’enviar fotos, sempre de forma 
voluntària.

8.1.4.   Revisió del qüestionari per part del servei de 
prevenció i avaluació del risc

El qüestionari d’identificació de factors de risc que es deriven del te-
letreball que hagi emplenat la persona teletreballadora l’han de 
revisar els tècnics del servei de prevenció, els quals poden sol·licitar 
informació addicional a les persones teletreballadores si conside-
ren que és necessària per avaluar els riscos.

Els tècnics han de fer una avaluació dels riscos per a cada lloc de 
treball en funció de dos factors:

   Gravetat
   Probabilitat

Per a això, s’ha de fer servir la metodologia que proposa l’Institut 
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST):
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Risc Acció i priorització

Trivial No es requereix cap acció específica.

Tolerable

No cal millorar l’acció preventiva. No obstant 
això, cal tenir en compte solucions més rendibles o 
millores que no comportin una càrrega econòmica 
important. 
Es requereixen comprovacions periòdiques per 
assegurar que es manté l’eficàcia de les mesures 
de control.

Moderat

S’han de fer esforços per reduir el risc determinant 
les inversions que calguin. Les mesures per 
reduir el risc han d’implantar-se en un període 
determinat.
Si el risc moderat s’associa amb conseqüències 
extremament perjudicials, cal una acció posterior 
per establir amb més exactitud la probabilitat de 
dany com a base per determinar la necessitat de 
millora de les mesures de control.

Valoració de la probabilitat que es produeixi el dany:

Probabilitat

Probabilitat alta El dany té lloc sempre o gairebé sempre.

Probabilitat mitjana El dany té lloc de vegades.

Probabilitat baixa El dany té lloc rares vegades.

A continuació, els tècnics han de valorar els nivells de risc d’acord 
amb la probabilitat estimada i les conseqüències esperades, se-
gons la taula següent:

Gravetat (conseqüències)

Lleugerament 
perjudicial

Perjudicial
Extremament 

perjudicial

Probabilitat

Baixa Risc trivial
Risc  

tolerable
Risc  

moderat

Mitjana Risc tolerable
Risc  

moderat
Risc  

important

Alta Risc moderat
Risc  

important
Risc  

intolerable

La classificació del risc té un impacte en l’establiment de les mesures 
preventives i la priorització d’aquestes mesures, segons els criteris 
següents:
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Pot ser que calgui aplicar mesures preventives addicionals en 
aquests casos.

8.1.6.  Identificació de possibles estudis específics
En alguns casos, per poder avaluar un risc determinat, pot ser que 
calgui fer alguns estudis complementaris:

Estudis higiènics:
   Mesurar la llum.
   Mesurar el soroll.
   Mesurar la temperatura, la humitat i la qualitat de l’aire.

Estudis ergonòmics:
   Mesurar les dimensions dels diversos elements del lloc de treball: 

altura de la cadira, taula, pantalla, etc. 

Estudis psicosocials:
   Emplenar qüestionaris específics.
   Fer entrevistes en profunditat.

Els estudis específics els poden dur a terme:

   La mateixa persona teletreballadora, mitjançant instruccions que 
enviïn els tècnics del servei de prevenció o mitjançant aplicacions 
mòbils (apps) que recomanin els tècnics.

Risc Acció i priorització

Important

No s’ha de començar el treball fins que s’hagi 
reduït el risc. Pot ser que calguin recursos 
considerables per controlar el risc. Quan el risc 
correspongui a un treball que s’està duent a terme, 
cal solucionar el problema en un temps inferior al 
dels riscos moderats.

Intolerable
No s’ha de començar ni continuar el treball fins que 
es redueixi el risc. Si no és possible reduir-lo, fins i 
tot amb recursos il·limitats, cal prohibir el treball.

8.1.5. Situacions d’especial vulnerabilitat
A l’hora d’avaluar els riscos, els tècnics de prevenció de riscos labo-
rals han de tenir en compte les situacions d’especial vulnerabilitat, 
concretament:

   Persones teletreballadores menors d’edat.
   Dones en situació d’embaràs, part recent o lactància.
   Persones treballadores especialment sensibles per patir malalties.
   Persones amb discapacitat física, sensorial o intel·lectual.

Per fer-ho, han de tenir en compte la informació que conté l’annex 1.
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Annex 3. Catàleg de mesures preventives que cal implantar en fun-
ció dels riscos que es detectin

A més, els tècnics del servei de prevenció poden afegir les mesures 
que considerin oportunes segons el seu criteri tècnic.

Cal reflectir les mesures preventives en un document específic 
per a cada persona teletreballadora, que ha de contenir la infor-
mació següent:

   Mesura preventiva.
   Prioritat d’implantació.
   Responsable, diferenciant clarament si es tracta de:

–  Persona teletreballadora.
–  Empresa.

   Data límit per a la implantació.
   Seguiment: estat d’implantació.

El model que es proposa en aquesta guia es troba a l’annex 4.

Annex 4. Full de planificació i seguiment de les mesures preventives

8.2.2. Seguiment i control de les mesures preventives
Els tècnics del servei de prevenció han de sol·licitar, amb la periodi-
citat que s’hagi establert a l’empresa, una actualització de l’estat 
d’implantació de les mesures preventives planificades.

   Els tècnics del servei de prevenció, que s’han de desplaçar al do-
micili de la persona teletreballadora, per a la qual cosa caldrà:
–  Emetre un informe escrit que justifiqui que cal una visita dels tèc-

nics al domicili, que s’ha de lliurar a la persona teletreballadora 
i a les delegades i delegats de prevenció.

–  Obtenir-ne l’autorització (per escrit) per poder accedir al domi-
cili. 

En el cas que no s’atorgui aquesta autorització, l’avaluació per part 
dels tècnics del servei de prevenció es farà exclusivament amb la in-
formació que aporti la persona teletreballadora.

8.2.  Mesures d’eliminació o reducció dels riscos 
vinculats al teletreball

8.2.1.  Identificació i planificació de les mesures preventives
En funció dels riscos detectats i de la priorització que se’n faci se-
gons el nivell de risc, els tècnics del servei de prevenció hauran 
d’elaborar una relació de mesures preventives que la persona tele-
treballadora ha d’implantar en el seu lloc de treball al seu domicili 
(o lloc de treball que triï). 

Les mesures preventives per als diferents riscos associats al tele-
treball estan disponibles com a annex en aquesta guia.
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letreball, perquè els tècnics puguin decidir si cal fer una nova ava- 
luació dels riscos associats al teletreball.

8.2.5. Danys en la salut de les persones teletreballadores
Així mateix, si es detecten danys en la salut de les persones teletre-
balladores, en forma d’accidents de treball o malalties professio-
nals, els tècnics, prèvia recerca de les causes, poden actualitzar la 
informació sobre els riscos i tornar-los a avaluar.

Per a això, han de demanar a la persona teletreballadora que 
faci servir la columna específica del full de seguiment de les mesures 
preventives (annex 4) i indiqui l’estat actual d’implantació de la me-
sura.

També es pot sol·licitar evidència documental de la implantació 
de cadascuna de les mesures mitjançant l’enviament voluntari, per 
part de la persona teletreballadora, de:

   Documents.
   Vídeos o fotografies.

8.2.3.  Revisió per part dels tècnics de prevenció
Els tècnics de prevenció han de revisar l’estat de compliment de  
les mesures preventives, de la qual cosa es poden derivar altres  
accions:

   Canvis en la planificació de les mesures preventives: revisar  
les dates límit, proposar canvis en la responsabilitat de la seva 
aplicació, establir els recursos necessaris, etc.

   Notificació a l’empresari de l’incompliment de la implantació de 
les mesures preventives.

8.2.4. Canvis en les condicions del lloc de teletreball
Les persones teletreballadores han de comunicar als tècnics del 
servei de prevenció qualsevol canvi en les condicions del lloc de te-



9. Bibliografia

9. Bibliografia



30

Bibliografia general
1.  Evaluación de riesgos laborales. Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo (INSHT), 1996.
2.  NTP 412: Teletrabajo: criterios para su implantación, Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 1996.
3.  Teletreball i la prevenció de riscos laborals. Web del Departa-

ment de Treball de la Generalitat de Catalunya: https://treball.
gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_
condicions_treball/mesures_per_risc/teletreball/ (verificat 
10/12/2021)

4.  Teletreball. Web de l’Administració digital de la Generalitat de 
Catalunya: https://administraciodigital.gencat.cat/ca/teletre-
ball (verificat 10/12/2021)

5.  El teletrabajo desde la perspectiva de Salud Laboral. Secretaría 
de Salud Laboral de la Federación de Servicios a la Ciudadanía 
de CCOO, 2017.

6.  Libro blanco del teletrabajo en España. Foro de empresas EFR. 
Fundación Másfamilia, 2012.

7.  Guía para la gestión de la PRL en el ámbito del teletrabajo. Fo-
ment del Treball Nacional, 2017.

8.  Prevención de riesgos laborales en el Teletrabajo. Guía para 
empresas. Mutua Universal, 2020.

9.  Guía de seguridad y salud en oficinas. Unión de Mutuas, 2021.

10.  Teletrabajo y prevención de riesgos laborales. Luque, M. y 
Ginés, A., Confederación Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE), 2016.

11.  Incidencia de las nuevas tecnologías de la información y de  
la comunicación en la seguridad y salud de los trabajadores. 
Secretaría de Salud Laboral y Medio ambiente UGT-CEC, 
2019.

12.  Nuevas tecnologías de la información de la comunicación y 
riesgos psicosociales en el trabajo. Anuario internacional 2016. 
Observatorio de Riesgos Psicosociales. Unión General de Tra-
bajadores (UGT), 2016.

13.  Evaluación de riesgos y directrices en la realización de teletra-
bajo ante condiciones excepcionales. Servei de Prevenció i 
Medi Ambient. Universitat de València, 2020.

14.  Teletrabajo en el domicilio. Instituto Vasco de Seguridad y Sa-
lud Laborales. OSALAN. A: http://www.osalan.euskadi.eus/
contenidos/informacion/info_buenas_practicas/es_def/tele-
trabajo-en-el-domicilio.pdf (verificat 10/12/2021)

15.  Home office, mobile office. Managing remote working. Instituti-
on of Occupational Safety and Health (IOSH), 2014.

16.  Out of ‘site’, out of mind? Managing office teleworking in the 
21st century Institution of Occupational Safety and Health 
(IOSH), 2003.

Bibliografia

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/teletreball/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/teletreball/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/teletreball/
https://administraciodigital.gencat.cat/ca/teletreball
https://administraciodigital.gencat.cat/ca/teletreball
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_buenas_practicas/es_def/teletrabajo-en-el-domicilio.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_buenas_practicas/es_def/teletrabajo-en-el-domicilio.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_buenas_practicas/es_def/teletrabajo-en-el-domicilio.pdf


31

Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

17.  Manual de buenas prácticas en teletrabajo. Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), 2011.

18.  Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. 
Messenger, J. et al. European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions (Eurofound) and the Interna-
tional Labour Office (ILO), 2017.

19.  Teletrabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de 
Empleo y Mujer. Comunidad de Madrid, 2008.

20.  Risk assessment for teleworkers. European Agency for Safety 
and Health at Work, 2008.

21.  Guidance on Working from Home for Employers and Employe-
es. Health & Safety Authority Ireland, 2020.

22.  Seguridad y salud y teletrabajo: alcance y eficacia de la (auto)
evaluación de riesgos laborales. A: https://www.prevencio-
nintegral.com/canal-orp/papers/orp-2012/seguridad-sa-
lud-teletrabajo-alcance-eficacia-autoevaluacion-Riscs-labo-
rales (verificat 10/12/2021)

23.  Protect home workers. Health & Safety Executive. United King-
dom. A: https://www.hse.gov.uk/toolbox/workers/home.htm 
(verificat 10/12/2021)

24. Officewise - A guide to health & safety in the office. A handbook 
for workplaces. Edition No. 5. Worksafe Victoria, 2006.
25. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Capítulo 99: Oficinas y comercio 
minorista. A: https://www.insst.es/documentacion/enciclope-
dia-oit (verificat 10/12/2021)

Riscos ergonòmics
26.  NTP 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de 

trabajo en oficinas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT),

27.  NTP 602: El diseño ergonómico del puesto de trabajo con pan-
tallas de visualización: el equipo de trabajo. Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2001.

28.  Evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización 
de equipos con pantallas de visualización. Guía técnica. Institu-
to Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2021.

29.  NTP 1150: Riesgos ergonómicos en el uso de las nuevas tecno-
logías con pantallas de visualización. Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2020.

30.  Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (I): 
nuevas formas de organización del trabajo. Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2018.

31.  La prevención de los efectos sobre la salud derivados del tra-
bajo sedentario en jóvenes asociado a las nuevas tecnologías. 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 
2018.

32.  Nueva concepción de puestos de trabajo con pantallas de visu-
alización de datos. Seguridad y Salud en el Trabajo. Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2018.

33.  Trabajo con PVD: Riesgos derivados del avance de las TIC. 
Trabajo líquido y riesgo emergente en las sociedades de la in-

https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2012/seguridad-salud-teletrabajo-alcance-eficacia-autoevaluacion-riesgos-laborales
https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2012/seguridad-salud-teletrabajo-alcance-eficacia-autoevaluacion-riesgos-laborales
https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2012/seguridad-salud-teletrabajo-alcance-eficacia-autoevaluacion-riesgos-laborales
https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2012/seguridad-salud-teletrabajo-alcance-eficacia-autoevaluacion-riesgos-laborales
https://www.hse.gov.uk/toolbox/workers/home.htm
https://www.insst.es/documentacion/enciclopedia-oit
https://www.insst.es/documentacion/enciclopedia-oit


32

Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

42.  NTP 1130: Criterios ergonómicos para regular correctamente la 
silla de oficina y otras sillas alternativas. Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2018.

43.  Especificación UNE-ISO/PAS 45005: Gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo. Directrices generales para un trabajo se-
guro durante la pandemia de COVID-19. Asociación Española 
de Normalización y Certificación (AENOR), 2021.

44.  Trabajo con PVD: Riesgos derivados del avance de las TIC. 
Trabajo líquido y riesgo emergente en las sociedades de la in-
formación. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (INSST), 2020.

45.  Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos re-
lativos a la utilización de equipos con pantallas de visualiza-
ción. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST). 2021.

46.  Prevención de riesgos psicosociales en situación de trabajo a 
distancia debida al Covid-19. Recomendaciones para el em-
pleador. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST), 2020.

47.  La fatiga y la carga mental en los teletrabajadores: a propósito 
del distanciamiento social. Venegas Tresierra CE, Leyva Pozo 
AC. Revista Española de Salud Pública 2020;94(1).

48.  Teletrabajo solitario en confinamiento: buenas prácticas para 
la prevención de riesgos psicosociales. ASEPEYO, 2020.

49.  NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psico-

formación. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (INSST), 2020.

34.  Ergonomics and telework: a systematic review. De Macêdo, 
T.A.M et al. Work 66 (4), 2020.

35.  Risk assessment for teleworkers. European Agency for Safety 
and Health at Work, 2008.

Riscos psicosocials associats al teletreball
36.  NTP 412: Teletrabajo: Criterios para su implantación. Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 1996.
37.  NTP 1122: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) (I): nuevas formas de organización del trabajo. Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2018.

38.  NTP 1123: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) (II): factores de riesgo psicosocial asociados a las nuevas 
formas de organización del trabajo. Instituto Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo (INSST), 2018.

39.  NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas. Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 1998.

40.  NTP 1085: Calidad del aire interior. Equipos y materiales de ofi-
cina: contaminantes químicos. Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2017. 

41.  NTP 1129: Criterios ergonómicos para la selección de sillas de 
oficina. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT), 2018. 

https://www.insst.es/documents/94886/326962/ntp_412.pdf/420efc83-3075-4dd7-a571-07627688d416
https://www.insst.es/documents/94886/326962/ntp_412.pdf/420efc83-3075-4dd7-a571-07627688d416
https://www.insst.es/documents/94886/326962/ntp_412.pdf/420efc83-3075-4dd7-a571-07627688d416
https://www.insst.es/documents/94886/566858/ntp-1122w.pdf/baa93260-6840-4b9b-9abb-b6980b7f8f71
https://www.insst.es/documents/94886/566858/ntp-1122w.pdf/baa93260-6840-4b9b-9abb-b6980b7f8f71
https://www.insst.es/documents/94886/566858/ntp-1122w.pdf/baa93260-6840-4b9b-9abb-b6980b7f8f71
https://www.insst.es/documents/94886/566858/ntp-1123.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/566858/ntp-1123.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/566858/ntp-1123.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/566858/ntp-1123.pdf


33

Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

56.  Los riesgos psicosociales en el teletrabajo. Rubbini, N.I. VII 
Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina), 2012. 

57.  Ergonomics and telework: a systematic review. De Macêdo, 
T.A.M et al. Work 66 (4), 2020.

58.  Risk assessment for teleworkers. European Agency for Safety 
and Health at Work, 2008.

Riscos relacionats amb el local i els equips de treball 
(seguretat física)
59.  Trabajo en oficinas. Guías para la acción preventiva. Serie mi-

croempresas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), 2001. 

60.  NTP 779. Bienestar térmico: criterios de diseño para ambientes 
térmicos confortables. Instituto Nacional de Seguridad e Higi-
ene en el Trabajo (INSHT), 2007.

61.  NTP 501: Ambiente térmico: inconfort térmico local. Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 1998.

62.  Risk assessment for teleworkers. European Agency for Safety 
and Health at Work, 2008.

63.  Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Capítulo 99: Oficinas y comer-
cio minorista. A: https://www.insst.es/documentacion/enci-
clopedia-oit (verificat 10/12/2021)

social. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT), 2007.

50.  Tecnoestrés. Qué es, cómo nos condiciona y cómo gestionarlo. 
Oficina de Prevención de Riesgos Laborales. Foment del Tre-
ball Nacional, 2019.

51.  Tecnoestrés en la Sociedad de la Tecnología y la Comunica-
ción: revisión bibliográfica a partir de la Web of Science. Cuer-
vo Carabel, Tatiana et al . Arch Prev Riesgos Labor, Barcelona, 
v. 21, n. 1, p. 18-25, marzo 2018.

52.  Anuario internacional sobre prevención de riesgos psicosocia-
les y calidad de vida en el trabajo: Nuevas Tecnologías de la In-
formación y de la Comunicación y Riesgos Psicosociales en el 
trabajo. Observatorio de Riesgos Psicosociales. Unión Gene-
ral de Trabajadores (UGT), 2016.

53.  Teleworking during the COVID-19 pandemic: risks and preven-
tion strategies. Broughton, A. European Agency for Safety and 
Health at Work (EU-OSHA), 2021.

54.  Working from home in the time of COVID-19: how to best pre-
serve occupational health? Bouziri, H., Smith, D.R., Descatha, 
A., Dab, W. and Jean, K. Occupational and Environmental Me-
dicine, 77(7), pp. 509-510. (2020)

55.  Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. 
Messenger, J. et al. European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions (Eurofound) and the Interna-
tional Labour Office (ILO), 2017.

https://www.insst.es/documentacion/enciclopedia-oit
https://www.insst.es/documentacion/enciclopedia-oit


34

Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

Riscos químics
64.  Trabajo en oficinas. Guías para la acción preventiva. Serie mi-

croempresas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), 2001. 

65.  Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Capítulo 99: Oficinas y comer-
cio minorista. A: https://www.insst.es/documentacion/enci-
clopedia-oit (verificat 10/12/2021)

Riscos físics
66.  Trabajo en oficinas. Guías para la acción preventiva. Serie mi-

croempresas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), 2001. 

67.  Risk assessment for teleworkers. European Agency for Safety 
and Health at Work, 2008.

Riscos biològics
68.  Trabajo en oficinas. Guías para la acción preventiva. Serie mi-

croempresas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), 2001.

https://www.insst.es/documentacion/enciclopedia-oit
https://www.insst.es/documentacion/enciclopedia-oit


35

Annex 1. Factors de risc que cal considerar en l’avaluació de riscos que es deriven del teletreball

Els factors de risc associats al teletreball poden classificar-se de la manera següent:

   Ergonòmics.
   Psicosocials.
   Relacionats amb el local i els equips de treball.
   Físics.
   Químics.
   Biològics.

Els factors de risc que conté aquesta guia s’han extret de la bibliografia que s’exposa en el capítol 9. Per a cada factor de risc, en el qüestiona-
ri de l’annex 2 s’han definit preguntes que han d’ajudar la persona teletreballadora a identificar- lo, amb un total de 123 preguntes d’autoava-
luació.

Pel que fa als riscos psicosocials, només s’hi han inclòs els que estan vinculats al teletreball, ja que s’entén que les empreses ja han d’haver iden-
tificat i avaluat els riscos psicosocials del lloc de treball amb anterioritat.

Annexos

Annex 1. Factors de risc que cal considerar en l’avaluació de riscos que es deriven del teletreball
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

FACTORS DE RISC

ERGONÒMICS Ambientals 

Il·luminació

Insuficient o excessiva

Inadequada

Enlluernadora

Parpellejant (lluminària espatllada)

Contrastos

Incidència de llum solar per finestres

Confort tèrmic i qualitat de 
l’ambient interior

Temperatura inadequada (calor o fred)

Corrents d’aire

Humitat de l’aire

Electricitat estàtica

Soroll

Equips sorollosos (impressores, 
ventiladors, aire condicionat, etc.)

Converses de llocs de treball contigus 
(incloses les telefòniques)

Sorolls d’altres persones que conviuen al 
domicili

Sorolls exteriors (d’altres zones, del 
carrer, etc.)

Timbres
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

 FACTORS DE RISC (Cont.)

ERGONÒMICS Treball amb pantalles de 
visualització de dades 

Fatiga visual

Superfície de treball brillant o 
enlluernadora

Mala visibilitat dels caràcters (falta 
d’ajust de la configuració de pantalla: 
grandària, resolució, contrast, 
lluminositat, etc.)

Reflexos lluminosos en la pantalla

Parpelleig de la pantalla o imatge 
inestable

Mala visibilitat dels caràcters del teclat

Fatiga muscular

Manca d’espai suficient per treballar

Manca d’espai suficient sota la taula per 
moure les cames i canviar de postura

Manca d’espai suficient per a la ubicació 
dels elements de treball

Altura de la taula inadequada

Ubicació de la pantalla (distància, 
relació amb el cap, etc.) inadequada

Impossibilitat de regular l’altura i la 
inclinació de la pantalla

Treball amb ordinadors portàtils i 
tauletes: impossibilitat de regular l’altura 
de la pantalla, teclat no independent 
ni inclinable o necessitat de sostenir els 
dispositius amb les mans
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

 FACTORS DE RISC (Cont.)

ERGONÒMICS Treball amb pantalles de 
visualització de dades Fatiga muscular

Arestes a la vora de la taula de treball: 
pressió en els avantbraços

Teclat o ratolí que no permeten una 
posició de mans neutra i còmoda, 
independent de la pantalla

Manca d’espai per recolzar els 
avantbraços davant del teclat i el ratolí: 
postura inadequada d’avantbraços i 
canells per falta de punts de suport

Manca d’estoreta per al lliscament del 
ratolí

Lectura de documents sense faristol o 
portadocuments (en un pla diferent del 
de la pantalla)

Cadira no desplaçable, inestable, sense 
respatller o no regulable en altura i 
inclinació: manca de suport a l’esquena, 
espatlles encorbades i genolls i peus fora 
dels angles de confort

Manca de recolzament dels peus a terra 
(amb o sense reposapeus)

No realització de pauses en el treball
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

 FACTORS DE RISC (Cont.)

ERGONÒMICS

Treball amb pantalles de 
visualització de dades Fatiga mental (tecnoestrès)

Sobrecàrrega quantitativa: increment 
del ritme de treball i l’exigència en la 
rapidesa de resposta, més quantitat 
d’informació que cal processar, 
multitasca, tasques no previstes, 
problemes tècnics (pèrdua de connexió, 
avaries, lentitud de processament, 
etc.), necessitat d’aprenentatge i esforç 
continu per al maneig de les TIC, etc.

Sobrecàrrega qualitativa: menys 
contacte amb els companys i superiors, 
canals comunicatius ineficaços, aïllament, 
soledat, dificultats de coordinació, 
manca de suport, hiperconnectivitat, 
increment del temps de treball, etc.

Ergonomia de la veu Sobreús de la veu

Ús continuat de la veu (atenció telefònica 
constant)

Manca d’auriculars amb micròfon 
incorporat (en cas d’atenció telefònica 
constant)

PSICOSOCIALS Organització del treball

Flexibilitat horària: prolongació dels horaris de treball, manca de 
desconnexió digital, disminució del temps de descans i oci, etc.

Manca de desconnexió digital

Dificultat per planificar el treball i controlar el ritme de treball i les pauses

Desaparició dels límits entre la vida familiar i la laboral: cura dels fills o 
persones dependents, dificultat de conciliació, sobrecàrrega de treball i 
emocional, etc.



40

Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

 FACTORS DE RISC (Cont.)

PSICOSOCIALS

Organització del treball
Distraccions i interrupcions (altres persones a la llar, tasques domèstiques, etc.)

Hàbits no saludables: sedentarisme, mala alimentació (manca de temps per 
cuinar), etc.

Participació / Supervisió / 
Interacció social

Manca de retroalimentació i reconeixement per part del superior jeràrquic

Absència de canals d’informació i comunicació adients perquè es faciliti la 
interacció amb i entre els teletreballadors

Aïllament: manca de contacte amb els companys, manca d’informació sobre 
els canvis a l’empresa, despersonalització, etc.

Dificultats per al treball en equip

Desenvolupament 
professional Pèrdua d’oportunitats de desenvolupament de la carrera professional

LOCAL I EQUIPS  
DE TREBALL Locals i equips de treball

Superfícies perilloses
Arestes punxegudes o tallants

Ganivet, tisores, cúter, etc.

Elements mòbils

Caiguda d’objectes

Calaixos oberts

Cadires d’oficina giratòries

Portes de vaivé o corredisses

Caigudes d’altura

Escales

Entresolats o zones de treball elevades

Emmagatzemaments elevats

Forats o obertures a terra
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

 FACTORS DE RISC (Cont.)

LOCAL I EQUIPS  
DE TREBALL

Locals i equips de treball

Caigudes al mateix nivell

Terra irregular

Obstacles en els passos o accessos

Manca d’ordre

Terra brut o relliscós

Utilització d’equips Grapadora, perforadora, guillotina, etc.

Contacte elèctric (directe o 
indirecte, amb instal·lacions 
elèctriques i/o equips)

Equips de treball: ordinador, pantalles 
de visualització de dades, impressores, 
làmpades (de peu, taula o sostre), fax, 
fotocopiadora, escàner, grapadora 
elèctrica, perforadora elèctrica, guillotina 
elèctrica, etc.

Instal·lació elèctrica i electrodomèstics 
del domicili (frigorífic, forn microones, 
equips musicals, etc.)

Incendi i explosió Risc d’incendi

Sòlids inflamables (fusta, paper, tòner 
dels equips d’impressió, etc.)

Instal·lacions elèctriques defectuoses 
(endolls sobrecarregats, endolls sense 
presa de terra, etc.) 

Equips elèctrics defectuosos

Presència de focus d’ignició (cigarretes 
enceses, burilles, encenedors, etc.)
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

 FACTORS DE RISC (Cont.)

LOCAL I EQUIPS  
DE TREBALL Incendi i explosió Risc d’incendi

Fuites del gas que s’utilitza per a la 
calefacció i/o aigua calenta sanitària

Absència de mitjans d’extinció

FÍSICS Exposició a radiacions 

Camps electromagnètics: pantalles de visualització de dades

Impressora làser

Forn microones

QUÍMICS
Exposició a productes 
que contenen substàncies 
químiques perilloses

Tintes d’impressores, fotocopiadores, cartutxos de tòner i altres

Coles, adhesius, etc.

Ozó

Productes de neteja (lleixius, detergents, substàncies càustiques, etc.)

BIOLÒGICS

Exposició a éssers vius 
(bacteris, fongs, virus, 
àcars de la pols, etc.) 
i subproductes (resta 
d’insectes, fems i pèls 
d’animals, etc.)

Neteja i manteniment inadequat del sistema d’aire condicionat

Aigua estancada (safates de drenatge, humidificadors, etc.)

Humitat de l’aire excessiva. Humitat a les parets, sostres i terra
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

Annex 2. Qüestionari d’identificació de factors de risc per part del treballador

Qüestionari d’identificació de factors de risc associats al teletreball 

Nom:  

NIF/NIE:  

Gènere:
Femení Masculí No binari

  
Empresa:  

Centre de treball:  

Nombre de jornades setmanals que teletreballes:  

Indica si et trobes en alguna d’aquestes situacions: Sí No Prefereixo no contestar

Embaràs   

Discapacitat física   

Discapacitat visual   

Discapacitat auditiva   

Discapacitat intel·lectual   

Data:  

Aquest qüestionari té com a objectiu identificar els riscos per a la teva salut i seguretat derivats del teletreball al teu domicili. Les teves res-
postes serviran perquè els tècnics de prevenció de riscos laborals de l’empresa puguin avaluar-los i proposar-te mesures preventives.

Respon amb la màxima objectivitat i, si tens dubtes, contacta amb el servei de prevenció de l’empresa.

No oblidis respondre a cap pregunta.

Annex 2. Qüestionari d’identificació de factors de risc per part del treballador
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

Lloc de treball

Sí No No  
procedeix

P1 Tens un lloc fix de treball dedicat al teletreball?   

P2 El lloc de treball et permet aïllar-te de les activitats de la llar i concentrar-te en les 
teves tasques?   

P3 Si a l’àrea de treball hi ha portes corredisses, estan proveïdes d’un sistema de 
seguretat que impedeixi que surtin dels carrils?   

P4 Si a l’àrea de treball hi ha escales, tenen barana o passamans i paviment antilliscant?   

P5 Si a l’àrea de treball hi ha entresolats o zones elevades als quals cal accedir, tenen 
barana?   

P6 Si cal accedir a zones d’emmagatzematge elevades, es fa servir sempre una escala 
de mà segura i correctament recolzada?   

P7 Si a l’àrea de treball hi ha buits o obertures en el sòl (p. ex., fossats, accessos a 
soterranis, buits d’escala, etc.), estan coberts o protegits per baranes al voltant?   

P8 El paviment de l’àrea de treball és antilliscant i sense irregularitats?   

P9 L’àrea de treball està lliure d’obstacles per accedir-hi o circular-hi?   

P10 Els cables elèctrics i connexions estan instal·lats de manera que no obstaculitzin les 
vies de pas?   

P11 L’àrea de treball està ordenada i neta?   

P12 El terra es frega fora de l’horari de feina?   

P13 En cas que hi hagi instal·lació d’aire condicionat, se’n fa una neteja i un manteniment 
adequats?   
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

P14 Si al domicili hi ha punts d’aigua estancada com ara safates de drenatge, 
humidificadors, etc., estan situats fora de l’àrea de treball?   

P15 Si hi ha algun forn microones al domicili, està situat lluny de l’àrea de teletreball?   

Risc elèctric

Sí No No  
procedeix

P16 Has comprovat el funcionament correcte de l’interruptor diferencial en el quadre 
elèctric de l’habitatge?   

P17 Tots els endolls tenen presa de terra?   

P18 Els equips elèctrics del domicili estan en bones condicions des del punt de vista elèctric?   

P19 Els cables, les connexions i els endolls dels equips elèctrics del domicili estan en bon 
estat?   

P20 Les connexions dels equips elèctrics del domicili eviten una sobrecàrrega dels endolls 
o un ús excessiu de lladres d’endolls (o endolls intermedis)?   

P21 Els equips de treball (ordinador, pantalla, impressora, escàner, carregador de 
telèfon, fax, perforadores elèctriques, etc.) es desconnecten mentre no es fan servir?   

Risc d’incendi i explosió

Sí No No  
procedeix

P22 S’emmagatzemen productes inflamables (paper, dissolvents, coles, etc.) lluny de 
fonts de calor?   

P23 Les papereres estan allunyades de les fonts de calor i es buiden sovint?   

P24 Tots els equips de calefacció o ventilació portàtils que es fan servir (estufes, 
calefactors, ventiladors, etc.) tenen el marcatge de qualitat europeu CE?   
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

P25 Si es fuma, es fa a l’exterior del domicili (jardí, terrassa, etc.)?   

P26 Els cendrers es buiden de manera segura perquè no puguin generar incendis?   

P27 Es duen a terme les revisions periòdiques obligatòries de la instal·lació de gas?   

P28 Es fan servir sistemes de calefacció que no siguin fogons o estufes de butà?   

P29 Hi ha un extintor d’incendis al domicili?   

Condicions ambientals

Sí No No  
procedeix

P30 Tens prou llum per poder llegir documents i treballar sense dificultat?   

P31 Tens un focus de llum auxiliar amb la potència adequada per a l’àrea de treball?   

P32 El lloc de treball té finestres perquè hi pugui entrar la llum natural?   

P33 Hi ha fonts de llum brillant que produeixin enlluernament directe, incloent-hi la llum 
solar?   

P34 En cas que hi hagi finestres, hi ha persianes o cortines per graduar l’entrada de llum 
natural?   

P35 Les fonts de llum són estables i no parpellegen?   

P36 És possible mantenir una temperatura d’entre 20 i 26 °C a l’àrea de treball?   

P37 És possible evitar corrents d’aire a la zona de treball?   

P38 És possible disposar d’una ventilació adequada?   

P39 La humitat de la zona de treball és correcta i no genera sequedat dels ulls o el nas?   
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

P40 La humitat de la zona de treball és correcta i no genera càrregues estàtiques (petites 
descàrregues elèctriques en tocar determinats elements)?   

P41 Els equips de treball o de l’entorn (impressores, ventiladors, aire condicionat, etc.) 
són silenciosos i no emeten sorolls molestos per treballar?   

P42 Pots aïllar-te per no sentir altres persones amb qui comparteixes l’àrea de treball i 
que han de parlar mentre treballen?   

P43 Pots aïllar-te per no sentir sorolls de persones que conviuen a l’habitatge (adults, 
nens, etc.)?   

P44 Pots aïllar-te per no sentir sorolls molestos provinents del carrer, de veïns o 
d’activitats sorolloses?   

P45 Pots aïllar-te per no sentir timbres molestos a la zona de treball?   

P46 La humitat de la zona de treball és correcta i no es generen humitats en parets, 
sostres o terra?   

Equips de treball

Sí No No  
procedeix

P47 L’àrea de treball està lliure d’objectes o mobles amb arestes punxegudes o tallants 
que puguin produir esgarrapades, talls o punxades?   

P48 Els instruments tallants (com ganivets, tisores o cúters) que poden produir 
esgarrapades, talls o punxades estan guardats de manera segura?   

P49 L’àrea de treball està lliure d’objectes que puguin caure o desplaçar-se de manera 
incontrolada?   

P50 Les prestatgeries i els arxius estan fixats a la paret?   

P51 S’emmagatzemen objectes en prestatgeries sempre per sota del pes màxim permès?   
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

P52 Els calaixos tenen dispositius de bloqueig que impedeixin que surtin de les guies?   

P53 Els equips com grapadores, perforadores o guillotines estan situats en un lloc segur i 
es fan servir sempre segons les indicacions del fabricant?   

P54 Si es treballa amb una impressora làser, té l’etiqueta de marcatge de qualitat 
europeu CE?   

P55 Es fan servir guants per manipular tintes d’impressores, fotocopiadores o cartutxos 
de tòner?   

P56 Si s’utilitzen coles o substàncies adhesives, es fa segons les indicacions del fabricant i 
evitant la inhalació de vapors nocius?   

P57 En cas que es facin servir impressores o fotocopiadores de manera abundant durant 
l’horari de treball, es ventila prou l’àrea de treball?   

P58
Si es fan servir lleixius, detergents o substàncies càustiques per a la neteja de l’àrea 
de treball, estan emmagatzemats de manera segura per evitar vessaments o 
contacte amb la pell o les mucoses?

  

Taula de treball

Sí No No  
procedeix

P59 Tens prou espai sota la taula per moure les cames i canviar de postura?   

P60 La superfície de la taula és mat, de manera que no té lluentors ni reflexos?   

P61 Tens prou espai per col·locar de manera flexible la pantalla, el teclat, el ratolí, els 
documents, el telèfon i altres elements que et calen per treballar?   

P62 La taula està a l’altura dels colzes i et permet treballar amb els colzes doblegats en 
90 graus sense que hagis d’aixecar les espatlles?   

P63 La vora de la taula és roma, de manera que no té arestes que molestin en recolzar els 
avantbraços?   
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

P64 Si treballes amb documents escrits, tens un faristol o portadocuments que et permeti 
tenir-los a l’altura de la pantalla per evitar moviments del cap i el coll?   

Cadira de treball

Sí No No  
procedeix

P65 La cadira de treball té rodes per permetre llibertat de moviments?   

P66 L’altura de la cadira és regulable, de manera que els colzes quedin a l’altura de la 
taula?   

P67 El respatller és inclinable i l’altura del respatller és ajustable, de manera que puguis 
recolzar correctament l’esquena per la part lumbar i dorsal?   

P68 Quan estàs assegut/uda, pots recolzar fàcilment els peus en el sòl amb les cames 
doblegades en un angle de 90°?   

P69 En cas que no puguis recolzar els peus directament a terra, tens un reposapeus?   

P70 Les cadira de treball és estable, amb disseny antibolcada (cinc rodes)?   

Pantalla de l’ordinador

Sí No No  
procedeix

P71 Pots ajustar la configuració de la pantalla (resolució, grandària dels caràcters, 
contrast, lluminositat, etc.) per poder visualitzar nítidament els caràcters?   

P72 La pantalla està col·locada perpendicularment a les finestres per evitar 
enlluernament per la llum solar?   

P73 La pantalla està col·locada de manera que s’eviten els reflexos o lluentors?   

P74 Hi ha prou contrast entre la pantalla i l’entorn?   
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

P75 La imatge de la pantalla és estable i no té parpellejos?   

P76 Et pots col·locar la pantalla a una distància superior a 40 centímetres dels ulls?   

P77 L’altura de la pantalla és regulable i permet col·locar-la de manera que la part 
superior de la pantalla quedi a l’altura dels ulls o lleugerament per sota?   

P78 La inclinació de la pantalla és regulable?   

P79 La pantalla té l’etiqueta de marcatge de qualitat europeu CE?   

Teclat i ratolí

Sí No No  
procedeix

P80 Els símbols de les tecles es veuen correctament?   

P81 El teclat permet una posició neutra de les mans, de manera que la mà, el canell  
i l’avantbraç quedin alineats?   

P82 El ratolí permet una posició neutra de les mans, de manera que la mà, el canell  
i l’avantbraç quedin alineats?   

P83 El teclat és inclinable i permet teclejar sense haver de flexionar els canells?   

P84 Si el necessites per poder alinear correctament mans, canells i avantbraços (és a dir, 
si el teu teclat no és ergonòmic), tens un reposacanells?   

P85 Tens prou espai per recolzar els avantbraços davant del teclat?   

P86 Tens prou espai per moure el ratolí, controlar el cursor i mantenir l’alineació de la mà, 
el canell i l’avantbraç?   
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

P87 Tens una estoreta que permeti que el ratolí llisqui fàcilment?   

Ordinador portàtil

Cal respondre només si es treballa amb ordinador portàtil

Sí No No  
procedeix

P88 Col·loques l’ordinador portàtil damunt d’algun element perquè la part superior de la 
pantalla et quedi a l’altura dels ulls o lleugerament per sota?   

P89 Tens un teclat independent del teclat del portàtil?   

P90 Fas servir un ratolí per treballar amb l’ordinador portàtil?   

Tauleta

Cal respondre només si es treballa amb tableta

Sí No No  
procedeix

P91 Tens un faristol o funda que permeti col·locar la tauleta en posició vertical, de 
manera que no hagis de sostenir-la amb les mans?   

P92 Col·loques la tauleta damunt d’algun element perquè la part superior de la pantalla 
et quedi a l’altura dels ulls o lleugerament per sota?   

P93 Tens un teclat independent de la tauleta?   

P94 Fas servir un ratolí per treballar amb la tauleta?   
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Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

Atenció telefònica continuada

Cal respondre només si es realitza atenció telefònica continuada

Sí No No  
procedeix

P95 Fas pauses entre trucades durant l’atenció telefònica?   

P96 Fas pauses i alternes les tasques que requereixin utilitzar la veu amb d’altres que no 
ho requereixin?   

P97 Tens auriculars amb micròfon incorporat?   

Organització del treball

Sí No No  
procedeix

P98 Fas pauses a la feina com a mínim una vegada cada hora?   

P99 L’organització del treball et permet planificar el teu temps de treball i descans?   

P100 Treballes dins de l’horari laboral establert amb l’empresa i no allargues la jornada de 
treball?   

P101 La distribució del treball et permet dormir i descansar una mitjana de set a vuit hores 
diàries en un horari regular cada nit?   

P102 Pots desconnectar de la feina fora de l’horari laboral, sense haver d’estar pendent 
del telèfon o del correu electrònic?   

P103 Pots seguir el teu propi ritme de treball i fer petites pauses voluntàries per prevenir la 
fatiga?   

P104 Aconsegueixes compatibilitzar la vida professional i la vida privada?   
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P105 Pots organitzar-te perquè en hores de treball no hagis d’estar pendent de la cura 
dels fills o altres persones dependents?   

Aspectes psicosocials

Sí No No  
procedeix

P106 L’ordinador que fas servir té totes les prestacions necessàries perquè puguis 
treballar?   

P107 Els programes informàtics funcionen ràpidament, sense que hagis d’esperar que 
completin tasques?   

P108 Tens una connexió a internet estable i ràpida?   

P109 Els programes informàtics estan actualitzats i són compatibles amb els de l’empresa?   

P110 Has rebut formació sobre l’ús dels programes informàtics i les eines de comunicació 
(xats, videoconferències, etc.) que necessites per al teletreball?   

P111 Tens suport tècnic per a la instal·lació i configuració i ajuda en cas d’avaria per a tots els 
equips de treball (ordinador, telèfon, connexió remota, configuració del correu, etc.)?   

P112 Tens contacte periòdic amb el teu responsable perquè et supervisi la feina?   

P113 Pots contactar fàcilment amb el teu responsable en cas que et calgui ajuda?   

P114 Hi ha canals de comunicació ràpids i eficaços per resoldre els incidents que et 
sorgeixen a la feina?   

P115 Reps informació sobre els canvis que es produeixen a l’empresa?   

P116 Pots alternar jornades de teletreball al domicili amb d’altres a l’empresa?   

P117 Es duen a terme reunions periòdiques per telèfon o videoconferència amb l’equip de 
treball (almenys una setmanal)?   
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P118 Tens facilitat per connectar amb els companys de feina?   

P119 Sents que amb el teletreball mantens les oportunitats de progrés professional?   

P120 Tens les oportunitats de formació necessàries per progressar professionalment?   

Hàbits saludables

Sí No No  
procedeix

P121 Segueixes una dieta saludable?   

P122 Evites picar entre hores i respectes els horaris dels àpats?   

P123 Fas algun tipus d’exercici físic per compensar tot el temps que passes davant de 
l’ordinador?   
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Annex 3. Catàleg de mesures preventives que cal implantar en funció dels riscos que es detectin

Les mesures preventives que cal aplicar per eliminar o reduir els riscos associats al teletreball es divideixen en:

   Mesures que pot aplicar la mateixa persona teletreballadora.
   Mesures que ha d’aplicar l’empresa: variaran en funció de la negociació col·lectiva i l’acord de teletreball.

A continuació es mostra una relació no exhaustiva d’aquestes mesures vinculades a les preguntes del qüestionari:

PREGUNTES MESURES PREVENTIVES

Lloc de treball

P1 Tens un lloc fix de treball dedicat al teletreball? M1 És recomanable tenir un lloc fix dedicat al 
teletreball. 

P2 El lloc de treball et permet aïllar-te de les activitats de la llar i 
concentrar-te en les teves tasques?

M2 Cerca un lloc de treball habilitat per al teletreball 
i separat dels espais de vida domèstica, on et 
sigui fàcil concentrar-te i evitar distraccions. Evita 
les zones d’ús comú o establiu normes per a l’ús 
d’aquestes.

P3 Si a l’àrea de treball hi ha portes corredisses, estan proveïdes 
d’un sistema de seguretat que impedeixi que surtin dels carrils?

M3 Si tens portes corredisses al domicili, assegura’t 
que tenen un sistema de seguretat que els 
impedeixi sortir dels carrils.

P4 Si a l’àrea de treball hi ha escales, tenen barana o passamans i 
paviment antilliscant?

M4 Instal·la una barana o passamans en les escales 
que no en tinguin.

P5 Si a l’àrea de treball hi ha entresolats o zones elevades als quals 
cal accedir, tenen barana?

M5 Instal·la una barana en els entresolats o zones 
elevades als quals cal accedir.

Annex 3. Catàleg de mesures preventives que cal implantar en funció dels riscos que es detectin
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P6 Si cal accedir a zones d’emmagatzematge elevades, es fa servir 

sempre una escala de mà segura i correctament secundada?
M6 Si has d’accedir a zones d’emmagatzematge 

elevades, fes servir sempre una escala de mà 
segura i correctament secundada.

P7 Si a l’àrea de treball hi ha buits o obertures en el sòl (p. ex., 
fossats, accessos a soterranis, buits d’escala, etc.), estan coberts 
o protegits per baranes al voltant?

M7 Fes cobrir les obertures en el sòl o col·locar 
baranes en tot el perímetre dels buits.

P8 El paviment de l’àrea de treball és antilliscant i sense 
irregularitats?

M8 No facis servir catifes petites ni altres elements 
que puguin produir ensopegades a l’àrea de 
treball.

P9 L’àrea de treball està lliure d’obstacles per accedir-hi o circular-
hi?

M9 Mantingues ordenada i neta l’àrea de teletreball. 
No deixis calaixos ni portes d’armari oberts. 
Mantingues les vies d’accés i els passos lliures 
d’obstacles.

P10 Els cables elèctrics i connexions estan instal·lats de manera que 
no obstaculitzin les vies de pas?

M10 Fes passar els cables elèctrics i telefònics pel 
costat de les parets, de manera fixa. Cobreix i 
senyalitza els cables que no es puguin col·locar 
al costat de les parets. Organitza i recull els 
cables mitjançant sistemes que impedeixin que 
obstaculitzin el pas o puguin causar ensopegades.

P11 L’àrea de treball està ordenada i neta? M11 Mantingues ordenada i neta l’àrea de teletreball.

P12 El terra es frega fora de l’horari de feina? M12 Organitza que l’àrea de teletreball es fregui fora 
de l’horari de treball.

P13 En cas que hi hagi instal·lació d’aire condicionat, se’n fa una 
neteja i un manteniment adequats?

M13 Fes el manteniment i la neteja periòdics del 
sistema d’aire condicionat del domicili.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P14 Si al domicili hi ha punts d’aigua estancada com ara safates de 

drenatge, humidificadors, etc., estan situats fora de l’àrea de 
treball?

M14 Situa la zona destinada a teletreballar allunyada 
de possibles punts d’aigua estancada com ara 
safates de drenatge, humidificadors, etc., que 
poden ser origen de contaminació per agents 
biològics.

P15 Si hi ha algun forn microones en el domicili, està situat lluny de 
l’àrea de teletreball? M15

Situa la zona destinada a teletreballar fora de la 
cuina, allunyada d’electrodomèstics com el forn 
microones.

Risc elèctric

P16 Has comprovat el funcionament correcte de l’interruptor 
diferencial en el quadre elèctric de l’habitatge?

M16 Comprova el funcionament correcte del 
diferencial en el quadre elèctric de l’habitatge 
(botó «Test»). En cas que no funcioni correctament, 
sol·licita a un electricista que el repari.

P17 Tots els endolls tenen presa de terra? M17 Comprova que tots els endolls de l’habitatge 
tenen presa de terra. En cas que no sigui així, 
sol·licita a un electricista que els canviï.

P18 Els equips elèctrics del domicili estan en bones condicions des del 
punt de vista elèctric?

M18 Verifica que els equips elèctrics del domicili, tant 
els que fas servir per al teletreball (ordinador, 
pantalla, impressora, escàner, carregador de 
telèfon, fax, perforadores elèctriques, etc.) com 
els que es fan servir a l’habitatge, no presentin 
defectes recognoscibles. En cas que detectis algun 
defecte, desconnecta l’equip i fes-lo reparar.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P19 Els cables, les connexions i els endolls dels equips elèctrics del 

domicili estan en bon estat?
M19.1 Comprova l’estat de cables, connexions i endolls 

dels equips elèctrics del domicili, tant dels que 
fas servir en el teletreball (ordinador, pantalla, 
impressora, escàner, carregador de telèfon, fax, 
perforadores elèctriques, etc.) com dels que es 
fan servir a l’habitatge. En cas que en detectis 
algun en mal estat, desconnecta l’equip i fes-
lo reparar. No facis servir mai cables pelats, 
deteriorats, reparats amb cinta aïllant o sense 
endoll.

M19.2 Situa els cables elèctrics de manera que no  
es puguin aixafar, fer malbé o sotmetre a  
tracció.

M19.3 Cal comprovar l’estat de cables, connexions 
i endolls dels equips elèctrics facilitats per 
l’empresa a la persona teletreballadora 
(ordinador, pantalla, impressora, escàner, 
carregador de telèfon, fax, perforadores 
elèctriques, etc.). Si cal, s’han de reparar.

P20 Les connexions dels equips elèctrics del domicili eviten una 
sobrecàrrega dels endolls o un ús excessiu de lladres d’endolls (o 
endolls intermedis)?

M20 Evita l’ús de lladres i la sobrecàrrega d’endolls. 
Si cal, fes que un electricista instal·li més endolls 
a l’àrea de treball. No facis servir allargadors 
que no tinguin l’etiqueta de marcatge de qualitat 
europeu CE.

P21 Es desconnecten els equips de treball (ordinador, pantalla, 
impressora, escàner, carregador de telèfon, fax, perforadores 
elèctriques, etc.) mentre no es fan servir?

M21 Desconnecta els equips de treball (ordinador, 
pantalla, impressora, escàner, carregador de 
telèfon, fax, perforadores elèctriques, etc.) en 
finalitzar la jornada de treball. No tiris del cable, 
sinó de la clavilla aïllant de l’endoll.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES

Risc d’incendi i explosió

P22 S’emmagatzemen productes inflamables (paper, dissolvents, 
coles, etc.) lluny de fonts de calor?

M22.1 Emmagatzema els productes inflamables (paper, 
dissolvents, coles, etc.) en armaris o calaixos, lluny 
de fonts de calor, com les estufes.

M22.2 Retira de l’àrea de treball les substàncies 
inflamables que no siguin necessàries.

P23 Les papereres estan allunyades de les fonts de calor i es buiden 
sovint?

M23 Situa les papereres allunyades de les fonts de 
calor, com les estufes. Buida-les sovint perquè no 
s’acumulin materials combustibles.

P24 Tots els equips de calefacció o ventilació portàtils que es fan 
servir (estufes, calefactors, ventiladors, etc.) tenen el marcatge 
de qualitat europeu CE?

M24 Comprova que els equips de calefacció o 
ventilació portàtils que fas servir en el domicili 
(estufes, calefactors, ventiladors, etc.) tenen el 
marcatge de qualitat europeu CE. En cas contrari, 
substitueix-los per uns altres que sí que el tinguin.

P25 Si es fuma, es fa a l’exterior del domicili (jardí, terrassa, etc.)? M25 No fumis a l’interior del domicili. Si has de fumar, 
fes-ho al jardí o la terrassa.

P26 Els cendrers es buiden de manera segura perquè no puguin 
generar incendis?

M26 No buidis els cendrers a les papereres. Les burilles 
poden causar incendis. Abans de buidar els 
cendrers, assegura’t que el contingut està ben 
apagat i el cendrer fred. Humiteja les burilles i 
cendres abans de buidar els cendrers a la galleda 
de les escombraries. Fes servir cendrers grans i 
profunds, si pot ser, amb aigua en l’interior.

P27 Es duen a terme les revisions periòdiques obligatòries de la 
instal·lació de gas?

M27 Assegura’t que es duguin a terme les revisions 
periòdiques obligatòries de la instal·lació de gas 
al teu domicili.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P28 Es fan servir sistemes de calefacció que no siguin fogons o 

estufes de butà?
M28 No facis servir fogons ni estufes de butà com a 

sistema de calefacció. Substitueix-los per aparells 
que no siguin de combustió i tinguin el marcatge 
de qualitat europeu CE.

P29 Hi ha un extintor d’incendis al domicili? M29 Compra un extintor d’incendis i col·loca’l en un 
lloc fàcilment accessible del domicili. Assegura’t 
que totes les persones que conviuen en el domicili 
saben on és i com es fa servir.

Condicions ambientals

P30 Tens prou llum per poder llegir documents i treballar sense difi-
cultat?

M30.1

Sempre que sigui possible, intenta combinar la 
llum natural amb l’artificial. El sistema d’il·lumina-
ció ha de proporcionar un nivell d’il·luminació que 
permeti tant treballar amb l’ordinador com llegir 
o escriure documents. Comprova-ho col·locant un 
document sobre la taula i veient si pots llegir-lo 
sense forçar la vista ni haver d’inclinar el cap.

M30.2

Cal fer un mesurament de la il·luminació al domi-
cili de la persona teletreballadora. El nivell ade-
quat per treballar amb pantalles de visualització 
de dades és de 500 lux.

P31 Tens un focus de llum auxiliar amb la potència adequada per a 
l’àrea de treball? M31

Fes servir un llum de tipus flexo o similar per in-
crementar la il·luminació a la taula de treball; 
dirigeix-lo cap a la taula per evitar reflexos i en-
lluernaments.

P32 El lloc de treball té finestres perquè hi pugui entrar la llum natu-
ral? M32 Cerca una àrea per teletreballar que tingui llum 

natural. 

P33 Hi ha fonts de llum brillant que produeixin enlluernament directe, 
incloent-hi la llum solar?

M33 Les fonts de llum (bombetes, fluorescents, etc.) 
han d’estar protegides o tenir difusors.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P34 En cas que hi hagi finestres, hi ha persianes o cortines per 

graduar l’entrada de llum natural?
M34 Instal·la persianes, cortines o estors que et 

permetin graduar l’entrada de llum natural.

P35 Les fonts de llum són estables i no parpellegen? M35 Si observes que alguna font de llum és inestable o 
parpelleja, fes-la reparar o substitueix-la per una 
altra en bon estat.

P36 És possible mantenir una temperatura d’entre 20 i 26 °C a l’àrea 
de treball?

M36 La temperatura recomanada és d’entre 23 i 26 °C 
a l’estiu i d’entre 20 i 24 °C a l’hivern. Fes servir 
sistemes de ventilació, calefacció i refrigeració 
que et permetin mantenir aquestes temperatures.

P37 És possible evitar corrents d’aire a la zona de treball? M37 Evita els corrents d’aire a l’àrea de treball. 
Fes servir sistemes de ventilació, calefacció 
i refrigeració que et permetin mantenir les 
temperatures de confort.

P38 És possible disposar d’una ventilació adequada? M38 Ventila l’àrea de treball almenys una vegada al 
dia obrint bé les finestres i creant un corrent d’aire. 
Fes-ho més sovint si utilitzes impressores làser o 
fotocopiadores de manera intensiva, perquè no 
s’acumuli l’ozó.

P39 La humitat de la zona de treball és correcta i no genera 
sequedat dels ulls o el nas?

M39.1 Es recomana una humitat ambiental d’entre el 45 i el  
65 %. Si la humitat ambiental està per sota del 45 %,  
fes servir algun aparell humidificador de l’aire.

M39.2 Cal fer un mesurament de la humitat ambiental al 
domicili de la persona teletreballadora.

P40 La humitat de la zona de treball és correcta i no genera 
càrregues estàtiques (petites descàrregues elèctriques en tocar 
determinats elements)?

M40.1 Es recomana una humitat ambiental d’entre el 45 i  
el 65 %. Si la humitat ambiental està per sota del 
45 %, fes servir algun aparell humidificador de 
l’aire.

M40.2 Cal fer un mesurament de la humitat ambiental al 
domicili de la persona teletreballadora.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P41 Els equips de treball o de l’entorn (impressores, ventiladors, aire 

condicionat, etc.) són silenciosos i no emeten sorolls molestos 
per treballar?

M41.1 Si hi ha equips de treball o de l’entorn 
(impressores, ventiladors, aire condicionat, etc.) 
que emeten sorolls molestos, fes-los reparar o 
substitueix-los per d’altres que estiguin en bon 
estat. Si és possible, col·loca’ls en una altra zona 
diferent de la del teletreball perquè no molestin. 
Encarrega’t que es faci el manteniment adequat 
de tots els equips.

M41.2 En cas que l’empresa proporcioni equips de 
treball, els ha d’adquirir tenint en compte el nivell 
de soroll que produeixen durant el funcionament 
normal i ha de verificar que tinguin l’etiqueta de 
marcatge de qualitat europeu CE. També ha 
d’efectuar el manteniment adequat de tots els 
equips.

P42 Pots aïllar-te per no sentir altres persones amb qui comparteixes 
l’àrea de treball i que han de parlar mentre treballen?

M42 Si sou més d’una persona teletreballant al 
domicili, és recomanable que ho feu en àrees 
separades.

P43 Pots aïllar-te per no sentir sorolls de persones que conviuen a 
l’habitatge (adults, nens)?

M43 Cerca un lloc de treball habilitat per al teletreball, 
separat dels espais de vida domèstica i de fonts 
de soroll com la televisió. Evita les zones d’ús 
comú o, si no hi ha alternativa, establiu normes 
per utilitzar-les.

P44 Pots aïllar-te per no sentir sorolls molestos provinents del carrer, 
de veïns o d’activitats sorolloses?

M44.1 Intenta treballar amb les finestres tancades. 
Instal·la doble vidre si se sent molt soroll provinent 
de l’exterior.

M44.2 Cal fer un mesurament del soroll ambiental al 
domicili de la persona teletreballadora.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P45 Pots aïllar-te per no sentir timbres molestos a la zona de treball? M45 Si les trucades als timbres són molt freqüents, 

intenta aïllar-te per no sentir-les. Cerca una zona 
de treball aïllada.

P46 La humitat de la zona de treball és correcta i no es generen 
humitats en parets, sostres o terra?

M46.1 Es recomana una humitat ambiental d’entre el 45 
i el 65 %. Si la humitat ambiental està per sota del 
45 %, fes servir algun aparell humidificador de 
l’aire.

M46.2 Si hi ha humitats en parets, sostres o a terra, fes 
una neteja a fons i un tractament antihumitats.

M46.3 Cal fer un mesurament de la humitat ambiental al 
domicili de la persona teletreballadora.

Equips de treball

P47 L’àrea de treball està lliure d’objectes o mobles amb arestes 
punxegudes o tallants que puguin produir esgarrapades, talls o 
punxades?

M47 Fes servir protectors per cobrir objectes o mobles 
amb arestes punxegudes o tallants.

P48 Els instruments tallants (com ganivets, tisores o cúters) que 
poden produir esgarrapades, talls o punxades estan guardats 
de manera segura?

M48 No facis servir els instruments punxeguts i/o 
tallants per a usos diferents d’aquells als quals 
estan destinats. Guarda’ls de manera segura 
quan no els estiguis fent servir.

P49 L’àrea de treball està lliure d’objectes que puguin caure o 
desplaçar-se de manera incontrolada?

M49 Mantingues l’ordre i la neteja a l’àrea de treball. 
Col·loca adequadament aquells objectes 
que puguin caure o desplaçar-se de manera 
incontrolada.

P50 Les prestatgeries i els arxius estan fixats a la paret? M50 Assegura’t que totes les prestatgeries i els arxius 
estiguin fixats a la paret perquè no puguin caure. 
Vigila la càrrega màxima i l’estabilitat de les 
prestatgeries.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P51 S’emmagatzemen objectes en prestatgeries sempre per sota del 

pes màxim permès?
M51 Assegura’t que totes les prestatgeries i els arxius 

estiguin fixats a la paret perquè no puguin caure. 
Vigila la càrrega màxima i l’estabilitat de les 
prestatgeries.

P52 Els calaixos tenen dispositius de bloqueig que impedeixin que 
surtin de les guies?

M52 Tingues calaixos amb dispositius de bloqueig que 
impedeixin que surtin de les guies.

P53 Els equips com grapadores, perforadores o guillotines estan 
situats en un lloc segur i es fan servir sempre segons les 
indicacions del fabricant?

M53 No facis servir els equips com grapadores, 
perforadores o guillotines per a usos diferents 
d’aquells als quals estan destinats. Guarda’ls de 
manera segura quan no els estiguis fent servir.

P54 Si es treballa amb una impressora làser, té l’etiqueta de 
marcatge de qualitat europeu CE?

M54.1 Comprova que la impressora làser tingui 
l’etiqueta de marcatge de qualitat europeu CE. En 
cas contrari, substitueix-la per una que sí que la 
tingui.

M54.2 Si l’empresa proporciona una impressora làser a 
la persona teletreballadora, s’ha d’assegurar que 
tingui l’etiqueta de marcatge de qualitat europeu 
CE.

P55 Es fan servir guants per manipular tintes d’impressores, 
fotocopiadores o cartutxos de tòner?

M55 Quan hi hagi risc de contacte amb tintes, fes servir 
guants.

P56 Si s’utilitzen coles o substàncies adhesives, es fa segons les 
indicacions del fabricant i evitant la inhalació de vapors nocius?

M56 Respecta les indicacions del fabricant si has de 
fer servir coles o substàncies adhesives. Ventila 
adequadament l’àrea de treball mentre les 
estiguis fent servir.

P57 En cas que es facin servir impressores o fotocopiadores de 
manera abundant durant l’horari de treball, es ventila prou 
l’àrea de treball?

M57 En cas que facis servir sovint impressores o 
fotocopiadores durant el temps de treball, situa-
les en una zona ventilada o ventila bastant l’àrea 
de treball.
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P58 Si es fan servir lleixius, detergents o substàncies càustiques 

per a la neteja de l’àrea de treball, estan emmagatzemats de 
manera segura per evitar vessaments o contacte amb la pell o 
les mucoses?

M58 Emmagatzema els productes de neteja en armaris 
tancats i amb els envasos ben tancats per evitar 
vessaments i contacte amb la pell o les mucoses. 
No facis mescles de productes que no estiguin 
expressament indicades pel fabricant (podrien 
generar vapors nocius).

Taula de treball

P59 Tens prou espai sota la taula per moure les cames i canviar de 
postura?

M59 Fes servir una taula de dimensions suficients per 
poder moure les cames i canviar de postura. 
Es recomana un espai lliure de 65 centímetres 
de profunditat i 70 centímetres d’amplària. 
Sempre que sigui possible, és preferible col·locar 
arxivadors i calaixeres fora del perímetre de la 
taula.

P60 La superfície de la taula és mat, de manera que no té lluentors ni 
reflexos?

M60 Si la superfície de la taula té lluentors o reflexos, 
col·loca-hi unes estovalles mats.

P61 Tens prou espai per col·locar de manera flexible la pantalla, el 
teclat, el ratolí, els documents, el telèfon i altres elements que et 
calen per treballar?

M61 Fes servir una taula de dimensions suficients per 
col·locar de manera flexible la pantalla, el teclat, 
el ratolí, els documents, el telèfon i altres elements 
que necessitis per treballar. Distribueix els 
elements en funció de la freqüència d’ús. Guarda 
els elements que no facis servir sovint. Evita l’excés 
de materials damunt de la taula de treball. Si cal, 
fes servir mobles auxiliars.

P62 La taula està a l’altura dels colzes i et permet treballar amb 
els colzes doblegats en 90 graus sense que hagis d’aixecar les 
espatlles?

M62 Regula l’altura de la cadira o de la taula de 
treball perquè puguis treballar amb els colzes 
doblegats en 90 graus sense necessitat d’aixecar 
les espatlles.
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P63 La vora de la taula és roma, de manera que no té arestes que 

molestin en recolzar els avantbraços?
M63 Si la vora de la taula té arestes, col·loca 

protectors que impedeixin la compressió dels 
canells o avantbraços.

P64 Si treballes amb documents escrits, tens un faristol o 
portadocuments que et permeti tenir-los a l’altura de la pantalla 
per evitar moviments del cap i el coll?

M64 Si treballes amb documents escrits, fes servir un 
faristol o portadocuments que et permeti tenir-los 
a l’altura de la pantalla.

Cadira de treball

P65 La cadira de treball té rodes per permetre llibertat de 
moviments?

M65.1 Fes servir una cadira d’escriptori que tingui cinc 
rodes i una base giratòria. En cas que no sigui 
possible, opta per una cadira estable.

M65.2 Si l’empresa proporciona una cadira de treball 
a la persona teletreballadora, s’ha d’assegurar 
que tingui cinc rodes i una base giratòria. Ha 
de ser regulable en altura. El respatller ha de 
ser regulable en altura i inclinació i ha de cobrir 
l’esquena fins a les espatlles. La cadira ha de ser 
de braços.

P66 L’altura de la cadira és regulable, de manera que els colzes 
quedin a l’altura de la taula?

M66.1 Fes servir una cadira d’escriptori d’altura 
regulable. En cas que no sigui possible, fes 
servir coixins a la cadira per aconseguir l’altura 
necessària.

M66.2 Si l’empresa proporciona una cadira de treball 
a la persona teletreballadora, s’ha d’assegurar 
que tingui cinc rodes i una base giratòria. Ha 
de ser regulable en altura. El respatller ha de 
ser regulable en altura i inclinació i ha de cobrir 
l’esquena fins a les espatlles. La cadira ha de ser 
de braços.
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P67 El respatller és inclinable i l’altura del respatller és ajustable, de 

manera que puguis recolzar correctament l’esquena per la part 
lumbar i dorsal?

M67.1 Fes servir una cadira d’escriptori que permeti 
ajustar l’altura i la inclinació del respatller. En cas 
que no sigui possible, fes servir un coixí a la zona 
lumbar.

M67.2 Ajusta l’altura i la inclinació de la cadira de treball 
per poder recolzar la zona lumbar i dorsal.

M67.3 Si l’empresa proporciona una cadira de treball 
a la persona teletreballadora, s’ha d’assegurar 
que tingui cinc rodes i una base giratòria. Ha 
de ser regulable en altura. El respatller ha de 
ser regulable en altura i inclinació i ha de cobrir 
l’esquena fins a les espatlles. La cadira ha de ser 
de braços.

P68 Quan estàs assegut/uda, pots recolzar fàcilment els peus en el 
sòl amb les cames doblegades en un angle de 90°?

M68 Una vegada ajustada l’altura de la cadira per 
treballar amb els colzes doblegats en 90 graus 
sense necessitat d’aixecar les espatlles, si no pots 
recolzar fàcilment els peus a terra, has de ser 
servir un reposapeus.

P69 En cas que no puguis recolzar els peus directament a terra, tens 
un reposapeus?

M69.1 Una vegada ajustada l’altura de la cadira per 
treballar amb els colzes doblegats en 90 graus 
sense necessitat d’aixecar les espatlles, si no pots 
recolzar fàcilment els peus a terra, has de fer 
servir un reposapeus o similar (per exemple, una 
caixa), que sigui antilliscant.

M69.2 Cal proporcionar un reposapeus a la persona 
teletreballadora que ho necessiti.
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P70 Les cadira de treball és estable, amb disseny antibolcada (cinc 

rodes)?
M70.1 Fes servir una cadira d’escriptori que tingui cinc 

rodes i una base giratòria. En cas que no sigui 
possible, opta per una cadira estable.

M70.2 Si l’empresa proporciona una cadira de treball 
a la persona teletreballadora, s’ha d’assegurar 
que tingui cinc rodes i una base giratòria. Ha 
de ser regulable en altura. El respatller ha de 
ser regulable en altura i inclinació i ha de cobrir 
l’esquena fins a les espatlles. La cadira ha de ser 
de braços.

Pantalla de l’ordinador
P71 Pots ajustar la configuració de la pantalla (resolució, grandària 

dels caràcters, contrast, lluminositat, etc.) per poder visualitzar 
nítidament els caràcters?

M71.1 Ajusta la configuració de la pantalla (resolució, 
grandària dels caràcters, contrast, lluminositat, 
etc.) per poder visualitzar nítidament els 
caràcters. La lluentor de la pantalla ha d’ajustar-
se perquè sigui similar al nivell de llum ambiental. 
En cas que no sigui possible, és recomanable 
reparar-la o canviar-la per una de nova.

M71.2 Si un cop fets els ajustos continues sense veure 
adequadament els caràcters, ves a un especialista 
perquè et revisi la visió.

M71.3 Si l’empresa proporciona una pantalla 
d’ordinador a la persona teletreballadora, s’ha 
d’assegurar que sigui regulable en altura, que se’n 
pugui ajustar la configuració (resolució, grandària 
dels caràcters, contrast, lluminositat, etc.), que 
la imatge de la pantalla sigui estable i no tingui 
parpellejos, i que la pantalla tingui l’etiqueta de 
marcatge de qualitat europeu CE.
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P72 La pantalla està col·locada perpendicularment a les finestres per 

evitar enlluernament per la llum solar?
M72 Col·loca la pantalla perpendicularment a les 

finestres per evitar enlluernament per la llum solar. 
No et col·loquis davant d’una finestra (per evitar 
enlluernaments) ni darrere (per evitar reflexos).

P73 La pantalla està col·locada de manera que s’eviten els reflexos o 
lluentors?

M73 Col·loca els elements lluminosos de l’entorn de 
treball de manera que no produeixin reflexos o 
lluentors a la pantalla.

P74 Hi ha prou contrast entre la pantalla i l’entorn? M74 Regula el contrast de la pantalla en funció de la 
llum ambiental.

P75 La imatge de la pantalla és estable i no té parpellejos? M75.1 Si la imatge de la pantalla no és estable i es 
produeixen parpellejos, és recomanable reparar-
la o canviar-la per una de nova.

M75.2 Si l’empresa proporciona una pantalla 
d’ordinador a la persona teletreballadora, s’ha 
d’assegurar que sigui regulable en altura, que se’n 
pugui ajustar la configuració (resolució, grandària 
dels caràcters, contrast, lluminositat, etc.), que 
la imatge de la pantalla sigui estable i no tingui 
parpellejos, i que la pantalla tingui l’etiqueta de 
marcatge de qualitat europeu CE.

P76 Et pots col·locar la pantalla a una distància superior a 40 
centímetres dels ulls?

M76 Col·loca la pantalla davant teu per poder 
treballar sense fer torsions del tronc o del coll. 
Col·loca la pantalla a uns 40 centímetres de 
distància dels ulls, com a mínim.
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P77 L’altura de la pantalla és regulable i permet col·locar-la de 

manera que la part superior de la pantalla quedi a l’altura dels 
ulls o lleugerament per sota?

M77.1 Regula l’altura de la pantalla de manera que la 
part superior de la pantalla quedi a l’altura dels 
ulls o lleugerament per sota. Si cal, fes servir 
llibres o altres objectes per aixecar-la.

M77.2 Si l’empresa proporciona una pantalla 
d’ordinador a la persona teletreballadora, s’ha 
d’assegurar que sigui regulable en altura, que se’n 
pugui ajustar la configuració (resolució, grandària 
dels caràcters, contrast, lluminositat, etc.), que 
la imatge de la pantalla sigui estable i no tingui 
parpellejos, i que la pantalla tingui l’etiqueta de 
marcatge de qualitat europeu CE.

P78 La inclinació de la pantalla és regulable? M78.1 Inclina la pantalla per aconseguir una 
visualització òptima de la imatge, sense reflexos. 
La pantalla ha d’inclinar-se de manera que la 
línia de visió quedi paral·lela al pla horitzontal o 
lleugerament inclinada cap avall.

M78.2 Si l’empresa proporciona una pantalla 
d’ordinador a la persona teletreballadora, s’ha 
d’assegurar que sigui regulable en altura, que se’n 
pugui ajustar la configuració (resolució, grandària 
dels caràcters, contrast, lluminositat, etc.), que 
la imatge de la pantalla sigui estable i no tingui 
parpellejos, i que la pantalla tingui l’etiqueta de 
marcatge de qualitat europeu CE.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P79 La pantalla té l’etiqueta de marcatge de qualitat europeu CE? M79.1 Fes servir una pantalla que tingui l’etiqueta de 

marcatge de qualitat europeu CE.

M79.2 Si l’empresa proporciona una pantalla 
d’ordinador a la persona teletreballadora, s’ha 
d’assegurar que sigui regulable en altura, que se’n 
pugui ajustar la configuració (resolució, grandària 
dels caràcters, contrast, lluminositat, etc.), que 
la imatge de la pantalla sigui estable i no tingui 
parpellejos, i que la pantalla tingui l’etiqueta de 
marcatge de qualitat europeu CE.

Teclat i ratolí

P80 Els símbols de les tecles es veuen correctament? M80.1 Si els símbols de les tecles estan esborrats, és 
recomanable canviar de teclat.

M80.2 Si l’empresa proporciona un teclat d’ordinador 
a la persona teletreballadora, s’ha de substituir 
quan les tecles estiguin desgastades i els símbols 
estiguin esborrats.

P81 El teclat permet una posició neutra de les mans, de manera que 
la mà, el canell i l’avantbraç quedin alineats?

M81.1 Observa la posició de les mans mentre treballes 
amb l’ordinador: han d’estar alineades amb 
el canell i l’avantbraç. Corregeix les postures 
incorrectes. Has de col·locar el teclat paral·lel a la 
vora de la taula.

M81.2 Fes servir un teclat ergonòmic, que pugui inclinar-
se lleument.

M81.3 Si l’empresa proporciona un teclat d’ordinador a 
la persona teletreballadora, s’ha d’assegurar que 
sigui ergonòmic.
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P82 El ratolí permet una posició neutra de les mans, de manera que 

la mà, el canell i l’avantbraç quedin alineats?
M82.1 Observa la posició de les mans durant el treball 

amb l’ordinador: han d’estar alineades amb 
el canell i l’avantbraç. Corregeix les postures 
incorrectes. 

M82.2 Fes servir un ratolí de forma i grandària adequats 
que et permeti una bona posició de la mà. Si ets 
esquerrà, fes servir un ratolí per a esquerrans.

M82.3 Si l’empresa proporciona un ratolí a la persona 
teletreballadora, s’ha d’assegurar que sigui 
ergonòmic. En cas de persones esquerranes, s’ha 
de proporcionar un ratolí per a esquerrans.

P83 El teclat és inclinable i permet teclejar sense haver de flexionar 
els canells?

M83.1 Fes servir un teclat inclinable que et permeti 
teclejar sense haver de flexionar els canells.

M83.2 Si l’empresa proporciona un teclat d’ordinador a 
la persona teletreballadora, s’ha d’assegurar que 
sigui ergonòmic.

P84 Si el necessites per poder alinear correctament mans, canells i 
avantbraços (és a dir, si el teu teclat no és ergonòmic), tens un 
reposacanells?

M84.1 Fes servir un reposacanells si el necessites per 
poder alinear correctament mans, canells i 
avantbraços.

M84.2 Cal proporcionar un reposacanells a la persona 
teletreballadora que el necessiti.

P85 Tens prou espai per recolzar els avantbraços davant del teclat? M85 El teclat ha de col·locar-se a una distància de 
10 centímetres de la vora de la taula i paral·lel a 
aquesta per poder recolzar els canells. Si la taula 
és massa petita, recolza els avantbraços en els 
braços de la cadira.
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P86 Tens prou espai per moure el ratolí, controlar el cursor i mantenir 

l’alineació de la mà, el canell i l’avantbraç?
M86 Fes servir una taula de dimensions suficients per 

col·locar de manera flexible la pantalla, el teclat, 
el ratolí, els documents, el telèfon i altres elements 
que necessitis per treballar. Quan facis servir el 
ratolí, has de recolzar l’avantbraç sobre la taula, 
sense estirar excessivament el braç.

P87 Tens una estoreta que permeti que el ratolí llisqui fàcilment? M87 Fes servir una estoreta per al ratolí, que tingui 
material antilliscant per evitar que es mogui 
durant l’ús. Són recomanables les estoretes que 
tenen reposacanells.

Ordinador portàtil

Cal respondre només si es treballa amb ordinador portàtil

P88 Col·loques l’ordinador portàtil damunt d’algun element perquè 
la part superior de la pantalla et quedi a l’altura dels ulls o 
lleugerament per sota?

M88 Col·loca l’ordinador portàtil damunt d’algun 
element perquè la part superior de la pantalla 
et quedi a l’altura dels ulls o lleugerament per 
sota. En aquest cas, fes servir un teclat i un ratolí 
independents.

P89 Tens un teclat independent del teclat del portàtil? M89.1 Fes servir un teclat independent del teclat del 
portàtil per poder situar la pantalla a l’altura 
adequada. Utilitza el teclat ergonòmicament, 
amb les mans, canells i avantbraços alineats. 
Observa i corregeix la postura de treball amb el 
teclat.

M89.2 Cal proporcionar un teclat independent per 
fer servir amb l’ordinador portàtil a la persona 
teletreballadora que el necessiti.
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P90 Fas servir un ratolí per treballar amb l’ordinador portàtil? M90.1 Fes servir un ratolí ergonòmic per poder mantenir 

les mans, canells i avantbraços alineats. Observa i 
corregeix la postura de treball amb el ratolí.

M90.2 Cal proporcionar un ratolí per treballar amb 
l’ordinador portàtil a la persona teletreballadora 
que el necessiti.

Tauleta

Cal respondre només si es treballa amb tauleta

P91 Tens un faristol o funda que permeti col·locar la tauleta en 
posició vertical, de manera que no hagis de sostenir-la amb les 
mans?

M91.1 Fes servir un faristol o funda que permeti col·locar 
la tauleta en posició vertical, de manera que no 
hagis de sostenir-la amb les mans.

M91.2 Cal proporcionar un faristol per treballar amb 
la tauleta a la persona teletreballadora que el 
necessiti.

P92 Col·loques la tauleta damunt d’algun element perquè la part 
superior de la pantalla et quedi a l’altura dels ulls o lleugerament 
per sota?

M92 Col·loca la tauleta damunt d’algun element 
perquè la part superior de la pantalla et quedi a 
l’altura dels ulls o lleugerament per sota.

P93 Tens un teclat independent de la tauleta? M93.1 Fes servir un teclat independent per treballar amb 
la tauleta per evitar la sobrecàrrega dels dits i 
mans amb l’ús continuat de la tauleta.

M93.2 Cal proporcionar un teclat independent 
per treballar amb la tauleta a la persona 
teletreballadora que el necessiti.
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P94 Fas servir un ratolí per treballar amb la tauleta? M94.1 Fes servir un ratolí per treballar amb la tauleta per 

evitar la sobrecàrrega dels dits i mans amb l’ús 
continuat de la tauleta.

M94.2 Cal proporcionar un ratolí per treballar amb 
la tauleta a la persona teletreballadora que el 
necessiti.

Atenció telefònica continuada

Cal respondre només si es fa atenció telefònica continuada

P95 Fas pauses entre trucades durant l’atenció telefònica? M95.1 Fes pauses entre trucades, d’uns 35 segons.

M95.2 Cal organitzar les tasques d’atenció telefònica 
continuada de manera que les persones 
teletreballadores puguin fer pauses entre les 
trucades que atenen.

P96 Fas pauses i alternes les tasques que requereixin utilitzar la veu 
amb d’altres que no ho requereixin?

M96.1 Fes pauses periòdiques en què no facis servir 
la veu, per descansar. Consumeix líquids en 
abundància.

M96.2 Cal organitzar les tasques d’atenció telefònica 
continuada de manera que les persones 
teletreballadores puguin fer pauses per descansar 
la veu (per exemple, assignant-los altres tasques 
que no requereixin l’ús de la veu).

M96.3 Cal facilitar formació en tècniques d’educació de 
la veu.

P97 Tens auriculars amb micròfon incorporat? M97 Cal proporcionar auriculars amb micròfon 
incorporat a les persones teletreballadores que 
facin atenció telefònica continuada.
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Organització del treball

P98 Fas pauses a la feina com a mínim una vegada cada hora? M98.1 Fes pauses breus mentre treballis, com a mínim 
una cada hora. Han de ser pauses actives, en què 
canviïs la postura, t’aixequis o estiris les cames.

M98.2 Cal facilitar programes que avisin de la necessitat 
de fer pauses. 

P99 L’organització del treball et permet planificar el teu temps de 
treball i descans?

M99.1 Estableix horaris de treball estables, amb hora 
d’inici i final de la jornada. Intenta respectar els 
horaris. Estableix horaris per als àpats, per a 
activitats esportives o per a la família. Intenta 
respectar els horaris.

M99.2 Cal acordar amb les persones teletreballadores 
els horaris de treball en què hauran d’estar 
disponibles per a l’empresa. Cal incloure temps 
per a pauses i per a àpats.

M99.3 Cal formar les persones teletreballadores en 
gestió del temps i autoorganització.



77

Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P100 Treballes dins de l’horari de treball establert amb l’empresa i no 

allargues la jornada de treball?
M100.1 Respecta els horaris acordats. Organitza’t al llarg 

de la jornada per poder fer les diferents tasques. 
Prioritza les tasques, incloent-hi la resposta al 
correu electrònic. Si veus que no tens temps de 
fer totes les tasques que tens encomanades, 
comenta-ho amb el teu responsable.

M100.2 Cal analitzar les tasques assignades a la persona 
teletreballadora, per ajustar la càrrega de 
treball al temps i els recursos disponibles. S’ha de 
determinar si té els mitjans i el suport necessaris.

M100.3 Cal assegurar la participació de les persones 
teletreballadores en el disseny de processos 
i la planificació de les tasques que han de 
desenvolupar en modalitat de teletreball.

P101 La distribució del treball et permet dormir i descansar una 
mitjana de set a vuit hores diàries en un horari regular cada nit?

M101.1 Respecta els horaris de treball i no responguis 
a correus electrònics fora de l’horari establert. 
Intenta no treballar a la nit. No consumeixis 
substàncies estimulants (cafè, te, etc.) a partir 
de la tarda. Surt de casa, camina o fes esport 
diàriament. Sopa aliments lleugers, de fàcil 
digestió.

M101.2 Cal proporcionar a les persones teletreballadores 
consells sobre el son saludable, mitjançant fullets 
informatius, vídeos o apps mòbils.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P102 Pots desconnectar de la feina fora de l’horari laboral, sense 

haver d’estar pendent del telèfon o del correu electrònic?
M102.1 Estableix horaris de treball estables, amb hora 

d’inici i final de la jornada. Intenta respectar els 
horaris. Estableix horaris per als àpats, per a 
activitats esportives o per a la família. Intenta 
respectar els horaris.

M102.2 Intenta no connectar-te al correu electrònic ni a 
altres mitjans de contacte (telèfon, missatgeria 
instantània, etc.) fora de l’horari laboral.

M102.3 Acorda amb el teu responsable i els teus 
companys de treball en quins horaris estaràs 
disponible per a la feina.

M102.4 Cal donar instruccions als caps i directius de 
l’empresa perquè respectin la desconnexió digital 
de les persones teletreballadores.

P103 Pots seguir el teu propi ritme de treball i fer petites pauses 
voluntàries per prevenir la fatiga?

M103 Fes pauses breus mentre treballes, com a mínim 
una cada hora. Han de ser pauses actives, en què 
canviïs de postura.

P104 Aconsegueixes compatibilitzar la vida professional i la vida 
privada?

M104.1 Estableix horaris de treball estables, amb hora 
d’inici i final de la jornada. Intenta respectar els 
horaris. Estableix horaris per als àpats, per a 
activitats esportives o per a la família.

M104.2 Organitza el treball domèstic amb les persones 
convivents al domicili. És essencial repartir 
correctament les feines de casa.

M104.3 Cal permetre la flexibilitat horària a la persona 
teletreballadora.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P105 Pots organitzar-te perquè en hores de treball no hagis d’estar 

pendent de la cura dels fills o altres persones dependents?
M105.1 Pacta amb la teva família les responsabilitats i 

els horaris en la cura dels fills o altres persones 
dependents. Si cal, busca suport extern.

M105.2 Cal permetre la flexibilitat horària a la persona 
teletreballadora.

Aspectes psicosocials

P106 L’ordinador que fas servir té totes les prestacions necessàries 
perquè puguis treballar?

M106.1 L’ordinador que facis servir per teletreballar ha 
de tenir totes les prestacions (capacitat, memòria, 
velocitat, connexions, etc.) necessàries per 
desenvolupar correctament la feina.

M106.2 Cal proporcionar a les persones teletreballadores 
suport tècnic per als equips de treball i les 
aplicacions informàtiques.

P107 Els programes informàtics funcionen ràpidament, sense que 
hagis d’esperar que completin tasques?

M107.1 Si els programes informàtics funcionen lentament, 
contacta amb el servei d’informàtica perquè ho 
solucioni.

M107.2 Cal proporcionar a les persones teletreballadores 
suport tècnic per als equips de treball i les 
aplicacions informàtiques.

P108 Tens una connexió a internet estable i ràpida? M108 Contracta una connexió a internet al domicili 
amb la capacitat i velocitat necessàries per 
teletreballar. Has de tenir una xarxa wifi que 
ofereixi una bona connexió a l’àrea on estàs 
teletreballant.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P109 Els programes informàtics estan actualitzats i són compatibles 

amb els de l’empresa?
M109.1 Si els programes informàtics no estan actualitzats 

o no són compatibles amb els de l’empresa, 
contacta amb el servei d’informàtica perquè ho 
solucionin.

M109.2 Cal proporcionar a les persones teletreballadores 
suport tècnic per als equips de treball i les 
aplicacions informàtiques.

P110 Has rebut formació sobre l’ús dels programes informàtics i 
les eines de comunicació (xats, videoconferències, etc.) que 
necessites per al teletreball?

M110.1 Sol·licita formació i manuals d’ús dels programes 
informàtics i les eines de comunicació (xats, 
videoconferències, etc.) que necessites per 
teletreballar.

M110.2 Cal proporcionar formació i manuals d’ús dels 
programes informàtics i les eines de comunicació 
(xats, videoconferències, etc.) que necessiten les 
persones teletreballadores.

P111 Tens suport tècnic per a la instal·lació i configuració i ajuda en 
cas d’avaria per a tots els equips de treball (ordinador, telèfon, 
connexió remota, configuració del correu, etc.)?

M111.1 Sol·licita a l’empresa suport tècnic per a 
la instal·lació i configuració i ajuda en cas 
d’avaria per a tots els equips que necessites per 
teletreballar.

M111.2 Cal proporcionar a les persones teletreballadores 
suport tècnic per als equips de treball i les 
aplicacions informàtiques.

P112 Tens contacte periòdic amb el teu responsable perquè et 
supervisi la feina?

M112 Cal establir reunions periòdiques amb el 
responsable de cada persona teletreballadora 
per supervisar el treball, proporcionar feedback i 
resoldre dubtes.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P113 Pots contactar fàcilment amb el teu responsable en cas que et 

calgui ajuda?
M113 Cal proporcionar a les persones teletreballadores 

canals de contacte ràpid amb els seus 
responsables: telèfons de contacte, aplicacions de 
xat, missatgeria instantània, etc.

P114 Hi ha canals de comunicació ràpids i eficaços per resoldre els 
incidents que se’t presenten a la feina?

M114.1 Identifica els canals de comunicació amb aquelles 
persones o departaments de l’empresa que 
puguin ajudar-te a solucionar problemes que et 
sorgeixin en relació amb la feina.

M114.2 Cal proporcionar a les persones teletreballadores 
canals de contacte ràpid amb els seus 
responsables, amb altres membres de l’equip o 
amb els serveis de suport de l’empresa: telèfons 
de contacte, aplicacions de xat, etc.

P115 Reps informació sobre els canvis que es produeixen a l’empresa? M115.1 Dedica un temps cada dia a revisar la informació 
que genera la teva empresa.

M115.2 Cal informar les persones teletreballadores 
dels canvis que es produeixen a l’empresa 
mitjançant diversos canals: videoreunions, correus 
electrònics, newsletters, etc.

P116 Pots alternar jornades de teletreball al domicili amb d’altres a 
l’empresa?

M116 Cal establir pautes de treball que combinin treball 
presencial i teletreball. S’ha d’establir de manera 
participativa un dia en què tot l’equip treballi de 
manera presencial.

P117 Es duen a terme reunions periòdiques per telèfon o 
videoconferència amb l’equip de treball (almenys una 
setmanal)?

M117 S’han de dur a terme reunions periòdiques per 
telèfon o videoconferència amb l’equip de treball 
(almenys una setmanal).
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES
P118 Tens facilitat per connectar amb els companys de feina? M118.1 T’has de mantenir en contacte amb els teus 

companys de feina mitjançant els canals 
disponibles.

M118.2 Cal proporcionar a les persones teletreballadores 
canals de contacte ràpid amb els seus 
responsables, amb altres membres de l’equip o 
amb els serveis de suport de l’empresa: telèfons 
de contacte, correus electrònics, aplicacions 
de xat, missatgeria instantània, documents 
compartits, videoconferència, eines de treball 
col·laboratiu, agenda compartida, etc.

M118.3 Cal establir pautes de treball que combinin treball 
presencial i teletreball. S’ha d’establir de manera 
participativa un dia en què tot l’equip treballi de 
manera presencial.

P119 Sents que amb el teletreball mantens les oportunitats de progrés 
professional?

M119 Cal establir un pla de carrera professional que 
tingui en compte les persones teletreballadores, 
amb les mateixes oportunitats d’accés que tenen 
les persones que treballen en modalitat presencial.

P120 Tens les oportunitats de formació necessàries per progressar 
professionalment?

M120.1 Cal establir un pla de carrera professional que 
tingui en compte les persones teletreballadores, 
amb les mateixes oportunitats d’accés que 
tenen les persones que treballen en modalitat 
presencial.

M120.2 Cal desenvolupar procediments transparents 
que limitin la discrecionalitat i que assegurin 
la inexistència d’arbitrarietats i l’equitat en 
l’assignació i el canvi de tasques, l’assignació o 
el canvi d’horaris, l’assignació de salaris i altres 
remuneracions, les promocions, etc.
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PREGUNTES MESURES PREVENTIVES

Hàbits saludables

P121 Segueixes una dieta saludable? M121.1 Estableix un menú setmanal sa i equilibrat, 
amb ingredients frescos i de temporada. Evita 
els aliments ultraprocessats, alts en greix o en 
calories, amb excés de sal o sucre, així com els 
snacks. Hidrata’t adequadament i no abusis de 
begudes estimulants.

M121.2 Cal proporcionar a la persones teletreballadores 
consells nutricionals i propostes de menús 
saludables mitjançant fullets informatius, vídeos o 
apps mòbils.

P122 Evites picar entre hores i respectes els horaris dels àpats? M122.1 Estableix uns horaris fixos per als diferents àpats i 
intenta respectar-los. Reserva temps per cuinar. 
Evita picar entre hores. No compris snacks ni altres 
productes alts en calories, greixos, sal o sucre.

M122.2 Cal organitzar les videoreunions respectant 
els horaris dels àpats de les persones 
teletreballadores.

P123 Fas algun tipus d’exercici físic per compensar tot el temps que 
passes davant de l’ordinador?

M123.1 Fes exercicis d’estirament de coll, braços i 
esquena sovint, almenys una vegada al dia.

M123.2 Fes algun tipus d’activitat física per compensar el 
sedentarisme que pot comportar el teletreball.

M123.3 Cal enviar rutines d’exercicis d’estirament a les 
persones teletreballadores mitjançant fullets 
informatius, vídeos o apps mòbils.
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Annex 4. Full de planificació i seguiment de les mesures preventives

Codi 
mesura Mesura Prioritat Data límit Responsable

Estat  
d’implantació 

en data  
XX/XX/XXXX

Estat  
d’implantació 

en data  
XX/XX/XXXX

Estat  
d’implantació 

en data  
XX/XX/XXXX

Estat  
d’implantació 

en data  
XX/XX/XXXX

    Alta     Totalment 
implantada

Totalment 
implantada

Totalment 
implantada

Totalment 
implantada

    Mitjana     Parcialment 
implantada

Parcialment 
implantada

Parcialment 
implantada

Parcialment 
implantada

    Baixa     Sense  
implantar

Sense  
implantar

Sense  
implantar

Sense  
implantar

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Annex 4. Full de planificació i seguiment de les mesures preventives
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Annex 5. Prova pilot d’aplicació pràctica del qüestionari d’identificació de riscos

Objectiu
Validar que el qüestionari desenvolupat:

  S’entengui tant per part dels tècnics de prevenció de riscos laborals com de les persones teletreballadores.
  Sigui fàcil d’emplenar per a les persones teletreballadores.
  Inclogui tots els factors de risc relacionats amb el teletreball.
  Sigui útil per a la detecció de riscos relacionats amb el teletreball.

Metodologia
Es van seleccionar 10 empreses que prèviament no havien avaluat els riscos associats al teletreball, en una mostra que incloïa:

  Empreses privades.
  Empreses públiques o administració pública.
  Pimes i grans empreses.

Es va sol·licitar que el servei de prevenció enviés el qüestionari d’identificació de riscos a 10 persones teletreballadores de cada empresa 
perquè el responguessin i monitoritzessin el temps de resposta al qüestionari.

A continuació, es van passar 2 qüestionaris per valorar l’ús del qüestionari, que es van enviar:

  A les persones teletreballadores que havien respost al qüestionari d’identificació de riscos.
  A tècnics o responsables de prevenció de riscos laborals a l’empresa.

Es van recollir els suggeriments de millora i es van aplicar al qüestionari d’identificació de riscos.

Annex 5. Prova pilot d’aplicació pràctica del qüestionari d’identificació de riscos
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Resultats
A continuació es presenten els resultats dels qüestionaris de valoració:

1. Opinió dels tècnics o responsables de prevenció de riscos laborals de les empreses.
Es van rebre un total de 8 respostes.
 La utilitat del qüestionari d’autoavaluació per identificar els factors de risc associats al teletreball a l’empresa es va valorar amb un 8,5 so-
bre 10 (1= res útil, 10= totalment útil).
La facilitat per entendre les preguntes es va valorar amb un 8,75 sobre 10 (1= molt difícil, 10= molt fàcil).
Cap dels preguntats va indicar que al qüestionari hi faltés algun factor de risc associat al teletreball.
Pel que fa a l’extensió, el 63 % la van considerar adequada i el 37 %, massa extensa.

Suggeriments de millora

  Afegir les mesures preventives al qüestionari perquè les persones teletreballadores disposin d’aquesta informació en el moment de fer la 
identificació de riscos. Com a solució, les empreses que facin servir aquesta metodologia poden, opcionalment, afegir al qüestionari l’annex 
3 de mesures.

  Reduir les preguntes relatives als equipaments elèctrics, que en la versió inicial es repetien per als equips de treball i els electrodomèstics.
  Reduir el nombre de preguntes dels apartats de Condicions ambientals i Elements estructurals de l’habitatge.
  Es va detectar una pregunta que induïa a confusió, que va ser reformulada.

2. Opinió de les persones teletreballadores.
Es van rebre un total de 20 respostes.
 El temps mitjà per respondre el qüestionari d’identificació de riscos va ser de 13 minuts, amb una desviació estàndard de 5 minuts i un rang 
entre 7 i 30.
La facilitat per entendre les preguntes es va valorar amb un 8,95 sobre 10 (1= molt difícil, 10= molt fàcil).
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 El 20 % dels preguntats va indicar que al qüestionari s’hi havia omès algun factor de risc associat al teletreball, en concret factors psicoso-
cials.

Suggeriments de millora
  Afegir més preguntes relatives als aspectes psicosocials del teletreball. La idea és que es faci una avaluació de riscos psicosocials amb una 

metodologia específica que complementi la informació recollida en aquest qüestionari.
  Reduir l’extensió del qüestionari (ja s’ha fet).
  Reduir les preguntes relatives als equipaments elèctrics, que en la versió inicial es repetien per als equips de treball i els electrodomèstics (ja 

s’ha fet).
  El format que es va utilitzar (document Word amb caselles marcables) no sembla adequat, ja que pot ser modificat per la persona que res-

pon. La idea és enviar-lo amb text protegit, de manera que només siguin editables els camps que s’hagin d’omplir.
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