
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Barcelona, 6 d’octubre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la present circular tractem les principals regulacions introduïdes pel Reial 

Decret-llei 28/2020 de 22 de setembre de treball a distància, aprovat pel Govern 

d'Espanya per via d'urgència en el marc de la pandèmia global provocada pel 

COVID-19. Aquest Reial Decret-llei té l'objectiu de proporcionar una regulació 

suficient, transversal i integrada que reguli les bases del treball a distància.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<º 

El Reial Decret-llei s’aplica a aquelles relacions de treball en les que els treballadors 

voluntàriament presten els seus serveis retribuïts per compte d'altri, dins de l'àmbit 

d'organització i direcció d'una altra persona, a distància i amb caràcter regular.  

 

 

o Treball a distància: és la forma d’organització o realització de l’activitat laboral prestada 

en el domicili de la persona treballadora o en un altre lloc escollit per aquesta, tota o 

part de la jornada, amb caràcter regular, això és, en un període de 3 mesos, un mínim 

d'un 30% de la jornada o, en el seu cas, el percentatge proporcional equivalent a la 

durada del contracte de treball. 

 

o Teletreball: és el treball a distància dut a terme mitjançant l'ús exclusiu o prevalent de 

mitjans informàtics, telemàtics i de telecomunicació.  

 

 

El treball a distància és voluntari per al treballador i per a l'ocupador i requerirà la signatura d'un 

acord de treball a distància el qual podrà incorporar-se en el contracte inicial o realitzar-se en 

un moment posterior. La decisió de treballar a distància serà reversible tant per a l'empresa 

com per a la persona treballadora. 

En aquest sentit, la negativa a treballar a distància, les dificultats en el desenvolupament de 

l'activitat laboral a distància relacionades amb el canvi a aquesta modalitat de prestació de 

treball i l'exercici de la reversibilitat al treball presencial, no seran causes justificatives de 

l'extinció de la relació laboral ni de la modificació substancial de les condicions de treball.  

 

L’acord de treball a distància i les seves modificacions hauran de realitzar-se per escrit i 

celebrar-se, en tot cas, abans que s'iniciï el treball a distància o les respectives modificacions 

d'aquest.  

Així mateix, en un termini no superior a 10 dies, l'empresa haurà de lliurar a la representació 

legal de les persones treballadores una còpia de tots els acords de treball, enviant-se 

posteriorment una còpia a l'oficina d'ocupació.  

El Reial decret llei regula el contingut mínim obligatori de l'acord, el qual haurà d'incloure 

previsions com ara: 
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 Inventari dels mitjans, equips i eines per a realitzar el treball a distància. 

 Enumeració de les despeses que pugui tenir la persona treballadora a distància en 

l'exercici de la prestació. 

 Horari de treball. 

 Percentatge i distribució entre treball presencial i a distància. 

 Centre de treball en el que està adscrit el treballador a distància i on desenvoluparà la 

part de jornada presencial. 

 Lloc triat pel treballador on prestar el treball a distància. 

 Termini de preavís per a exercitar la reversibilitat de la situació. 

 Mitjans de control empresarial de l’activitat. 

 Procediment a seguir en cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el 

normal desenvolupament de treball a distància. 

 Instruccions de l’empresa en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació. 

 Duració de l’acord de treball a distància.    

 

Els treballadors a distància tindran les mateixes oportunitats, tracte i drets que si prestessin els 

seus serveis en el centre de treball de l'empresa, excepte aquells inherents a la realització de 

la prestació laboral de manera presencial. 

Entre els drets reconeguts a les persones treballadores a distància s'inclouen: el dret a la 

formació; a la promoció professional; a la dotació suficient i manteniment de mitjans, equips i 

eines; el dret a abonament i compensació de despeses relacionades amb els equips; eines i 

mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral; dret a la possibilitat d'horari 

flexible i registre horari adequat; dret a la prevenció de riscos laborals; dret a la intimitat i 

protecció de dades; dret a la desconnexió digital i dret a l'exercici dels respectius drets 

col·lectius. 

Així mateix, en l'exercici de la prestació de treball, les persones treballadores hauran de complir 

les instruccions establertes en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació, així 

com en la conservació i ús d'equips informàtics, podent l'empresa adoptar les mesures 

oportunes per a verificar el seu compliment.  
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S’estableixen limitacions per als contractes subscrits amb menors i els contractes en pràctiques 

i per a la formació i l'aprenentatge, que hauran de garantir com a mínim un percentatge del 

cinquanta per cent de prestació de serveis presencial.  

 

 

Els convenis o acords col·lectius podran establir i regular les condicions d’accés i 

desenvolupament de l’activitat laboral per a la modalitat de treball a distància, podent, fins i tot, 

variar la qualificació de “regular” en la manera d'exercir la prestació del treball a distància.  

 

A les relacions de treball a distància vigents amb anterioritat a la publicació del Reial Decret-

llei, que estiguessin regulades per convenis o acords col·lectius, seran aplicables les 

estipulacions contingudes en el mateix des del moment en el qual la seva regulació actual perdi 

la vigència.  

No obstant això, l'aplicació del Reial Decret-llei no podrà comportar la pèrdua de condicions 

més beneficioses que vinguessin gaudint les persones que prestessin, amb caràcter previ, els 

seus serveis a distància.  

El termini per a adaptar o modificar els acords de treball a distància preexistents vigents en la 

data de publicació del Real Decret-llei és de 3 mesos des de l’entrada en vigor del mateix. 

 

Al treball a distància implementat excepcionalment com a conseqüència de les mesures de 

contenció sanitària derivades del COVID-19, se li seguirà resultant d’aplicació la normativa 

laboral ordinària. En tot cas, les empreses hauran de dotar a las persones treballadores dels 

mitjans, equips i eines necessaris per al desenvolupament del treball a distància. 

Així mateix, la negociació col·lectiva establirà la forma de compensació de les despeses 

derivades de la prestació laboral a distància si no hagueren estat ja compensades.  

 

La no formalització de l’acord de treball a distància en els termes i amb els requisits legals i 

convencionalment prevists, serà qualificat per la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre 

Social com una infracció greu, sancionable amb una multa d'entre 626 i 6.250 euros, en funció 

de la seva gravetat.  
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Las mesures incloses en el Reial Decret-llei relatives a la regulació del treball a distància 

entraran en vigor el proper dia 13 d’octubre de 2020.  

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 


