DESCONNEXIÓ DIGITAL
EN TELETREBALL
prevencio.gencat@intersindical-csc.cat
En temps de teletreball i plena era tecnològica, sovint ens envaeix la connectivitat i es fa difícil definir i
concretar el temps que pertany a l'àmbit professional.
La desconnexió digital és un concepte de difícil delimitació en l'àmbit professional, però s'entén per dret
a la desconnexió digital en l'àmbit professional el dret de la persona treballadora a no respondre fora
de l'horari laboral a comunicacions i a missatges del lloc de treball que li arribin per mitjans electrònics
(telèfon, ordinador o qualsevol altre dispositiu electrònic) i, de manera més àmplia, el dret a no interactuar amb entorns electrònics o digitals per raó de la feina, amb la finalitat de garantir el dret al descans
i a la intimitat personal i familiar.

RECOMANACIONS

SEMPRE tenim dret a:

Apagar el PC en acabar
de treballar

Tenir un horari laboral
ben determinat

Establir un sistema
d'avisos per començar
i plegar de treballar

No utilitzar eines
digitals que no siguin
corporatives: WhatsApp,
Telegram, correu electrònic personal, etc...

Desactivar notificacions al mòbil
Evitar qualsevol comunicació en la franja de
19.00 a 7.30 hores i
caps de setmana

No utilitzar els nostres
aparells electrònics

Fora del nostre horari
de feina, tenim dret a:
La desconnexió (dret
reconegut per l'article
88 de la Llei orgànica
3/2018, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, el dret a la desconnexió digital dels
empleats públics)
Estar fora de línia
No respondre

Parar atenció amb l'hiperconnexió i la sobreinformació

Desconnectar els
dispositius electrònics
Recordeu que en cas que us trobeu en
alguna situació que excedeixi les vostres obligacions, no dubteu a posar-vos
en contacte directament amb el vostre
delegat/da de prevenció de riscos de la
Intersindical o envieu-nos un correu a
prevencio.gencat@intersindical-csc.cat

intersindical-csc.cat
@LaIntersindical

No rebre
comunicacions
Bloquejar la recepció
de comunicacions
No estar en alerta per
si arriba alguna
comunicació

