
  

 

Pots accedir a les notícies i documentació d’interès al web www.comiteitnow.com 
 

També pots contactar amb nosaltres a través de l’e-mail info@comiteitnow.com 

 
 

El teletreball com a eina de conciliació 
 
Agraïm als companys que s’han pres la 
molèstia de participar en aquesta enquesta. 
 
Totes les enquestes rebudes coincideixen en 
demanar poder fer ús del teletreball i la 
pràctica unanimitat (98%) creuen que ha de 
ser voluntari. L’amplíssima majoria (96%) 
considera que aquesta opció ha d’estar 
regulada amb unes normes publicades. 
 
Més disparitat de respostes hi ha en el nombre de dies de teletreball a la setmana. La 
resposta majoritària amb un 56% és de 2 dies a la setmana. 
 

 

 
Pel que fa a l’horari del teletreball, dos terços consideren que ha de coincidir amb l’horari 
de referència que fem a l’oficina. 
 
Continuant amb l’horari, un 88% estaria d’acord amb fer teletreball una part de la jornada. 
 
En el cas de fer guàrdia, un 92% creu que és compatible fer teletreball amb la guàrdia. 
 
Un 98% considera que el teletreball és una bona mesura per a la conciliació laboral-
familiar. 
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Conclusions 
 
Dels comentaris rebuts es desprèn que ningú vol perdre la flexibilitat actual, si no tot el 
contrari, el teletreball ha de ser una eina que permeti adaptar-se a les necessitats del 
treballador sempre sense deixar desatès el servei. Aquest teletreball no ha de tenir com 
objectiu fer més petita l’oficina i estalviar taules, si no millorar la conciliació laboral-
familiar. 
 
En la línia de la flexibilitat que demanen els companys, el C.E. considera que el teletreball 
ha de ser un dret i no pas un deure. Ningú hauria de fer teletreball si realment no vol fer-lo. 
 
A més considerem que les normes publicades han de ser clares i concises sobre l’ús del 
teletreball i que ha d’existir un canal per sol·licitar-lo formalment (com per exemple una 
petició via Endalia). Això no és un caprici, si no que és una mesura preventiva davant la 
possibilitat d’accidents en situació de teletreball o “in itinere” fora d’hores. 
 
El C.E. insistirà en que la voluntat dels empleats, lliurament expressada en aquesta 
enquesta, sigui aplicada en la normativa de teletreball que vol redactar l'Empresa. 
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regulada amb unes normes publicades. 
 
Més disparitat de respostes hi ha en el nombre de dies de teletreball a la setmana. La 
resposta majoritària amb un 56% és de 2 dies a la setmana. 
 

 

 
Pel que fa a l’horari del teletreball, dos terços consideren que ha de coincidir amb l’horari 
de referència que fem a l’oficina. 
 
Continuant amb l’horari, un 88% estaria d’acord amb fer teletreball una part de la jornada. 
 
En el cas de fer guàrdia, un 92% creu que és compatible fer teletreball amb la guàrdia. 
 
Un 98% considera que el teletreball és una bona mesura per a la conciliació laboral-
familiar. 
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Conclusions 
 
Dels comentaris rebuts es desprèn que ningú vol perdre la flexibilitat actual, si no tot el 
contrari, el teletreball ha de ser una eina que permeti adaptar-se a les necessitats del 
treballador sempre sense deixar desatès el servei. Aquest teletreball no ha de tenir com 
objectiu fer més petita l’oficina i estalviar taules, si no millorar la conciliació laboral-
familiar. 
 
En la línia de la flexibilitat que demanen els companys, el C.E. considera que el teletreball 
ha de ser un dret i no pas un deure. Ningú hauria de fer teletreball si realment no vol fer-lo. 
 
A més considerem que les normes publicades han de ser clares i concises sobre l’ús del 
teletreball i que ha d’existir un canal per sol·licitar-lo formalment (com per exemple una 
petició via Endalia). Això no és un caprici, si no que és una mesura preventiva davant la 
possibilitat d’accidents en situació de teletreball o “in itinere” fora d’hores. 
 
El C.E. insistirà en que la voluntat dels empleats, lliurament expressada en aquesta 
enquesta, sigui aplicada en la normativa de teletreball que vol redactar l'Empresa. 
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També pots contactar amb nosaltres a través de l’e-mail info@comiteitnow.com 
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