
ADRECES ÚTILS 
 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
 

Opción Empleo (cercador d’ofertes de treball)  

Infojobs (cercador d’ofertes de treball)  

Treballateca (portal comarcal de treball) 

Workana (web on registrar-se com a 

“freelance” i accedir als diferents projectes 

que hi ha disponibles 

Comunitat virtual de teletreballadors 

 

SAPS QUÈ ÉS UN TELECENTRE 

És un espai habilitat per acollir 

ordinadors, perifèrics i programari, que 

amb el suport d’una o diverses persones, 

faciliten a la ciutadania l’accés a la societat de 

la informació 

 

Punt TIC (xarxa de Telecentres de Catalunya) 

 

QUE NO T’ENREDIN! 

 Si decideixes treballar des de casa, 

assegura’t que l’empresa és seria, que ofereixi 

garanties de privacitat i que tingui una 

direcció física 

 Desconfia de les promeses d’ingressos 

exagerats. No et poden demanar MAI diners 

per realitzar un treball 

 Si reps un correu oferint-te treballar des 

de casa, és molt possible que la teva direcció 

hagi estat “pescada” per un estafador en els 

llocs habituals de cerca de feina 

 

Regulació actual del treball a distància 

 

Directiva 91/533/CEE, relativa a l’obligació de 

l’empresari d’informar al treballador sobre les 

condicions aplicables a la relació laboral 

Si vols més informació, 

Si necessites més recursos, 

Demana cita prèvia! 

 

ASSESSORIA LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Blasco de Garay, 19 -  

Sabadell 
 

De dilluns a dijous de 9 a 15h 

 i de 16 a 18h 

Divendres de 9 a 15h 

 
 

 

 
 
 

EL TELETREBALL 

 

 

http://serveiocupacio.gencat.cat/
http://www.opcionempleo.com/empleo-%20teletrabajo.html
https://www.infojobs.net/ofertas-%20trabajo/teletrabajo
http://www.treballateca.com/links.php
https://www.workana.com/es
https://www.freelance.com/en/
http://punttic.gencat.cat/
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/treball-a-distancia/activacio_normativa_treball_distancia/#bloc2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A31991L0533
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A31991L0533
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A31991L0533


El teletreball és aquell tipus d’ocupació a 

distància que parteix de les telecomunicacions 

i la informàtica per poder dur-se a terme. El 

treball a distància s’està incorporant de manera 

progressiva com a alternativa a la prestació 

presencial de serveis.  

Les tecnologies de la informació i comunicació 

(TIC) han donat la possibilitat que puguem 

teletreballar. Als països del nord d’Europa ja fa 

temps que aquest model de feina està 

implantat i actualment ja són la resta de països 

europeus que s’hi estan afegint. 

 

Per teletreballar només cal disposar d’un 

ordinador personal i accés a Internet. 

 

El teletreball actua en quasi tots els camps 

professionals 

 Consultoria i serveis a les empreses 

 Programació i serveis informàtics 

 Consultoria i serveis financers 

 Màrqueting 

 Serveis i atenció mèdica 

 Arts gràfiques, visuals i multimèdia 

 Relacions públiques i publicitat 

 Comptabilitat i auditoria 

 Escriptors, guionistes 

 Comercials i venedors independents 

 

Aspectes importants per a la persona 

teletreballadora 

 Horari laboral flexible  

 Bon coneixement d’informàtica 

 Reducció dels desplaçaments 

 Més autonomia i control sobre e l    

propi treball i entorn social 

 Cal tenir una gran autodisciplina i 

motivació cap al treball 

 És imprescindible que siguis capaç  

d’organitzar-te el temps 

 Capacitat de suportar l’aïllament i de 

separar la vida laboral de la familiar 

 Comporta una inversió econòmica: 

ordinador, connexió a internet i programari 

 Si ets autònom/a, hauràs d’assumir les 

despeses de la Seguretat Social i de la 

llicència fiscal 

 

Aspectes importants per l’empresa 

 Reducció de costos 

 Incrementa la productivitat 

 Facilita la contractació de personal 

 Dificultat en el control de l’evolució de 

la feina 

 

Tipus de teletreball 

Segons el lloc on es realitza: 

 Teletreball des de casa (una part del 

domicili es destina a funcions d’oficina) 

 Teletreball itinerant (amb un mòbil i/o 

ordinador portàtil l’oficina és allà on hi ha la 

connexió adequada) 

 Teletreball en oficina a distància 

(treballar en una oficina distant del centre 

de treball habitual) 

 Poble o veïnat digital (comunitat on 

cada casa es troba totalment equipada 

amb una xarxa interna connectada a una 

xarxa global) 

 Tele comerç (utilitzar les TIC per vendre i 

comprar productes o serveis, arribant així a 

mercats físicament llunyans 

 Tele cooperació o tele activitat 

(col·laborar entre diferents individus per 

crear una xarxa i cooperar en la consecució 

d’un objectiu comú 

 

Segons el temps dedicat: 

 Teletreball marginal (el treball principal 

és a l’oficina de l’empresa per la qual 

treballes però de forma puntual, ho fas des 

de casa 

 

 

 

 Teletreball substancial (el teletreball és 

regular i es combina amb la feina a 

l’empresa) 

 Teletreball primari (el teletreball a temps 

complert) 

 

Segons l’estatus de les persones: 

 Persones que treballen per compte 

propi 

 les professions liberals teletreballadors 

són aquelles que principalment realitzen 

tasques relacionades amb el tractament 

de dades i també aquelles que suposen 

una labor d’estudi i disseny 

 

 Persones que treballen per compte 

d’altri:  

 Dins d’una empresa amb jornada 

laboral, es necessita per circumstàncies 

personals, dur a terme el treball des de 

casa 

 Incorporació al teletreball per política 

de l’empresa 

 Teletreball itinerant o mòbil: aquestes 

persones que han de realitzar la seva feina 

amb desplaçaments molt freqüents, estan 

equipades amb oficina mòbil (tel., 

portàtil...), com per exemple periodistes o 

polítics 

 

 

 
 


