
Teletraballo
nos tempos 

do Covid



Lei do teletraballo

• RD LEI 28/2020 de 22 de 
Setembro

• A partir do 13 de Octubre de 2020

• 30% da xornada nesta
modalidade

• Plazo máximo de 3 meses para 
acordo empresa traballador



Claves da nova lei do teletraballo: 

puntos mínimos a tratar

• Cambios realizados na prestación de servicios a distancia

• Inventario dos medios, equipos e ferramentas que esixe este tipo de traballo, 
incluidos os consumibles e mobles, vida útil e máxima para renovalos.

• Posibles gastos en remoto, e xeito de compensalos

• Horarios de traballo e reglas da disponibilidade

• Porcentaxe e distribución de traballo presencial e a distancia

• Lugar escollido polo traballador para teletraballar

• Medios de control empresarial da actividade

• Duración do acordo e plazos de preaviso para voltar a presencialidade

• Instruccións en materia LOPD e seguridade da información



LOPD e teletraballo

A protección de datos, a seguridade da información e a desconexión dixital están estreitamente
ligadas co teletraballo, exisindo un adecuado cumprimento da LOPD, sendo algunhas das ideas 
fundamentais a ter en conta:

*O control horario sen invadir dereitos fundamentais como a intimidade ou protección de datos 
personais.

*Abordalos gastos do teletraballo, sabendo que non se pode exisir usar dispositivos persoais, 
nin instalar programas ou aplicación.

*Garantir a seguridade da información e dos datos personais.

*Demostrar, se o empregado decidiu usar os seus propios dispositivos, que otorgou un 
consetimento válido, e non é unha imposición da empresa. 

*As instruccións de protección de datos e seguridade, deben ser consensuadas, ou
cando menos informadas previamente, os Representantes Legales dos traballadores.



LOPD e teletraballo

A Axencia Española de Protección de Datos facilita medidas a 
ter en conta: 

➢Definir políticas de protección da información específicas

➢Elexir solucións e prestadores de servicios con garantía

➢Restriccións de accesos á información

➢Configuracións periódicas dos dispositivos e as suas 
actualizacións automáticas

➢Monitorización de accesos a rede corporativa

➢Uso de redes WIFI privadas, non públicas

➢Formación na materia, para evitar o factor “erro humano”



Características

• Non pode ser obligatorio

• A empresa está obrigada a compensar gastos ou aportar tódolos
medios, equipos e ferramentas de traballo.  

• Nos contratos con menores, en prácticas ou formación e 
aprendizaxe só se pode teletraballar se o 50% do tempo, polo 
menos, é presencial.

• O horario debe acordarse no convenio, respetando as limitacións
actuáis entre tempo de traballo e descanso.

• Débese levar control do tempo de traballo, no medio que a 
empresa considere máis adecuado, garantindo o dereito a 
intimidade e protección de datos. 

• Deben terse en conta a prevención de riscos laboráis do 
teletraballo e o dereito á desconexión dixital.

• Non debe ser obstáculo para a mellora profesional. 



Riscos psicosociais do 
teletraballo

• O Tecnoestrés

• A fatiga informática

• A Conectividade Dixital
Permanente

• Maior Aislamento Laboral

• Pérdida de identidade
corporativa

• Deficiencias no intercambio de 
información entre 
traballadores presenciais e a 
distancia



Outros Riscos
• Dificultade para separar traballo e familia

• Teórica dispoñibilidade do traballador as 
24hs

• Tendencia a traballar en exceso

• Auto Explotación

• Dificultades para deixar o traballo
(workalholism) 

• Problemas derivados do abuso de café, 
tabaco e alcohol



Afectación da saude mental 

• Tanto a sobrecarga de traballo como 
traballar pouco, poden producir tensión e 
estrés, afectando o traballador en horarios e 
ritmos biolóxicos, e tamén a sobrecarga, nos 
indica a probabilidade de desenrolar
perturbacións psíquicas, como ansiedade, 
irritabilidade, estados depresivos… con 
orixen na fatiga mental. 



Medidas de prevención 
de riscos psicosociais

O INSST recomenda:

• Poñer a disposición do traballador un servizo de 
apoio psicolóxico

• Establecemento dun canal específico para que os 
traballadores poidan informar ó empresario da 
existencia dalgún risco ou situación especial que 
lles afecte. 



Evolución do teletraballo

Tendo en conta que, o teletraballo
chegou para quedarse, a 
prevención de riscos derivados 
desta modalidade, debe estar en 
constante evolución, adaptándose 
as necesidades que en cada 
momento se poñan de manifiesto



Pros e Contras

Pros: 

• Flexibilidade –Cunha boa conexión a internet, e tódalas ferramentas
do teu traballo, podes desenvolver a túa actividade, dende calquer
sitio.

• Sen tráfico nen presas – Acabáronse os atascos, disminúen os gastos 
por desplazamentos, e mais tempo para otras actividades

• Concentración – Estar sólo fomenta unha maior concentración, 
acondicionando os espacios: música, silencios… 



Pros e Contras

Contras:

• Necesitas motivación – Precisas dunha alta autodisciplina, e debes 
ter moi claros os obxetivos, estarás sóla moito tempo 

• Compañeiros – Pérdese a camaradería do día a día

• Balance Vida Traballo – Separar espacios pode ser difícil, tamén ter 
tempos de descanso, polo que precisas unha clara planificación.



Tips para 
teletraballar
• Mantén a presenza cos teus

clientes: failles saber que segues a 
traballar

• Trata o teu lugar de traballo como 
o que é: pecha a porta ó final da 
xornada, e non a abras ata o día 
seguinte

• Vístete como se foses a oficina e 
se consistente cas horas



Unha ferramenta para 
axudar: a escoita
O 92% dos empregados afirmaban en Outubro 2020 

que a pandemia estaba a afectar o seu rendimento
por mor do aillamento social e a incertidume
económica.

As principais inquedanzas eran: 

*Conservalo posto de traballo

*Solvencia económica

*Capacidade de coidado da familia

Nese contexto de incertidume, resulta imprescindible 
implementar mecanismos que permitan a escoita
activa dos traballadores para poder afrontar con 
eficacia as novas dinámicas de traballo. 



Transición a unha nova 
forma de traballo

1. O retorno a oficina

2. A mellora do traballo flexible

3. O impulso da colaboración dixital

4. A reinvención da experiencia do 
traballador

5. Optimización dos custes

6. Millora do benestar do empregado



Cómo nos cambiou a vida o teletraballo

As tecnoloxías dixitais están a transformar rápidamente o modelo de traballo 
tradicional, pode mellorar o equilibrio entre a vida persoal e profesional, pero tamén 
pode aumentar as hs de traballo, a intensidade do mesmo, e a interferencia traballo 
– fogar, chegando a confundir os límites entre traballo e vida persoal.

A futuro, pódese traballar en medidas concretas para facela vida laboral menos 
invasiva, como apagar servidores fora do horario de traballo. 

Fonte: OIT - Eurofound



10 consellos para cuidar a saude

✓Destina un espacio da vivenda (aillado) con luz natural e o mobiliario 
preciso

✓Evita os ruidos externos e domésticos

✓A luz natural é o máis recomendable, podes complementala ca 
artificial

✓Luz incidindo lateralmente no ordenador, para evitalos reflexos.

✓Mobiliario o máis ergonómico posible, e con superficie mate



10 consellos para cuidala saude

✓Planifica os horarios, pausas e plazos de entrega: o autocontrol do 
ritmo de traballo poder provocar exceso de dedicación, e sobrecarga 
de actividade

✓Fai pausas de 10 a 15mts cada 2 horas de traballo, iso evitará a fatiga

✓Mantén o contacto continuo con compañeiros e clientes, iso reforza a 
función social do traballo, e minimiza o sentimento de illamento

✓Organiza unas hs concretas o día ou semana, para atendelas
demandas da empresa ou clientes

✓Separa a familia do traballo.



A título 
persoal…

Non hai fórmulas máxicas:

❖Deporte

❖Meditación

❖Música

❖Baile



GRAZAS pola 
atención


