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      INTRODUCCIÓ

La transformació digital de l’economia és un tema multifacètic amb grans repercussions 
en els mercats laborals, el món laboral i la societat en general. Els estats membres de la 
UE l’aborden de diverses maneres, a causa de les diferents situacions socials i 
econòmiques, els mercats laborals i els sistemes de relacions laborals, i les iniciatives, les 
pràctiques i els convenis col·lectius existents.

La transformació digital aporta beneficis clars tant a persones ocupadores com a persones 
treballadores i també a aquelles que busquen feina en la mesura que suposa noves 
oportunitats de treball, un augment de la productivitat, millores en les condicions de 
treball i noves formes d’organitzar el treball, així com la millora de la qualitat dels serveis i 
dels productes. En general, amb les estratègies adequades, pot contribuir a l’augment i al 
manteniment de l’ocupació. 

La transició també comporta reptes i riscos per als treballadors i treballadores i les 
empreses, ja que algunes funcions desapareixeran i moltes altres canviaran. Això 
requereix l’anticipació del canvi i la necessitat d’oferir els coneixements necessaris perquè 
els treballadors i treballadores i les empreses triomfin en l’era digital. Així mateix, abasta 
l’organització i les condicions de treball, la conciliació de la vida laboral i la familiar, i 
l’accessibilitat a la tecnologia, inclosa la infraestructura, en tota l’economia i a totes les 
regions. També es necessiten enfocaments específics perquè les pimes adoptin la 
digitalització de tal manera que s’adapti a les seves circumstàncies específiques.

Atès que les millores no són automàtiques, hem d’adaptar els nostres mercats laborals, 
l’educació i la capacitació i els sistemes de protecció social per assegurar-nos que la 
transició sigui mútuament beneficiosa per a les persones ocupadores i per a les persones 
treballadores. La UE i els governs nacionals tenen un important paper per exercir, 
assegurant-se que les condicions marc donin suport a les persones ocupadores i a les 
persones treballadores, els permetin aprofitar les oportunitats i els deixin l’espai 
necessari per trobar solucions adequades per fer front als reptes, tenint en compte que 
són elles les que coneixen millor la situació sobre el terreny i les mesures necessàries per 
afavorir tant les empreses com els treballadors i treballadores.

D’altra banda, també és important tenir en compte els impactes climàtics i ambientals. A més, cal 
un compromís compartit per part de les persones ocupadores, les persones treballadores i la 
seva representació per aprofitar al màxim les oportunitats i per fer front als reptes en un 
enfocament de col·laboració, respectant els diferents rols dels actors implicats.

Aquest acord marc és un compromís compartit dels interlocutors socials intersectorials 
europeus1 per optimitzar els beneficis i per fer front als reptes de la digitalització en 
el món laboral.

1.- 1BusinessEurope, SMEunited, CEEP i CES (i el comitè d’enllaç EUROCADRES/CEC).
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Aquest acord marc té com a objectius:

n Conscienciar i millorar la comprensió de les persones ocupadores, les persones 
treballadores i la seva representació  sobre les oportunitats i els reptes del món 
laboral derivats de la transformació digital.

n Proporcionar un marc orientat a l’acció per encoratjar, orientar i ajudar les 
persones ocupadores, les persones treballadores i la seva representació a 
concebre mesures i accions encaminades a aprofitar aquestes oportunitats i a fer 
front als reptes, tenint en compte, al mateix temps, les iniciatives, les pràctiques i 
els convenis col·lectius existents.

n Fomentar un enfocament de col·laboració entre les persones ocupadores, les 
persones treballadores i la seva representació.

n Donar suport al desenvolupament d’un enfocament orientat a l’ésser humà per 
integrar la tecnologia digital en el món laboral, per tal de donar suport i ajudar 
els treballadors i treballadores i millorar la productivitat.

Tots aquests objectius s’han d’assolir mitjançant:

n Un procés circular dinàmic conjunt que tingui en compte les diferents funcions i 
responsabilitats dels diferents agents i que pugui adaptar-se a les diferents 
situacions nacionals, sectorials i/o empresarials, als sistemes de relacions 
laborals, a les ocupacions i a les diferents tecnologies i eines digitals, 
enfocaments, accions i mesures concretes que les persones ocupadores, les 
persones treballadores i la seva representació poden utilitzar, d’acord amb les 
seves necessitats i circumstàncies específiques, per abordar temes com les 
competències, l’organització de la feina i les condicions laborals.

             OBJECTIUS
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Aquest acord autònom ha estat acordat pels interlocutors socials intersectorials europeus i 
s’aplica a tota la UE/EEE.

Abasta totes les persones treballadores i les ocupadores dels sectors públic i privat i de totes les 
activitats econòmiques, incloses les activitats que utilitzen plataformes digitals en què hi ha una 
relació laboral, segons es defineixi a escala nacional.

Quan, en aquest acord, es fa servir la paraula empreses, es vol fer referència a organitzacions 
tant del sector privat com del públic.

Quan, en aquest acord, s’esmenta la representació dels treballadors i treballadores es 
reconeixen totes les prerrogatives dels representants sindicals, de conformitat amb la legislació i 
la pràctica nacionals.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

“ Aquest acord és
 un compromís compartit 

dels interlocutors socials 
intersectorials europeus
 per fer front als reptes 
de la digitalització en 
el món laboral ”
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PROCÉS DE COL·LABORACIÓ 
SOBRE DIGITALITZACIÓ
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Per entendre millor el procés, els conceptes que es fan servir tenen les següents 
connotacions àmpliament acceptades:

Organització del treball

L’organització del treball és la distribució i la coordinació de tasques i autoritat en una 
organització. És la manera com les tasques es distribueixen entre els individus d’una 
organització i les formes en què aquests es coordinen per aconseguir el producte o 
servei final. L’organització o estructura del treball defineix qui fa cada cosa, ja sigui en 
equip o no, i qui és responsable de cadascuna.

Contingut del treball i competències

El contingut del treball consisteix en l’examen de l’impacte de la tecnologia i les eines 
digitals en el contingut del treball i les competències necessàries per realitzar-lo i 
interactuar (digitalment) amb altres persones (companys i companyes de treball, 
personal directiu, clientela, persones intermediàries…). Té en compte aspectes com 
l’autonomia, la coherència, la variació, la càrrega de treball, la informació o la claredat 
de la funció.

Condicions laborals

Les condicions laborals es refereixen a l’entorn laboral (per exemple, salut, seguretat, 
exigències físiques i mentals, benestar, clima laboral, confort, condicions sanitàries, 
equip de treball) i als aspectes de les condicions laborals d’un treballador o 
treballadora. Això darrer abasta qüestions com: la jornada laboral (torns de treball), els 
períodes de descans, el lloc o llocs de treball, la conciliació de la vida laboral i la familiar, 
les llicències, les oportunitats de formació i aprenentatge, i els mecanismes d’avaluació.

Relacions laborals

Les relacions laborals o interpersonals tenen un impacte en el rendiment i el benestar 
dels treballadors i treballadores. Abasten la interacció social entre les mateixes 
persones treballadores i entre aquestes i l’empresa (relacions formals i informals amb la 
persona supervisora directa, la direcció o el Departament de Recursos Humans). També 
inclouen les relacions amb clientela i tercers.

És important tenir en compte la qualitat de les relacions (col·laboració, integració, 
moments i possibilitats de contacte, comunicació o ambient de treball), l’estil de gestió, 
l’aparició de violència o assetjament, la gestió de conflictes i els mecanismes de suport.
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Cal tenir en compte que:

L’objectiu general és aconseguir una transició consensuada mitjançant una integració 
satisfactòria de les tecnologies digitals en el lloc de treball aprofitant les oportunitats, 
així com prevenir i reduir al mínim els riscos tant per a les persones treballadores com 
per a les ocupadores, i garantir el millor resultat possible per a tots dos col·lectius.

Hi ha diverses matèries que són importants i s’han de tenir en compte. Per això, se 
suggereix un enfocament multidisciplinari ampli que capti els elements pertinents del 
lloc de treball.

La majoria d’aquests temes estan interrelacionats i no s’han de tractar de manera 
aïllada.

És necessari adaptar l’enfocament a la mida de l’empresa i abordar diferents 
situacions o circumstàncies. Tot i així, algunes característiques són les mateixes per a 
totes les empreses independentment de la seva mida.

Per tenir èxit, és fonamental que hi hagi un compromís compartit entre les persones 
ocupadores, les persones treballadores i la seva representació respecte d’un procés 
acordat i gestionat conjuntament.

En aquest sentit, un procés circular dinàmic acordat i gestionat conjuntament és 
adequat perquè es compleixi l’acord, respectant, al mateix temps, les funcions i les 
responsabilitats dels diferents actors, inclosa la representació dels treballadors i 
treballadores.

La presència o la introducció de tecnologies o eines digitals repercuteix en diverses 
qüestions que solen estar interrelacionades. Aquests temes es mostren en l’anterior 
diagrama:

• Contingut del treball i competències.

• Condicions laborals (termes i condicions d’ocupació, conciliació de la vida 
laboral i la familiar).

• Condicions laborals (entorn laboral, salut i seguretat).

• Relacions laborals.

• Organització del treball.

En les diferents etapes del procés, tots aquests temes s’han de discutir i s’han de tenir 
en compte.

PROCÉS DE COL·LABORACIÓ ENTRE PERSONES 
OCUPADORES I REPRESENTANTS DELS 
TREBALLADORS I TREBALLADORES
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En relació amb les qüestions esmentades anteriorment, també caldria examinar i 
tenir presents, com a part del procés, els següents elements:

• Les competències digitals i l’ocupabilitat.

• Les modalitats de connexió i desconnexió.

• La intel·ligència artificial i la garantia del principi de control humà.

• El respecte a la dignitat humana i els sistemes de vigilància.

Les tecnologies o eines digitals també poden utilitzar-se o introduir-se per millorar 
aquestes qüestions (per exemple, per aconseguir una millor organització del treball, 
una millor comunicació, més possibilitats d’aprenentatge, millors relacions laborals, 
una millor conciliació de la vida laboral i la familiar o la igualtat de gènere).

Fases del procés

ò La primera fase, d’exploració, preparació i suport conjunt,
consisteix a explorar, conscienciar i crear la base de suport i el clima de 
confiança adequats per poder debatre obertament sobre les oportunitats i 
els reptes i els riscos de la digitalització, el seu impacte en el lloc de treball i 
les possibles accions i solucions.

ñ  La segona fase, d’aplicació conjunta, avaluació periòdica i 
anàlisi, és un exercici d’aplicació que examina les àrees temàtiques en 
termes de beneficis i d’oportunitats (com la integració reeixida de la 
tecnologia digital pot beneficiar les persones treballadores i l’empresa), així 
com de reptes i riscos. En aquesta fase també s’identifiquen possibles 
mesures i accions. Les pimes poden necessitar assessorament i suport externs.

ä La tercera fase, d’observacions generals de la situació i 
adopció d’estratègies per a la transformació digital, es el resul-
tat de les fases anteriors. Es tracta de tenir una comprensió bàsica de les 
oportunitats i dels reptes i riscos, dels diferents elements i de les seves 
interrelacions, així com d’acordar estratègies digitals que estableixin 
objectius per a l’empresa en el futur.

ë  La quarta fase, d’adopció de mesures i accions apropiades,
es basa en la visió conjunta de la situació. Inclou:

• La possibilitat d’una prova o aplicació experimental de les 
solucions previstes.

1.2 Prog
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• L’establiment de prioritats.

• La sincronització, l’aplicació en fases seqüencials de durada 
determinada.

• L’aclariment i la definició de les funcions i les responsabilitats de la 
direcció i dels treballadors i treballadores i la seva representació.

• Els recursos, les mesures complementàries, com el suport de 
persones expertes, el seguiment… 

ö En la cinquena fase, de supervisió conjunta periòdica, 
seguiment, aprenentatge i avaluació, es tanca el cercle per avaluar 
conjuntament l’eficàcia de les mesures i per debatre si és necessari realitzar 
més anàlisis i augmentar la conscienciació, el suport o l’adopció de 
mesures.

La representació dels treballadors i treballadores ha de rebre les facilitats i la 
informació necessàries per participar de manera efectiva en les diferents fases del 
procés.

Adaptació

Tot i que les fases del procés continuaran sent les mateixes, aquest procés hauria 
d’adaptar-se a les diferents situacions nacionals, sectorials i/o empresarials i als 
sistemes de relacions laborals, mitjançant l’ajust dels instruments utilitzats en el 
procés, el contingut i/o les persones i els experts o expertes implicats. Això permet 
aplicar un enfocament que és pertinent per a diferents treballs, empreses i sectors.

Aquest acord marc reconeix que ja s’ha introduït una àmplia gamma d’eines digitals, 
acords de formació i procediments conjunts, en alguns casos per part dels 
interlocutors socials. Per tant, aquestes eines i procediments existents s’han de tenir 
en compte en la fase d’aplicació conjunta, avaluació periòdica i anàlisi, i quan 
sorgeixin preocupacions sobre els efectes en les condicions de treball i la salut i la 
seguretat, que requereixen atenció urgent, caldrà adoptar les mesures necessàries.

A les persones ocupadores i a les persones treballadores els interessa adaptar 
l’organització de la feina, quan sigui necessari, a la transformació contínua que es 
deriva de l’ús dels dispositius digitals de treball. Aquesta adaptació s’ha de fer de 
manera que es respectin els interessos de les persones treballadores i les 
prerrogatives de les persones ocupadores pel que fa a l’organització de la feina des 
del punt de vista empresarial.

1.2 Prog
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Objectiu principal i factor d’èxit

L’objectiu principal és la formació contínua de la nostra mà d’obra actual i futura 
així com de les empreses amb les aptituds adequades per aprofitar les oportunitats i 
fer front als reptes de la transformació digital en el món laboral.

Interès comú dels interlocutors socials

Els reptes i les oportunitats que presenta la digitalització fan que els interlocutors 
socials tinguin un interès comú a facilitar l’accés a una formació i a un 
desenvolupament d’aptituds de qualitat i eficaces, respectant al mateix temps la 
diversitat i la flexibilitat dels sistemes de formació, que varien segons les diverses 
pràctiques de relacions laborals. El que s’ha esmentat anteriorment suposa el 
compromís dels ocupadors i ocupadores d’utilitzar la tecnologia digital de manera 
positiva, intentant millorar la innovació i la productivitat per a una viabilitat 
duradora de les empreses, donar seguretat en l’ocupació a les plantilles, així com 
millorar les seves condicions de treball i, al seu torn, el compromís dels treballadors 
i treballadores de donar suport al creixement i a l’èxit de les empreses i de 
reconèixer el paper potencial de la tecnologia digital perquè les empreses segueixin 
sent competitives en el món modern.

Identificació de les necessitats de qualificació com a repte clau

Un repte clau al qual s’enfronten els interlocutors socials és determinar quines són les 
competències (digitals) i el canvi de processos que cal introduir i, en conseqüència, com 
organitzar els processos de formació adequats. Això és vàlid a escala nacional, sectorial i 
empresarial, d’acord amb els diferents sistemes nacionals de relacions laborals.

Elements clau

• Hi ha un interès comú, però una responsabilitat diferent de les persones 
ocupadores i les persones treballadores a l’hora de contribuir a la millora de 
la formació i a la readaptació professional, la qual cosa condueix a l’èxit de 
les empreses, a la prestació de serveis públics d’alta qualitat i a una mà 
d’obra degudament qualificada.

COMPETÈNCIES DIGITALS I 
OCUPABILITAT1.



ÍN
D

IC
E

ÍN
D

EX
ACORD MARC EUROPEU SOBRE DIGITALITZACIÓ

15

• En totes les fases del procés de millora de les competències s’hauria de 
promoure la participació dels interlocutors socials al nivell que correspongui, 
la dels departaments de Recursos Humans i els càrrecs de supervisió directa, 
i la de la representació dels treballadors i treballadores i els comitès 
d’empresa (europeus) en la motivació del personal perquè participi en la 
formació, en la creació de marcs basats en la comunicació oberta i en la 
informació, la consulta i la participació, d’acord amb els sistemes nacionals 
de relacions laborals.

• Els interlocutors socials poden tenir un paper de suport a les empreses en 
els seus esforços per establir plans de capacitació que permetin adaptar-se 
als canvis actuals i futurs. Cal tenir en compte les necessitats particulars de 
suport de les pimes.

• Segons el tipus d’eines digitals introduïdes i la situació nacional, sectorial i 
empresarial específica, es necessitarà, per a la mà d’obra, un conjunt de 
competències que incloguin i combinin aptituds tècniques i específiques del 
sector, així com una sèrie d’aptituds i competències transversals i socials, 
com la capacitat de resolució de problemes, el pensament crític, les 
habilitats de col·laboració i comunicació, la cocreació i la creativitat.

Paral·lelament, cal seguir desenvolupant i millorant les habilitats i 
competències humanes i socials, com la gestió de personal, la intel·ligència 
emocional i el seny.

• La velocitat dels canvis en el mercat laboral, les eines d’intel·ligència, les 
mesures d’anticipació de les competències i una avaluació periòdica del 
conjunt d’aptituds que té un treballador o treballadora com a part d’un 
enfocament de desenvolupament de competències per a la formació 
permanent són instruments de gran rellevància per identificar correctament 
les futures necessitats de competències i per triar les mesures de formació 
adients en estreta cooperació amb la representació dels treballadors i 
treballadores.

• El canvi cap a una veritable cultura de l’aprenentatge en la societat i a les 
empreses, i la promoció d’una actitud positiva dels treballadors i 
treballadores cap a aquest canvi és essencial perquè la transformació digital 
suposi una oportunitat, fent que el compromís, la creativitat i els 
enfocaments orientats a les solucions siguin el nucli dels esforços 
d’adaptació dels interlocutors socials, al mateix temps que es minimitzen els 
possibles riscos.
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Foment de les estratègies de transformació digital que 
fomenten l’ocupació

Aquest acord marc encoratja els interlocutors socials en els nivells que 
corresponguin i les empreses a introduir estratègies de transformació digital en un 
enfocament d’associació, per aconseguir els objectius següents:

• Fomentar les transicions d’ocupació dels treballadors i treballadores a les 
empreses, i, més àmpliament, entre les empreses i els sectors, mitjançant 
una inversió en competències que garanteixi l’actualització dels 
coneixements i la capacitat d’ocupació contínua de la mà d’obra i de 
recuperació de les empreses.

• Proporcionar les condicions per a una transformació digital de les empreses 
que condueixi a la creació d’ocupació, inclòs el compromís dels ocupadors i 
ocupadores d’introduir la tecnologia de manera que beneficiï, alhora, 
l’ocupació, la productivitat i el contingut de la prestació de servei i la millora 
de les condicions de treball.

Cal que les estructures de diàleg social, integrades per representants de les persones 
ocupadores i de les persones treballadores, donin suport a una anàlisi compartida i a 
un compromís conjunt d’acció per avaluar i identificar les necessitats de formació 
relacionades amb la digitalització per a l’empresa o el sector i la seva mà d’obra.

Poden ser habilitats tècniques i socials, establertes en un enfocament de formació de 
competències acordat.

Entre les mesures que cal considerar figuren les següents:

• El compromís d’ambdues parts de millorar o readaptar les competències i, 
així, fer front als reptes digitals de l’empresa.

• L’accés a la formació i les disposicions per accedir-hi, d’acord amb les 
diverses pràctiques nacionals en matèria de relacions laborals i formació, i 
tenint en compte la diversitat de la mà d’obra, per exemple, mitjançant fons 
de capacitació i fons sectorials, comptes d’aprenentatge, plans de 
desenvolupament de competències o vals.

Les ofertes de formació han d’anunciar clarament les condicions de 
participació, també pel que fa a la durada, els aspectes financers i el 
compromís dels treballadors i treballadores.
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• Quan un ocupador o ocupadora sol·licita a un treballador o treballadora que 
participi en una formació relacionada amb la feina que estigui directament 
vinculada a la transformació digital de l’empresa, la persona ocupadora serà 
la que pagarà aquesta formació, de conformitat amb el conveni col·lectiu o la 
pràctica nacional. Aquesta formació pot ser interna o externa i es durà a 
terme en un moment apropiat i acordat tant per la persona ocupadora com 
per la persona treballadora i, si fos possible, durant l’horari de treball. Si la 
formació té lloc fora de la jornada laboral, s’ha d’acordar una compensació 
adequada.

• Un enfocament a la qualitat i l’eficàcia de la formació vol dir proporcionar 
accés a la formació pertinent que respongui a les necessitats de formació 
identificades per la persona ocupadora i per la persona treballadora. Un 
aspecte clau en el context de la transformació digital és la formació dels 
treballadors i treballadores per ajudar-los a fer el millor ús possible de les 
tecnologies digitals que s’introdueixen.

• Disposicions de formació que proporcionin habilitats que puguin promoure la 
mobilitat entre els sectors i a dins d’aquests.

• Solucions de validació de la formació interna o externa.

• El funcionament de torns de treball reduïts, amb una minva de les hores de 
treball, que permetin la compatibilització amb la formació, en circumstàncies 
ben definides.

Els interlocutors socials haurien de considerar la possibilitat d’adoptar mesures als 
nivells que corresponguin per garantir que els efectes en l’ocupació es prevegin i es 
gestionin adequadament en les estratègies de transformació digital que donen 
suport al manteniment i a la creació d’ocupació.

És fonamental que la tecnologia digital s’introdueixi en una consulta oportuna amb 
els treballadors i treballadores i la seva representació, en el marc dels sistemes de 
relacions laborals, per generar confiança en el procés. Un dels objectius de les 
estratègies de transformació digital és evitar la pèrdua de llocs de treball i crear 
noves oportunitats, entre altres coses, mitjançant l’estudi del redisseny dels llocs de 
treball. Les estratègies han de garantir que tant l’empresa com els treballadors i 
treballadores es beneficiïn de la introducció de la tecnologia digital, respecte, per 
exemple, de les condicions de treball, la innovació, la productivitat i la participació 
en els beneficis de la productivitat, la continuïtat de les empreses i l’ocupabilitat.

Les estratègies es basen en el compromís comú dels interlocutors socials en relació 
amb els aspectes següents:

• La reconversió professional i la millora de les competències perquè els 
treballadors i treballadores puguin traslladar-se a nous llocs de treballs o 
adaptar-se a treballs redissenyats dins de l’empresa, en condicions 
acordades.
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• El redisseny dels llocs de treball per permetre que els treballadors i 
treballadores romanguin a l’empresa assumint un nou rol si algunes de les 
seves tasques o la seva feina desapareixen a causa de la tecnologia digital.

• El redisseny de l’organització del treball, si és necessari, per tenir en compte 
els canvis de tasques, rols o competències.

• Una política d’igualtat d’oportunitats per assegurar que la tecnologia digital 
resulti beneficiosa per a tots els treballadors i treballadores. Si la tecnologia 
digital contribueix a la desigualtat, per exemple, entre dones i homes, els 
interlocutors socials han d’acordar aquesta qüestió

Tant a les persones ocupadores com a les persones treballadores els interessa adaptar 
l’organització de la feina, quan sigui necessari, a la transformació contínua que es 
deriva de l’ús dels dispositius digitals de treball. El fet d’aconseguir transparència pel 
que fa a les expectatives legítimes dels treballadors i treballadores quan utilitzen 
aquests dispositius es pot sustentar en la negociació col·lectiva als nivells que 
corresponguin als estats membres.

La presència o la introducció de dispositius o eines digitals als llocs de treball poden 
oferir noves oportunitats i possibilitats d’organitzar el treball de manera flexible en 
benefici de les persones ocupadores i les persones treballadores. Al mateix temps, 
però, pot crear riscos i reptes pel que fa a la delimitació del temps de treball i del 
temps personal tant durant com després de la jornada laboral.

L’ocupador o ocupadora té el deure de garantir la seguretat i la salut dels treballadors 
i treballadores en tots els aspectes relacionats amb el treball. Per evitar possibles 
efectes negatius en la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores i en el 
funcionament de l’empresa, l’atenció s’ha de centrar en la prevenció.

Es tracta d’una cultura en què les persones ocupadores i les persones treballadores 
participen activament en l’assoliment d’un entorn laboral segur i pròsper mitjançant 
un sistema de drets, responsabilitats i deures definits, i en què es concedeix la màxima 
prioritat al principi de prevenció.

MODALITATS DE CONNEXIÓ I 
DESCONNEXIÓ2.
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Entre les mesures que cal considerar figuren les següents:

• Mesures de formació i conscienciació.

• Respecte per les regles de la jornada laboral i les regles del teletreball i el 
treball mòbil.

• Mesures apropiades per garantir el compliment.

• Orientació i informació a les persones ocupadores i a les persones 
treballadores sobre com respectar les normes relatives a la jornada laboral i les 
normes sobre teletreball i treball mòbil, inclosa la manera d’utilitzar les eines 
digitals, com ara el correu electrònic, a més dels riscos de passar massa temps 
connectades, en particular, per a la salut i la seguretat.

• Claredat quant a les polítiques i/o les normes acordades sobre l’ús d’eines 
digitals per a fins privats durant la jornada laboral.

• Compromís de la direcció per crear una cultura que eviti el contacte fora 
d’horari.

• Identificació i avaluació conjunta de l’organització i la càrrega del treball, inclòs 
el nombre de personal.

• Compliment dels objectius de l’organització, que no hauria de requerir una 
connexió fora d’horari. Amb ple respecte per la legislació sobre la jornada 
laboral i les disposicions sobre la jornada laboral dels convenis col·lectius i els 
acords contractuals, el treballador o treballadora no està obligat a estar 
localitzable fora del seu horari per a cap contacte per part dels ocupadors o 
ocupadores.

• Requeriment d’una compensació apropiada per qualsevol temps extra treballat 
(amb relació al punt anterior).

• Procediments d’alerta i suport d’“una cultura de no culpabilitat”, per trobar 
solucions i evitar perjudicis per als treballadors i treballadores per no estar 
localitzables.

• Intercanvis regulars entre el personal directiu i els treballadors i treballadores i 
la seva representació sobre la càrrega i els processos de treball.

• Prevenció de l’aïllament en el treball.
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La intel·ligència artificial tindrà un impacte significatiu en el món laboral del demà. Avui dia, 
la majoria de les empreses d’Europa es troben encara en les primeres fases d’utilització de 
les noves possibilitats basades en la intel·ligència artificial per optimitzar els processos de 
treball o crear nous models de negoci. En aquest punt de partida, és essencial explorar les 
opcions de disseny de la utilització de la intel·ligència artificial o dels sistemes 
d’aprenentatge automàtic per a l’èxit econòmic i unes condicions de treball òptimes.

Si bé els sistemes i les solucions d’intel·ligència artificial tenen el valuós potencial 
d’augmentar la productivitat de l’empresa i el benestar dels treballadors i treballadores, així 
com de generar una millor assignació de tasques entre les persones, entre les diferents parts 
de l’empresa i entre les màquines i les persones, també és important assegurar-se que els 
sistemes i les solucions d’intel·ligència artificial no posin en perill la participació i la capacitat 
d’aquestes persones en el treball (de fet, hauria de ser el contrari: haurien d’augmentar-les).

Aquest acord autònom dels interlocutors socials estableix algunes directrius i principis sobre 
com i en quines circumstàncies s’introdueix la intel·ligència artificial en el món laboral.

S’ha de garantir el control de les persones sobre les màquines i la intel·ligència artificial en el 
lloc de treball, així com sustentar l’ús de la robòtica i les aplicacions de la intel·ligència 
artificial, tot respectant i complint els controls de seguretat.

La intel·ligència artificial fiable té tres components, els quals s’han de complir al llarg de tot 
el cicle de vida del sistema i ser respectats quan aquesta sigui desplegada en el món laboral:

 
• Ser lícita, justa, transparent, segura i fiable, complint amb totes les lleis i 

reglaments aplicables, així com amb els drets fonamentals i les normes de no 
discriminació.

• Seguir les normes ètiques acordades, assegurant el respecte dels drets humans 
i fonamentals de la UE, la igualtat i altres principis ètics.

• Ser robusta i sostenible, tant des del punt de vista tècnic com social, ja que, 
fins i tot amb bones intencions, els sistemes d’intel·ligència artificial poden 
causar danys involuntaris.

Els interlocutors socials en l’àmbit empresarial i en altres àmbits que corresponguin 
haurien d’analitzar de manera proactiva el potencial de la tecnologia digital i la 
intel·ligència artificial per augmentar la productivitat de l’empresa i el benestar dels 
treballadors i treballadores, inclosa una millor assignació de tasques, un augment del 
desenvolupament de la competència i la capacitat de treball, així com una reducció de 
l’exposició a condicions de treball perjudicials. 

LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I LA GARANTIA  
DEL PRINCIPI DE CONTROL HUMÀ3.
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Caldria reconèixer i abordar les possibles tensions entre el respecte de l’autonomia 
humana, la prevenció dels danys, l’equitat i la capacitat de prendre decisions. 

Entre les mesures que cal considerar figuren les següents:

• El desplegament dels sistemes d’intel·ligència artificial ha de:

˃   Seguir el principi de control humà.

˃  Ser segur, és a dir, ha de prevenir el dany. S’ha de dur a terme una avaluació  
dels riscos, incloses les oportunitats de millora de la seguretat i de 
prevenció dels danys, per exemple, per a la integritat física de les persones, 
la seguretat psicològica, el biaix de confirmació o la fatiga cognitiva.

˃   Seguir los principios de equidad, es decir, asegurar que los trabajadores y 
grupos estén exentos de prejuicios y discriminación injustos.

˃   Ser transparent i explicable amb una supervisió efectiva. El grau necessari 
d’explicabilitat depèn del context, la gravetat i les conseqüències. Caldrà 
fer comprovacions per evitar un resultat erroni d’intel·ligència artificial.

• En les situacions en què s’utilitzen sistemes d’intel·ligència artificial en els 
procediments de recursos humans, com la contractació, l’avaluació, l’ascens, 
l’acomiadament i l’anàlisi de l’actuació professional, cal salvaguardar la 
transparència mitjançant el subministrament d’informació. A més, el treballador 
o treballadora afectat ha de poder sol·licitar la intervenció humana o impugnar 
la decisió juntament amb la prova dels resultats d’intel·ligència artificial.

• Els sistemes d’intel·ligència artificial han de ser dissenyats i operats per complir 
amb la llei vigent, inclòs el Reglament general de protecció de dades (RGPD), i 
garantir la privacitat i la dignitat del treballador o treballadora.
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• Permetre que la representació dels treballadors i treballadores abordi 
qüestions relacionades amb les dades, el consentiment, la protecció de la 
privacitat i la vigilància.

• Vincular sempre la recopilació de dades a un propòsit concret i transparent. Les 
dades no s’han de recopilar ni emmagatzemar simplement perquè sigui 
possible o per un eventual propòsit futur no definit.

• Proporcionar a la representació dels treballadors i treballadores serveis i eines 
(digitals), com ara taulers d’anuncis digitals, perquè compleixi les seves 
obligacions en l’era digital.

La tecnologia digital i els sistemes de vigilància de la intel·ligència artificial, juntament amb 
el processament de dades, ofereixen la possibilitat d’assegurar l’entorn laboral, de 
garantir unes condicions de treball pròsperes i segures, i de millorar l’eficiència de 
l’empresa.

No obstant això, al mateix temps, plantegen el risc de comprometre la dignitat de l’ésser 
humà, en particular, en els casos de vigilància personal. Això podria conduir al 
deteriorament de les condicions laborals i a una minva del benestar dels treballadors i 
treballadores.

La minimització de les dades i la transparència, juntament amb normes clares sobre el 
tractament de les dades personals, limiten el risc de vigilància intrusiva i d’ús indegut de 
les dades personals.

L’RGPD estableix normes, pel que fa al tractament de les dades personals dels treballadors 
i treballadores en el context, que s’han de respectar.

Els interlocutors socials d’aquest acord volen fer un esment especial de l’article 88 de 
l’RGPD, que fa referència a les possibilitats d’establir, mitjançant convenis col·lectius, 
normes més específiques per garantir la protecció dels drets i la llibertat en relació amb el 
tractament de les dades personals dels empleats i empleades en el context de les relacions 
laborals.

Entre les mesures que cal considerar figuren les següents:

4. RESPECTE PER LA DIGNITAT HUMANA I 
SISTEMES DE VIGILÀNCIA
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Aquest acord marc és una iniciativa independent i el resultat de les negociacions entre els 
interlocutors socials europeus com a part del seu sisè programa de treball plurianual per als anys 
2019-2021. En el context de l’article 155 del Tractat de funcionament de la UE, aquest acord marc 
europeu independent compromet els membres de BusinessEurope, SMEunited, CEEP i CES (i al 
comitè d’enllaç EUROCADRES/CEC) a promoure i a implementar instruments i mesures, quan sigui 
necessari, a escala nacional, sectorial i/o empresarial, de conformitat amb els procediments i les 
pràctiques propis de la gestió i el treball als estats membres i als països de l’Espai Econòmic 
Europeu. Les parts signants també conviden les seves organitzacions membres als països 
candidats a implementar aquest acord. La implementació esmentada es durà a terme en un 
termini de tres anys a partir de la data de la seva signatura.

El procés d’implementació hauria d’encoratjar l’adopció de mesures que siguin sostenibles i la 
seva eficàcia hauria de ser avaluada pels interlocutors socials al nivell que correspongui. Els 
interlocutors socials haurien d’aprofitar l’experiència nacional actual, adquirida en el procés 
d’aplicació d’anteriors acords independents dels interlocutors socials europeus.

Les organitzacions membres informaran sobre la implementació d’aquest acord al Comitè de 
Diàleg Social. Durant els tres primers anys posteriors a la data de la signatura d’aquest acord, el 
Comitè de Diàleg Social prepararà i aprovarà un quadre anual en què es resumirà la 
implementació en curs de l’acord. El Comitè de Diàleg Social prepararà un informe complet sobre 
les mesures d’aplicació adoptades i els interlocutors socials europeus l’aprovaran durant el quart 
any. En cas que no es presenti cap informe i/o implementació després de quatre anys i després de 
l’avaluació dins el Comitè de Diàleg Social, i amb el suport d’aquest, els interlocutors socials 
europeus emprendran accions conjuntes juntament amb els interlocutors socials nacionals dels 
països interessats a fi de determinar la millor manera d’avançar en la implementació de l’acord 
marc en el context nacional.

Les parts signatàries avaluaran i revisaran l’acord en qualsevol moment després dels cinc anys 
següents a la data de la signatura, si així ho sol·licita una de les parts.

En cas que es tinguin preguntes sobre el contingut d’aquest acord, les organitzacions membres 
implicades poden remetre, conjuntament o per separat, a les parts signants, que les respondran 
conjuntament o per separat. En implementar aquest acord, els membres de les parts signatàries 
eviten càrregues innecessàries a les pimes. La implementació d’aquest acord no constitueix un 
motiu vàlid per reduir el nivell general de protecció que s’ofereix als treballadors i treballadores 
en l’àmbit d’aquest acord.

Aquest acord s’entén sens perjudici del dret dels interlocutors socials a concertar, al nivell que 
correspongui, inclòs l’europeu, acords que adaptin i/o complementin aquest acord, de manera 
que es tinguin en compte les necessitats específiques dels interlocutors socials interessats. 

APLICACIÓ I SEGUIMENT



ÍN
D

EX

ÍN
D

IC
E

24

Secretaria Confederal d'Acció Sindical 



ÍN
D

IC
E

ÍN
D

Ex

ACORD MARC EUROPEU 
dels interlocutors socials 

sobre DIGITALITZACIÓ




