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El teletreball s’ha consolidat 
només a mitges. La tornada a 
l’oficina de setembre presenta 
dos escenaris polaritzats: d’una
banda, grans empreses com ara 
Telefónica, Caixabank o Natur
gy, més el sector TIC, que apos
ten per fórmules flexibles, com
binant feina presencial i remota
per explotar els beneficis dels 
dos models. En l’altre extrem, 
una multitud de pimes –majoria
en el teixit empresarial espa
nyol– que intenten tornar a la 
rigorosa presencialitat per es
talviarse els costos d’aplicar la
llei del Teletreball, vigent des 
del 2019. 

“Veiem un efecte pèndol; em
preses que van haver de passar 
al teletreball de sobte a causa de
la covid ara volen tornar al mo
del presencial; algunes compa
nyies no han fet una formació 
adequada per instaurar la feina 
en remot i acompanyar la plan
tilla, i això els ha passat factu
ra”, constata Natàlia Cugueró

Escofet, professora d’Economia
i Empresa de la UOC. Passa es
pecialment en pimes amb el 
compte de resultats molt tensat 
i per a les quals compensar els 
costos del teletreball dels seus
treballadors –llum, telèfon o 
connexió a internet a casa– no 
surt a compte, comenta Núria
Gildado, secretària de política
sindical de la UGT Catalunya.
També en companyies en què
destaca més la feina creativa i
d’alta intensitat, amb petits 
equips multidisciplinaris que
han d’aconseguir resultats rà
pids i en què la interacció perso
nal és difícilment substituïble.
“Incorporar la llei del Teletre
ball a la negociació col∙lectiva 
està resultant complicat, queda 
camí per recórrer”, afegeix.

El teletreball es va adoptar de
forma massiva a Espanya des
prés de la declaració del primer
estat d’alarma, fa ja un any i mig,
i d’alguna manera sí que ha can
viat el panorama laboral del pa
ís. Abans de la covid, en el perío

de 2011–2019, el nombre de per
sones que teletreballaven
oscil∙lava entre un 3,6% i un
4,8% del total, segons les dades
que va recollir Red.es. Durant la
pandèmia aquests percentatges
es van triplicar, si bé l’adopció

del teletreball ha variat en fun
ció de com han evolucionat les 
restriccions de mobilitat. En el
segon trimestre del 2020, cor
responent amb el període de
confinament estricte, hi va ha
ver el moment àlgid del teletre

La tornada a l’oficina comença 
amb el teletreball a mig gas
La gran empresa aposta per un model flexible que baixa a les pimes
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Economia
L’organització laboral després de la covid

ball, amb un 16,2% dels ocupats
del país (3.015.200) treballant 
des de casa més de la meitat dels
dies. En el tercer i quart trimes
tre aquests teletreballadors van 
caure a xifres properes a un 
10%. I el 2021, amb les successi
ves onades de la covid, la xifra 
ha tornat a pujar a un 11,2% 
(2.146.000 persones).

Amb l’arribada de setembre,
les empreses es tornene a plan
tejar què poden fer, sempre te
nint en compte que no és el ma
teix aplicar el teletreball perquè

no queda cap altre remei que 
per convicció, subratlla Cugue
ró Escofet. En aquest sentit,
Marc Blasco, delegat a Catalu
nya d’Ifma, l’associació d’em
preses de Facility Management 
(serveis de gestió), assegura que
la variant delta de la covid ha
endarrerit els plans de tornada 
completa a l’oficina fins al gener
d’alguns dels seus associats. Si
poguessin tornarien a l’oficina 
amb més intensitat, però no tor
nen per la situació sanitària. 

“Si al juny les empreses teni
en planejada la tornada a l’ofici
na un 60% o un 70% dels dies,
ara han reduït el percentatge a
un 50% a causa de la variant
delta”, diu Pau Fornt, membre 
del consell de la consultora Efe
bé, especialitzada en reformes 
d’oficines. Grans multinacio
nals dels Estats Units com ara 
Apple, Amazon, Google, Face

El sistema híbrid, 
combinant les 
tasques en remot i la 
presencialitat, és una 
realitat que avança

Empreses de mida més 
petita es resisteixen
a la feina a distància per
no haver de compensar 
costos als treballadors

n L’evolució del model híbrid 
de feina ha obligat moltes 
empreses a reconfigurar de 
definitivament les seves 
oficines. Marc Blasco, dele
gat a Catalunya d’IFMA, 
l’associació espanyola de 
Facility Managament, co
menta que en la majoria de 
casos les empreses han optat 
per la via fàcil: fer servir 
només un 50% de l’espai 
disponible amb l’objectiu de 
mantenir la distància de 
seguretat d’1,5 metres obli
gada per llei (incomplirla és 

una infracció greu) per a 
aquells treballadors que van 
a l’oficina. Altres empreses 
han dut a terme un estudi 
exhaustiu de reconfiguració i
han aconseguit deixar de fer 
servir només un 20% de l’es
pai, afegeix Blasco. A grans 
centres de treball, l’ús de 
l’espai s’ha flexibilitzat de 
manera que els treballadors 
ja no tenen taula pròpia, 
assegura l’especialista. A 
més, cada vegada més em
preses comencen a fer servir 
sistemes tecnològics per 

organitzar els torns de tre
ball. “En els primers mesos, 
l’adaptació es va fer d’impro
vís, amb sistemes analògics, 
però ara s’imposen els digi
tals”. Les empreses també 
han reforçat la ventilació tal 
com estableix la normativa. 
“Abans de la pandèmia, no
més es renovava una petita 
part de l’aire que circulava 
dins de l’oficina, però ara es 
renova tot i més sovint. Tot i 
això, el nou sistema és més 
costós i menys sostenible 
mediambientalment”. Les 

empreses que disposen d’es
pai a les seves instal∙lacions 
també han instal∙lat sistemes 
de filtratge d’aire. A tot això, 
es manté el reforç dels ser
veis de neteja i la disponibili
tat de gels hidroalcohòlics. 
Blasco calcula que els pres
supostos de manteniment 
s’han incrementat prop d’un 
20%, tot i que s’han compen
sat amb la reducció d’altres 
partides. Només el tanca
ment d’una planta sencera 
d’una oficina suposa un es
talvi significatiu.

Es consolida la redistribució de taules, la ventilació i la neteja

Preparant la tornada a 
l’oficina. Una treballadora 
de Travelperk, en què apli-
quen el model d’ús flexible,
a la seu de l’empresa

book, Twitter, BlackRock o
Wells Fargo han endarrerit els 
plans de tornada a l’oficina a ge
ner del 2022 a causa de l’evolu
ció de la pandèmia. Google, Fa
cebook i Microsoft van més en
llà i fins i tot obliguen els
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treballadors a vacunarse per 
tornar a la presencialitat i en cas
que no n’estiguin, imposen la 
mascareta obligatòria.

Què passarà quan la situació
sanitària millori i les empreses
puguin triar lliurement la seva 
fòrmula de treball? “Anem cap a
un sistema híbrid, en què les 
companyies combinen els avan
tatges de la feina en remot –més
productivitat, conciliació...– 
amb la presencialitat –interac
ció social, creativitat...–”, desta

ca la professora de la UOC. 
La flexibilitat de la jornada,

amb aquest model híbrid, s’obre
camí en empreses que marquen
tendència en matèria laboral.
En el cas de Telefónica, la com
panyia alterna la feina en remot
i l’activitat presencial via siste
ma de torns, mantenint la flexi
bilitat d’un 40% de teletreball
durant el mateix període pre
sencial. Fa poc l’empresa i els
sindicats amb representació 
han acordat que més de 10.000 

treballadors tindran l’opció de 
teletreballar dos dies a la setma
na sempre que la seva activitat 
ho permeti quan s’acabin les
mesures excepcionals per la 
pandèmia. A Caixabank, la pre
sència física als seus centres 
corporatius augmentarà fins a 
un 50% del total i des d’abans de
la pandèmia està establerta 
l’opció de teletreballar un dia a 
la setmana. La consultora Eve
ris (16.000 treballadors a Espa
nya), aplicarà a partir d’ara tres

models diferents en funció del
que triï cada persona: teletreba
llar cada dia –podent assistir 
puntualment a reunions pre
sencials amb clients–, sistema 
híbrid o feina presencial amb 
un dia opcional de treball en re
mot. De moment aquesta mena 
d’empreses són minoria a Espa
nya, però el canvi és irreversi
ble, considera Fornt. “Molt po
ques companyies mantindran
un model 100% presencial”, 
afirma. 

L’empresa en què treballa
Laura M. –demana de no donar
el seu nom complet– és una de 
les que es resisteix al teletreball.
“Durant el confinament ens van
enviar a tots a casa i no ens van 
pagar el telèfon o internet, i al
setembre volen que tornem en
massa, com si res, tot i que hem 
demostrat que rendim igual a
distància”, lamenta. La confian
ça mútua és clau, diuen tots els
consultats, perquè el teletreball 
funcioni.c

Tret d’excepcions 
mèdiques, tota la 
plantilla de l’empresa 
gasista s’ha reincor
porat a les oficines en 
modalitat d’alternan
ça (dies parells  dies 
senars) per tal de 
mantenir un afora
ment limitat als cen
tres de treball d’entre 
un 50 i un 60%.

NATURGY

Alternança 
entre casa 
i l’oficina

Atès el context de 
crisi sanitària, els 
treballadors estan 
teletreballant. No 
obstant això, l’oficina 
de la plataforma està 
oberta en modalitat 
de coworking per a 
aquells treballadors 
que la vulguin fer 
servir seguint mesu
res estrictes.

WALLAPOP

El teletreball 
és la fórmula 
prioritària

Amb més de 500 
persones en planti
lla, la plataforma de 
viatges de negocis ha 
instaurat un model 
flexible de feina en 
què només és obliga
tori assistir a l’oficina 
en certes ocasions 
que ho demanin com 
ara reunions amb 
l’equip o clients.

TRAVELPERK

Treballar des 
de casa tret 
de les reunions 

Els treballadors de 
la farmacèutica ale
manya, 900 a Barce
lona, poden triar 
entre la feina híbri
da (90%), en remot 
la major part del 
temps (9,5%) i a 
l’oficina la majoria 
de dies (una opció 
que han triat menys 
d’un 1%).

BAYER

El treballador 
té llibertat 
per triar

La companyia alter
na la feina en remot i 
l’activitat presencial 
per via de sistemes de
torns. Més de 10.000 
treballadors tindran 
l’opció de teletreba
llar dos dies a la set
mana sempre que la 
seva activitat ho per
meti encara que aca
bi la pandèmia.

TELEFÓNICA

Teletreball 
més enllà de
la pandèmia 

A Caixabank la pre
sència física als seus 
centres corporatius 
augmentarà fins a un 
50% del total de 
treballadors a partir 
de l’1 de setembre. 
Des d’abans de la 
pandèmia està esta
blerta l’opció de 
teletreballar un dia a 
la setmana.

CAIXABANK

Experiència 
prèvia a 
la covid

Aplicarà tres models 
diferents en funció 
del que triï cada 
treballador: teletre
ball cada dia –po
dent assistir ocasio
nalment a reunions 
presencials–, siste
ma híbrid o feina 
presencial amb un 
dia opcional de feina 
en remot. 

EVERIS

Tres opcions 
per a tota 
la plantilla


