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INTRODUCCIÓ

La COVID-19 va esclatar a Wuhan (Xina) el passat mes de desembre 
de 2019. Un virus sense precedents que ha provocat una emergència 
sanitària mundial i ha afectat gairebé tots els sectors econòmics de 
tal manera que ha modificat les rutines establertes i ha donat lloc a un 
món més virtual i online. A causa del virus i de l’estat d’emergència, les 
empreses van haver de posar en funcionament tot d’eines per poder 
treballar des de casa, la qual cosa va donar pas al teletreball com a 
única solució, en molts casos.

Al mateix temps, el teletreball arribava al sector educatiu. En cosa de 
dies, escoles, universitats i altres centres de formació es van haver 
de transformar per passar d’una formació totalment presencial a una 
formació online o a distància, a fi de mantenir l’oferta educativa de la 
millor manera possible.

Aquesta publicació és un recull d’articles del professorat i del perso-
nal expert de la UPF Barcelona School of Management sobre els di-
versos punts de vista del teletreball: l’impacte econòmic que genera 
en les empreses, els avantatges o inconvenients que ha causat, de 
quina manera canviarà la legislació perquè es pugui adaptar com a 
eina recurrent, entre d’altres temes. Un recull d’articles de totes les 
àrees de coneixement que integren la UPF Barcelona School of Ma-
nagement.
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IMPACTE ECONÒMIC DEL  
TELETREBALL EN L’EMPRESA 

ORIOL AMAT   
Degà de la UPF Barcelona School of Management i  

catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat  
de la Universitat Pompeu Fabra.

El teletreball no és el futur del treball 
sinó el present. Els grans avantatges 
que pot aportar en la reducció de 
costos i en l’increment de la motivació 
i la productivitat dels empleats així 
com l’impacte beneficiós per al medi 
ambient, expliquen el fet que avui dia 
moltes empreses es plantegin apostar 
més per aquesta manera de treballar.

El teletreball és una forma flexible d'organització del treball que con-
sisteix en l'acompliment de l'activitat professional sense la presència 
física del treballador en l'empresa durant una part important del seu 
horari laboral. A més d’impactar en els costos, el teletreball també 
pot afectar les inversions. L’objectiu d’aquest article és apuntar al-
guns dels principals impactes econòmics que provoca el teletreball 
en l’empresa.

IMPACTE DEL TELETREBALL EN LES INVERSIONS I EN ELS COSTOS

Principalment, cal invertir en equipament informàtic i programari per 
als teletreballadors; CEPYME (2020), per a una empresa de 10 em-
pleats, estima els costos inicials en 22.400 euros i els costos de llicèn-
cies informàtiques en uns 50 euros al mes per teletreballador/a.

En matèria d’estalvi de costos, cal tenir en compte diversos elements. 
Per mostrar que la productivitat dels teletreballadors és més eleva-
da, podem fer referència a l’estudi d’Airtasker (2019), que va enquestar 

1.004 empleats a jornada completa, dels quals 505 eren teletreballa-
dors. Els resultats més rellevants de l’estudi són:

•  Els teletreballadors treballen cada mes 1,4 dies més que els em-
pleats restants, la qual cosa equival a gairebé 17 dies feiners més 
l’any.

•  De mitjana, els teletreballadors fan descansos més llargs que els 
empleats restants (22 minuts i 18 minuts, respectivament), però 
treballen 10 minuts més al dia.

•  Els teletreballadors són improductius durant 27 minuts al dia, 
sense incloure-hi esmorzars o descansos. Els empleats restants, 
en canvi, són improductius durant una mitjana de 37 minuts al 
dia.

•  El 15% dels teletreballadors va dir que el/la cap els va distreure 
de la feina, un tant per cent inferior al 22% dels empleats res-
tants.

En un altre estudi, Nicholas Bloom de la Universitat de Stanford (2017) 
va concloure que la millora de la productivitat dels teletreballadors 
equival a 50 dies més de feina l’any, ja que emmalalteixen menys dies 
i perden menys temps quan treballen, i l’estalvi d’espai d’oficina suma 
entre 2.000 i 10.000 dòlars per empleat i any. Segons EY, el 2019, un 
65% de la plantilla teletreballava durant una part de la seva jornada i 
la productivitat va millorar en un 15%. 

S’han fet múltiples estudis sobre l’estalvi que genera el teletreball. 
Així, empreses com Cepsa, per exemple, relloguen espais a les seves 
pròpies oficines després d’implantar de manera generalitzada el tele-
treball. En la figura 1 es pot comprovar que l’estalvi per teletreballa-
dor/a és d’entre 7.870 i 16.740 euros l’any.

Figura 1. Estimació dels estalvis que genera un teletreballador/a per any (dades en euros).

ESTALVI ANUAL PER TELETREBALLADOR/A

FONT

OIT (2016) 
Estalvi d’un teletreballador/a  
que treballa la meitat del  
temps a casa

TECLA (2019)  
Estalvi d’un teletreballador/a  
que treballa tot el temps  
a casa

EMPRESA 6.524 10.230

EMPLEAT 1.260 6.510

SOCIETAT 86 No ha estat calculat

TOTAL 7.870 16.740

10 — Oriol Amat
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EL CAS DE DELL COMPUTER

Segons Mohammed Chahdi, director de Recursos Humans de Dell:  
“La feina és allò que fas i no el lloc on vas. La nostra proposta de valor 
és clara i simple: permetem als membres del nostre equip que facin la 
més bona feina independentment d’on i de quan la facin”. Actualment, 
a Dell, un 60% dels empleats fan teletreball. Això els permet estalviar 
dotze milions de dòlars anuals, ja que necessiten menys espai per a 
oficines. A més, el grau de motivació dels empleats que teletreballen 
és més elevat.

EL CAS DEL GOVERN NORD-AMERICÀ

El 2012 la United States Office of Personnel Management va publicar un 
estudi en què quantificava els estalvis que es generarien si el 50% del 
funcionariat de l’Administració teletreballés, i l’estalvi total es va estimar 
en 5.400 milions de dòlars l’any, que representa un estalvi del 6,67% so-
bre el total dels salaris del funcionariat (vegeu figura 2).

Font: United States Office of Personnel Management (2012).

Figura 2. Estimació dels estalvis que es generarien als Estats Units  

si la meitat del funcionariat del Govern federal teletreballés

CONCEPTE  
D’ESTALVI

IMPORT  
DE L’ESTALVI

% QUE  
REPRESENTA 
L’ESTALVI  
SOBRE  
ELS SALARIS 

MILLORA DE LA  
PRODUCTIVITAT

2.900 milions de dòlars 3,62%

REDUCCIÓ DE  
COSTOS EN OFICINES

1.500 milions de dòlars 1,87%

REDUCCIÓ DE  
L’ABSENTISME LABORAL

570 milions de dòlars 0,71%

REDUCCIÓ DE LA  
ROTACIÓ D’EMPLEATS

383 milions de dòlars 0,47%

TOTAL
5.400 milions  
de dòlars l’any

6,67%

CONCLUSIONS

En resum, pel que fa al teletreball, l’empresa ha d’invertir principal-
ment en ordinadors, dispositius mòbils, programari (videoconferència, 
correu electrònic...) i en accés a Internet o wifi. Els estalvis que gene-
ra el teletreball se centren essencialment en un requeriment d’espai 
d’oficina inferior, uns costos de desplaçament menors, una millora de 
la productivitat i una reducció de l’absentisme laboral. Aquests es-
talvis són un motiu més perquè moltes empreses siguin cada vegada 
més partidàries del teletreball.
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EFECTES DEL TELETREBALL  
EN EL GRAU DE SATISFACCIÓ I  

EN LES CONDICIONS LABORALS 

MERCÈ MARTÍN 
Professora i codirectora del Màster en  

Direcció i Gestió de Recursos Humans de  
la UPF Barcelona School of Management

RAMON BASTIDA 
Professor i codirector del Màster en Direcció  

Financera i Comptable de l'Empresa de  
la UPF Barcelona School of Management

Internet i les noves tecnologies han 
estat els grans facilitadors en la 
implementació del teletreball durant la 
COVID19. Segons un estudi de la UPF 
Barcelona School of Management, en 
el 81% dels casos el teletreball no ha 
provocat afectacions a la qualitat del 
treball i més del 60% dels enquestats 
estan satisfets amb l'experiència i 
afirmen que la seva productivitat s'ha 
mantingut o, fins i tot, ha augmentat.

La crisi del coronavirus ha esdevingut un factor d’acceleració de can-
vis que, en alguns casos, ja es produïen en les empreses i en la socie-
tat. Un d’aquests canvis és la manera com organitzem i fem la nostra 
feina. Abans de l’aparició del coronavirus, un nombre reduït d’empre-
ses havien implantat sistemes de treball flexibles, basats en el treball 
per objectius, que permetien combinar la feina presencial a l’empresa 
amb el teletreball des de casa. Aquestes empreses ja havien identi-
ficat els avantatges i els inconvenients de treballar des de casa i es-
taven immerses en un procés de millora contínua del sistema. Amb 

l’aparició del coronavirus, el procés d’implantació del teletreball s’ha 
accelerat de tal manera que moltes empreses que encara no l’havien 
posat en pràctica s’han hagut d’adaptar a la força a aquest sistema de 
treball per evitar de parar l’activitat.  

Atès que aquesta situació representa una novetat important en l’en-
torn empresarial, ens va semblar interessant la idea de fer un estudi 
sobre l’impacte que ha tingut el teletreball en el grau de satisfacció 
i en les condicions laborals dels treballadors. Per fer aquest estudi, 
vam preparar una enquesta que recollia preguntes sobre aspectes 
com ara la satisfacció i la predisposició al teletreball, la productivitat 
i la qualitat de la feina feta, les condicions laborals del teletreball, la 
conciliació de la vida laboral i familiar així com d’altres aspectes de la 
vida personal que es podrien veure afectats pel canvi al teletreball. 
L’enquesta fou enviada durant el mes d’abril del 2020 a l’alumnat i a 
la comunitat Alumni de la UPF Barcelona School of Management, i a 
través de les xarxes socials d’aquesta mateixa escola. Van respondre 
el qüestionari un total de 810 persones. 

Els resultats de l’estudi demostren un impacte desigual del teletreball 
en el grau de satisfacció i en les condicions laborals segons el gènere, 
l’edat, la categoria professional o la dimensió de l’empresa. Tot seguit, 
en detallem alguns dels resultats més significatius:

•  La majoria de les persones enquestades mostren una bona 
predisposició per continuar teletreballant. El 65,6% de les per-
sones que han respost el qüestionari estan satisfetes amb l’ex-
periència de teletreballar. Només un 15,8% ha expressat la seva 
insatisfacció pel canvi al teletreball. No s’hi aprecien diferències 
en el grau de satisfacció en funció del gènere. En canvi, sí que hi 
ha diferències importants en funció de l’edat, la categoria pro-
fessional i la dimensió de l’empresa. Les persones més joves o 
que fan tasques administratives o que treballen en empreses de 
dimensió reduïda, mostren un grau de satisfacció més baix. 

•  El 62% de les persones enquestades considera que la seva pro-
ductivitat s’ha mantingut o ha augmentat amb el teletreball. En 
aquesta mateixa línia, els resultats indiquen que la qualitat del 
treball i el compromís dels treballadors s’han mantingut malgrat 
la implementació del teletreball. Aquestes dades són impor-
tants, ja que les empreses reticents a teletreballar temien que 
la productivitat i la qualitat del treball dels empleats es veiessin 
afectades molt negativament pel canvi de sistema de treball. De 

14 — Mercè Martín i Ramon Bastida
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totes maneres, la realitat és que hi ha un conjunt de persones (la 
majoria, joves) que consideren que la seva productivitat ha dis-
minuït per la manca de comunicació i coordinació amb els seus 
responsables i/o companys, per les dificultats de conciliació de 
la vida laboral i familiar, etc.

•  Un 45% de les persones enquestades considera que la comuni-
cació amb els seus responsables i companys ha disminuït amb 
la implementació del teletreball. En aquest sentit, hi ha una di-
ferència significativa en funció del gènere, ja que les dones per-
ceben una disminució en la comunicació. En canvi, la percepció 
dels homes enquestats és que amb el teletreball han rebut més 
suport dels seus responsables i companys.

•  Els resultats sobre la conciliació de la vida laboral i familiar va-
rien en funció de les característiques i de la situació familiar de 
cada persona enquestada. En general, les dones reben una mi-
llora de la conciliació de la vida laboral i familiar superior a la dels 
homes amb el teletreball. Les persones de les franges d’edat su-
periors són les que han rebut una millora més significativa en 
aquest sentit. En la mateixa línia, les persones que tenen càrrecs 
de direcció també han estat les més afavorides en termes de 
conciliació, segurament perquè són persones que passen molt 
temps fora de casa i per causa del confinament han pogut pas-
sar més hores amb la família.

•  D’altra banda, una mica més de la meitat de les persones en-
questades reconeixen un augment del malestar i de l’ansietat 
per raó del teletreball. En aquest sentit, la transició forçada al 
teletreball no ha permès la preparació adequada en alguns ca-
sos. En d’altres, les dificultats de convivència familiar pel tanca-
ment de les escoles han pogut afectar el benestar de les perso-
nes.

•  Menys del 25% dels empleats reconeix que l’empresa on treba-
lla ha posat a la seva disposició nous recursos tecnològics per-
què s’adaptin al teletreball. Aquesta dada indica que la majoria 
de les persones enquestades disposaven dels recursos neces-
saris per poder teletreballar (ordinador, càmera web, connexió a 
Internet, etc.).

Com es pot apreciar en els resultats anteriors, la implementació del 
teletreball ha tingut efectes positius com ara l’augment de la produc-
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tivitat, la qualitat de la feina, el compromís dels treballadors, l’aug-
ment de la col·laboració i del suport entre companys i responsables 
així com una major conciliació de la vida laboral i familiar i del grau de 
satisfacció laboral d’una part important de les persones enquesta-
des. Tot i això, també ha produït efectes negatius com, per exemple, 
l’empitjorament de la comunicació entre companys i responsables o 
l’augment del malestar i de l’ansietat de les persones que no estaven 
preparades per teletreballar o que no tenien prou recursos per adap-
tar-se al nou sistema de treball.

Els resultats també posen en relleu que els efectes no són els matei-
xos en totes les persones i que factors com el gènere, l’edat, la cate-
goria laboral i la dimensió de l’empresa influeixen d’una manera de-
terminant en alguns dels aspectes que s’analitzen en l’estudi.

Com que sembla que el teletreball ha vingut per quedar-s’hi, és im-
portant que les empreses analitzin la informació que han obtingut 
dels empleats en aquests darrers mesos per fer millores en el sistema 
de teletreball de manera que contribueixin a millorar el grau de satis-
facció i benestar dels empleats i, en conseqüència, la seva motivació, 
productivitat i capacitat innovadora, entre d’altres aspectes.

Referències:

Estudi sobre el teletreball de la UPF Barcelona School of Management

https://www.bsm.upf.edu/sites/default/files/estudio_de_los_efectos_del_confinamiento_en_las_condiciones_laborales-cast_0.pdf
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A DISTÀNCIA O PRESENCIAL? 
AVANTATGES, INCONVENIENTS I 
ALGUNS DESAFIAMENTS ÈTICS 

DEL TELETREBALL 

SALVADOR ESTAPÉ 
Professor i Codirector del Postgrau en Direcció  

d'Empreses de la UPF Barcelona School of Management

Aquests mesos de confinament
i distanciament social han fet créixer  
de manera exponencial l'ús del 
teletreball. Sense les distraccions de 
l'oficina, la productivitat i l'eficiència 
augmenten? Els gerents han de 
classificar els llocs de treball (no a  
les persones) segons la idoneïtat per  
al treball remot.

Des de la Revolució Industrial els continus canvis tecnològics han 
anat alterant les formes de treballar. El segle XXI, les tecnologies de 
la comunicació, la robòtica i la intel·ligència artificial estan accelerant 
encara més els canvis. Aquests mesos de confinament i distancia-
ment social han fet créixer de forma exponencial l’ús del teletreball. 
Un nombre creixent de persones han experimentat per primer cop el 
que suposa passar gran part del seu temps treballant a casa. Sense 
les distraccions de l'oficina la productivitat i l’eficiència augmenten? 
Sense la supervisió constant dels caps, els treballadors són menys o 
més productius? El teletreball facilita la conciliació de la vida personal 
i professional o vincula més fort la vida personal amb la professional?

D’entrada sembla que el treball a distància presenta avantatges evi-
dents, tant des del punt de vista dels treballadors com des de la di-
recció de l’empresa i, fins i tot, des de la pròpia societat en conjunt. 
Sense anar més lluny, teletreballar resulta atractiu per a aquelles per-

sones que volen conciliar el treball i la vida personal. En efecte, grà-
cies a la seva major flexibilitat  horària, el treball a distància facilita 
la cura dels fills o de les persones dependents. Per altra banda, els 
treballadors remots al no estar exposats a gèrmens i virus dels com-
panys de treball malalts, tendeixen a agafar menys malalties. A més, 
quan la jornada laboral comença i acaba a casa, la puntualitat millo-
ra. Hi ha estudis que han evidenciat que els teletreballadors poden 
arribar a ser entre un 20 i un 25 per cent més productius que els seus 
companys d'oficina. Sense cap de les distraccions de l'entorn d'oficina 
tradicional, com les xafarderies de màquina de cafè, ni les pauses del 
desdejuni o els llargs àpats, i amb l'actitud més feliç, els treballadors 
tendeixen a gaudir quan tenen el control sobre les seves vides labo-
rals. Les telecomunicacions faciliten una major eficiència i producti-
vitat, la qual cosa, en general, es tradueix en una major retenció dels 
treballadors, en reduir els costos de contractació i capacitació de les 
empreses. Una persona obligada a conduir durant una hora al dia per 
anar a la feina pot arribar a experimentar estrès i ansietat. Tal vega-
da per això, en general, les empreses que implementen el teletreball 
experimenten menys absentisme. També pot ser més fàcil col·labo-
rar quan no estàs obligat a compartir un espai d’oficina limitat. Les 
persones poden estar més disposades a compartir recursos quan es 
redueix el nombre total de treballadors presents en les oficines.

Els empresaris i directius poden sentir-se atrets pel teletreball per 
raons diferents. Tenir empleats remots pot reduir els costos d'espai 
d'oficina. De fet, una empresa pot considerar la possibilitat d'expan-
dir-se fins i tot quan no tingui béns immobles o capital disponible 
per a ampliar o millorar les instal·lacions físiques. En els processos de 
selecció de personal, les empreses que contracten empleats remots 
poden aconseguir incrementar el nombre de possibles sol·licitants. Fi-
nalment, hi ha molts beneficis ambientals externs del teletreball. Hem 
vist que un negoci que redueix l'espai total d'oficines també redueix 
el seu impacte en el medi ambient. Evidentment, els treballadors re-
mots augmenten el seu consum individual de subministraments quan 
treballaven a casa, però el més probable és que el consum d'energia 
de la llar també continuï parcialment durant el temps que es treballa 
de forma presencial. I, encara més, al no haver de desplaçar-se cada 
dia al lloc de treball, el teletreball limita l'ús del cotxe. Menys treballa-
dors que viatgen diàriament implica menys aglomeració en el trans-
port privat i públic. I amb menys cotxes, la contaminació disminueix. 
Els habitants de Barcelona i la seva àrea metropolitana ho han pogut 
comprovar en aquesta primavera de confinament.

18 — Salvador Estapé
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Al llarg de les darreres dècades del passat segle i les primeres de l’ac-
tual, el treball des de casa ha anat guanyant popularitat entre molts 
empleats. Tanmateix, sovint els empleats acostumen a col·laborar de 
forma més creativa quan es reuneixen presencialment per a discutir 
sobre els projectes. Una tendència observada en aquests darrers anys 
ha estat el disseny dels espais físics com a facilitadors de converses 
informals per tal de promoure la generació d’idees, la qual cosa té im-
portants implicacions per aquelles empreses que depenen fortament 
de la recerca i el desenvolupament.  Un altre inconvenient del teletre-
ball és que la cultura corporativa no és fàcil de transmetre a distància. 
El treballador remot pot haver desenvolupat uns certs hàbits de tre-
ball en una empresa anterior amb una cultura corporativa diferent (a 
vegades en un altre país) i li pot resultar difícil adaptar-se a la cultura 
d'una nova empresa si treballa de manera remota. Un gerent acostu-
mat a “gestionar caminant” i al “presencialisme” de ben segur que li 
preocuparà que els empleats es relaxin si no hi ha ningú in situ que els 
observi. Així mateix, la probabilitat d’una comunicació deficient aug-
menta quan tot s’ha de transmetre electrònicament o virtualment.

També hem de tenir present que el treballador remot pot tenir ob-
jeccions respecte a la privacitat quan veu que la seva vida personal 
inevitablement s’entrecreua amb la jornada laboral. Segurament, en 
aquests dies de confinament, molts haurem vist com el fill o la filla o 
qualsevol altre membre de la família entrava a l'habitació en mig d’una 
reunió de treball. Més important encara, els nens poden confondre's 
quan pensen que la mare o el pare estan a casa, però no estan dis-
ponible per jugar, veure la televisió o fer altres activitats. A vegades 
resulta difícil mantenir un equilibri entre la vida laboral i personal quan 
llar i oficina comparteixen espai. En el millor dels casos, i amb la co-
rresponent depesa en la compra d’equip informàtic, d'oficina, i altres 
subministraments, el treballador pot gaudir d’espai d’oficina a casa. 
Però moltes altres persones no gaudeixen d’unes condicions d’espai, 
llum o mobiliari òptims per desenvolupar la feina de forma remota. 
Altres qüestions també poden sorgir, per exemple, quan la definició 
del lloc de treball comença a difuminar-se i apareixen temes com els 
riscos laborals, aleshores qui es fa responsable de les lesions produï-
des mentre es treballa des de casa? Es poden exercir els mateixos 
controls sobre les mesures de seguretat a casa que a l’oficina? Tam-
bé pot haver-hi problemes de productivitat. Certament, pot haver-hi 
treballadors en remot que per si mateixos siguin capaços de moti-
var-se i treballin diligentment, però, no ens enganyem, és fàcil caure 

en actituds procrastinades. No tots els camps i sectors d’activitat són 
igualment adequats per al teletreball. Alguns treballs requereixen un 
contacte personal constant amb clients i proveïdors. En aquests ca-
sos serà difícil desenvolupar noves relacions comercials amb clients 
als quals ja no visitem quasi i amb els quals no dinem o fem un cafè. Si 
els clients teletreballen, serà difícil obrir noves vies o idees de col·la-
boració. És un tema aquest a tenir present pels departaments comer-
cials i de desenvolupament de nous negocis. Altres necessiten nivells 
de seguretat informàtica alts que des de casa és més difícil d’oferir. Hi 
ha entorns de treball que requereixen d‘una seguretat als edificis que 
treballant de manera remota no es pot garantir.

Ara bé, el major inconvenient del teletreball és el biaix en les actituds 
dels directius, gerents i empresaris. Al capdavall, la majoria d’ells van 
aconseguir el seu estatus laboral en un entorn de treball tradicional. 
D’aquesta manera, quan alguns empleats teletreballen i altres no, 
aquells que estan físicament presents cada dia poden més fàcilment 
donar una impressió determinada (bona o dolenta) només pel sol fet 
d’interactuar físicament amb el seu cap. Existeixen evidències que 
assenyalen que els empleats que opten per una forma de  treball no 
presencial poden veure’s penalitzats, se’ls pot considerar mandrosos 
o menys dedicats a la feina que aquells que mantenen el treball tra-
dicional. Els gerents poden tenir un record més fort del treball produït 
pel treballador presencial que pel remot. Per tant, les promocions i els 
projectes importants poden anar a parar als empleats  més “visibles”. 
Mentre que el treballador remot en ser més “invisible”,  pot sortir per-
judicat davant d’una eventual promoció o un augment salarial.

Per acabar, el teletreball també té implicacions ètiques importants. A 
continuació n’apunto algunes: el desenvolupament i el foment de la 
confiança en els treballadors remots i entre els membres de l'equip 
quan uns treballen a distància i altres no; l'equitat en les avaluacions 
del personal en remot i el de l'oficina; la decisió de quins empleats po-
den treballar a distància i quins no, el manteniment de la seguretat de 
les dades del treball del teletreballador, etc. Encara que d'entrada és 
fàcil permetre el teletreball a tot aquell que el demani, els gerents han 
de classificar els llocs de treball (no les persones) segons la idoneï-
tat per al treball remot. A vegades pot ser millor anar cas per cas, es-
sent conscients de les circumstàncies de cada treballador individual. 
Per aquest motiu, l’empresa ha d'establir acuradament polítiques per 
gestionar el treball remot i garantir l'equitat. També s’han d'establir 
expectatives clares per als treballadors remots. I, en nom de l'equitat, 
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ni les expectatives ni les recompenses han de diferir de les establer-
tes per als treballadors presencials. Si es decideix implementar el te-
letreball, l'empresa ha de transmetre confiança en els seus empleats 
remots. Aquesta confiança es basa en el respecte a les motivacions 
que han portat a l'empleat a optar per una forma de treball no tradi-
cional, així com el reconeixement de les necessitats que pot tenir per 
conciliar la vida laboral i personal. Els teletreballadors han de tenir la 
capacitat de gestionar el seu temps perquè puguin mantenir la seva 
productivitat en un entorn que pot tenir distraccions de naturalesa 
diferents d’aquelles  que poden trobar en un lloc de treball tradicional. 
La qual cosa pot suposar que requereixen demandes de temps dife-
rents. Finalment, per tal d’ajudar a protegir el teletreballador contra el 
prejudici d’aquells que pensen que si s’està “fora de la vista s’està fora 
de la ment”, l'empresa ha d'assegurar que les línies de comunicació 
dels gerents estan tan obertes per als seus empleats remots com ho 
estan per als treballadors de l’oficina.
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EL VALOR DE LA PRESENCIALITAT 
A L’EDUCACIÓ SUPERIOR

JOSEP MARIA GALÍ 
Professor i vicedegà d’Executive Education  
de la UPF Barcelona School of Management

Quin és l'efecte de la presencialitat 
sobre l'atenció? És evident que sense 
focalització i concentració no hi ha 
aprenentatge. La presencialitat és 
insubstituïble com a condició en què  
es pot crear, dosificar i estendre l’atenció, 
que és un dels pilars del treball i de 
l’aprenentatge.

El lector amable pensarà que és com a mínim agosarat posar-se a 
escriure sobre aquest tema en l’entorn actual. Probablement té tota 
la raó. Però crec que ens hi hem de posar. Humilment, sense pontifi-
car. Hi hem de pensar molt més del que hi pensem. Però davant d’un 
tema d’un abast tan gran potser és una bona idea cenyir la reflexió a 
un entorn concret, sense voler fer una teoria general del valor de la 
presència física en l’ensenyament. Permeteu-me que limiti aquestes 
reflexions a l’àmbit que és propi de la nostra activitat, l’ensenyament 
del Management en cicles de postgrau i en formació de directius.

Abans de res és bo aclarir què incloem dins del constructe “presen-
cialitat” i què no hi deixem fora. No és tan fàcil com sembla. Presen-
cialitat ve de presència. És la qualitat de ser present. En Management 
també trobem un altre terme similar, presentisme, que es refereix 
sovint a una conducta ben disfuncional: ser present físicament a la 
feina sense ser-hi, el que els anglosaxons anomenen “presenteeism”, 
un problema de productivitat de primer ordre. No parlarem d’això, in-
tentarem veure la qualitat de ser present des de la perspectiva de la 
capacitat de transmetre, compartir i crear coneixement entre les per-
sones en l’entorn organitzatiu.
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Una primera reacció ens pot portar a considerar la presència física 
com a element indispensable en l’ensenyament. O ets present o no hi 
ets. Si no hi ets no passa res, i si no passa res no aprens res. Una pos-
tura radical, que ens recorda la fila del parvulari, quan es passava llis-
ta a classe, o  al servei militar. Si ets a la fila i no dius “present” rebràs 
un comentari de la mestra o un calbot del sergent xusquero. O més a 
prop de la nostra feina, trobem el sistema d’avaluació de tants Màs-
ters i postgraus quan fem firmar el full d’assistència que condiciona 
l’avaluació a una presencialitat que sol ser alta. Per què fem firmar 
assistència a classe i no posem notes en alguns programes si no es ve 
a classe? Perquè suposem que si no es ve a classe, és materialment 
impossible assolir els objectius d’aprenentatge. 

Un segon apropament menys radical ens porta a considerar la presèn-
cia com una qualitat del sistema perceptiu que no té per què implicar 
la presència física.  La diferència entre la presència física i mental, se 
sol dir. Ser present vol dir concentrar-se en una cosa. Quina cosa? La 
focalització en una tasca concreta a través de la presència.

PRESÈNCIA I ATENCIÓ

Quin és l’efecte de la presencialitat sobre l'atenció? Més enllà 
d’anècdotes divertides de Directors Generals encorbatats, en ban-
yador i mossegant el plàtan sense desconnectar la càmera, és ben 
clar que la panòplia de recursos que tenim per mantenir un bon 
nivell d’atenció quan estem en classe present no la tenim en remot. 
Això no vol dir que els fem servir sempre, i aquesta sol ser una de 
les febleses dels professors menys bons. Solen tenir pocs recursos 
per mantenir l’atenció, o no els fan servir perquè simplement, cansa 
molt. L’atenció es crea i manté fent una pila de coses que en remot 
o bé no es poden fer o bé és molt complicat fer. En primer lloc quan 
comencem una classe de Postgrau o a directius hem de saber a qui 
estem parlant. Si no saps amb qui estàs parlant és molt més difícil 
crear i mantenir interès i atenció. Diagnosticar les persones. Conèixer 
la seva experiència. El seu nivell de coneixement sobre el tema que 
tractem. Si tenim un expert a classe, el podem reconèixer i fer-lo 
jugar al nostre costat en lloc de tenir-lo davant palplantat com un 
jutge implacable que anirà buscant un forat en el nostre discurs 
per mostrar que ell en sap més – cosa que sovint passa, i és bo que 
passi. Com fer aquestes tasques en remot? Complicat. Molt compli-
cat.  Mantenir l’atenció es fa també passejant, anant cap a l’alumne, 
agafar-lo pel braç amb afecte, fer-lo aixecar i que vingui a la pissarra 

– què farem ara amb la COVID? Anar a l’última fila a despertar al que 
s’està adormint i recuperar-lo una estona, acostar-se a posar pressió 
a la parelleta que estan xerrant tota l’estona i molesten, sí, moles-
ten a tothom i especialment al professor. Si fem una llista de tot el 
que fem a classe i no podem fer en remot ens adonarem de dues 
coses: de tot el que no fem en presencial i podríem fer per mantenir 
l’atenció, i de tot el que fem en presencial i no podrem fer en remot. 
L’asimetria és clara. I també és clar que sense focalització i concen-
tració no hi ha aprenentatge. La presencialitat és insubstituïble com 
a condició en què es pot crear, dosificar i estendre l’atenció, que és 
un dels pilars del treball i de l’aprenentatge. Aquest confinament ens 
ha fet veure que en les reunions de Teams la concentració és molt 
inferior a la de les reunions presencials. De fet hi ha dues reunions; la 
formal (la pantalleta dels quadrets) i la del whatsapp paral·lela, que a 
més és perfectament visible en la pantalla. Us haig de confessar que 
aquests mesos m’he dedicat a jugar una mica a endevinar qui està 
posant un whatsapp a qui, a través dels moviments del cap i dels 
somriures, cosa que evidentment ha fet pujar de manera exponencial 
el meu nivell d’atenció i de focalització en el tema la reunió! Tots els 
professors bons en presencial perden en línia un arsenal enorme de 
recursos pedagògics, que han de substituir per temps de focalització 
curts, sessions híperpreparades que no deixen lloc a la improvisació 
ni a la creativitat, ni deixen lligar fils impensables ni tampoc deixen 
lloc a la bellesa de l’aparició d’imprevistos de gran valor pedagògic. 
Cap concert en línia ens atraparà mai com aquell dia que en una 
sala, sentint respirar els intèrprets, vam marxar amb ells al para-
dís de Beethoven, amb la seva presència total, absorts, segrestats, 
separats dels sorolls que ens distreuen o que fem que ens distreguin 
perquè estant ben distrets és més fàcil fer passar la rifeta.

PRESÈNCIA I PERCEPCIÓ

La percepció no només depèn de l’atenció. Sense una bona per-
cepció no hi ha aprenentatge. En la presencialitat es donen una pila 
de possibilitats de gestió de la percepció focalitzada que en remot 
són difícils o impossibles. En primer lloc percebem una situació 
en la seva complexitat temporal, espacial, social, i de rol. Algunes 
d’aquestes dimensions estan materialitzades en les aules per fo-
calitzar i possibilitar una percepció fàcil i completa, per neutralitzar 
estímuls que impedeixen el confort (temperatura, sorolls, olors), amb 
una il·luminació pensada, inclús sovint amb unes cadires i taules que 
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ajuden a treballar i a interactuar amb la resta del grup. Recordo  
unes aules magnífiques a HEC a Jouy-en-Josas. Uns vidres per-
metien veure el parc verd i emboirat, amb uns magnífics plataners 
centenaris, que de tant en tant rebien la mirada distreta d’un alum-
ne que necessitava “donar una volta” sense sortir de l’aula. I també 
recordo aules d’una escola de Barcelona on el sol envaïa amb tal 
agressivitat que només quedava el recurs de tancar-ho tot com si 
fossis en un búnquer. O les d´una altra escola també de Barcelona 
que donaven a un carrer amb 80 decibels de mitjana. O una simpàti-
ca aula - també a Barcelona – on de tant en tant un elefant et recor-
dava que tenia gana. Aquests elements es poden gestionar a favor 
de l’aprenentatge. En remot difícilment ho podem gestionar. Per 
més recomanacions que fem a professors i alumnes, els nostres fills 
passaran per darrere la càmera o demanaran al papà o a la mamà 
que han de fer una cosa de la màxima transcendència. I al papà o la 
mamà probablement li caurà la bava mostrant la seva preciosa cria-
tura a la resta de participants.

PERCEPCIÓ EMOCIONAL INCONSCIENT

La percepció inconscient és per dir-ho d’una manera entenedora, tot 
allò que trobes a faltar quan estàs acostumat a fer classes en pre-
sencial i un bon dia ve la COVID i has de seguir les classes en remot. 
No t’havies fixat en un munt de coses que aportaven valor, que ja 
no les tens, i les estranyes. Des d’anar a la Universitat, quedar amb 
el company a la parada del bus, fer el talladet i comentar la jugada 
amb la persona del bar, aquell descans amb els companys a la cafe-
teria al que s’apunta també el professor, la il·lusió d’anar a classe que 
alguns mestres il·lustres són capaços de generar, i la mateixa il·lu-
sió del professor vocacional que es transmet en el contacte social 
amb els alumnes. Un degà em deia fa poc que estava ben tip de fer 
control de gestió i que enyorava els alumnes a classe. Donar classes 
se sol fer per vocació. I als que els agrada, els sol agradar molt. I els 
alumnes ho senten, ho comparteixen i ho agraeixen. L’experiència 
m’ha ensenyat que els alumnes solen perdonar moltes coses, però 
una no la perdonen: que el professor no mostri gran interès pel què 
està fent i ho faci de manera rutinària, adotzenada i sense un mínim 
de passió. La passió en línia és possible, diuen, però en un zoom amb 
200 persones et quedes tu solet amb la passió sense saber si l’has 
arribat a compartir amb algú més.

PRESENCIA I CONTEXT SOCIAL

De qui aprenem? Aquesta és la gran pregunta. I la resposta és ben 
senzilla: tots, i de tots. L’aprenentatge és un fenomen social. Aquest 
“de tots” no només engloba allò de què els professors aprenem dels 
alumnes, sinó alguna cosa més: el que els alumnes aprenen de la 
seva relació amb el professor, aprenen de la relació amb els altres 
alumnes, aprenen de la relació dels altres alumnes amb el professor, 
aprenen de qualsevol interacció dels alumnes entre ells, indepen-
dentment de què en formin part o no. És curiós observar que quan 
es tracta d’aprendre coses que toquen les emocions o la intimitat de 
manera molt directa solem preferir les classes “particulars” o indivi-
duals, una prova més del poder –i la por- que ens fan alguns apre-
nentatges col·lectius. El cas de la música és paradigmàtic. Classes 
de piano particulars, diu l’anunci. Coaching individual, diu el Màster. 
Ningú es vol exposar a fer el “ridícul” davant dels altres en un tema 
tan important com la creació de bellesa a través de les habilitats 
mecàniques associades amb el domini d’un instrument, o el reco-
neixement de què té pànic a parlar en públic perquè és incapaç de 
confiar en què la gent que l’escolta no són uns malintencionats que 
van darrere d’ell.  És curiós en canvi veure que són molt habituals 
les classes col·lectives de pintura. L’explicació que se m’acut és que 
ningú pinta un Rembrand, i tothom ha d’intentar tocar el “Per Elisa”. 
L’aprenentatge col·lectiu en música és terrorífic: sortir a tocar en 
una masterclass quan t’estan escoltant 20 alumnes, amb el “profes-
sor-geni-gran intèrpret” davant teu i ser l’ase dels cops i aguantar 
que et diguin que toques molt bé però que Beethoven baixaria del 
cel i trencaria una ampolla de vi sobre el piano... Doncs un ha de tenir 
una certa calma i una bona autoestima per aguantar-ho. 

En el camp del Management l’aprenentatge col·lectiu és afortuna-
dament molt més gratificant, i especialment en executive education, 
on compartir i analitzar experiències és el que se suposa que s’ha 
de fer. Els testimonials d’alumnes de les escoles de negocis dient 
que “aquell programa els va obrir nous horitzons”, o que aquell curs 
“els va canviar la vida” són normalment ben autèntics. En aquests 
programes sol passar que tots els alumnes pensen que són “espe-
cials” i que s’enfronten a problemes empresarials i de gestió “molt 
especials”. Amb quatre dies se n’adonen que de grip n´hi ha de tres 
classes, la A, la B, el Covid, i santes pasqües. Al final els problemes 
del Management són molt similars entre les diferents organitzacions. 
I qui més qui menys, a tots ens passa el mateix o coses ben similars. 
Aquest és un element que sol tranquil·litzar i cohesionar els grups a 
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classe, i que permet als alumnes enfocar-se en el que és substan-
tiu: les diferents maneres que els participants han utilitzat per anar 
endavant i resoldre els impediments que ens trobem en el camí. I 
aquí és on ve l’aprenentatge substantiu en educació de directius: en 
compartir l’experiència i aprendre de les experiències dels altres. 

Com fer-ho sense presencialitat, em pregunto? És veritat que hi ha 
tecnologies que ajuden, però ni la millor aula multipantalla, multicà-
mera, amb productor i professor entrenadíssim superaran mai una 
discussió ben conduïda al voltant d’una taula sobre un problema 
concret i determinat. La presencialitat en Executive Management 
Education és molt superior com a sistema d’aprenentatge a qual-
sevol format no presencial. I no cal ni esmentar addicionalment la 
manca en línia de l’aprenentatge induït que es dóna fora de l’aula, en 
el cafè, en el dinar, quan et tanques en un hotel o en una instal·lació 
universitària un dia per treballar amb una empresa. En remot aquest 
aprenentatge no existeix.

PRESENCIA I SOCIALITZACIÓ

De les aules en surt de tot. Alumnes més savis, professors més en-
trenats, parelles, amics, companys de feina, competidors que col·la-
boren, empreses que fan negocis i jovenets que fan una xarxa social 
que els servirà tota la vida. “The link is more important than the think” 
deia un professor de bon record. Sobretot en els graus, i en general 
en programes llargs, també en els d’executive, es creen complicitats 
i relacions que tenen una gran utilitat en la vida professional. El grup 
del “XX”, diem,  sent XX la Universitat, escola de negocis o centre de 
recerca. Aquests grups de referència ens acompanyen tota la vida, si 
els cuidem, clar, i són una font de riquesa social de primer ordre. Po-
ques coses agraden més als humans que recordar moments agrada-
bles i intensos passats amb gent amb qui has après i ells han après 
de tu. El capital social, que diuen els sociòlegs. Dels tres capitals 
que pot tenir una persona- l’econòmic, el social i el cultural (renda, 
riquesa, títols d’ensenyament i agenda, per posar-ho entenedor) - la 
Universitat i l’Escola en són un pilar de primera magnitud. I els llaços 
i l’agenda, de moment, són presencials. Com crear llaços forts sense 
presencialitat? Heus aquí una pregunta de les que costa trobar res-
posta. L’anàlisi del comportament a les xarxes mostra que els amics 
i coneguts amb qui s’interactua més són aquells amb els que es té 
també una relació presencial. Serà possible en el futur crear xarxes 
virtuals de la mateixa intensitat emocional que les presencials? O bé 

la relació en línia i en xarxa digital quedarà reduïda a l’esfera pública 
que es vulgui mostrar com a operació de posició personal i d’imat-
ge interessada que es vol donar? Conec un munt de gent que a les 
xarxes posa de tot... el què és realment intranscendent per la seva 
vida. Altres hi expliquen el més transcendent. Altres no hi posen res 
i només observen. Altres només la utilitzen per afers professionals. 
Altres ni això. Podran els comportaments a la xarxa identificar-se 
amb els comportaments presencials de l’individu com a indicadors 
de caràcter i de manera de fer? Moltes preguntes i poques respostes 
de moment.

ON-LINE. FACILITADOR...I COMPLICACIÓ AFEGIDA

Quan les xarxes i internet van aparèixer, el món en línia va entrar a la 
classe presencial com a facilitador. Això de tenir la Viquipèdia, vídeos 
sobre qualsevol tema a dos clics, jocs en línia i PowerPoints animats 
ens va alegrar la vida, ens va donar molta llibertat i ens va treure 
molta feina. Molts vam començar amb el guix, continuar amb “les 
transparents” (aquella època em va agafar a França), i hem acabat 
amb una barreja de guix, vídeos, discussions de casos, jocs i acudits 
més o menys graciosos. Però és clar que el món digital ens va ser 
d’una enorme ajuda, va ser un salt endavant en la nostra docència i 
un salt endavant en la capacitat de fer aprendre.

Dubto que amb les experiències d’ensenyament que ens ha imposat 
la COVID hàgim tingut la mateixa sensació. Les experiències que 
he recollit mostren una enorme preocupació per mantenir les bases 
indispensables de la bona pedagogia: mantenir l’atenció i el focus de 
l’estudiant. Períodes curts d’atenció, varietat continuada d’elements 
pedagògics, lluita contra la dificultat de fer interaccionar els alum-
nes entre ells, impossibilitat de treballar en grup i posar en comú 
amb un cert ordre, hi ha moments que semblàvem aquell mestre 
mexicà que corria per les xarxes que intentava començar una classe i 
es desesperava entre els que es connectaven tard, els micros oberts, 
els talls d’imatge i no aconseguia altre resultat que acabar amb els 
seus nervis. Si per compartir un document has de perdre de vista 
totes les cares dels que segueixen la classe, l’experiència és pobre 
i dóna poc joc. Em direu que la tecnologia ho farà possible. Potser 
sí. Però la meva conclusió –que no té cap representativitat- és que 
aquesta experiència forçada ens ha demostrat que hem estat ca-
paços en general de fer molt ràpidament, extraordinàriament ràpi-
dament, un canvi a ensenyament remot, en línia o com li vulgueu dir, 
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que ens ha permès mantenir l’activitat però amb uns nivells d’eficà-
cia i qualitat que en el cas de la formació de directius ha estat d’una 
qualitat mitjana, potser perquè el sistema no dóna per més, i potser 
perquè l’esforç que s’ha de fer perquè doni més és un repte enorme 
i requereix una feina intensa, una inversió molt important i un canvi 
massa gran per als docents, que es dediquen molts d’ells a la docèn-
cia per la satisfacció del contacte personal amb els alumnes. 

Ras i curt. Si m’haguessin dit de jove “vols ser professor en línia?”  
la meva resposta hauria estat “no”. I la teva?

EL TELETREBALL  
I EL TITÀNIC DEL SEGLE XVII

ORIOL MONTANYÀ 
Professor i director del Postgrau en Total Supply Chain  
Management de la UPF Barcelona School of Management

El telelideratge del rei suec Gustavo II 
Adolfo, coordinant les tasques del Vasa 
a més de 1.000 quilòmetres de distància, 
va acabar en fracàs i la que havia de 
ser la nau de guerra més imponent del 
món es va acabar enfonsant en el seu 
viatge inaugural. És evident que el segle 
XVII no és el segle XXI. Però hi ha lliçons 
històriques que són atemporals.

El museu més visitat de tot Escandinàvia es el Vasamuseet, un recinte 
d’Estocolm dedicat íntegrament a un vaixell conegut com a Titànic 
del segle XVII. Més d’un milió de persones se senten atretes cada any 
per la magnificència i el misteri de la que havia de ser la nau de guerra 
més imponent del món i que, ben al contrari, es va enfonsar durant 
el viatge inaugural –després d’haver recorregut tan sols 1.300 m i a 
causa d’una lleugera ràfega de vent, de menys de vuit nusos d’inten-
sitat– i va provocar la mort de 53 tripulants, fet que va suposar una de 
les pàgines més vergonyoses de la història de Suècia.

El vaixell Vasa manté una capacitat de seducció difícil d’esquivar, no 
només per l’excel·lent estat de conservació d’una peça que es troba 
a mig camí entre l’enginyeria i l’escultura sinó també pel relat d’uns 
fets captivadors que ens permeten entendre com les ambicions més 
elevades poden acabar perdudes al fons del mar. Tenim la sort de 
conèixer gairebé tots els detalls de la història singular del Vasa grà-
cies als nombrosos treballs de recerca que se n’han fet, com ara l’ar-
ticle dels professors nord-americans Richard E. Fairley i Mary Jane 
Willshire, que n’analitza minuciosament els esdeveniments per obte-
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nir-ne aprenentatges que es poden aplicar a la direcció de qualsevol 
projecte empresarial.

La historia del Vasa s’emmarca dins la Guerra dels Trenta Anys, quan 
el rei Gustau II Adolf de Suècia encarrega la construcció d’una sèrie 
de vaixells per reforçar la seva flota i erigir-se en una potència na-
val de primer ordre. D’entre totes les embarcacions que s’havien de 
construir, n’hi havia una que estava cridada a ser el gran símbol de 
l’armada reial, que tenia més de 60 m d’eslora, 10 veles majestuoses, 
64 canons de bronze i 700 escultures policromades. Una producció 
única que fou batejada amb el nom de la dinastia monàrquica (Vasa) i 
que serviria per posar de manifest el domini suec sobre el mar Bàltic.

El procés de construcció es va iniciar el 1625 i s’allargà fins a durar 
gairebé tres anys, un període en què es produïren diverses modifi-
cacions de criteri (com la decisió d’introduir una segona coberta per 
igualar-se als vaixells innovadors de Dinamarca) i algunes adversitats 
importants (com la mort de l’armador principal un any abans de cul-
minar l’obra). Però si hi va haver un fet que marcà de manera deter-
minant l’esdevenidor del projecte, va ser la presència del rei Gustau II 
Adolf –la persona que invertia els diners per fer el vaixell i en definia 
tots els requisits– a Polònia, al capdavant de les batalles del seu exèr-
cit. Podríem dir, doncs, que el rei suec fou un pioner del teletreball, 
ja que coordinava les tasques del Vasa a més de mil quilòmetres de 
distància.

Des del punt de vista de la direcció del projecte, la separació física 
del rei va acabar essent un factor clarament contraproduent, ja que 
va impedir que es portés a terme una de les funcions clau de qual-
sevol lideratge: la supervisió dels processos. I és que només uns dies 
abans de la presentació oficial del vaixell se li va fer una darrera prova 
d’estabilitat, que consistia a fer córrer 30 tripulants de cap a cap de la 
nau, cosa que va posar de manifest que tenia problemes estructurals 
greus, ja que es balancejà de manera preocupant. Així i tot, com que 
el rei no era present en aquest assaig, els encarregats d’avaluar-lo van 
optar per minimitzar-ne els resultats i mantenir la data que s’havia 
fixat per al viatge inaugural, el 10 d’agost de 1628, dia en què el Vasa 
s’enfonsà a la badia d’Estocolm.

D’altra banda, el telelideratge del rei Gustau II Adolf també va impe-
dir que pogués ser a prop del seu equip per captar les necessitats de 
les persones i oferir-los les solucions oportunes. De fet, després de 
la mort de l’armador naval, hi afloraren una infinitat de disfuncions 

relacionades amb l’organització del projecte, que comptava amb 400 
empleats que feien la seva feina sense la comunicació ni la coordi-
nació necessàries, obsessionats únicament per tenir la nau acabada 
abans de la data prevista. Un capital humà tan mal gestionat que va 
acabar provocant un incalculable malbaratament de recursos i d’es-
forços.

És evident que el segle XVII no és el segle XXI. I és obvi que els pro-
gressos tecnològics faciliten en gran manera el teletreball. Però hi ha 
lliçons històriques que són atemporals, com la del fracàs del Vasa, 
que ens recorda que les bondats de treballar a distància han de ser 
compatibles amb l’exercici de les tasques de lideratge inherents a una 
bona gestió, com ara la supervisió dels processos sobre el terreny i 
l’acompanyament a les persones que integren un equip. I vet aquí la 
gran dificultat a l’hora d’implantar el teletreball: establir criteris per 
distingir quan la separació física pot aportar valor a l’organització (es-
pecialment en termes d’estalvi de temps i conciliació de la vida la-
boral i familiar) i quan la proximitat compartida esdevé una condició 
irrenunciable (per captar els inputs qualitatius que no apareixen en els 
indicadors de control però que són bàsics per prendre decisions es-
tratègiques).

El Vasa va descansar sota les aigües del mar Bàltic durant més de 
300 anys, fins que el 1961 el tornaren a fer surar i el varen restaurar 
per a l’exposició permanent al Vasamuseet. Malgrat el pas del temps, 
el bon estat de l’embarcació va permetre als tècnics la detecció dels 
errors de construcció que provocaren el naufragi d’una nau massa vo-
luminosa en relació amb el punt d’equilibri. Per tant, a les dimensions 
dels vaixells, hi podríem aplicar la mateixa màxima que al teletreball: 
“el verí està en la dosi”.
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DE “DE CASA A L’OFICINA”  
A “L’OFICINA A CASA”.  

EL BRANDED HOMEOFFICE  
COM A FUTUR DEL TREBALL 

NICOLE KALEMBA 
Professora i directora adjunta del Master of Science  

in Marketing de la UPF Barcelona School of Management

La crisi ens ha canviat la manera de  
viure i treballar. El “Branded Home Office” 
és traslladar els principis del branding 
als nous espais de teletreball, facilitant a 
l'empleat no sols les eines tecnològiques 
necessàries per al seu treball sinó també 
el “look & feel” i la imatge de marca 
desitjada.

L’expansió de la pandèmia de la COVID-19 ha forçat el fet que abans 
semblava un gran repte i el fet que per a moltes empreses i institu-
cions ha estat fins ara un “no go”: treballar des de casa, tots els dies.

Per a moltes empreses ha estat i continua essent una gran prova, tras-
lladar l’oficina a casa. I també la crisi sanitària ha situat els empleats 
davant del desafiament més gran viscut fins ara, alhora que ha posat 
a prova la seva eficiència i efectivitat mentre teletreballaven. 

La crisi ens ha canviat la manera de viure i de treballar i sembla que 
l’oficina que fins ara coneixíem ja no tornarà a ser el que era abans.  

Plans de salut i seguretat, distància social, reducció del nombre de 
persones per despatx, torns d’horaris, entre molts d’altres punts clau 
que caldrà tenir en compte. 

Què suposarà aquesta situació per al futur de la feina d’oficina i per a 
nosaltres? 
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No hi ha dubte que les tendències canviaran i que determinaran les 
nostres vides. Algunes empreses i institucions seran més resistents al 
canvi que d’altres, també per la manca de “control” en aquests mo-
ments i perquè pensen que treballar des de casa redueix la produc-
tivitat. Però és clar que qualsevol empresa s’hauria d’ocupar de tenir 
un pla per poder treballar a distància de manera immediata en casos 
de crisi o d’urgència, com el que vam viure al març d’aquest any 2020.  

Tot això suposarà reptes diversos, ja sigui en termes de cibersegure-
tat –ja que és vital que els treballadors estiguin protegits de possibles 
amenaces cibernètiques– o també en relació amb aspectes organit-
zatius, legals i tècnics.

EL BRANDED HOMEOFFICE

No són poques les campanyes de les empreses a les xarxes socials 
en què, durant aquests mesos de confinament, varen mostrar els em-
pleats amb un somriure davant la càmera en espais de treball que, en 
molts casos, havien estat creats de manera espontània, amb l’objec-
tiu final de demostrar que a casa també es pot treballar i s’hi poden 
portar a terme els processos d’una manera eficient. La pregunta és: 
quina impressió reben els clients o proveïdors d’aquests espais im-
provisats a través de la càmera?

Fins ara, el teletreball o home office es relacionava amb un entorn 
poc professional i amb un punt de contacte de marca molt descui-
dat, però ara, davant les circumstàncies que s’han viscut, és palès que 
serà molt necessari que cada treballador/a tingui un espai on també 
pugui “vendre” la marca i actuar com a “ambaixador/a” de l’empresa 
des de casa seva, per la qual cosa serà imprescindible disposar de 
prou recursos per crear un ambient d’oficina.  

L’agència alemanya de disseny Mutabor , amb seu a Hamburg i dedi-
cada a temes relacionats amb les grans tendències com ara la digi-
talització, la urbanització, l’ecologia, la nova mobilitat i noves feines, 
ha estat pionera en matèria de Branded Homeoffice i ha descobert un 
mercat amb un gran potencial. La idea principal consisteix a crear un 
sistema de mobles modulars que es pot configurar de manera indi-
vidual. La qüestió no és només disposar del programari adequat per 
facilitar als treballadors l’intercanvi i la comunicació a través de la 
pantalla sinó que qualsevol treballador/a pugui habilitar a casa seva 
un espai de treball modern. 

És clar que la tendència que se seguia fins ara, és a dir, espais de co-
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treball (coworking), treballar en espais grans i oberts, entre d’altres, 
s’acabarà, almenys a curt i a mitjà termini, i l’oficina es “traslladarà” 
cada vegada més a casa, alhora que caldrà considerar tots els proble-
mes i les conseqüències que pugui implicar un lloc de treball profes-
sional. Els aspectes prioritaris seran els que afecten els treballadors: 

1. La qualitat i un alt valor del lloc de treball.

2. L’ergonomia.

3. La seguretat de les dades.

Font: Mutabor. Exemple del “Branded Homeoffice”.

És per això que aquesta idea del Branded Homeoffice pot ser per a 
moltes empreses una gran oportunitat per reduir costos, ja que ne-
cessitaran menys espais. Amb una inversió inicial d’aproximadament 
2.000-4.000 euros per cada home office muntada, tots els empleats 
podran teletreballar en condicions. I, al mateix temps, serà una gran 
ocasió perquè les empreses puguin posicionar-se, a més a més d’ob-
tenir una imatge de marca més bona per vendre’s més professional-
ment cap a un públic objectiu.

CAP A UNA NOVA REGULACIÓ  
JURÍDICA DEL TELETREBALL  
A ESPANYA I A LA UNIÓ EUROPEA 
EN TEMPS DE COVID-19 

MANUEL CIENFUEGOS 
Codirector del Màster Universitari en Negocis Internacionals 
de la UPF Barcelona School of Management i Catedràtic  
acreditat de Dret Internacional Públic i Dret de la Unió  
Europea de la Universitat Pompeu Fabra

Els avantatges, inconvenients i riscos 
del teletreball requereixen unes regles 
jurídiques comunes fixades en l’àmbit 
autonòmic, estatal i europeu. No sabem 
quan tornarem realment a l'estat de 
normalitat, per la qual cosa la rellevància 
del teletreball seguirà in crescendo i es 
fa encara més ineludible l'aprovació d'un 
règim jurídic general del teletreball per 
evitar els abusos.

Tothom té una idea, més o menys precisa, del que és la COVID-19 i 
de les seves conseqüències terribles en termes de salut, economia, 
política, societat, educació, família, etc., després d’una lluita frenè-
tica durant aquests darrers mesos que ens ha recordat com som de 
fràgils els éssers humans. Passat el malson, ha vingut –almenys tem-
poralment, ja que no ens en podem refiar perquè que el virus continua 
fent estralls i la vacuna es fa esperar– un desvetllament tediós que 
consisteix a afrontar una nova realitat de perfils incerts i preocupants. 
Aquesta circumstància fa que ara sigui un bon moment per empren-
dre el tema del teletreball des d’una perspectiva jurídica i posar sobre 
la taula les dades, els problemes i els reptes que suscita en l’actualitat 
aquesta fórmula laboral que sorgeix als Estats Units en la dècada dels 
setanta del segle passat.

Referències:

https://www.mutabor.de/en/home-en/

https://www.mutabor.de/en/home-en/
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En un sentit ampli, el teletreball és una modalitat d’activitat professio-
nal remunerada que es porta a terme, en el marc d’una relació laboral 
entre un empresari/ària i un treballador/a, de manera regular fora dels 
locals de l’empresa, generalment en el domicili de cada treballador/a, 
i en què es fan servir intensivament les tecnologies digitals.  

Durant el confinament, el teletreball ha estat possiblement la fórmula 
que ha tingut més èxit –almenys a Espanya– a l’hora de fer front a les 
necessitats de tota mena del moment, cosa que ha permès verificar 
en la pràctica els beneficis que aporta des de la perspectiva de totes 
les persones i les institucions implicades: facilita la conciliació de la 
vida laboral i familiar, la disminució dels riscos i dels costos laborals, 
l’increment de la productivitat empresarial, la reducció de l’impacte 
ambiental, etc. També ha servit, però, per constatar els desavantat-
ges i els riscos de la feina: aïllament del treballador/a,  augment de les 
despeses de la llar quant a subministraments bàsics i dels costos de 
l’empresa en formació, en detriment de la intimitat del treballador/a, 
l’ampliació de la seva jornada laboral, etc. 

En qualsevol cas, el teletreball ha vingut per quedar-s’hi, fins i tot a 
Espanya, que estava en la franja mitjana de la Unió Europea (UE) en 
el percentatge de penetració. Dades d’Eurostat mostren que el 2018, 
al nostre país, només el 4,3% dels treballadors per compte d’altri tre-
ballava de manera habitual en el seu domicili particular, un tant per 
cent inferior al de la mitjana de la UE (5,2%), allunyat del dels països 
més desenvolupats (Luxemburg i Àustria, un 10%; Finlàndia, un 13,3%; 
els Països Baixos, un 14%) i, així mateix, per sota del percentatge dels 
països més grans de la UE (Alemanya, un 5% i França, un 6,5%), tret 
d’Itàlia (3,6%). Més tard, entre el 2019 i el març del 2020, el teletreba-
ll experimentà un apogeu significatiu a Espanya, ja que va arribar al 
9,7%, és a dir, més d’1,5 milions de persones teletreballava de manera 
quotidiana. I al llarg dels tres mesos de confinament durant la prima-
vera passada, aquest tant per cent es va triplicar (30,2%). Ha passat, 
doncs, el mateix que en d’altres països europeus, ja que la mitjana de 
la població de la UE que teletreballava ha augmentat fins al 37%.

Aquest estat de les coses bé mereix per si mateix l’establiment de 
un règim jurídic complet i eficaç del teletreball. Cal tenir present que, 
durant bastants anys, va ser una modalitat laboral per a la qual no hi 
havia cap norma jurídica aplicable a Espanya, llevat de l’Acord Marc 
Europeu sobre Teletreball (AMET), subscrit a Brussel·les el 16 de juliol 
de 2002 per la Confederació Europea de Sindicats, la Unió de Con-
federacions de la Indústria i d’Empresaris d’Europa, la Unió Europea 

de l’Artesanat i de la Petita i Mitjana Empresa i el Centre Europeu de 
l’Empresa Pública. Aquest acte no vinculant atorgava als teletreballa-
dors per compte d’altri dins la UE la mateixa protecció global que als 
empleats que exercien l’activitat als locals de l’empresa. Amb aques-
ta finalitat, en l’AMET es posava èmfasi en el fet que el teletreball és 
voluntari per als treballadors i empresaris i es garantia la igualtat de 
drets dels teletreballadors quant a les condicions de treball, l’accés a 
la formació i a la promoció professional i l’exercici dels drets col·lec-
tius, respecte dels empleats que fan tasques similars als centres de 
treball de l’empresa; el respecte a la seva vida privada; la facilitació 
i el manteniment dels equips necessaris per a l’acompliment profes-
sional; la protecció de la seva salut i seguretat professional, i la gestió 
pròpia de l’organització del temps de treball. 

Amb el temps, a Espanya, els interlocutors socials perfeccionaren 
aquest marc general per mitjà de la negociació col·lectiva, ja que els 
convenis col·lectius i els acords d’empresa desenvoluparen aspectes 
com la precisió de l’horari i la jornada, el caràcter temporal o definitiu, 
el lloc de treball, el salari, els costos i les despeses, l’avaluació de ris-
cos, l’ús de mitjans informàtics i de telecomunicacions, la confiden-
cialitat i la seguretat informàtica, les assegurances, etc. 

Es va haver d’esperar al Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, per trobar a Es-
panya una primera reglamentació del treball a distància, denomina-
ció preferent a la de teletreball en aquest text i en els textos norma-
tius estatals successius. Concretament, l’article 6 del Reial decret llei 
va modificar l’article 13 de l’Estatut dels treballadors (Llei 8/1980, de 
10 de març, en la versió refosa pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 
24 de març) per instaurar el rudimentari règim jurídic següent: el tre-
ball a distància és aquell en què la prestació de l’activitat laboral es 
fa de manera preponderant en el domicili del treballador/a o en el 
lloc lliurement escollit pel mateix treballador/a; cal formalitzar-ne el 
contracte per escrit; i els usuaris/àries tenen els mateixos drets que 
qui fa l’activitat en els locals de l’empresa, i s’hi esmenta en particular 
els drets de retribució, mobilitat i promoció, l’adequada protecció en 
matèria de seguretat i salut i l’exercici de la representació col·lectiva.  

Completa en part les estipulacions anteriors la Llei orgànica 3/2018, 
de protecció de dades i garantia dels drets digitals, que va reconèixer 
el dret dels treballadors a la desconnexió digital per garantir el res-
pecte al seu temps de descans, permisos i vacances així com a la seva 
intimitat personal i familiar; drets que va reforçar el Reial decret llei 
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8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de 
lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, en disposar 
l’obligació de l’empresa de garantir el registre diari de la jornada. Al 
mateix temps, el Reial decret llei 6/2019, de l’1 de març, de mesu-
res urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre dones i homes en el treball i l’ocupació, va modificar l’Estatut 
dels treballadors per afegir-hi el dret dels treballadors a distància a 
sol·licitar les adaptacions de la durada i la distribució de la jornada de 
treball, en l’ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, 
per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida laboral i familiar i 
a demanar el retorn a la jornada o a la modalitat contractual anterior 
quan finalitzi el període acordat o quan el canvi de les circumstàncies 
ho justifiqui. 

Malgrat el contingut de minimis, no totes les estipulacions normatives 
transcrites s’han complert durant les mesures de confinament en te-
mes com la durada de la jornada laboral, la compensació de despe-
ses, el respecte a la intimitat, la formació de les persones afectades, 
la provisió dels mitjans adequats, el manteniment de la productivi-
tat, etc. Els abusos que s’han comès haurien de ser investigats i san-
cionats per les autoritats competents en cada àmbit territorial per a 
cada supòsit particular, com els jutges interns i la Comissió Europea. 
Però cal fer constar que el mateix Govern de l’Estat ha possibilitat in-
directament la comissió de les infraccions pel que fa a la redacció 
ambigua del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures ur-
gents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la 
COVID-19. Aquesta norma preveu que en les relacions laborals l’em-
presari/ària només ha de prendre les mesures oportunes per garantir 
la preferència pel teletreball per damunt d’altres fórmules d’organit-
zació del treball, com la cessació temporal i la reducció de l’activitat 
del treballador/a, sempre que sigui tècnicament i raonablement pos-
sible i si l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat. I, a més, 
es considera que l’obligació de fer l’avaluació de riscos es compleix 
mitjançant una autoavaluació feta de manera voluntària pel treballa-
dor/a. Al principi de la pandèmia es podia entendre que la gravetat de 
l’excepcionalitat sanitària portés a prescindir de la negociació col·lec-
tiva a l’hora de decidir des del Govern la imposició d’aquesta modali-
tat laboral. Però passat l’estat de alarma, en termes jurídics no és tan 
senzill argumentar-ne la prolongació durant almenys tres mesos més, 
ja que pot vulnerar el mandat de l’article 86, apartat 1, de la Consti-
tució, és a dir, que els reials decrets llei no poden afectar els drets i 
llibertats fonamentals; i la negociació col·lectiva, que és un d’aquests 

drets (article 37 de la carta magna), no ha estat respectada.

Addicionalment, un percentatge elevat de persones que han teletre-
ballat durant el confinament no vol reprendre el treball presencial (un 
55%, segons un estudi recent de la UPF-BSM). I tampoc sabem real-
ment quan tornarem a l’estat de normalitat, per la qual cosa la impor-
tància del teletreball continuarà in crescendo. 

Per aquests motius es fa encara més ineludible afrontar amb caràcter 
urgent l’aprovació d’un règim jurídic general del teletreball. El Govern 
espanyol, segurament influït per tot això, va adoptar fa uns dies, el 26 
de juny passat, l’Avantprojecte de llei de treball a distància. Un exa-
men fet a correcuita d’aquest avantprojecte permet destacar-ne els 
aspectes següents: 

En primer lloc, l’extraordinària diligència governamental. L’esborrany 
de l’Avantprojecte data de només quatre dies després d’haver fina-
litzat, el 22 de juny, el tràmit de consulta pública prèvia a l’elabora-
ció d’un projecte normatiu sobre la modificació i l’elaboració de les 
condicions per prestar treball per compte d’altri a distància. Si fem 
cas dels termes de la consulta pública prèvia, no hi havia text abans 
d’aquesta mateixa, per la qual cosa és encomiable la rapidesa a l’hora 
de redactar l’Avantprojecte així com el fet que es vulgui regular per 
llei, i pel tràmit d’urgència, quan la tendència generalitzada ha estat 
l’adopció de decrets llei.

En segon lloc, la distinció una mica artificial que s’hi estableix entre 
el treball a distància i el teletreball. El treball a distància és el que es 
presta en el domicili de la persona que treballa o en el lloc lliurement 
escollit per aquesta mateixa persona durant tota la jornada o d’una 
part, de forma no ocasional, de manera que la regularitat n’és el tret 
característic principal. En canvi, el teletreball és el que es porta a ter-
me mitjançant l’ús exclusiu o dominant de mitjans i sistemes infor-
màtics, telemàtics i de telecomunicació. Com que s’estipula que el 
treball a distància s’ha de portar a terme principalment en centres de 
treball que no pertanyin a l’empresa mitjançant un ús intensiu d’ins-
truments telemàtics i, a més, les dues maneres de treballar presenten 
problemàtiques similars, pensem que la diferència entre totes dues 
modalitats laborals, ben afins, ha estat forçada i ens ha distanciat 
sense cap necessitat del que recull la legislació d’altres països del 
nostre entorn, la generalitat de convenis col·lectius i d’acords d’em-
presa a Espanya i l’opinió doctrinal majoritària. En canvi sí que és en-
certada la inclusió del treball a distància ocasional, que es defineix 
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com el treball que es presta en el domicili de la persona que treballa o 
en el lloc lliurement escollit per aquesta mateixa persona durant tota 
la jornada o d’una part, de forma no regular, de resultes d’una situació 
conjuntural de força major empresarial, per així disposar de mecanis-
mes alternatius als expedients de regulació temporal de treball en si-
tuacions como la de la COVID-19.

En fi, la preeminència reconeguda a determinats aspectes del treball 
a distància; així, s’especifica –com a garantia– que requereix la forma-
lització del contracte de treball per escrit abans de l’inici de l’activitat, 
a més de l’acord de les dues parts per a la modificació i la reversió; 
es disposa taxativament el contingut mínim obligatori del contracte 
per assegurar els drets dels treballadors a distància (els que fan re-
ferència a la igualtat de tractament i la no discriminació, la retribució 
i la compensació econòmica total de despeses, la dotació suficient 
de mitjans, equips i eines, la carrera professional, l’horari flexible i el 
registre horari adequat, la prevenció de riscos laborals, la intimitat 
i la protecció de dades, la desconnexió digital) i l’exercici dels drets 
col·lectius, com els de representació unitària i sindical i de negociació 
col·lectiva; en fi, correlativament es disciplinen les obligacions pre-
ventives de l’ocupador/a per assegurar els drets esmentats i es quali-
fica de greu infringir-los, la qual cosa implica que la multa imposable 
oscil·li entre un mínim de 626 euros i un màxim de 6.250 euros.

Pel moment en què s’ha adoptat i pel contingut, convé, en línies ge-
nerals, donar la benvinguda a aquesta iniciativa legislativa. Nogens-
menys, suscita malfiances als sindicats i a les associacions empre-
sarials en alguns aspectes, i per això demanen que la norma sigui 
consensuada quant als elements capitals i es deixi prou marge per-
què es desenvolupi ulteriorment per la via de la negociació col·lec-
tiva. Per exemple, hi ha dubtes sobre si en matèria de compensació 
econòmica de despeses i de respecte a la intimitat són excessives 
les obligacions que tenen els empresaris. També s’exigeixen garanties 
addicionals quant als drets a la desconnexió digital i a la conciliació 
de la vida laboral i familiar. Finalment, un altre interrogant és si aques-
ta normativa s’aplicarà als treballadors autònoms, ja que bona part 
dels teletreballadors per compte propi presten els seus serveis en una 
clara relació de subordinació amb les empreses que els contracten.  

No només cal legislar sobre aquest tema sinó que s’ha de fer bé, ja que 
és matèria sensible i únicament l’aprovació d’un règim jurídic equili-
brat que proporcioni certesa jurídica permetrà desenvolupar després 
l’imprescindible diàleg social. Perquè cal preservar els drets laborals 

però sense sobrecarregar les empreses ni aclaparar els teletreballa-
dors a casa seva, on acostumen a desenvolupar l’activitat laboral. 

En paral·lel, cal preguntar-se què passarà amb el teletreball en les 
relacions administratives i estatutàries de les administracions públi-
ques amb els empleats. L’Avantprojecte de llei no s’hi pot aplicar però, 
passada la primera fase de la crisi i després del que hem vist, ¿encara 
hi ha algú tan ingenu que pensi que el teletreball no repercutirà en els 
gairebé 2,6 milions d’empleats públics, segons les darreres dades del 
Ministeri de Política Territorial i Funció Pública? El tant per cent d’em-
pleats públics que treballa de manera no presencial ha augmentat de 
manera exponencial durant el confinament; a l’abril del 2020 ha arri-
bat al 66,80% en l’Administració General de l’Estat, segons la infor-
mació publicada per la Direcció General de la Funció Pública. No obs-
tant això, no hi ha una normativa general en l’àmbit de l’Administració 
General de l’Estat sobre aquesta qüestió i alguns ministeris i agències 
de l’Estat, com el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional, s’han limitat a implementar 
plans de teletreball. La situació millora en l’àmbit autonòmic; malgrat 
que no totes les comunitats autònomes han regulat el teletreball, al-
gunes sí que ho han fet: Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, la 
Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Illes Balears, Múrcia, el 
País Basc i La Rioja. En aquestes comunitats s’estableix un règim ju-
rídic del teletreball dins de les administracions autonòmiques similar 
al règim abans descrit sobre el teletreball per a les relaciones priva-
des. I en aplicar-se al sector públic s’han comès abusos similars als 
del sector privat que cal sancionar. Una vegada que s’ha demostrat 
durant la crisi que el teletreball és una eina essencial per a la continuï-
tat en la prestació dels serveis públics, en cada àmbit administratiu 
competent caldria adoptar, amb caràcter urgent, un marc normatiu 
general amb regles similars. Els sindicats ho exigeixen i de moment 
ja han aconseguit el compromís de l’Administració General de l’Estat 
d’actuar en aquest sentit, ja que ha estat recollit en l’Acord, de 4 de 
maig de 2020, sobre mesures organitzatives en el marc del pla per a la 
transició cap a una nova normalitat, signat per aquesta Administració 
amb les organitzacions sindicals més representatives.  

Pel que fa a la resta, cal tenir en compte el problema de fons subja-
cent en qualsevol projecte legislatiu d’un estat: proporciona una pers-
pectiva unilateral d’un tema que, més enllà del fet que sigui beninten-
cionada, pot generar inseguretat jurídica en la mesura en què s’allunyi 
del que disposen les normes d’altres estats europeus que ja hagin 
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regulat el teletreball (França i Suïssa són bons referents legislatius) o 
que es trobin en fase de negociació d’una legislació sobre la qüestió 
per recollir-ne la dilatada experiència de negociació col·lectiva (com 
és el cas d’Alemanya i Àustria, per citar-ne dos exemples més). A més, 
no és segur que amb l’aprovació de l’Avantprojecte de llei a Espanya, 
amb la redacció actual, no es puguin infringir –a més de les normes 
internes i internacionals– alguns actes jurídics obligatoris de la UE 
amb incidència sobre el teletreball perquè institueixen obligacions en 
relació amb la millora de la seguretat i la salut dels treballadors a la 
feina (Directiva 89/391/CEE), l’ordenació del temps de treball (Direc-
tiva 2003/88), el tractament i la lliure circulació de les dades perso-
nals (Reglament 2016/679), etc. Tot això ve al cas perquè la pràctica 
legislativa estatal i autonòmica d’Espanya és plena d’exemples d’in-
compliment d’obligacions comunitàries, com posa en relleu la lectura 
dels informes anuals de la Comissió Europea sobre el control de l’apli-
cació del Dret de la UE i les fitxes informatives per país.

En resum, un tema de tanta rellevància social, econòmica i política 
com el teletreball no es pot deixar a mercè del que cada estat con-
sideri que és convenient. És massa arriscat tenint en compte el que 
ens hi juguem. Per això preconitzem que la UE hi intervingui amb l’inici 
d’un procés normatiu que desemboqui en l’harmonització jurídica del 
teletreball a escala europea. En el passat ja s’implicà en la qüestió en 
diverses ocasions; per exemple, quan a partir del 2000 la Comissió 
Europea va fomentar i afavorir l’acció dels interlocutors socials que 
va dur a l’AMET del 2002. Ara la UE hauria d’anar més lluny i aprovar 
una directiva que establís un marc legislatiu comú a tots els estats 
membres, ja que aquest instrument jurídic és un punt de partida i una 
guia d’actuació d’obligat compliment per a tots, malgrat que els deixa 
un marge d’apreciació per atendre les singularitats nacionals, per la 
qual cosa és menys intrusiu que un reglament, que fixa una legislació 
europea única en una matèria que substitueix les internes (article 288 
del Tractat de funcionament de la UE). 

Les seqüeles de la COVID-19 poden dur la UE a la irrellevància. Però 
si sap compondre-se-les, pot fer passes de gegant per consolidar-se 
i enfortir-se. L’aprovació recent dels fons que requereix la recupera-
ció econòmica a la UE és inequívocament una d’aquestes passes: 
l’instrument Next Generation EU manejarà 750.000 milions d’euros 
obtinguts en els mercats financers durant el període 2021-2024 per 
esdevenir una xarxa de salvament econòmic dels països més afectats 
pel coronavirus, que esperen amb candeletes la part alíquota que els 

correspondrà (es parla amb entusiasme d’un guarisme de prop dels 
140.000 milions d’euros per a l’Estat, 30.000 milions dels quals po-
drien arribar a Catalunya, segons les estimacions dels dirigents po-
lítics). Ara bé, no cal caure en un entusiasme irreflexiu. Segurament 
amb aquesta suma no n’hi haurà prou per fer front a tots els reptes 
que Espanya té per davant. I els fons europeus poden trigar a arribar 
i, segons com, pot ser que arribin parcialment o que ho facin en el 
moment més oportú, atès que s’oculten incògnites sucoses rere els 
tecnicismes i les condicions de la lletra petita de l’acord històric final-
ment assolit al Consell Europeu, després d’una llarga i tempestuosa 
macronegociació de cinc dies al juliol del 2020. Tot i que sí que és clar 
que, perquè puguin arribar s’obligarà, en el nostre país, a afrontar re-
formes importants que han estat aparcades molt de temps. És l’hora 
de discutir i consensuar en l’àmbit polític el “què”, el “com” i el “quan”. 
Estaran a l’altura de la responsabilitat que tenen? Es tracta d’un debat 
que mereix un altre estudi.  

Iniciar el procés per regular el teletreball és una altra jugada que la UE 
pot fer i ha de fer. Els estudis sobre el treball que la Fundació Europea 
per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball porta a terme els 
darrers mesos, posen de manifest la necessitat de prendre mesures 
reguladores en aquesta direcció i esperem que les adoptin aviat. 

En conclusió, els avantatges, els inconvenients i els riscos del teletre-
ball bé mereixen unes regles jurídiques comunes fixes en els àmbits 
autonòmic, estatal i europeu.

Per acabar, permeteu-me remarcar que no totes les activitats econò-
miques són igualment convenients per al teletreball: els sectors re-
lacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, els 
bancs, les assegurances i el turisme tenen un gran potencial; en d’al-
tres, la presencialitat és per si mateixa un factor positiu. La sanitat és 
un d’aquest sectors; no cal dir-ho després de veure l’esforç extraordi-
nari i la dedicació valenta del personal sanitari. La docència, en tots 
els graus (del preescolar a l’universitari), és un altre d’aquests sectors 
que demanen una interacció cara a cara que, amb el tema digital, no 
s’acaba de satisfer del tot, perquè no és el mateix impartir una classe 
magistral, fer un seminari o mantenir una tutoria online per mitjà d’una 
aplicació digital, per més excel·lent que sigui –i algunes ho són–, que 
fer-ho de manera presencial. Renunciar a la docència a les aules és 
un luxe que no ens podem permetre, ja que facilita l’aprenentatge, la 
convivència, la motivació personal, etc. No qüestionem els beneficis 
de l’educació en línia ni la utilitat que té per complementar l’ensen-
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yament presencial amb caràcter general, i fins i tot per suplir-la en 
situacions excepcionals com la que hem viscut. I és més que probable 
que calgui reprendre-la una altra vegada en temps futurs, almenys 
amb un model híbrid que combini la presència a les aules i un entorn 
virtual. Ara bé, l’ensenyament en línia és lluny de ser la panacea. No 
hem de caure en aquesta fal·làcia tan de moda en aquests moments 
en algunes tertúlies; per la qual cosa, quan recuperem la normalitat, 
hauria de tornar a ocupar el lloc que realment li correspon.
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A PUNT PER AL TELETREBALL?

TOMÀS RUBIÓ 
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UPF Barcelona School of Management.

Encara existeixen llocs de treball  
on el contacte amb els companys  
és imprescindible, aquest coronavirus 
està posant a prova la capacitat  
de resposta d'aquelles entitats 
susceptibles d'augmentar el seu  
grau de smart working.

Pel que fa al grau de maduresa digital de la funció de recursos humans 
a les empreses espanyoles (la majoria, de més de cent empleats), el 
cinquè estudi d’INCIPY indica que encara un 57% viu una fase inicial, 
un 23% confirma que es troba en una fase molt avançada, un 14% 
preveu posar-s’hi en breu i un 7% no ho considera prioritari. En la data 
de l’estudi, gener del 2020, més de la meitat de les empreses encara 
iniciava el procés de transformació digital i només un 33% ha definit 
un full de ruta per abordar el canvi de manera estratègica. La major 
part de les iniciatives digitals estan dirigides a l’ús de xarxes socials 
per al reclutament, la comunicació i el treball col·laboratiu. 

Abans de la crisi, les estadístiques oficials sobre el teletreball no as-
solien mitjanes del 5%. Segons l’INE, a Espanya només un 4,3% ja te-
letreballava durant més de la meitat de la seva jornada laboral i un 
3,2% ho feia de manera ocasional; a Europa, la mitjana de treballa-
dors que feia teletreball era del 3%, segons l’OIT. Aquesta situació ha 
canviat radicalment durant el confinament per la pandèmia: el tant 
per cent ha augmentat fins el 34% del total, segons l’Institut Valencià 
de Recerques Econòmiques.

El home working o teletreball és una política de recursos humans que 
redueix costos, fa augmentar la productivitat i fa minvar l’absentisme 
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laboral (les hores dedicades superen sovint les establertes). En una 
situació normal, s’ha demostrat que l’smart working millora el com-
promís del treballador/a ja que facilita la conciliació de la vida laboral 
i familiar; tot i que se’n necessita certa pràctica –també smart– per 
evitar alguns inconvenients, és a dir, no convé deixar el treballador/a 
aïllat de manera que oblidi el sentit de pertinença a una organització 
ni aïllat del contacte directe –més o menys freqüent– amb el grup de 
col·legues amb qui comparteix projectes. 

El confinament de la majoria dels treballadors ha generat un replan-
tejament immediat d’aquesta modalitat de treball a distància en to-
tes les organitzacions que disposen de tasques susceptibles de ser 
digitalitzades. Tot i que encara hi ha molts llocs de treball en què el 
contacte amb els companys és imprescindible, aquest coronavirus 
està posant a prova la capacitat de resposta de les entitats suscepti-
bles d’augmentar el grau de smart working. 

Empreses de l’Ibex 35 que pertanyen als sectors bancari, tecnològic 
i dels laboratoris, entre d’altres. Altres entitats com ara algunes ad-
ministracions públiques, els centres educatius, el Banc d’Espanya, 
etc. També, des de fa un parell de decennis, diversos tipus de smart 
working, especialment per atraure i retenir els perfils de professionals 
proclius a aquesta modalitat. 

No obstant això, ha agafat de sorpresa bona part de les PIME, tot i 
que un nombre limitat –com, per exemple, les tecnològiques– estan 
més ben preparades per afrontar el repte. D’altres, per començar la 
transformació tecnològica se centraven en el client, però no tenien 
prou mitjans per atendre els requeriments d’una administració i una 
gestió digitalitzades. De manera que bona part del nostre teixit pro-
ductiu format per petites i mitjanes empreses, treballadors autònoms 
i serveis, entre d’altres, depenen en aquests moments de les seves 
pròpies reserves i ajudes. 

Determinades empreses, pel tipus d’activitat que fan, estan més ben 
preparades per utilitzar mitjans digitals. D’altres, han pogut salvar part 
del negoci gràcies al talent dels empleats, que s’han adaptat a les ei-
nes digitals de connexió empresarial. El fet de no haver-se pres prou 
seriosament la innovació, en sectors en què d’altres competidores sí 
que ho feien, tindrà conseqüències. Les que havien iniciat el camí de 
la innovació i invertien en tecnologies digitals amb plataformes de 
venda online, aplicacions per a telèfons mòbils i smart working, gau-
deixen en aquest moment d’un avantatge competitiu important. Tot 

i que ara no és només una qüestió de productivitat sinó també de 
continuïtat i supervivència. 

En el sector educatiu hi ha bons exemples d’aquesta reconversió. En 
poques setmanes la majoria dels programes de formació presencials 
s’han reconvertit al mode digital i, ara, ja s’han preparat per tornar el 
curs vinent amb la versió híbrida. D’infantil als postgraus, els centres 
docents estan fent un gran esforç d’adaptació a la nova situació. 

Malgrat la gravetat, s’aprecien senyals positius en el sentit que hi ha 
una acceleració en la transformació digital de tot el sistema produc-
tiu espanyol. No és debades que la tecnologia és el sector que està 
creant més ocupació durant la pandèmia. Però perquè aquests sen-
yals siguin efectius a mitjà i a llarg termini, cal una àmplia reforma 
educativa que ajudi els nostres treballadors a millorar les seves com-
petències digitals.

No hi ha veritats absolutes per fer front al futur que ens espera però 
aquest país ha de millorar com sigui la qualificació digital de la ciu-
tadania. Prioritàriament, toca salvaguardar la salut i els llocs de tre-
ball. Però a més de les ajudes econòmiques, cal un pla nacional de 
formació digital, en què les institucions públiques i privades apres-
sin els treballadors menys qualificats a fer aquest tipus de formació. 
Si abans d’aquesta crisi la població activa de més de 45 anys era la 
que estava més lluny d’assolir les competències digitals, ara és una 
necessitat fomentar entre aquest col·lectiu l’accés a les plataformes 
gratuïtes de formació digital. 

A aquest efecte, caldrà potenciar la formació amb aplicacions ober-
tes i dirigides a desenvolupar tota mena d’actituds i aptituds. Si les 
grans corporacions tecnològiques facilitessin el desenvolupament de 
les competències digitals de la ciutadania, demostrarien el seu com-
promís social. Ara ja es poden trobar alguns cursos bàsics gratuïts en 
plataformes professionals com LinkedIn.
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L’IMPACTE DEL TELETREBALL  
EN EL LLOGUER DE LES  

GRANS CIUTATS 

ANDREI BOAR 
Professor de l’Àrea de Finances i Comptabilitat  

de la UPF Barcelona School of Management

Empreses com Google o Facebook
ja han anunciat que permetran el 
teletreball als seus empleats, com 
a mínim, fins al 2021. La possibilitat 
del teletreball combinat amb l'elevat 
preu dels lloguers en les grans ciutats, 
ha provocat que una gran part de la 
població hagi preferit deixar el seu 
domicili laboral a ciutats com Barcelona.

El lloguer a les grans ciutats és un dels temes que més preocupen a 
les autoritats competents. L’elevat preu dels seus lloguers preocupa 
a la població i fa que viure en elles comenci a ser insostenible per 
a moltes famílies. A Espanya, segons l’Índex de Preus de l’Habitatge 
del Ministeri de Foment, Madrid i Barcelona encapçalen el rànquing 
de preus, amb un preu del metre quadrat de 13,20€ a Madrid i 12€ a 
Barcelona. Per tenir una referència, a la resta de capitals de província 
catalanes, el preu del metre quadrat varia entre els 5 i 8 euros i a gran 
part d’Espanya, es troba per sota dels 5€. 

Com una de les causes principals d’aquests elevats preus podem tro-
bar el model de turisme massiu, que es beneficia de lloguers vacacio-
nals en pisos particulars, on els seus propietaris veuen com creix la 
seva rendibilitat amb aquest tipus de lloguer, enlloc del de llarga du-
ració. A Barcelona, podem trobar un total de 27.500 pisos turístics. Tal 
és l’afectació d’aquest tipus de lloguer, que ciutats com Berlín o Am-
sterdam han hagut de regular-ne el preu o directament, prohibir-ne el 
seu ús. 

En aquest escenari descrit, el març del 2020 es va declarar una pan-
dèmia mundial amb una alta afectació a Espanya, que ha provocat 
que arran del 50% de les empreses apostin pel teletreball en el seu 
dia a dia. Aquesta fórmula de treball a distància a través de la digita-
lització va ser l’única solució per a milers d’empreses quan es va de-
clarar el confinament. Eines com Zoom o Microsoft Teams han passat 
a ser imprescindibles en el dia a dia. Ningú pot preveure amb exacti-
tud fins quan durarà el teletreball. Per exemple,  empreses com Goo-
gle o Facebook permeten el teletreball als seus treballadors com a 
mínim, fins al 2021.  

La possibilitat del teletreball combinat amb l’elevat preu dels lloguers 
a les grans ciutats, ha provocat que una gran part de la població que 
té la seva residència habitual o familiar fora de la ciutat, hagi preferit 
deixar el seu domicili laboral a ciutats com Barcelona, i tornar-se’n al 
seu habitual. Amb aquest canvi, poden tenir un estalvi important en 
les seves rendes familiars i moltes vegades, guanyar nivell de vida, 
mentre poden seguir realitzant la seva activitat laboral de la mateixa 
forma o d’una manera semblant a la que ho anaven fent. 

A més, arran de la situació de la Covid, cada vegada més persones 
estan preocupades per la vida a la gran ciutat per l’alta concentració 
de persones que hi conviuen i el risc de contagi. Per aquest motiu, 
prefereixen fixar la seva residència en pobles o zones de natura amb 
menys concentració de població. Així mateix, també s’hi han de su-
mar totes aquelles famílies que arran de problemes ocasionats per la 
Covid, com malalties o la pèrdua de la seva feina, no poden seguir pa-
gant el lloguer dels seus habitatges i s’han vist obligats a marxar-ne.  

Per altra banda, un altre factor a tenir en compte són els milers d’estu-
diants universitaris que viuen a Barcelona durant el curs escolar. Assu-
mint el fet que les universitats s’han readaptat també de forma urgent 
per tal d’impartir la docència online, aquests estudiants han tornat al 
seu domicili. 

Com es pot veure, hi ha tota una sèrie de factors laborals i acadèmics 
que han provocat la possibilitat d’un èxode de les grans ciutats cap 
a les residències familiars o cap als pobles. Tenint en compte que la 
demanda de lloguer a ciutats com Barcelona s’ha reduït, és fàcil pen-
sar que els preus també ho haurien de fer. Segons un estudi realitzat 
per Idealista, immobiliària online, els preus a Barcelona han caigut un 
4,7% en el període de la Covid, sent els barris més afectats l’Eixample 
amb una reducció del 6,7% i Ciutat Vella, amb un 5,8%. En canvi, els 
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preus han augmentat en ciutats com Lleida i Tarragona, un 2,5%.

Aquestes caigudes haurien de ser encara més elevades si els pisos tu-
rístics s’implementessin com a lloguer d’habitatge habitual. Tenint en 
compte la situació del turisme, clarament frenat per la Covid, podria 
ser una alternativa, però només el 40% dels pisos turístics disponibles 
han transformat el seu model. Ara bé, gran part d’aquests, s’ofereixen 
com a lloguer de temporada entre 1 i 11 mesos i no com a residència 
habitual. Des del punt de vista jurídic, el lloguer de temporada es clas-
sifica com a “ús diferent del d’habitatge” i per tant, no es podria fer 
servir com a tal, a no ser que de forma temporal hi hagi una necessitat 
específica d’habitatge com pot ser laboral o acadèmica per un perío-
de limitat de temps. El gran perill d’aquest contracte és que s’ofereix 
en la majoria de pisos que actualment hi ha portals de lloguer. Per 
tant, per una persona que intenta instal·lar-se a Barcelona de forma 
habitual i de llarga duració se li complica la cerca de l’habitatge.  

Actualment, ens trobem en una situació on hi ha una oferta altíssima 
de pisos i una baixa demanda. Ara bé, l’oferta que hi ha en gran part és 
de baixa qualitat i temporal, sembla que esperant un retorn del turis-
me en els futurs mesos o anys i per tant, poder obtenir unes rendes de 
forma temporal, fins a poder tornar a la normalitat del lloguer turístic. 
I en aquest punt, hem d’incloure la incertesa. Al setembre torna a co-
mençar el curs escolar i els estudiants haurien de tornar, molts d’ells, 
els de primer, s’incorporen per primera vegada però ningú sap exac-
tament si les classes es podran fer de forma presencial o no. El mateix 
passa amb les empreses, es desconeix fins a quin punt el teletreball 
serà una tendència definitiva o si per contra, serà només temporal. 

Es parla d’una previsió per a l’octubre d’un altre confinament per brots 
de Covid, just al començar d’un hivern que es preveu llarg i complicat. 
Una persona que ha tornat al seu domicili familiar i teletreballa, no 
té cap incentiu per a tornar a Barcelona tenint en compte aquestes 
circumstàncies. Un nou confinament pot ser crític per a les empreses, 
però serà necessari si la salut així ho imposa. Aquesta ferida crítica 
també la podrem trobar en els preus del lloguer, ja que en cas de do-
nar-se un nou confinament encara caurien més amb força a les grans 
ciutats. Aquesta caiguda serà celebrada per totes aquelles famílies 
que no poden viure a les ciutats pels elevats preus, però no serà tan 
bona notícia per als propietaris i inversors. 

EMPRENEDORIA I TELETREBALL, 
SÓN COMPATIBLES¿

FÀTIMA VIDAL 
Professora de l’Àrea d’Estratègia i Emprenedoria  
de la UPF Barcelona School of Management

Arran de la pandèmia, les empreses van 
haver de realitzar, en pocs dies, totes 
les tasques d'adaptació al teletreball 
que durant molts anys no havien fet. En 
canvi, a les start-ups, no es va patir tant 
per realitzar aquesta adaptació, atès que 
la gran majoria d’aquestes empreses ja 
neixen amb el teletreball sota el braç i 
forma part de la seva filosofia.

Durant molts anys s’ha parlat sobre el teletreball, com implantar-lo 
en les empreses, quins beneficis en generarà o per contra, quins se-
ran els inconvenients d’aplicar-ho, si el rendiment dels treballadors 
augmentarà o no, etc. Tot i així, després de molts anys de parlar sobre 
ell, no ha estat fins a l’actual pandèmia que no l’hem incorporat a les 
nostres rutines, i en tan sols uns dies. El dissabte 14 de març les auto-
ritats espanyoles confinaven a tota la població, exceptuant aquelles 
feines essencials; aquest fet provocava que gran part de la població 
es vegues abocada al teletreball com a única eina per poder seguir 
lligats al nostre dia a dia a la feina.

Les empreses van haver de realitzar en pocs dies, totes les tasques 
d’adaptació que durant molts anys no havien fet amb la finalitat de 
poder seguir treballant. Ara bé, en les start-ups, no es va patir tant per 
realitzar aquesta adaptació, atès que la gran majoria d’aquestes em-
preses ja neixen amb el teletreball sota el braç, ja que molts cops, la 
característica del teletreball forma part de la seva filosofia. A la vega-
da, aquest fet se sustenta sobretot per empreses dedicades a oferir 
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serveis i/o tecnologia. Aquest tipus de serveis donen pas a què les 
empreses tinguin més llibertat, tant geogràfica com horària, ja que 
poden seguir oferint el servei, el programa o el producte des de qual-
sevol punt. 

En molts casos, els inicis de molts emprenedors van associats al te-
letreball. Ja sigui per la reducció de costos que això suposa, perquè 
no tenen infraestructura, o simplement perquè prefereixen esperar a 
realitzar aquest tipus d’inversions en un primer moment, i centrar-se 
en altres temes com el problema que volen solucionar, el públic al 
que dedicar-se, etc. Un altre factor important en les start-ups, és que 
moltes vegades els mateixos emprenedors són els que realitzen la 
majoria de tasques, fet que els porta a poder gestionar i organitzar la 
seva pròpia jornada laboral. A més a més, el teletreball, els hi aporta 
una qualitat molt important, que és gaudir de flexibilitat geogràfica, 
fet que és molt rellevant a l’hora d’emprendre, ja que els hi permet 
traslladar-se d’un lloc a un altre en funció de les necessitats del mo-
ment: firmar un contracte amb un client, fer una presentació en una 
fira, tenir una reunió amb potencials inversors, etc. 

En relació amb la presencialitat, a principis d’any va haver-hi un cas 
que va causar molt enrenou. Va ser el de Jack Dorsey, CEO de Twit-
ter, el que va ser molt criticat per gestionar una empresa d’aquestes 
magnituds des de l’Àfrica i no des de la seva central, a San Francisco. 
A causa del confinament, s’ha pogut comprovar que la companyia ha 
funcionat amb la mateixa normalitat que quan tots els treballadors 
operaven des de les oficines, tal com feia mesos que el seu CEO inten-
tava explicar. A més, en l’actualitat la companyia preveu, que aquells 
treballadors que vulguin treballar des de casa ho puguin fer, amb la 
finalitat d’incentivar-los. Aquesta tècnica, és la que moltes start-ups, 
que fins a hores d’ara no ho havien considerat, es comencin a plante-
jar que si realment l’activitat o servei que oferien ha funcionat correc-
tament, per què no seguir així? Tanmateix, un punt que comparteixen 
la majoria de start-ups per poder realitzar aquest procés, i que alhora 
sigui beneficiós per a l’empresa, és la confiança de l’equip i la utilitza-
ció d’eines especials per a poder seguir realitzant les tasques des de 
diferents punts geogràfics. Gràcies a aquests dos components (equip 
i eines) moltes start-ups poden seguir amb la seva activitat sense ha-
ver de dependre de la presencialitat. 

Un exemple d’empresa que va néixer amb la mentalitat de teletreball 
va ser Blarlo, una agència de traducció internacional, que optimitza 
els seus recursos gràcies a processos digitals, tenint entre els seus 

treballadors més de 100 nacionalitats diferents, on la gran majoria 
viuen en el seu país d’origen. Segurament en l’àmbit de l’emprene-
doria el factor clau en l’actualitat serà sobreviure durant i després la 
pandèmia, almenys no hauran de centralitzar els seus esforços en una 
adaptació al teletreball, que ha vingut, per quedar-se en moltes em-
preses. 

D’altra banda, encara que la gran majoria d’emprenedors inicien les 
seves activitats amb el teletreball hi ha una situació que els hi crida 
l’atenció a la majoria i és: la creació de la societat. En l’àmbit nacional, 
és un procés enrevessat, ja que intervenen diferents professionals en-
tre els quals es poden trobar assessors, advocats, notaris o registra-
dors de la propietat. Un procés molt lent i 100% presencial, hi haurà 
lloc per al teletreball en aquest tipus de processos amb la finalitat 
d’agilitzar-ho? Això, no ho podem saber del cert, el que sí que podem 
afirmar, és que gràcies a les noves tecnologies i a l’emprenedoria, 
moltes de les start-ups han pogut seguir realitzant les seves tasques 
o oferint els seus serveis a causa de la preadaptació que havien efec-
tuat, a tenir gran coordinació i una forta estructura organitzativa. 
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RAPSÒDIA D’UN PERÍODE  
OBLIGAT DE TELETREBALL

JOAN ANTON ROS 
Professor de l’Àrea de Finances i Comptabilitat  

de la UPF Barcelona School of Management

El dissabte 14 de març de 2020 es declara l’estat d’alarma a Espanya 
i s’imposa una quarantena nacional a la ciutadania.

– Però com faré la meva feina i com atendré els clients?

–  Tranquil, Joan, està tot previst. Dilluns podràs continuar fent la teva 
feina sense cap problema, mitjançant el teletreball. Seguirem en 
contacte per mitjà de videoconferències i el nostre equip et donarà 
tot el suport que calgui.

– Però si en el PC no tinc càmera i, a més, és un model molt antic!!!

–  Però com pot ser que no t’hagis actualitzat. Ara què fem? Les boti-
gues d’informàtica estaran tancades i m’han comentat que a Ama-
zon hi ha un col·lapse per les peticions i s’hi han esgotat els produc-
tes informàtics. No tens cap familiar o amic que te’n pugui prestar 
algun? Si demanes als de Glovo que te’l portin, dilluns ja el tindràs.

–  D’acord, faré unes gestions amb uns amics. 

Després d’unes quantes trucades durant el cap de setmana, en Joan 
aconsegueix un portàtil d’un amic, però la càmera té poquíssima re-
solució i les imatges són molt pobres. “Com ho puc resoldre? Potser 
l’informàtic del barri m’obre un moment la botiga i li puc comprar una 
càmera web nova. 

Però no tinc ni mascareta ni guants. M’és igual, em taparé la boca i el 
nas amb un tovalló i em posaré els guants de la cuina. He de solucio-
nar aquest problema.”

Una vegada al carrer, observa que està absolutament buit, sense 
trànsit i només hi circula un cotxe patrulla de la policia, que en veure 
el Joan equipat de tal manera, el paren immediatament i li pregun-
ten per què és al carrer durant l’estat d’alarma, i en Joan respon que 
només vol aconseguir una webcam.

–  Però vostè no ha llegit el Reial decret 463/2020, de 14 de març, en 
l’article 7, lletra a) en què es limita la llibertat de circulació de les 
persones a l’adquisició d’aliments i de productes farmacèutics i de 
primera necessitat?

–  No sabia que s’havia publicat un reial decret i, a més, la meva web-
cam és un producte de primera necessitat, perquè avui hauria de 
començar el meu primer dia de teletreball.

–  Vostè hauria d’estar més informat i la seva webcam no és un pro-
ducte de primera necessitat. Torni-se’n vostè cap a casa ara mateix. 
Aquest cop li perdonem la sanció, però la pròxima vegada li aplica-
rem el règim sancionador previst en l’article 10 de la Llei orgànica 
4/1981, de l’1 de juny.

Absolutament resignat, en Joan torna a casa seva i es posa a con-
sultar els fòrums d’Internet, i hi troba una solució meravellosa: “Com 
pots fer servir el mòbil com a webcam”.

Mitjançant unes instruccions senzilles: “Si tens un mòbil Android o 
IOS, descarrega’t l’aplicació R2XB, a Play Store o a App Store, i ins-
tal·la-la tant en el mòbil com en el PC. Els dos dispositius han d’es-
tar connectats a la mateixa xarxa wifi, per mitjà de la IP interna. Una 
vegada instal·lada, modifica diversos paràmetres de la càmera, per 
ajustar-la, i comença a parlar en la nostra app preferida, i fins i tot a 
enregistrar en 4K.”

Davant de tanta simplicitat, en Joan decideix deixar de banda les re-
comanacions i ajusta com pot la càmera del seu PC, ja que el que vol 
és, simplement, teletreballar per estar amb els seus clients.

Després d’uns lleugers ajustaments en la càmera del seu PC, amb 
l’ajuda telefònica d’un amic, aconsegueix millorar una mica la resolu-
ció de la imatge, però el color, no, ja que les cares de les persones es 
veuen un pèl “torrades” –una circumstància que no li preocupa gens, 
ja que després de tant estrès, només vol tenir un moment de respir 
abans de començar a teletreballar. Però just quan comença la guan-
yada pausa de descans, rep una trucada telefònica del seu cap per-
què es connecti a la plataforma Teams, en la qual estan organitzant 
una videoconferència d’empresa per avaluar la situació actual.

–  Però què és això de Teams?

–  Joan!!!, és una aplicació de Microsoft. És molt fàcil, descarrega-te-la 
i ens connectem tots d’aquí a una hora.
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–  Pero…

De nou recorre al seu amic, l’expert en informàtica, perquè li expli-
qui com s’ha de descarregar, i ho aconsegueix justament dos minuts 
abans que comenci la reunió amb el seu cap i els companys, després 
de salvar diverses pantalles i de respondre unes quantes preguntes. 
No obstant això, pot veure i sentir els altres però ningú del grup no el 
veu ni el sent. Al cap de poc temps, alguns companys comencen a 
donar-li instruccions a través de la mateixa videoconferència: “Joan, 
connecta la càmera, clica el botó de dalt, de sota, de l’extrem, al cos-
tat de la icona, just a la vora...”.

Al final aconsegueix activar la càmera, i a l’instant els seus companys 
comencen a riure, i un li comenta: “Joan, t’has saltat el confinament i 
has anat a la platja? Estàs molt morè, ha! ha! ha!

En Joan mira de donar una explicació als seus companys respecte de 
la seva webcam, però no té el micròfon activat i ningú el sent. De nou, 
després de múltiples instruccions dels seus companys per trobar el 
botó del “micro”, prova de comentar el problema de la webcam, però 
el seu cap l’interromp per reprendre la reunió, en la qual acorden que 
demà a primera hora cada responsable haurà de fer una presentació 
breu sobre el possible impacte de l’actual estat d’alarma en la seva 
secció. 

En acabar la reunió, es dedica amb molta cura a avaluar l’impacte en 
qüestió, però aleshores rep una trucada del seu millor client, que el 
convoca a una videoconferència a través d’Adobe Connect.

–  Acabo d’instal·lar-me el Teams; podem fer-lo servir, si li sembla bé. 

–  No, la nostra empresa, per raons de seguretat, ha de treballar amb 
Adobe, però s’assembla molt al Teams, no hi tindràs cap problema, 
ens connectem a la tarda.

–  Però..., uf, ara m’he de descarregar una altra plataforma; espero que 
sigui més fàcil. Som-hi!

En ple procés de descàrrega, rep una trucada del seu cap; li comenta 
que han decidit que la reunió de demà es farà a través de la platafor-
ma Zoom, que se la descarregui, que li envia un enllaç de convoca-
tòria.

Totalment desconcertat, no sap si tot plegat es tracta d’un malson o 
d’un curs accelerat d’informàtica, i el que li preocupa de debò és po-
der avaluar l’impacte de l’estat d’alarma en la seva secció i fer-ne una 

presentació per videoconferència, cosa que no ha fet mai. 

Passa tota la nit treballant i ajustant el contingut de la seva presenta-
ció i es descarrega el Zoom, cosa que aquest cop li sembla més fàcil 
que la primera vegada, però la tensió acumulada durant el dia i l’expo-
sició lumínica de les pantalles no el deixa dormir. L’endemà, després 
de prendre un cafè ben carregat, es connecta a la reunió del matí, en 
la qual el conviden a compartir la seva presentació, però no li resulta 
fàcil: primer li apareix la presentació multiplicada unes quantes vega-
des com un reflex de miralls; després de diversos intents, li apareix la 
pantalla sencera del seu PC amb alguns arxius personals, i finalment, 
aconsegueix fer visible la seva presentació. Un procés tediós que gai-
rebé arruïna la seva exposició tan ben preparada.

En acabar la videoconferència, reflexiona sobre la gran quantitat de 
temps extraordinari que li ha calgut per preparar i fer aquesta presen-
tació; en les reunions periòdiques amb els seus col·laboradores sovint 
ho fa de manera més àgil. Absort en els seus pensaments sobre si 
aquests efectes del teletreball seran puntuals o permanents, rep un 
correu d’un altre client, que li adjunta un enllaç per mantenir una vi-
deoconferència a través de Google Meet... 

–  Això és increïble!!! Per què no es posen d’acord amb una mateixa 
plataforma? 

Prou de queixes, els clients són més importants. Em descarregaré 
aquestes versions juntament amb uns tutorials del YouTube. Així que 
comença a veure el primer vídeo explicatiu, rep una trucada estranya 
al seu mòbil a través de Jitsi Meet. 

– Qui és? 

–  Sóc el Paco, el teu company. Que potser prefereixes que et truqui 
per Duo Meet o per WhatsApp?

– No, ja m’és igual. Passa res?

–  Només vull comentar-te que els nostres informàtics han detectat 
un problema de seguretat a la plataforma Zoom i que mentre no es 
resolgui treballarem amb GoToMeeting. Com que ja ets un expert en 
informàtica, no hi tindràs problemes... Per cert, la teva morenor et 
queda espectacular. Llàstima que es vegi l’armari del fons; hi que-
daria millor una palmera, ha! ha! ha!

Absort en la seva feina i aclaparat per totes aquestes preocupacions 
afegides, apareix el seu fill Pep i li diu: 
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–   Papi, fa dos dies que estàs tancat al teu despatx i m’has d’ajudar a 
fer els deures de l’escola, i si acabem aviat podrem jugar una estona 
amb la videoconsola.

–  Pep, aquests dies tinc molta feina. T’ajudaré a fer els deures però 
avui no podrem jugar; a veure si m’acostumo al teletreball i podem 
jugar aviat.

–  Però Papi, tu ho passes molt bé a les videoconferències amb els 
teus amics de la feina, i en canvi no vols jugar amb mi.

–  Mira, Pep, fer reunions per vídeo no és gens divertit, perquè com 
que no puc veure les persones dempeus, he d’estar estar mot atent i 
concentrat per sentir bé les seves expressions i per captar les seves 
emocions a través d’una imatge de les seves cares en la pantalla del 
PC, ja que no veig els seus gestos corporals. Aquesta comunicació 
no verbal només és possible quan les persones estan cara a cara.

Dos mesos després de la primera experiència de teletreball, en Joan 
se sentia més a gust en aquesta situació, havia guanyat confiança en 
l’ús de les plataformes i havia assolit una bona conciliació de la vida 
laboral i familiar. A més, valorava els grans avantatges de teletreballar, 
com ara l’estalvi dels desplaçaments per anar a la feina, la reducció 
dels viatges a d’altres localitats per visitar clients, l’ús de documents 
compartits amb els companys, la gestió del temps en les reunions, la 
participació simultània de diversos departaments... 

Mentre valorava aquests avantatges del teletreball, rep una trucada 
del seu cap:

–  Joan, ha començat el desconfinament; tornem a treballar una altra 
vegada al nostre edifici corporatiu, és molt millor! Tornarem a treba-
llar en equip, a cohesionar-nos un altre cop, a tenir aquelles reunions 
tan amenes...




