
Els continus avenços que hem

viscut en les últimes dècades

pel que fa a les tecnologies de

la informació i la comunicació

estan canviant el món del tre-

ball.  L'extensió  generalitzada
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La possibili-

tat de tre-

ballar sense

estar física-

ment a l'em-

presa

(l'anomenat

teletreball)

és cada més

freqüent als

països de-

senvolupats.

Segons els

resultats

d'un estudi

publicat re-

centment

per

Eurofound,

a la Unió

Europea hi

ha un 17%

de trebal-

ladors/es

que de man-

era regular

realitzen

l'activitat

laboral fora

de les de-

pendències

de l'em-

de moltes de les eines que fem

servir  diàriament  a  la  feina

com ara els cercadors d'inter-

net  o  el  correu  electrònic

obren noves possibilitats però

també plantegen noves prob-

lemàtiques. Fa només algunes

setmanes sota el lema “dret a

desconnectar”, França va reg-

ular l'ús dels dispositius elec-

trònics  vinculats  a  la  feina

fora de la jornada laboral. El

perill  que  la  jornada  laboral

s'allargui a través de les noves

tecnologies i  tingui repercus-

sions sobre la vida personal és

el  principal  argument  es-

grimit pel govern francès per

incorporar  aquesta  mesura

dins la darrera reforma labo-

ral.

La  possibilitat  de  treballar

sense estar físicament a l'em-

presa (l'anomenat teletreball)

és cada més freqüent als paï-

sos desenvolupats. Segons els

resultats d'un estudi publicat

recentment per Eurofound, a

la Unió Europea hi ha un 17%

de  treballadors/es  que  de

manera regular realitzen l'ac-

tivitat  laboral fora de les de-

pendències de l'empresa. Ara

bé, aquesta dada amaga reali-

tats  molt  diferents:  mentre

que en alguns àmbits el tele-
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treball afecta únicament el 2% dels treballadors,

en d'altres se situa al voltant del 40% (per exem-

ple,  entre  aquells  treballadors/es  que  realitzen

tasques  comercials).  De  fet,  la  incidència  del

teletreball  varia  substancialment  depenent  de

l'ocupació o del sector, però també del país. Tal

com  es  pot  observar  al  gràfic,  mentre  que  a

Suècia, Finlàndia, Estats Units, Bèlgica o l'Índia

el percentatge de treballadors afectats se situa o

supera  el  20%,  en  d'altres  com  Hongria,

l'Argentina, el  Regne Unit,  Itàlia o Espanya no

s'arriba al 10%. Les raons que expliquen aque-

stes diferències no són només tecnològiques sinó

que  també estan  relacionades  amb l'estructura

econòmica dels  països  –és clarament el  cas  de

l'Índia– o les diferències culturals.

Però  quins  són  els  impactes  d'aquestes  noves

formes  d'organització  del  treball?  Segons  l'es-

tudi, des d'una perspectiva individual, els princi-

pals aspectes positius del teletreball consisteixen

en  la  reducció  del  temps  dedicat  cada  dia  a

desplaçar-se a la feina i una major autonomia pel

que fa a l'organització de la jornada laboral. El

principal inconvenient, però, és la tendència que

les jornades laborals siguin més llargues i, en lloc

de facilitar la conciliació entre la vida laboral i la

familiar,  poden  arribar  a  dificultar-la  a  causa

d'aquesta major intensificació de la feina. No es

poden,  però,  extreure  conclusions  generals  ja

que mentre que per a aquelles persones que real-

itzen la seva feina dins de la seva pròpia llar s'ob-

serva  en  general  un  impacte  positiu  sobre  la

qualitat  de vida,  per a aquells  treballadors que

són  “altament  mòbils”  s'aprecia  un  empitjora-

ment del seu estat de salut i de la seva satisfacció

laboral.
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Les empreses, en canvi, es beneficien d'una ma-

jor  motivació  dels  treballadors/es  que  es

tradueix en una major productivitat i una menor

rotació laboral, alhora que poden reduir els seus

espais (bàsicament espais d'oficina) amb la con-

seqüent reducció de costos. Un aspecte, però, es-

pecialment preocupant i que està molt relacionat

amb la regulació francesa,  és  que el  teletreball

fora de l'horari laboral sigui la fórmula a través

de la qual les empreses aconsegueixin hores ex-

traordinàries  no  remunerades  (o  remunerades

de manera insuficient).

En aquest context, és clau que hi hagi un consens

entre  empreses  i  treballadors  sobre  com  s'ha

d'organitzar  la  feina  i  deixar  molt  més  clars

quins són els drets i obligacions de cadascuna de

les parts.  Es pot realitzar una videoconferència

amb el pijama de Star Wars que ens van regalar

el dia del pare o ens hem de posar corbata?

El  teletreball  pot  contribuir  que  el

mercat  laboral  sigui  més inclusiu per a

alguns  col·lectius  amb  dificultats  per  a

compaginar  l'activitat  laboral  amb  la

vida diària o amb la cura de la família.

Aquest  podria  ser  el  cas,  per  exemple,

dels treballadors en edats properes a la

jubilació,  dones  joves  amb  fills  o

persones amb discapacitats.
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Es pot crear ocupació reduint els
impostos sobre el treball?

PISA 2015: S'utilitza de forma
correcta la repetició de curs?
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