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PPrreesseennttiissmmee  
“Ja te'n vas? – És la típica frase del cap que porta a l'escalfament 

de cadires” 
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Què és? 

 Sota el nom de presentisme ens referim al conjunt d'actituds i 

pràctiques que suposen la dedicació d'una part significativa de la jornada 
laboral a activitats que no tenen cap relació amb les tasques pròpies del lloc 

de treball. En un sentit mèdic, també parlem de presentisme quan la 
persona va a la feina malalta o no plenament recuperada d'una incapacitat 
temporal (IT). Podríem parlar d'una mena d'absentisme presencial 

l'impacte del qual és més difícil de mesurar que el de l'absentisme i suposa 
un important cost ocult.  

 La imatge tradicional de la persona presentista que llegeix el diari o fa 

trucades personals ha donat pas, amb l'extensió i miniaturització de les 

TICs, a un nou tipus de presentisme basat en la consulta de pàgines web o 
del telèfon mòbil. Davant d'aquestes noves formes de presentisme, les 
tradicionals pràctiques de restricció i control del temps es mostren poc 

efectives. Cal compatibilitzar-les amb un enfocament basat en la 
flexibilitat, en la confiança i en les polítiques de conciliació. 
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 Les causes del presentisme són multifactorials. En alguns casos 

s'explica per actituds individuals d'indolència, però en d'altres pot respondre 
a problemes col·lectius de clima i de motivació, o a la situació del mercat 

laboral (el sindicat UGT ha denunciat que cada vegada més persones van a 
treballar malaltes per por a ser acomiadades). Una de les causes més 
importants es troba en algunes cultures organitzatives, propiciades per 

caps que valoren les persones que allarguen voluntàriament les hores de la 
jornada laboral, que no realitzen una bona definició de les fases dels 

projectes (síndrome del projecte infinit) o bé que no tenen en compte els 
requeriments de la vida personal i familiar per fixar els horaris i les reunions. 

 Alguns exemples de pràctiques de presentisme són: 

 Allargar la jornada per fer punts.  

 Dedicar temps de la jornada laboral a assumptes personals davant 
d’una necessitat imposada d’allargar-la. 

 Realitzar pauses contínues que impedeixen una productivitat 

sostinguda (per fumar, menjar, etc.). 

 Posar traves a la feina en equip de manera que s'obligui a la resta 

d'integrants a adoptar el ritme de la baula més parsimoniosa de la 
cadena. 

 Queixar-se contínuament d'un excés de feina per dissimular la 

manca de productivitat real. 

 Deixar per a més endavant les feines importants i dedicar-se a 

tasques secundàries (procrastinació).  

 Anar a treballar malalt o no restablert del tot d'una incapacitat, en 
un estat que minva la productivitat. En aquest cas, el presentisme 

es converteix en un risc per a la salut de la persona treballadora i 
els seus companys i companyes. 

 Alentir de manera deliberada els encàrrecs, sigui per facturar més 

(en el cas de les feines facturades per hores), sigui per confondre 
caps que no es preocupen de conèixer quina és la duració de les 

tasques i projectes. En anglès aquesta pràctica es denomina 
soldiering. 

Eines  

 Polítiques de conciliació: oferir possibilitats de flexibilització d'horaris 
(per exemple, d'entrada i sortida), promoure les jornades intensives, 

explorar el teletreball. La conciliació augmenta els nivells de satisfacció i la 
productivitat, ja que disminueix els riscos psicosocials. També ajuda al canvi 
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cultural que suposa passar de valorar "estar" present a valorar els resultats 
de "fer" la feina. 

 Polítiques de formació: 

 Formació de comandaments: formació en lideratge flexible que 

doni marges de confiança i tingui una alta orientació als resultats. 

 Formació en gestió del temps i priorització de tasques: hi ha 

molts sistemes de gestió del temps, però tots tenen en comú 
l'èmfasi en l'ordenació prèvia, seguida d'una avaluació de 

l'acompliment objectivable.  

 Timeboxing: és una tècnica de gestió de projectes sorgida 

del món de la programació que es basa en la parcel·lació 
d'un projecte d'envergadura en una sèrie de fites temporals 
graduals. D'aquesta manera s'adopta una metodologia àgil 

que evita caure en el perfeccionisme paralitzant o els 
projectes infinits que no tenen temps preestablerts ni 

mecanismes per controlar el presentisme. La tècnica, 
pensada per a equips, també s'ha adaptat a la gestió del 
temps personal. 

 Polítiques restrictives de control: encara segueixen essent les eines 
més usades, molt per sobre de les polítiques de flexibilitat i de canvi 

cultural. 

 Controls horaris i dels accessos/sortides: els més estesos, però 

també els més ineficients contra el presentisme. 

 Restriccions en l'ús dels ordinadors i dels mòbils: polítiques 

explícites d'ús d'Internet i del correu electrònic. Filtres en les 
pàgines web consultables. Convé que les restriccions es 

comuniquin i que hi hagi una normativa expressa. Si són molt 
restrictives, poden ocasionar l'efecte contrari: donar a la persona 
treballadora la sensació que no es confia en ella. 

 Reunions amb horari d'inici i de final. Fixació d'hores límit per a les 
reunions. 

 Apagada de llums i sistemes d'aire condicionat i calefacció per 

desincentivar l'allargament de la jornada. 

La dada 

Segons la darrera Encuesta Adecco sobre Presentismo Laboral en España, el 

46% de les organitzacions enquestades (d'una mostra de 813) reconeix 
pràctiques de presentisme a les seves organitzacions, si bé circumscrites a una 
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minoria de persones treballadores. El 26% afirma no disposar de mecanismes o 
procediments per detectar aquestes pràctiques. Les pràctiques més freqüents 
són les absències breus i les pauses no justificades.  

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’experiència 

 

 

 

 La Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps) és una iniciativa 

impulsada l’any 2006 per l'Ajuntament de Barcelona i formada per més de 
90 organitzacions compromeses amb facilitar una millor gestió del temps i la 

conciliació de la vida laboral, familiar i personal, afavorint la productivitat i 
un clima de confiança. 

PREVENCIÓ DEL PRESENTISME 

 Introduir polítiques de flexibilització i 

racionalització horària. 

 Promoure la segmentació dels projectes en 
unitats mesurables (tant de temps com de 
resultats) per facilitar l'avaluació de 

l'acompliment. 

 Tenir un programa de prevenció del presentisme 
mèdic de característiques estacionals: com la grip 
o la rinitis al·lèrgica (que afecta entre el 10% i el 
30% de les persones). Campanyes de vacunació 
al lloc de treball. 

 Comptar amb un pla de gestió de carreres realista 
que obri vies de desenvolupament futur i traci 
itineraris formatius i de successió. 

 Comunicació prèvia de la política d'ús 

d'ordinadors i telèfons. El Tribunal Suprem ha 
avalat que les organitzacions controlin l'ús que es 
fa de les eines tecnològiques sempre i quan 
s'hagi produït aquesta comunicació prèvia. 



 

Un i tat  de  Cone i xement  – Present isme  

Desembre  20 1 5  

factorhuma.org  -5- 
Fundació Factor Humà 

 El 9 de juny de 2015 es va celebrar la Jornada anual de la Xarxa NUST 

sobre conciliació i horaris europeus al Museu Marítim de Barcelona. La 
jornada presentà experiències de conciliació d'organitzacions catalanes i 

també comptà amb la intervenció del promotor de la Iniciativa per la 
Reforma Horària, Fabian Mohedano. 

 Una de les organitzacions membres de la Xarxa NUST és GAES, 

organització catalana capdavantera en el sector de la correcció auditiva a 

nivell estatal. GAES compta amb presència a 6 països i prop de 600 centres 
auditius. 

 El seu model horari, que s'ha anat perfilant en la línia de la conciliació 

des de fa més de deu anys, és un exemple de polítiques de flexibilitat 
horària al servei de la vida personal i familiar. Les seves principals 

característiques són: 

 El personal de serveis corporatius disposa d'un marge de dues 

hores de flexibilitat horària a l'entrada i la sortida. A més, els 
divendres i durant l'estiu fan jornada intensiva. 

 Una tercera part de les persones empleades de serveis corporatius 
utilitza l'opció de teletreball que permet 2 dies o 4 mitges 

jornades de teletreball a la setmana. 

 Els centres auditius tanquen abans que la resta del comerç: entre 

les 19:30 i les 20:00 hores. 

 El 90% dels centres auditius tanquen els dissabtes des del 

2013. 

 Els resultats d'aquesta política han estat positius, amb un increment de la 

productivitat del 10% i una major satisfacció i compromís d'una plantilla que 
ara pot realitzar activitats com dur els infants a escola o planificar viatges de 

cap de setmana. 

 

 

 

 

 General Electric és un grup d’empreses multinacionals dedicades a 

sectors diversos com les infraestructures, els serveis financers i els mitjans 
de comunicació. Té presència a més de 100 països on dóna feina a més de 
300.000 persones. 

 L’any 2015 els responsables de RH de General Electric han posat sobre la 
taula una proposta innovadora: no limitar els dies de vacances 

personals de què poden gaudir certes persones empleades sempre i quan 
acompleixin els objectius. La finalitat d’aquest enfocament permissiu seria 

augmentar la productivitat a través de la confiança. La mesura afectaria 
unes 30.000 persones treballadores (el 43% de la plantilla als Estats Units). 

http://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.7e04b1462441477cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=77646df096a1e410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextfmt=formatDetall&vgnextchannel=c3ff32e83a8c5310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&lang=ca_ES
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 L’organització no faria el seguiment dels dies lliures demanats però sí 

exigiria una comunicació prèvia per motius d’organització del treball, i 
l’aprovació del gerent que supervisa l'acompliment d'objectius. 

 Una política d'aquestes característiques suposa tot un canvi cultural als 
Estats Units on la majoria de persones treballadores opta per no gaudir de 

tots els dies de descans que els correspondrien i on la noció d’un mes seguit 
de vacances pagades es considera pràcticament una raresa. 

 Les persones expertes creuen que iniciatives com aquestes només 
s'adeqüen a treballs que es gestionin per projectes i no a activitats cícliques 

o de producció en cadena.  

 Tanmateix, algunes organitzacions com Tribune Publishing, editora dels 

diaris Chicago Tribune i Los Angeles Times, han revertit decisions semblants 
davant de problemes d’implementació. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

El-handouri, Lotfi. El despido interior. Barcelona: Alienta, 2007. 

Fernández García, Ricardo. La productividad y el riesgo psicosocial o derivado 

de la organización del trabajo. Alicante: Club Universitario, 2011. 

Paulsen, Roland. Empty Labor: Idleness and Workplace Resistance. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2015. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Xarxa d'empreses NUST 

Materials generats per les organitzacions pertanyents a aquesta xarxa que 

cerca intercanviar i difondre coneixements i experiències entre empreses en 
l'àmbit de la gestió del temps i la conciliació . 

https://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.3bf0b3f28e0a377cf7

40f740a2ef8a0c/?vgnextoid=4e7f32e83a8c5310VgnVCM10000072fea8c0RCRD
&lang=ca_ES 

 

Iniciativa per a la Reforma Horària 

https://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.3bf0b3f28e0a377cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=4e7f32e83a8c5310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&lang=ca_ES
https://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.3bf0b3f28e0a377cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=4e7f32e83a8c5310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&lang=ca_ES
https://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.3bf0b3f28e0a377cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=4e7f32e83a8c5310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&lang=ca_ES
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Entitat que pretén incidir en la reforma dels horaris de manera que s'assoleixi 

l'adaptació a uns “temps més humans i més cívics en el marc de les 
transformacions de la Catalunya que ve”. 

http://www.reformahoraria.cat  

 

IV Informe Adecco sobre absentisme 

Complet estudi de la situació actual tant de l'absentisme com del presentisme 

(apartat 3.3 del document) a Espanya. Inclou una enquesta sobre prevalença 
del presentisme i les mesures per controlar-lo. 

http://www.inscripcionesadecco.com/ADECCO/informe_adecco_absentismo.pdf 

 

Goula, Jordi. “Les noves formes de presentisme al segle XXI”. La Vanguardia, 
25/10/2015. 

La pràctica presentista més habitual i que contribueix a una major pèrdua de 
temps és la utilització d'internet, correu electrònic i xarxes socials per a 

assumptes personals i en hores de feina. El 46% de les empreses declara que a 
la seva plantilla hi ha alguna pràctica de presentisme. Els treballadors 

practiquen el soldiering, l'alentiment deliberat de la feina. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

1971  

 

 “Getting Things Done”. Fundació Factor Humà, 07/05/2014.  

Metodologia de productivitat personal que pot ajudar a combatre el presentisme 

per mala priorització de tasques. Està basada en un processament altament 

estructurat de les tasques per tal d’aconseguir un flux de treball on predominin 
les sensacions de control i perspectiva per sobre de les d’estrès. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0924 

 

Go home on time day 

Iniciativa promoguda per l'organització per a la conciliació Working Families, 

que se celebra al Regne Unit des de l'any 2000 en el context de la Setmana 
Nacional Work-Life. Cerca de conscienciar sobre la necessitat d'acompliment 
dels horaris laborals. A Espanya s'ha importat amb el nom de #salpuntual. 

http://gohomeontimeday.com/ 

http://mujeres-directivas.com/sumaos-al-go-home-time-day-

gohomeontimeday/ 

http://www.reformahoraria.cat/
http://www.inscripcionesadecco.com/ADECCO/informe_adecco_absentismo.pdf
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11971
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11971
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10924
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10924
http://gohomeontimeday.com/
http://mujeres-directivas.com/sumaos-al-go-home-time-day-gohomeontimeday/
http://mujeres-directivas.com/sumaos-al-go-home-time-day-gohomeontimeday/

