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Qué é o absentismo

• O absentismo prodúcese cando o 
empregado, con ou sen motivo 
específico ou aviso previo, non se 
presenta a cumplir cas suas función ou 
abandona o seu posto de traballo sen 
completar o horario. 

• No 2018 753.000 empregados non 
acudiron nin un só día a traballar, 
situando a tasa de absentismo no 5,3% 
(Fonte: VIII Informe Absentismo 
Adecco) 



Regulación 

• O absentismo laboral atópase regulado no Estatuto dos 
Traballadores, aprobado polo RDL 1/1995 de 24 de 
Marzo, sendo algún dos artigos que o reflexa: 

• A 21.4: a empresa poderá verificar o estado de 
enfermedad ou accidente do traballador mediante 
recoñecemento médico, cando éste sexa o motivo da 
ausencia

• A 52.2: o contrato de traballo poderá extinguirse por 
ausencias ó traballo que supoñan 20% das xornadas 
hábiles durante 2 meses consecutivos, ou o 25% de catro 
meses consecutivos.

• A 64.1.7: O Comité de Empresa conocerá, ó menos 
trimestralmente, as estadísticas sobre o índice de 
absentismo e as causas. 



Tipos de Absentismo

Hai diferentes tipos: 

• Ausencia Xustificada. O empregado avisa da súa falta por 
motivos que lle impidan presentarse no seu puesto ou cumplir 
cas súas funcións. (Ex: mudanza)

• Absentismo Presencial. O empregado se atopa no seu posto e 
non cumpre cas funcións , perde o tempo, non é productivo. 
(falta de motivación, estrés, falta de comunicación…) 

• Absentismo Emocional. O empregado cumpre cas suas 
funcións, está no seu posto, pero mental e emocionalmente se 
atopa noutra parte. 

• Absentismo Inxustificado. O empregado falta sen xustificación 
ou motivo que explique a súa ausencia. 



Causas do Absentismo

Por parte do traballador: 

• Enfermidades. Engloba as crónicas, 
xustificadas, reais, como aquelas esaxeradas 
por parte da persoa de xeito voluntario para 
non acudir ó posto. 

• Motivos familiares. Dende a enfermidade dun 
fillo ata o falecemento dun familiar.

• Motivos de forza maior. Razóns axeas a 
vontade, por exemplo, fallo no sistema de 
transporte

• Motivos persoais. Estrés laboral, exámenes 
médicos ou académicos, etc



Causas do Absentismo

Motivadas pola empresa: 

• Insatisfacción laboral. Os empregados que non se sinten 
comprometidos nin vinculados ca organización poden 
manifestalo así. 

• Falta de supervisión. Se non se establecen controis e 
evaliacións, pode ver como a productividade e búsqueda de 
obxetivos se ven afectados. 

• Falta de estímulos. Os empregados teñen as súas metas e 
aspiracións profesionais e se non se xera un clima no que 
poder alcanzalas, pódese presentar absentismo

• Malas condicions. Coidas os espazos e os vínculos é 
determinante. 

• Accidentes de traballo e riscos laboráis. 

• Rotación. Afectan ó clima, e por tanto, a motivación, o sentido 
de pertenza.



Consecuencias 
do Absentismo



Consecuencias 
do Absentismo

• Reduce ganancias e a 
productividade, xa que 
poden producirse retrasos na 
producción, ou descuidos na 
atención ó cliente. 

• Dispara os costes, por pagar 
hs extras doutros 
compañeiros, ben por entrar 
nunha dinámica de despidos, 
contratación e capacitación. 

• Perxudica a todo ó equipo, e 
pode chegar a enturbiar o 
clima laboral debido a maior 
presión no equipo para 
cumplir plazos e metas do 
departamento



4 claves para 
previr o 
absentismo

Establecer políticas de ausencia e 
asistencia. As políticas deben ser escritas 
e formales para poder ser tidas en conta 
polas diferentes áreas da organización. 

Revisión dos procesos para solicitar 
permisos. Debe ser cómodo en tódolos 
casos, e pódese establecer turnos 
rotativos según roles ou contratos

Seguimento e programas de benestar. É 
importante facer seguemento e coñecer  a 
opinión dos empregados en relación a 
diferentes cuestións.

Flexibilidade dos horarios. Establecer 
unha política efectiva neste eido, millora a 
relación empleado organización e evita 
perdas no corto, medio e longo plazo. 



5 estratexias para combatilo absentismo

• Fomentar un clima laboral favorable. Trátase de xerar un maior
sentido de pertenza e compromiso, coidando os espazos, 
fomentando encontros, integrando as diferentes áreas da 
organización.

• Evaliación de Rendimento. Da información directa do compromiso 
e rendemento,  é tamén unha oportunidade de recoñecer o 
traballo e esforzo dun empregado, que se sinta valorado. 

• Formación, onde o avance da gamificación é unha boa alternativa 
para refrescar os procesos de ensinanza. 

• Optimizar a xestión do tempo. A satisfacción dun empregado e 
proporcional coa efectividade ca que realiza as suas tarefas. 

• Motivar os teus empregados. É moito mais rentable que xestionar
baixas; dende bonos económicos ata días libres, pasando pola 
flexibilización do horario, beneficios por pertenza ou polo logro de 
obxetivos. 


