
 

 

Criteris i elements per a l’ordenació flexible del temps de treball 
i la seva concreció a l’empresa 
 
1.- La negociació col·lectiva ha de regular l’organització flexible del temps 
de treball en relació amb les necessitats de l’activitat empresarial, 
especialment, en cicles de diferent intensitat de l’activitat i fluctuacions en 
la demanda. 

2.- Els Convenis Col·lectius han d’establir el còmput anual de la jornada i la 
seva distribució irregular a l’efecte de contribuir a racionalitzar la gestió 
del temps de treball, així com, la flexibilitat del temps de treball, millorant 
l’eficiència en l’activitat productiva i en la prestació de serveis, i 
incrementant la productivitat del treball. 
3.- Els Convenis Col·lectius sectorials i d’empresa poden establir les regles 
generals de la flexibilitat del temps de treball: distribució irregular de la 
jornada, borses d’hores anuals, determinació del màxim d’hores flexibles, 
regles de compensació, períodes de reorganització del temps de treball 
(setmanes, trimestres, semestres, organització del temps més enllà de 
l’any natural, etc.), jornada mínima i màxima diària, i la seva relació amb 
les hores extraordinàries. 
4.- En el cas dels convenis sectorials, atesa la diversitat de situacions a les 
empreses, és convenient que, tot respectant les regles generals del 
conveni sectorial, es produeixi una adaptació negociada en l’àmbit de les 
mateixes, amb participació dels representants legals dels treballadors, que 
concreti la programació de la jornada irregular i el seu calendari, així com, 
establir els mecanismes per aplicar modificacions en el seu 
desenvolupament. 
5.- La flexibilitat del temps de treball ha d’anar acompanyada de garanties 
i de seguretat per a les persones treballadores, per tal de millorar la seva 
capacitat d’autogestió del temps de treball i de conciliació amb la vida 
personal i familiar. Els Convenis Col·lectius poden regular: el coneixement 
previ dels canvis en els calendaris de treball, els preavisos amb suficient 
antelació davant els canvis de duració de la jornada, l’establiment de 
sistemes de permuta entre persones treballadores en canvis d’horaris i de 
torns preexistents, amb principis de voluntarietat i en funció de l’activitat 
econòmica del conveni col·lectiu, i podran establir també criteris de 
voluntarietat davant de torns de nova creació. 
 
 



 
6.- Els convenis col·lectius facilitaran que les empreses puguin distribuir 
irregularment la jornada anual ordinària, en els percentatges que es 
considerin necessaris, podent afectar a la jornada màxima setmanal o 
mensual i als horaris diaris, sense perjudici del respecte als límits que 
preveu l'Estatut dels Treballadors. 
Per potenciar la distribució irregular del temps de treball es permet 
regularitzar els excessos o defectes de jornada derivats de la distribució 
irregular més enllà de l’any en curs. És per això que es recomana que els 
Convenis Col·lectius regulin la compensació de les diferències per excés o 
per defecte, entre la jornada realitzada i la durada màxima de la jornada 
ordinària de treball legal o pactada. En defecte de pacte, les diferències 
derivades de la distribució irregular de la jornada hauran de quedar 
compensades en el període que es determini. 
7.- D’altra banda, els convenis col·lectius possibilitaran una borsa d'hores 
a l'any, en què es pot alterar la distribució prevista en el calendari anual, i 
fixaran els criteris i procediments per a l'aplicació d'aquesta borsa 
d'hores. 
8.- Les parts signants del present AIC som conscients de la importància de 
la regulació en la negociació col·lectiva de l’organització flexible del temps 
de treball, com una alternativa per poder assolir acords de flexibilitat tot 
considerant la diversitat de les necessitats objectives de les activitats 
econòmiques i les realitats d’organització del treball divers que existeixen 
en els diferents sectors econòmics i empresarials. 
El nostre objectiu comú és que tots els convenis col·lectius realitzin una 
regulació negociada de la flexibilitat del temps de treball, adaptada a la 
seva específica realitat i de conformitat amb les orientacions del propi 
AIC. 
Per tot això, per als supòsits de convenis col·lectius en els que no existeixi 
encara regulació convencional de la flexibilitat negociada del temps de 
treball, s’insta a que s’utilitzi el TLC, per trobar una solució en aquesta 
matèria. 
9.- En matèria de conciliació de la vida laboral i personal, és positiu que 
els Convenis Col·lectius en relació a la flexibilitat de la jornada establiran 
la consideració de les diverses situacions personals (persones dependents, 
 


