
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Dijous, 14 de setembre 

 
9.30 h Inauguració de la 26a Escola 
d’Estiu de CCOO de Catalunya 
 
- Núria Marín i Martínez, Alcaldessa de 
l’Hospitalet de Llobregat 

- Ascensión Romero, Coordinadora de 
CCOO de l’Hospitalet de Llobregat 

- Javier Pacheco, Secretari general de 
CCOO de Catalunya 

 
10.00 h Conferència inaugural: “Els usos 
dels temps” 
 
Sara Moreno, Sociòloga i professora de la 
UAB   
 
Presenta:  
Enrique Rodríguez, Secretari general de 
CCOO Vallès Occidental - Catalunya 
Central 
 
Pausa – cafè 
 
11.30 h Temps social i temps de ciutat 
 
Tona Calvo, Directora dels usos dels temps 
de l’Ajuntament de Barcelona del 2009-
2016  
 
Presenta i modera: 
Cristina Rodríguez, Secretaria general de 
CCOO Terres de Lleida 
 
13.30 h Dinar 
 
15.00 h Temps de l’organització 
 
Tallers. Eficàcia i eficiència en l’ ús del 
temps a l’organització (noves formes de 
treball, us de les hores sindicals, gestió del 
temps, reunions, militància, renovació...)   
 

17.00 h Temps i la negociació col·lectiva 
 
Esther Sánchez, Doctora em Dret i màster 
en Dret del Treball 
 
Presenta i modera: 
Luis Jiménez, Secretari general de Serveis 
de CCOO de Catalunya 
 
 
 
Divendres, 15 de setembre 

 
9.00 h La disponibilitat. Temps de treball 
i temps de vida 
 
Ignacio Muro, Economista del colectivo 
Economistas Frente a la Crisis 
 
Presenta i modera: 
Aurora Huerga, Secretària general de 
Construcció i serveis de CCOO de 
Catalunya 
 
Pausa – cafè  
 
11.00 h La disputa del temps  
 
Taller. Elaboració de propostes sindicals en 
relació al temps de vida i treball ( jornada    
laboral, organització del treball, temps 
parcial, hores extraordinàries...) 
 
13.00 h Presentacions en plenari dels 
tallers 
 
13.30 h Conclusions de l’Escola d’Estiu 
Alba García 
Secretària de Dones, Diversitats i 
Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya 
 
13.45 h Clausura de l’Escola d’Estiu 
Montse Ros 
Secretària Portaveu, Organització i 

Comunicació de CCOO de Catalunya 
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https://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&cluster=18082070578249172324&btnI=1&hl=es
https://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&cluster=18082070578249172324&btnI=1&hl=es
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http://economistasfrentealac.apps-1and1.net/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio
https://imuro.wordpress.com/wp-admin/edit.php?category_name=-ARTICULOS-EN-PRENSA
https://imuro.wordpress.com/wp-admin/edit.php?category_name=-ARTICULOS-EN-PRENSA
http://www.bez.es/
http://www.2ip.es/
http://poli-tic.net/
http://www.efe.com/
http://economistasfrentealacrisis.com/envejecimiento-y-robotizacion-empujan-a-un-nuevo-contrato-social/
http://economistasfrentealacrisis.com/envejecimiento-y-robotizacion-empujan-a-un-nuevo-contrato-social/
http://economistasfrentealacrisis.com/envejecimiento-y-robotizacion-empujan-a-un-nuevo-contrato-social/
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http://economistasfrentealacrisis.com/cambios-demograficos-y-modelos-productivos/
http://economistasfrentealacrisis.com/cambios-demograficos-y-modelos-productivos/
http://economistasfrentealacrisis.com/cambios-demograficos-y-modelos-productivos/
http://economistasfrentealacrisis.com/el-agotamiento-de-la-ciudad-neoliberal/
http://economistasfrentealacrisis.com/el-agotamiento-de-la-ciudad-neoliberal/
http://economistasfrentealacrisis.com/el-agotamiento-de-la-ciudad-neoliberal/
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ACORD D’IMPULS LABORAL DE LA REFORMA HORÀRIA.  
10 OBJECTIUS PER A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA  

 
 

El Consell de Relacions Laborals és el resultat de l’esforç i la voluntat de l’Administració de la 

Generalitat i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya de 

crear un fòrum estable de diàleg i concertació social i de participació institucional en matèria 

de relacions laborals a Catalunya.  

 

Des de la seva creació, l’any 2007, l’esforç de totes les parts ha permès avançar de forma 

conjunta en la construcció d’un marc propi de relacions laborals a Catalunya, necessari per a la 

millora de l’entramat productiu i social, per a la competitivitat i productivitat de les nostres 

empreses i per aconseguir una ocupació de qualitat i millores de les condicions de treball. 

 

L’any 2010, atès que la societat en el seu conjunt evidenciava la necessitat d’una nova 

organització del temps de les persones i, en particular, del temps de treball remunerat, el 

Consell de Relacions Laborals va publicar les Recomanacions per a la negociació col·lectiva en 

matèria de gestió del temps de les persones treballadores, atesa la tasca decisiva que la 

negociació col·lectiva pot desenvolupar per garantir una gestió més flexible i racional del 

temps. 

 

En el pròleg d’aquestes Recomanacions ja s’indicava la necessitat de racionalització dels 

horaris, no només laborals sinó també socials, cosa que feia imprescindible l’acció coordinada 

de tots els poders públics i de la ciutadania.  

 

L’any 2014 neix de la societat civil la Iniciativa per a la reforma horària - Ara és l’hora com una 

plataforma per tal d’introduir el debat sobre la necessitat d’una nova reorganització dels 

horaris en tots els àmbits de la nostra societat.  

 

En aquest context, la Resolució 202/X del Parlament de Catalunya insta el Govern de la 

Generalitat a encarregar al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per mitjà del 

Consell de Relacions Laborals, un informe sobre les mesures que s’han d’adoptar en l’àmbit 

laboral, de l’economia i de la societat, per a una racionalització dels horaris que contribueixi a 

la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones, i especialment a afavorir la 

igualtat entre homes i dones.  Aquest informe, La gestió del temps de treball remunerat en el 

context de la reforma horària, va finalitzar el juliol de 2015. 

 

Per la seva banda, l’Acord interprofessional de Catalunya 2015-2017 remarca, en el capítol 2 

del títol VII, la importància de la gestió racional i flexible del temps de treball remunerat i que 

aquesta vagi acompanyada de garanties i seguretat per a les persones treballadores. 

 

 

http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/arxius/recomanacionsnctemps.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/arxius/recomanacionsnctemps.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_13493739_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_13493739_1.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7112/1491173.pdf


 
 
 

 

 
Enguany, aquest 2016, en el marc del tercer i darrer dels plans de treball que configuren la 

Iniciativa per a la reforma horària per al període 2014-2016, des del Consell de Relacions 

Laborals es planteja un decidit impuls a la introducció de mesures sobre temps de treball  

remunerat a la negociació col·lectiva i s’insta les parts negociadores a: 

 

 

1. Promoure la inclusió de clàusules sobre temps de treball remunerat als convenis 

col·lectius, acords o pactes en els àmbits públic i privat amb la finalitat de possibilitar 

la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i buscar l’equilibri entre les 

necessitats de les empreses i les persones treballadores. Per a la inclusió d’aquestes 

clàusules, es promou la utilització de les Recomanacions per a la negociació col·lectiva 

en matèria de gestió del temps de les persones treballadores. De manera resumida, 

aquestes recomanacions són: 

 

 Reduir les hores extraordinàries i les prolongacions de jornades no pactades. 

 Compensar les prolongacions de jornada i hores extraordinàries per temps de 

descans amb possibilitat de compactació de jornades completes i quantia de 

l’equivalència del temps de prolongació amb el temps de descans. 

 Crear sistemes de control personal del temps transparents i dels comptes del 

temps. Pel que fa als comptes del temps, seria bo prioritzar els de caràcter anual o 

plurianual, atès que incorporen una visió longitudinal de la trajectòria professional 

de les persones treballadores. 

 Tenir en compte els calendaris anuals d’empresa com un instrument important i 

complementari als sistemes de flexibilitat en les organitzacions. Els convenis 

col·lectius han de tenir la previsió de la seva negociació amb la representació legal 

de les persones treballadores, amb programacions anuals de previsió i 

renegociació amb la representació legal de les persones treballadores dels canvis, 

quan sigui objectivament necessari. 

 Apostar, sempre que sigui possible, per una flexibilitat horària, negociada amb la 

representació legal de les persones treballadores, d’entrada i de sortida 

compensable en la setmana o fins i tot en un període més llarg. 

 Cercar el reconeixement de dies o d’hores d’assumptes propis a exercir en un 

determinat període de temps i el preavís, amb caràcter general, a l’empresa amb 

prou antelació. 

 Plantejar polítiques de compactació en jornades senceres de la flexibilitat horària, 

així com de les hores lliures de disposició. 

 Concebre la distribució irregular de la jornada en interès de l’empresa com un 

instrument per racionalitzar el temps de treball remunerat i adaptar-lo millor a les 

exigències productives del mercat de tal manera que es millori la productivitat i la 

situació competitiva de l’empresa. Ara bé, aquesta distribució irregular s’ha de fer 

tenint en compte les necessitats de conciliació de la vida personal, familiar, 

formativa i laboral de tal manera que s’han de fixar les garanties necessàries per 

tal de possibilitar la conciliació. 



 
 
 

 Concretar el que comporta el dret a l’adaptació i distribució de la jornada de 

treball que estableix l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors. 

 Incorporar en el concepte de conciliació i consegüentment en les mesures 

derivades d’aquesta no solament la cura dels fills i filles, sinó també la cura de les 

persones en situació de dependència en un sentit més ampli: vellesa, discapacitat, 

etc. 

 Impulsar, pel que fa al treball a torns, mesures com la rotació de llocs de treball i la 

polivalència funcional del personal, ja que podrien ser factors que facilitessin la 

implantació d’una certa flexibilitat en el temps de treball. 

 Preveure una anàlisi periòdica, entre la representació de l’empresa i la 

representació legal de les persones treballadores, del funcionament del sistema 

d’organització flexible, de les prolongacions de jornada i hores extraordinàries, així 

com de les possibles noves necessitats sobrevingudes per a l’activitat empresarial, 

amb la finalitat d’adoptar millors solucions negociades i de mesurar la seva relació 

amb l’ocupació i les problemàtiques de mobilitat sostenible als centres de treball. 

 Incorporar la possibilitat de recórrer al teletreball parcial. No hauria de repercutir 

ni en el nivell retributiu, ni en la carrera professional a l’empresa, ni en el volum 

d’hores treballades. A més cal tenir molt present els riscos laborals vinculats a 

aquesta pràctica. 

 

2. Preveure des de la negociació col·lectiva la regulació de les borses horàries per tal que, 

d’una banda, permetin a les empreses donar resposta a les necessitats productives i, 

de l’altra, permetin a les persones treballadores poder utilitzar-les al servei de la 

conciliació de la seva vida personal, familiar i formativa. 

 

3. Posar l’accent (en les mesures de gestió flexible del temps de treball remunerat que 

s’introdueixen en la negociació col·lectiva) en la distribució de la jornada, i no només 

en la dimensió quantitativa de la jornada, si bé és convenient que qualsevol reducció 

de la jornada efectiva de treball remunerat es realitzi de manera negociada per tal de 

garantir la seva viabilitat i la reordenació efectiva dels temps de treball. 

 

4. Afavorir la jornada continuada, i en tot cas la reducció de la pausa per dinar, allà on el 

sector i el lloc de treball ho permetin. 

 

5. Establir i regular des de la negociació col·lectiva espais d’interlocució en matèries 

relacionades amb la mobilitat dels treballadors i treballadores en l’accés a la feina, 

amb l’objectiu de reduir els temps de desplaçament. L’acord per a la posada en marxa 

de plans de desplaçaments sostenibles i segurs és una bona eina que, a més, permetria 

assolir millores respecte d’altres problemàtiques (sinistralitat, qualitat ambiental, canvi 

climàtic, reducció de costos, etc.). 

 

6. Promoure en les organitzacions multicentres, de forma negociada i d’acord amb les 

especificitats de cada empresa, polítiques que possibilitin l’adscripció de les persones 

treballadores als centres de treball més pròxims als seus domicilis. 

 



 
 
 

7. Incorporar la perspectiva per a supòsits excepcionals de la diversitat en la gestió del 

temps de treball remunerat, sense que s’alteri el caràcter genèric de la regulació de les 

condicions de treball. 

 

8. Incorporar els aspectes relacionats amb la gestió de la jornada laboral dins dels plans i 

les mesures d’igualtat. 
 

9. Impulsar les propostes de la Iniciativa de la reforma horària que permetin l’adaptació 

als ritmes circadiaris, amb l’objectiu de cercar cotes de salut més altes: 

 

 Incentivar un horari saludable dels àpats de manera que l’hora de dinar i la de 

sopar es produeixin, sempre que sigui possible, en la franja de les 12 a les 14 hores 

i en la de les 19 a les 21 hores respectivament. 

 A les jornades continuades ampliar al màxim possible el ventall d’hores en les 

quals es pugui realitzar la pausa a fi d’afavorir que les persones treballadores que 

així ho desitgin puguin dinar entre les 12 i les 14 hores o sopar entre les 19 i les 21 

hores, segons si l’horari és de matí o tarda. 

 Adequar els espais als centres de treball per tal que es pugui portar a terme 

aquesta mesura i el consegüent canvi d’hàbits, sempre que les característiques de 

l’empresa ho permetin. 

 

10. Incorporar les mesures consensuades en l’àmbit de l’empresa (calendari laboral, plans 

d’igualtat, implementació de millores en relació amb riscos psicosocials, etc.) al 

conveni col·lectiu. 

 

22 de setembre de 2016 



 

 



 

 



 

 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/TiempoTrabajo.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=2963
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NBdd_ShwDocumento?cod_primaria=1185&cod_documento=2963
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_544138/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_544138/lang--en/index.htm
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2016/guia_jornada_laboral_dones.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Estudios/PARA_WEB_CCNCC_EL_PRINCIPIO_DE_IGUALDAD_EN_LA_NC.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Estudios/PARA_WEB_CCNCC_EL_PRINCIPIO_DE_IGUALDAD_EN_LA_NC.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-madrid/documents/article/wcms_548599.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-madrid/documents/article/wcms_548599.pdf


 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-madrid/documents/article/wcms_548571.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-madrid/documents/article/wcms_548571.pdf
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/16554
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/16558
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/16570
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/reforma_horaria/pacte_reforma_horaria.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/reforma_horaria/pacte_reforma_horaria.pdf

