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Context 

La desorganització horària a Catalunya és el resultat de la superposició dels vells horaris 
fabrils, alterats per les transformacions patides pel model de creixement econòmic durant els 
anys del “desarrollismo” franquista i pel més recent impacte de les demandes pròpies dels 
anys de creixement del sector dels serveis. Cal afegir-hi, també, la persistència d’una cultura 
presencialista en el treball i la poca flexibilitat pactada dels models laborals. Aquesta situació 
deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial; en l’augment 
de riscos psicosocials per als treballadors; en la persistència de la desigualtat per sexes en 
les condicions de treball; en problemes de salut derivats de la manca de descans en adults 
i infants; en baixos rendiments educatius; en la manca de temps familiar i personal per al 
lleure, la cultura o l’activisme social, i en una disminució del benestar de la societat en 
general. 

L’aposta per la reforma horària en el teixit productiu s’ha de fonamentar en el principi de 
promoció de la salut de les persones treballadores per aconseguir el respecte dels ritmes 
circadiaris pel que fa a temps d’activitat, d’àpats i de descans (horaris saludables). També, 
la compactació de la jornada i la introducció d’horaris flexibles, allà on el sector i el lloc 
de treball ho permetin, per tal de facilitar la compatibilització dels diferents usos del temps. 
Per últim, cal impulsar mesures encaminades a evitar el presencialisme i a millorar la 
organització del temps dels equips de treball per tal d’aconseguir organitzacions més 
eficients i productives. 

Si ens centrem en el treball per torns, tant per als torns rotatius com per la nocturnitat, i en 
concret, en l’àmbit industrial, l’actual organització horària i de distribució dels descansos 
i els àpats planteja uns reptes que cal entomar per tal de millorar la salut de les persones 
treballadores i la competitivitat de les empreses. En especial, el torn de nit suposa un elevat 
risc de pèrdua de la salut de les persones treballadores, en especial en l’última etapa de la 
vida laboral (a partir dels 50 anys).  

La reforma horària en l’àmbit industrial busca la millora de la capacitat per conciliar de les 
persones, el compromís de la plantilla i el clima laboral, reduir els accidents laborals, ajudar 
a retenir el talent i a millorar la qualitat dels processos i productes, entre d’altres. Els beneficis 
d’implantar mesures d’aquest tipus justifiquen canvis i ajustos en l’organització del temps en 
general, i en els torns, en particular. 
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L’eina de diagnòstic INDTime 

L’eina de diagnòstic INDTime és el resultat d’un projecte centrat en la reforma horària en 
l’àmbit industrial. Es tracta d’un projecte pioner en l’estat espanyol, que té com objectiu 
proposar alternatives més saludables, eficients i flexibles a l’actual organització del temps i 
dels torns a les indústries. 

Està dividida en tres apartats: cultura organitzacional, jornada diürna i jornada a torns i de 
nit, amb propostes que provenen de 3 eixos, principalment: compatibilització dels 
diferents usos del temps; eficiència i productivitat; salut. Els ítems relatius a la cultura 
organitzacional i la jornada diürna són fruit dels anys de treball de la Iniciativa per a la 
Reforma Horària en el teixit productiu, i en concret, a les proves pilot del 2015, on va 
participar en primera persona AEBALL/UPMBALL, i d’on va sorgir l’Inventari per a la 
Reforma Horària.  

Les mesures proposades per a la jornada a torns i de nit són l’objecte d’aquest projecte, i 
són el resultat final, d’una banda, de les aportacions de persones expertes en diferents 
àmbits (ritmes circadiaris, medicina de la son, organització del temps de treball, prevenció 
de riscos laborals...) i, de l’altra, de les empreses participants en el projecte, que han 
contribuït a la validesa i aplicabilitat de l’eina. Es beneficien també de descobriments recents 
en el camp de la cronobiologia i la medicina del son, que fan que algunes d’aquestes 
pràctiques siguin completament pioneres en l’àmbit industrial. 

Aquestes propostes pretenen ser un punt de partida per les empreses, de forma que es 
tracta d’un llistat de possibles bones pràctiques que ajudin a les organitzacions a 
reflexionar i repensar la seva actual organització del temps. Dona pistes i oportunitats de 
millora i, en definitiva, mesures concretes per implementar, sempre tenint en compte la 
realitat i el moment de cada empresa. En cap cas pretén fiscalitzar l’organització i gestió del 
temps de les empreses ni proposar un model rígid i tancat amb procediments o protocols, 
com seria el cas d’una certificació. És una proposta oberta, flexible i realista per tal que les 
organitzacions millorin la seva competitivitat i, també, la salut i la qualitat de vida dels seus 
equips. 
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Com utilitzar l’eina 

L’actual eina de diagnòstic està pensada com a suport a la discussió sobre l’organització 
del temps en qualsevol tipus d’empresa, independentment de la seva mida o activitat 
econòmica, que treballi a torns (inclou també propostes per al torn de nit), amb 
l’acompanyament d’una persona experta. 

Per a cada mesura proposada, es convida a portar a terme una reflexió, responent a la 
pregunta: Està aquesta mesura implementada en l’empresa? En verd, s’indica les 
opcions on és factible aplicar canvis i millores en l’organització: 

1) Sí, està implementada. En aquest cas, es tracta de plantejar si és possible i realista
millorar-la, en funció de les característiques i moment de l’empresa (per exemple,
ampliant el nombre de persones treballadores que se’n beneficien de la mesura):

a. Sí està implementada al 100% o no es realista ni adequat millorar-la.
b. Sí està implementada i és realista i adequat millorar-la.

2) No, no està implementada. En aquest cas, cal preguntar-se si és viable la seva
aplicació, de nou, en funció de les característiques i moment de l’empresa (per
exemple, segons la mida de l’organització, pot no ser possible implementar
períodes de mobilitat funcional per a les persones treballadores):

a. No està implementada i no és realista ni adequat fer-ho.
b. No està implementada i és realista i adequat fer-ho.

Si l’organització compta amb diferents grups de persones treballadores amb realitats 
horàries molt diferents, es recomana fer l’anàlisi de manera separada per a cada grup 
de persones treballadores. 

En base a les conclusions d’aquesta reflexió, es pot arribar a un llistat d’actuacions i 
canvis possibles en la gestió del temps de l’organització, que caldrà prioritzar i 
implementar.  

Es recomana portar a terme un pla d’acció, amb terminis, persones responsables i 
recursos necessaris, amb un suport expert per identificar correctament potencials canvis 
i millores, i ajudar a prioritzar aquelles que suposen un major impacte en la salut, 
eficiència i igualtat de les persones treballadores. 
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CULTURA ORGANITZATIVA 
1. En relació a una nova cultura del temps i a models de gestió del temps més eficients i

sistemes de treball orientats a la racionalització: 
La cultura organitzativa inclou valors que fan referència a la productivitat, la sostenibilitat o 
l’organització del temps. 
Els objectius anuals inclouen estratègies relacionades amb l’eficiència o l’optimització del 
temps. 
Es promou una cultura de reunions operatives i efectives, de forma que tenen una durada no 
superior a una hora, amb ordre del dia, puntual tant en l’inici com en la finalització. 
Es realitzen reunions i trobades amb videoconferència per estalviar temps i desplaçaments. 
Es realitza un seguiment i valoració dels objectius individuals i d’equip en base a indicadors 
realistes i observables, per tal d’evitar el presencialisme. 
Es porta a terme un seguiment periòdic (durant tot l’any) del rendiment de les persones 
treballadores. 
Hi ha un sistema eficaç i eficient de comunicació interna que arriba, en diferents formats, a 
totes les persones de l’organització. 
Disposa d’un segell de qualitat, un sistema de gestió o procediments i protocols per a 
optimitzar els processos de treball. 
Existeixen quadres de control per tal d’optimitzar l’organització i els processos de treball 
interns. 
S’utilitzen aplicacions i programari específic per tal de millorar l’organització i la gestió del 
temps de les persones treballadores. 
Es porta a terme accions formatives a les persones treballadores per a una millor gestió del 
temps.   
S’organitzen accions formatives als responsables per a una millor organització, planificació i 
gestió del temps. 
2. En relació als canvis provocats per la crisi sanitària per la Covid-19:
Per les persones treballadores que han passat a teletreballar, se’ls ha permès flexibilitzar 
horaris per adaptar-se a aquesta nova situació. 
S’assegura que la persona disposi dels mitjans per poder treballar a distància (ordinador, 
aplicacions, wifi, cadira ergonòmica...). 
S’han implementat mesures de desconnexió digital (prohibint la comunicació fora de l’horari 
laboral) per a regular les interaccions de les persones treballadores des de casa. 
S’han implementat mesures de formació per adaptar-se al teletreball. 
S’han afegit canvis en la distribució del temps de treball per adaptar-lo a possibles baixes de 
personal per la Covid-19. 

JORNADA DIÜRNA 
3. En relació a la compatibilització dels usos del temps i la flexibilitat horària:
S’aplica mesures de flexibilitat horària que donin resposta a les necessitats personals, 
familiars i vitals de l’equip (en l’inici i final de la jornada, així com en temps de l’àpat). 
Es dóna l’oportunitat de portar a terme teletreball sempre que les funcions del lloc així ho 
permetin. 
S’avança l’hora de finalització de la jornada (també d’atenció al públic) gràcies a la 
compactació de la jornada i/o la flexibilització horària. 
Es treballa amb el concepte de jornada anual (bosses horàries i anualització de l’horari i el 
calendari laboral). 
En cas de pics de feina que es poden anticipar, planificar la sobrecàrrega de treball amb la 
màxima antelació possible i assegurant la distribució equitativa de treball entre l’equip, 
contractant personal addicional, per exemple. 
En el cas de pics de feina no previstos, establir mecanismes de compensació que assegurin 
el descans adequat de les persones treballadores que es vegin afectades. 
Es dóna la possibilitat de distribuir-se el temps de vacances de forma flexible durant l’any, 
tenint en compte les necessitats de l’equip i de l’organització. 
Es permet disposar d’hores de lliure disposició. 
S’ha instaurat una hora límit per al tancament del centre de treball, o una mesura de “llums 
apagades”, sempre que sigui possible.  
4. En relació a la salut:
S’ha incentivat i s’ha ofert la possibilitat de dinar en una franja horària saludable, 
aproximadament entre les 13:00 h i les 14:00 h. 
Es disposa d’un office equipat (amb nevera, microones...). 
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S’han impulsat acords amb serveis de restauració en l’entorn immediat de menjar per 
emportar (aplicació de descomptes, portar l’àpat al centre de treball...). 
Es promou l’alimentació saludable a l’empresa mitjançant màquines de vending amb fruites, 
bols de fruits secs als espais de reunió i office, etc. 
Es porta a terme accions de sensibilització sobre els beneficis d’una nova cultura del temps, 
alineada amb els principis de la reforma horària. 
Es porta a terme accions de sensibilització sobre la necessitat d’hàbits saludables i de millora 
de la qualitat de vida (quant a les hores i qualitat de la son, temps dels àpats, activitat física, 
dieta equilibrada, etc.). 

JORNADA A TORNS I DE NIT 
5. En relació a mesures per compatibilitzar els diferents usos del temps:
Existeix una persona treballadora de referència que coordina i gestiona els possibles canvis 
en l’entrada i sortida dels torns per donar resposta a les necessitats personals i familiars de 
l’equip. 
S’adapten els torns a les necessitats de les persones treballadores, en la mesura del 
possible, gràcies, per exemple, a contractacions extraordinàries, per així cobrir necessitats 
personals i familiars. 
Es facilita el calendari de treball amb suficient temps d’antelació (1 any) per facilitar la 
compatibilització dels usos del temps de les persones treballadores. 
Es facilita la jornada irregular per a les persones que tenen custòdia compartida d’infants, 
facilitant la conciliació. 
S’impulsa la polivalència i la mobilitat funcional per tal de donar resposta a les necessitats de 
compatibilització dels usos del temps de les persones treballadores (respectant sempre una 
rotació de torns saludable, com es defineix en el punt 6). 
Es dóna la possibilitat de distribuir-se el temps de vacances de forma flexible durant l’any, 
tenint en compte les necessitats de l’equip i de l’organització. 
Es permet disposar d’hores de lliure disposició. 
6. En relació a l’organització dels torns:
En el cas dels torns fixes, es té en compte les preferències o necessitats de cada persona 
per assignar el torn i es revisa periòdicament (en funció de càrregues familiars, salut, edat, 
nombre d’anys que s’ha treballat de nit...). 
Per a les persones que treballen de nit, es porta a terme períodes (6 mesos, per exemple) 
de mobilitat en un altre lloc de treball de l’empresa, per poder promocionar-les quan tenen 
una determinada edat (de forma aproximada, 50 anys) i abandonar aquest torn. 
S’aplica un sistema de torns rotatius que respecta, en la mesura del possible, els ritmes 
circadiaris, de forma que en una setmana no es treballa més de 3 nits seguides i es 
disposa de, com a mínim, 2 dies festius a posteriori. 
Per als torns rotatius, es té en compte la seqüència dels torns més saludable (cap endavant, 
matí-tarda-nit). 
S’organitzen els descansos i els àpats per tal d’aprofitar les franges horàries quan la 
persona és menys productiva i comet més errors (de 8 a 10 h pel torn de matí, de 14 a 16 h 
pel torn de tarda i de 2 a 4 h pel torn de nit). 
S’estableix diferent durada dels torns, de forma que s’escurça el torn de nit i es compensen 
les hores treballades en cas dels torns rotatius o es fan contractes de diferent durada (evitant 
sempre els torns de més de 9 hores). 
S’endarrereix 1 hora l’entrada per a tots els torns, de forma que el torn de matí comença a 
les 7 h, enlloc de les 6 h (tenint en compte que els àpats estan integrats en els torns). 
7. En relació als àpats:
Es permet dinar i/o sopar en una franja horària saludable (aproximadament, a les 13 h pel 
dinar i a les 20 h pel sopar) per als torns de matí i tarda (dintre del temps dels torns de treball). 
Es permet esmorzar (un àpat lleuger) en una franja horària saludable per al torn de nit (de 2 
a 4 h), de forma que la persona vagi a dormir amb la digestió feta. 
8. Quant a la implementació de mesures:
Es porta a terme informació i formació a comandaments i persones treballadores al voltant 
d’hàbits saludables, també en relació als horaris (àpats, exercici, son...). 
Es fa una anàlisi de la qualitat del son de les persones treballadores (amb instruments 
objectius i de validesa contrastada) per tenir-ho en compte en l’assignació del torn (per 
exemple, s’inclou en la revisió anual). 
S’impulsa una prova pilot, fent un estudi comparatiu en relació a la qualitat del son (2 
mesos) en els equips on s’han introduït millores en relació a l’organització dels torns. 
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Posteriorment a la comparativa en relació al son, s’impulsa una prova pilot analitzant la 
salut en general -anàlisis, pes...- (6 mesos) en els equips on s’han introduït millores en 
relació a l’organització dels torns. 
Es porta a terme un estudi comparatiu en relació a la productivitat en els equips on s’han 
introduït millores en relació a l’organització dels torns. 
Es porta a terme un estudi comparatiu en relació a la qualitat i els errors comesos en els 
equips on s’han introduït millores en relació a l’organització dels torns. 




