
MOCIÓ PER A PROMOCIÓ DE LA REFORMA HORÀRIA

La  Iniciatia  per  a  la  Reforma Horària  es  ia  presentar  el  29  de  gener  de  2014  a
Barcelona i es ia constttir en tna associació formada per tna qtinzena d’experts amb
l’objectt de fonamentar sensibilitzar i dissenyar el procés cap a la reforma horària.a El
18 de març de 2014 el Goiern de la Generalitat de Cataltnya manifesta el set stport
instttcional a traiés d’tn Acord de goiern.a

L’objectt principal és el de generalitzar tna jornada laboral més compacta i fexible
qte  permet acotar  el  temps  destnat  a  la  feina  i  n’alliberi  per  a  tsos  personals
familiars i socials.a  Cal en defnitia passar d’tns horaris propis de l’era indtstrial a tns
qte s’adaptn a les necessitats de la noia societat del coneixement i del constm amb
més complexitat social i atgment progressit de les desigtaltats.a Els tres grans reptes
qte ian associats a aqtesta iniciatia i als objectts esmentats són rectperar les dtes
hores de desfasament horari en relació a la resta del món imptlsar tna noia ctlttra
del temps i rectperar el fts horari GMT en el marc d’tna reordenació global etropea.a
Els esttdis ens diten qte aqtesta reforma és bona per la saltt pel rendiment escolar i
laboral i també és molt positia de cares a gatdir de més temps de lletre qte es pot
dedicar a la partcipació polítca i cíiica en la comtnitat.a

Stperat el debat de la conieniència l’objectt passa a ser el debat de la iiabilitat per
transitar cap al retorn de Cataltnya als horaris anteriors al franqtisme adaptats a la
noia realitat social econòmica i ctlttral.a Els agents qte poden fer possible aqtesta
reforma se sitten principalment en l’acció sobre els horaris laborals però també en els
escolars els comercials els ctlttrals els esportts els teleiisits i els associatts així
com en les infraestrtcttres públiqtes i priiades qte els ptgtin permetre.a

A gairebé tota Etropa l’horari laboral és de 8-9 h.a a 17-18 h.a parant tn màxim d’tna
hora per dinar a meitat de la jornada.a A l’estat espanyol –i per tant a Cataltnya- però
és habittal qte la població treballadora s’attri dtes hores per dinar -a l’àmbit escolar
poden ser tres- i qte la jornada laboral s’allargti fns a les 19 h.a o les 20 h.a del iespre
o més enllà.a Aqtesta jornada poc compactada proioca sopar a partr de les 21 h.a en el
millor dels casos difctlta el temps de ctra d’infants i gent gran afebleix la partcipació
cíiica i  comtnitària  impossibilita el  constm i  gatdi  de la ctlttra i  per descomptat
baixa l’efciència de les organitzacions.a El prime tme teleiisit s’acomoda a horaris qte
fan redtir les hores de son.a En defnitia se solapa el temps personal i el temps de
descans.a A més aqtesta organització del temps de iida qtotdiana no té l’origen en el
clima tn mite qte es desmtnta tot sol comproiant qte a Porttgal Marroc Itàlia o
Grècia se sopa a les 19-20 h.a del iespre.a

Per  altra banda  a  Etropa fa  algtnes dècades qte ia començar  la  stbstttció dels
horaris nasctts amb l’era indtstrial per tns altres d’adaptats i fexibles a les necessitats
d’igtaltat prodtctiitat i partcipació de la cittadania.a Diiersos esttdis de la Ftndació
Etropea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Etrofotnd) amb dades



d’Etrostat  mostren qte estan aiançant en el bon camí tot i qte hi ha diferències
entre estats segons els models adoptats.a 

En la forma en qtè està organitzada la nostra societat  el  temps esdeié tn factor
sistèmic  dins  del  model  social.a  Cal  cercar  mestres  legislaties  i  de  promoció  i
sensibilització qte abordin el canii a tres niiells: a niiell macro (de la societat) a niiell
meso (de les organitzacions empreses i instttcions qte la componen) i a niiell micro
(de les persones).a 

Atès qte l’Associació Catalana de Mtnicipis i la Federació de Mtnicipis de Cataltnya
insten al món local a reformar els sets horaris en la línia d’aconsegtir els tres reptes
abans esmentats.a

Atès qte el  18 de gener de 2017 neix la Xarxa de Cittats i  Pobles per la Reforma
Horària en tant qte els mtnicipis són clats en l’imptls de pactes del temps locals.a 

Atès qte el 17 de jtliol 2017 el MH President Carles Ptigdemont proposa la signattra
del  Pacte  per  a  la  Reforma  Horària  a  instttcions  actors  i  cittadania  en  tn  acte
solemne  al  Saló  Sant  Jordi  del  Palat  de  la  Generalitat  on  110  instttcions  i
organitzacions promotores es comprometen a caminar cap a l’Objectt 2025i.a

Atès  qte Ajtntaments  com el  d’Espltgtes  han iniciat  amb gran  èxit  la  creació del
registre de la Xarxa d'Empreses Enttats i Comerços per a la Reforma Horàriaii.a

Atès qte grans mtnicipis com Barcelona Girona Terrassa o el mateix Espltgtes han
adoptat la iniciatia de la Setmana dels Horarisiii com a tna oporttnitat excepcional per
presentar els reptes del país qtant a la transformació de l’organització del temps de
iida qtotdiana.a 

Atès  qte  ja  hi  ha  comerços  a  Vic  qte  han  decidit  restringir  el  sets  horaris  amb
l’objectt d’aconsegtir tna millor conciliació familiar decisió qte ha estat rebtda amb
mostres tnànimes d’adhesió i felicitació per part dels cittadans de Vic.a

Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.a L’Ajtntament de Vic s’adhereix a la Xarxa de Cittats i Pobles per la Reforma
Horària xarxa qte té per objectts: reconèixer i promotre la tasca dels ajtntaments
compromesos  amb  l’imptls  de  la  reforma  horària;  intercaniiar  i  difondre
coneixements i experiències entre ajtntaments en l’àmbit de la gestó del temps i la
conciliació presencial i iirttalment; i  fer xarxa amb altres organitzacions públiqtes
priiades i del tercer sector a niiell local i internacional per generar sinergies i aiançar
conjtntament.a



SEGON. L’Ajtntament de Vic crea i promot el registre de la Xarxa d'Empreses Enttats
i  Comerços  de  Vic  per  a  la  Reforma  Horària amb  la  fnalitat  de  crear  tn  espai
d'intercanii  d'iniciaties i  rectrsos qte facilit i  promogti  l'adopció de mestres i  la
realització  d'accions  qte  aiancin  en  l'assoliment  de  l’Objectt2025  de  la  Reforma
Horària.a

TERCER. L’ajtntament i la Cittat de Vic celebraran antalment la Setmana dels Horaris
en qtè el màxim nombre d’empreses comerços i enttats de Vic s’afegeixin a posar en
pràctca propostes qte fomentn el canii dels hàbits horaris.a

QUART.a  Comtnicar aqtest acord al Parlament de Cataltnya a la Xarxa de Cittats i
Pobles per la Reforma Horària  a la Federació Catalana de Mtnicipis  a l’Associació
Catalana de Mtnicipis i a la Dipttació de Barcelona així com també difondre els acords
presos a traiés dels mitjans de comtnicació locals (premsa radio xarxes socials etc.a).a

Joan Ballana 
Portaiet del Grtp Mtnicipal ERC-Som Vic.a



i https://www.areformahoraria.acat/objectt-2025

ii http://www.aespltgtes.acat/ambits/temes/igtaltat-dona-home/reforma-horaria/xarxa-dempreses-per-a-la-reforma-
horaria-a-espltgtes

iii http://www.aespltgtes.acat/ambits/temes/igtaltat-dona-home/reforma-horaria/xarxa-dempreses-per-a-la-reforma-
horaria
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