
 

 

 

MOCIÓ PER A PROMOCIÓ DE LA REFORMA HORÀRIA 
 
La Iniciativa per a la Reforma Horària es va presentar el 29 de gener de 2014 a 
Barcelona i es va constituir en una associació formada per una quinzena d’experts amb 
l’objectiu de fonamentar, sensibilitzar i dissenyar el procés cap a la reforma horària. El 
18 de març de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya manifesta el seu suport 
institucional a través d’un Acord de govern. 
 
L’objectiu principal és el de generalitzar una jornada laboral més compacta i flexible, 
que permeti acotar el temps destinat a la feina i n’alliberi per a usos personals, 
familiars i socials.  Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns 
que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb 
més complexitat social i augment progressiu de les desigualtats. Els tres grans reptes 
que van associats a aquesta iniciativa i als objectius esmentats són recuperar les dues 
hores de desfasament horari en relació a la resta del món, impulsar una nova cultura 
del temps i recuperar el fus horari GMT en el marc d’una reordenació global europea. 
Els estudis ens diuen que aquesta reforma és bona per la salut, pel rendiment escolar i 
laboral, i també és molt positiva de cares a gaudir de més temps de lleure que es pot 
dedicar a la participació política i cívica en la comunitat. 
 
Superat el debat de la conveniència, l’objectiu passa a ser el debat de la viabilitat per 
transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la 
nova realitat social, econòmica i cultural. Els agents que poden fer possible aquesta 
reforma se situen principalment en l’acció sobre els horaris laborals, però també en els 
escolars, els comercials, els culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així 
com en les infraestructures públiques i privades que els puguin permetre. 
 
A gairebé tota Europa, l’horari laboral és de 8-9 h. a 17-18 h., parant un màxim d’una 
hora per dinar a meitat de la jornada. A l’estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, 
és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar -a l’àmbit escolar 
poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19 h. o les 20 h. del vespre, 
o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21 h. en el 
millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació 
cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat 
baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que 
fan reduir les hores de son. En definitiva, se solapa el temps personal i el temps de 
descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el 
clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o 
Grècia se sopa a les 19-20 h. del vespre. 
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels 
horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres d’adaptats i flexibles a les necessitats 
d’igualtat, productivitat i participació de la ciutadania. Diversos estudis de la Fundació 
Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound), amb dades 



 

 

 

d’Eurostat, mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències 
entre estats segons els models adoptats.  
 
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor 
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i 
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell 
meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro 
(de les persones).  
 
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya 
insten al món local a reformar els seus horaris en la línia d’aconseguir els tres reptes 
abans esmentats. 
 
Atès que el 18 de gener de 2017 neix la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma 
Horària, en tant que els municipis són claus en l’impuls de pactes del temps locals.  
 
Atès que el 17 de juliol 2017 el MH President Carles Puigdemont proposa la signatura 
del Pacte per a la Reforma Horària a institucions, actors i ciutadania en un acte 
solemne al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, on 110 institucions i 
organitzacions promotores es comprometen a caminar cap a l’Objectiu 2025i. 
 
Atès que Ajuntaments com el d’Esplugues han iniciat amb gran èxit la creació del 
registre de la Xarxa d'Empreses, Entitats i Comerços per a la Reforma Horària ii. 
 
Atès que grans municipis com Barcelona, Girona, Terrassa o el mateix Esplugues han 
adoptat la iniciativa de la Setmana dels Horarisiii com a una oportunitat excepcional per 
presentar els reptes del país quant a la transformació de l’organització del temps de 
vida quotidiana.  
 
Atès que ja hi ha comerços a Vic que han decidit restringir el seus horaris amb 
l’objectiu d’aconseguir una millor conciliació familiar, decisió que ha estat rebuda amb 
mostres unànimes d’adhesió i felicitació per part dels ciutadans de Vic. 
 
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Vic s’adhereix a la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma 
Horària, xarxa que té per objectius: reconèixer i promoure la tasca dels ajuntaments 
compromesos amb l’impuls de la reforma horària; intercanviar i difondre 
coneixements i experiències entre ajuntaments en l’àmbit de la gestió del temps i la 
conciliació, presencial i virtualment; i fer xarxa amb altres organitzacions públiques, 
privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per generar sinergies i avançar 
conjuntament. 
 



 

 

 

SEGON. L’Ajuntament de Vic crea i promou el registre de la Xarxa d'Empreses, Entitats 
i Comerços de Vic per a la Reforma Horària amb la finalitat de crear un espai 
d'intercanvi d'iniciatives i recursos que faciliti i promogui l'adopció de mesures i la 
realització d'accions que avancin en l'assoliment de l’Objectiu2025 de la Reforma 
Horària. 
 
TERCER. L’ajuntament i la Ciutat de Vic celebraran anualment la Setmana dels Horaris 
en què el màxim nombre d’empreses, comerços i entitats de Vic s’afegeixin a posar en 
pràctica propostes que fomentin el canvi dels hàbits horaris. 
 
QUART. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, a la Xarxa de Ciutats i 
Pobles per la Reforma Horària, a la Federació Catalana de Municipis, a l’Associació 
Catalana de Municipis i a la Diputació de Barcelona, així com també difondre els acords 
presos a través dels mitjans de comunicació locals (premsa, radio, xarxes socials, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Ballana  
Portaveu del Grup Municipal ERC-Som Vic. 
 
                                                             

i https://www.reformahoraria.cat/objectiu-2025 

ii http://www.esplugues.cat/ambits/temes/igualtat-dona-home/reforma-horaria/xarxa-dempreses-per-

a-la-reforma-horaria-a-esplugues 

iii http://www.esplugues.cat/ambits/temes/igualtat-dona-home/reforma-horaria/xarxa-dempreses-per-

a-la-reforma-horaria 
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