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 El perquè de l’estudi 

Els avantatges d’una reforma racional dels horaris ha estat evidenciada en 
multitud d’estudis que destaquen millores d’eficiència i de satisfacció laboral 
entre els treballadors 

 

Malgrat això moltes empreses encara tenen dificultats per prendre consciència 
d’aquest repte o per implementar polítiques de millora. Amb aquest estudi la 
Fundació Factor Humà vol aportar informació sobre les causes d’aquesta 
aparent contradicció: per què costa aplicar polítiques que sabem que aporten 
valor a l’organització i a les persones? 

 



 

1. Resistències al canvi (com pot succeir en qualsevol nova política de RH) 

 

2. Valors i creences culturals associades al control i a la desconfiança que 
converteixen en arriscades aquestes polítiques 

 

3. Una definició social del temps que dificulta el seu ús més racional i lliure 

 

Hipòtesis 



 
“La forma en la què considerem el temps ens informa molt bé de 

l’organització social (sentit, valors) i les relacions de poder en 
aquell col·lectiu” 

 
 

 

 

 

 
Salvador Cardús 

Consell Assessor per la Reforma Horària 
CCCB, conferència  del 8 de febrer de 2016 



 

“Els recursos narratius d’una cultura (contes, històries, 
literatura, fins i tot xafarderies) tenen la funció de donar un 

caràcter convencional a les injustícies que engendra, 
contenir el desordre i les contradiccions” 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                J. Brunner (2002) 



 

En aquests temps difícils és molt important distingir entre dos 
tipus de problemes: aquells que requereixen solució i aquells 
que requereixen que ens solucionem a nosaltres mateixos. Els 
primers reclamen canviar l'entorn; els segons, que canviem les 

nostres vides. 

 

 

 

 

                                        Àngel Castiñeira i Josep M. Lozano, 2011 



RESULTATS 



ESTEM  A L’INICI D’UNA TERCERA ETAPA 

ETAPA “INDUSTRIAL”: 
 El temps no és percebut com a problema, més hores = més producció 

 No hi ha consciència social de la importància pel benestar individual i comunitari d’un ús  
racional del temps 

 

ETAPA DE CONSCIÈNCIACIÓ 
 Les organitzacions prenen consciència del temps, encara no a nivell estratègic, i comencen a 

implantar polítiques de millora de l’eficàcia i de “conciliació” 

 Hi ha un procés accelerat de conscienciació social sobre la importància del temps 

 

ETAPA EMERGENT 
 Les organitzacions comencen a implementar polítiques estratègiques sobre el temps i el 

vinculen a la gestió eficaç   

 Es produeixen canvis en les creences i valors socials que visualitzen la vida més enllà de la 
jornada laboral 



 
 

 

Es confirmen les tres hipòtesis  

 

UNA DEFINICIÓ SOCIAL DEL TEMPS QUE DIFICULTA EL SEU ÚS 

MÉS RACIONAL I LLIURE 

 

VALORS I CREENCES CULTURALS ASSOCIADES AL CONTROL I A 

LA DESCONFIANÇA  

 

RESISTÈNCIES AL CANVI  

 

 

Però a més, en els relats apareixen una sèrie de PARADOXES 

 

 

 



10 fragments d’una imatge complexa 
 

 En la mateixa organització coexisteixen conceptes diferents del temps (com a recurs, instrumental, 
operatiu) i vivències del temps com a problemes diferents 
 

 Cada organització té un concepte propi del temps 
 

 La tasca/sector condiciona el concepte del temps 
 

 Hi ha creences culturals que afecten positivament i negativa l’ús del temps 
 

 Encara hi ha una percepció “industrial“ del  temps en un món d’intangibles: el temps controlable 
(torns, horaris rígids) ens tranquil·litza 
 

 El modelatge de l’alta direcció i dels comandaments intermedis és clau, en un sentit o l’altre 
 

 Hi ha resistències al canvi (pors) 
 

 Hi ha poca consciència de la importància del temps, més enllà dels aspectes operatius 
 

 Hi ha poca consciència del preu que té no considerar estratègicament el temps 
 

 Ens costa (a les empreses, als comandaments, a les persones treballadores) posar límits de dedicació 
 

 



 

 
 El temps com a problema, però manca de consciència dels motius 

 
 El temps és el mitjà per assolir els objectius però no es considera estratègic 

 
 Al client (extern o intern) no se li pot dir que no 

 
 Les iniciatives de racionalització surten més de RH, que de les àrees de negoci 

 
 El temps és un bé escàs però no prioritzem o escollim projectes 

 
 La coexistència de temps diferents:  serveis interns – serveis cara al client 
                                                                         serveis creatius – serveis executius  
                                                                           
 La cultura de la implicació i motivació: els treballadors abduïts pel treball 

 
 La cultura del control vs.  les polítiques de flexibilitat (cultura i estructures masculines) 

 
 

Organitzacions complexes:  
el temps com a paradoxa 



Resposta de les organitzacions 
MESURES PER MILLORAR LA “CONCILIACIÓ” 
 

 Pactes individualitzats sobre horaris 
 Borsa d’hores 
 Permisos 
 Flexibilitat horària 
 Polítiques de conciliació 
 Reducció de l’horari per dinar 
 Reduccions de jornada 
 Teletreball 

 
MESURES PER MILLORAR DE L’EFICÀCIA EN EL TREBALL 
 

 Sessions de sensibilització sobre l’ús del temps 
 Formació en gestió del temps 
 Reglament per l’ús del correu electrònic 
 Implantació d’eines digitals col·laboratives pel treball en equip  
 Reducció de reunions en horari de tarda 
 Acords informals en el comitè de direcció 



 

“VOLEM RESULTATS I SALUT” 
 

“EL TEMPS ÉS LA VIDA” 
 

“LES PERSONES SÓN LES PROPIETÀRIES DEL 
SEU TEMPS” 

 
“CAL ENFORTIR LA COHERÈNCIA ENTRE EL 

DISCURS I EL DIA A DIA” 

Relats en la bona direcció 



Propostes 

Com tot problema complex té moltes causes, les respostes també han de 
ser diverses  
 
Cal diferenciar : 
 
 PROBLEMES que responen a ineficiències i que cal solucionar i 

POLARITATS que cal integrar (encara que no tenen solució) 
 

 SOLUCIONS a problemes dels ACORDS que necessitem per generar  
ordre dintre de l’organització 
 



10 propostes per a l’acció 

1. Acordar una definició dels temps en clau de resultats + benestar 
2. Acordar indicadors de resultats i de benestar  
3. Inclusió del temps en el debat estratègic (alta direcció) 
4. Programa de sensibilització i formació de les àrees de “negoci”, especialment dels 

comandaments intermedis: informar sobre els beneficis d’un ús racional del temps en 
clau de resultats i de salut 

5. Construcció d’acords sobre qualitat de serveis interns, a partir de l’anàlisi de valor aportat 
6. Revisar els sistemes de planificació, coordinació, comunicació i seguiment, incloent –hi 

també el temps 
7. Construcció d’acords sobre les polaritats en relació al temps: 
                  Control – confiança 
                  Estructura  -  flexibilitat 
8.    Programes d’ús intensiu de la tecnologia 
9.    Combatre el “presencialisme”: a nivell cultural, programes de sensibilització sobre el    
        temps no laboral 
10.  Crear espais de debat sobre com construïm els “problemes de temps”   
 
 
 

 
L’ús eficaç i eficient del temps i gestionar bé són les dues cares de la mateixa 

moneda  



Moltes gràcies 




