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FLEXIBILITAT I REDUCCIÓ DEL TEMPS DE TREBALL A FAVOR 
DE LES PERSONES 

 
INTRODUCCIÓ 
 
CCOO de Catalunya té, com un dels eixos bàsics de la seva estratègia 
de negociació col·lectiva, la reducció i reordenació dels horaris 
laborals, amb l'objectiu d'arribar progressivament a les 
emblemàtiques 35 hs. setmanals, equivalents a un còmput anual de 
1.598 hs. 
 
La flexibilitat negociada del temps de treball és, en la nostra 
experiència sindical, un bon escenari per a produir de manera 
simultània: una adaptació dels horaris a les necessitats organitzatives 
de les empreses i sectors d'activitat econòmica; una reducció efectiva 
del temps de treball; i una major capacitat de autogestió dels horaris 
per part de les persones, per a aconseguir una major capacitat de 
conciliació de la vida laboral i personal. 
 
No obstant, l'actual model de creixement econòmic i de l'ocupació 
d'aquests últims anys, basat majoritàriament en ocupacions precàries 
i de baixa qualificació, afecta negativament la consecució d'aquest 
objectiu. Una flexibilitat i reducció negociada del temps de treball, al 
servei de les persones i les seves necessitats, és una condició 
necessària per a construir un model de competitivitat de qualitat, 
eficient, sostenible i amb futur. 
 
1.-LA REDUCCIÓ DEL TEMPS DE TREBALL TERME MITJÀ: UN 
PROCÉS AMB ALTS I BAIXOS. 
 
Així, mentre els convenis col·lectius, redueixen a poc a poc i de forma 
progressiva, els còmputs anuals de jornada, en termes estadístics 
mitjos, la jornada de treball no es redueix suficientment, perquè 
l'ocupació creix de forma gairebé exclusiva, en els sectors d'activitat 
econòmica sotmesos a més llargues jornades de treball: 
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Jornada anual pactada en la negociació col·lectiva 

2000 1764,2 

2001                  1761 

2002 1749,6 

2003 1747,8 

2004 1745,2 

2005 1753,6 

2006 1763,6 

2007 * 1759,1 

                     * Juny  
Fuente: Departament de Treball. Elaboració pròpia. 

 
L'anàlisi de l'evolució de la jornada mitja trimestral a Catalunya, 
segons l'enquesta de conjuntura laboral, evidencia aquest descens 
excessivament lent: 
 
 

Títol JORNADA MITJANA EFECTIVA AL TRIMESTRE 
PER TREBALLADOR. CATALUNYA 

Font MTAS. SGESL. ENQUESTA DE CONJUNTURA 
LABORAL 

Unitats de 
presentació dades expressades en HORES 

 
 

ANY 1r Trimestre 2on Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre 

2000 437.6 440.0 358.3 432.7 
2001 439.1 439.2 356.2 429.6 
2002 433.4 437.6 358.3 425.7 
2003 432.8 432.0 357.4 422.5 
2004 429.9 429.2 353.0 420.7 
2005 424.1 430.3 354.8 416.7 
2006 424.4 424.2 350.1 414.7 
2007 421.4 -- -- -- 
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Confirma aquesta evolució les xifres estadístiques de la EPA a 
Catalunya respecte de les jornades setmanals mitjanes de les 
persones assalariades que han treballat. En aquest sentit destaquen 
les desigualtats entre homes i dones, i com la dona concentra la 
contractació a temps parcial. 
 
 
Mitjana d'hores de la pobl. ocupada assalariada. que ha treballat 
 
 TOTAL HOMES DONES 

2000 35,6 36,8 33,9 

2001 35,7 37,1 33,7 

2002 36,4 37,8 34,5 

2003 36,8 38,4 34,6 

2004 35,9 37,6 33,6 

2005 37,4 39,9 34,1 

2006 36,8 39,2 33,9 

2007* 37,1 39,5 34 

* 2on Trimestre  Font: Idescat. Elaboració Pròpia. 
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2.-EL CREIXEMENT DE L'OCUPACIÓ PRECÀRIA: UN OBSTACLE 
PER A UNA ORGANITZACIÓ DIGNA I HUMANA DELS TEMPS DE 
TREBALL. 
 
El fort creixement de l'ocupació, tal com indicàvem, en sectors 
d'activitat amb jornades de treball superiors, explica aquesta situació: 
 
Variació absoluta i percentual de la població ocupada de 16 a 64 anys 
per les branques d’activitat que concentren més del 75% de persones 
ocupades (4t trimestre de 2005 – 4t trimestre de 2006):  
 
 

Branques d ’act iv i tat  
Ocupac ió 4t 
t r imestre 
2005 

Ocupac ió 
4t  
t r imestre 
2006 

Var iac ió 
absoluta 

Var iac ió 
percentual  

Construcc ió 353.078 438.447 85.369 24,2 

Comerç a l  deta l l  293.326 302.861 9.535 3,3 

A l tres act iv i tats  empresar ia ls  239.548 265.510 25.962 10,8 

Hosta ler ia  198.663 224.268 25.605 12,9 
Act iv i tats  sani tàr ies i  veter inàr ies;  
serveis  soc ia ls  203.523 209.818 6.295 3,1 

Educac ió  187.516 185.771 -1.745 -0,9 
Administrac ió públ ica,  defensa i  
seguretat  soc ia l  ob l igatòr ia  151.210 137.443 -13.767 -9,1 

L lars que ocupen personal  domèst ic  105.788 110.483 4.695 4,4 

Transport  terrestre i  per  canonada 121.041 109.103 -11.938 -9,9 
Comerç a l ’engròs i  intermediar is  de l  
comerç 126.535 103.909 -22.626 -17,9 

Productes a l imentar is  i  begudes 103.110 93.284 -9.826 -9,5 

Indústr ia  química 78.143 79.130 987 1,3 
Agr icu l tura, ramader ia, caça i  serve is  
re lac ionats 72.787 75.581 2.794 3,8 
Vehic les de motor,  remolcs i  
semiremolcs  67.516 75.253 7.737 11,5 
Act iv i tats  recreat ives,  cu l tura ls ,  
esport ives 70.337 73.085 2.748 3,9 
Productes metà l · l i cs ,  excepte 
maquinàr ia  i  equ ipament 79.442 72.354 -7.088 -8,9 

Maquinàr ia  i  equipament mecànic  72.927 69.969 -2.958 -4,1 

Resta de subsectors 799.045 800.696 1.651 0,2 

Total  3.323.535 3.426.965 103.430 3,1 
Font:  e laborac ió  pròpia a part i r  de les microdades de l ’EPA (INE).  

 
Entre els sectors que guanyen ocupació del 4t trimestre de 2005 al 4t 
trimestre de 2006 destaca, en primer lloc, la construcció, amb un 
increment espectacular del 24% i amb 85.369 ocupacions. Un 12% 
del total d’ocupats treballa directament en la construcció, amb un 
total de 438.447 persones. 
 
L’altra branca d’activitat que experimenta un gran creixement és 
l’hostaleria, que se situa com a quarta branca d’activitat en població 
ocupada, amb una estimació de 224.268 persones, i un creixement 
del 13%. 
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Experimenten creixements del 10,8% les ocupacions d’altres 
“activitats empresarials”, on es comptabilitzen sectors d’activitat de 
servei a les empreses. Entre ells hi ha neteja industrial, seguretat, 
estudis de mercat, i molts serveis subcontractats. També amb 
increments, fins a situar-se en 110.483 persones, el personal 
domèstic i el comerç al detall, amb un increment del 3,3% i amb 
302.861 persones ocupades. Activitats caracteritzades pels baixos 
nivells salarials, la precarietat laboral i llargues jornades de treball. 
 
Número mitjà d’hores efectives treballades pels ocupats que han treballat per situació
professional, sexe i branca d’actividad (ocupació principal)  
Unitats: Hores  
                                              Assalariats: 

total  
                                              2006  
Ambdòs sexes     
      Total  37,5  
     A Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura  38,8  
     B Pesca  47,0  
     C Indústries d’extracció  41,1  
     D Indústries manufactureres  39,9  
     E Producció i distribució d’energía elèctrica, gas i aigua  38,9  
     F Construcció  40,8  
     G Comerç; reparació de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors i articles 
personals y d’ ús domèstic  37,9  

     H Hostalería  39,1  
     I Transport, emmagatzematge  i comunicacions  39,5  
     J Intermediació financera  38,5  
     K Activitats inmobiliàries i de lloguer; serveis empresarials  36,1  
     L Administració pública, defensa i seguritat social obligatòria  36,0  
     M Educació  31,7  
     N Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials  35,7  
     O Altres activitats socials i de serveis prestats  a la comunitat; serveis personals  35,7  
     P Activitats de les llars  27,8  
     Q Organismes extraterritorials  35,1  
 
1) No s’inclou els ocupats que han treballat que no saben el número d’hores efectives 
treballades en la setmana de referència . Fuente: Institut Nacional de Estadística 
 
 
Destaquen les jornades de treball superiors de la construcció, amb 
40,8 hs. setmanals; de l’Hostaleria, amb 39,1 hs. Setmanals; 
Transport, emmagatzematge i comunicacions –que inclou serveis de 
logística molt diversos a les empreses -, amb 39,5%. Sectors 
d'important creixement de l'ocupació. Les xifres per al sector del 
comerç, amb solament un 37,9% hs. setmanals, sent importants, 
posen de manifest el encobriment i no declaració de les prolongacions 
de jornada. 
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La jornada mitja efectiva trimestral, de l'Enquesta de Conjuntura 
Laboral, per al primer trimestre 2.007, ve a confirmar la mateixa 
situació:  
 

ENCUESTA DE COYUNTURA LABORAL   Primer trimestre de 2007 

         

                   
ECL-II.1 JORNADA MEDIA EFECTIVA TRIMESTRAL POR TRABAJADOR SEGÚN 
TIPO DE JORNADA LABORAL POR SECTOR, SECCIÓN Y RAMA DE ACTIVIDAD
          
Horas 

     Total  Tiempo 
completo   Tiempo 

parcial 
             

TOTAL 422,5  454,3   259,5 
           

                  
SECTORES         
           

Industria 444,9  455,1   275,6 
Construcción 454,4  462,0   264,7 
Servicios 409,6  452,0   258,2 
           

                  
SECCIONES Y RAMAS         
           

Industrias extractivas 428,2  431,4   256,8 
 Extracción y aglomeración de carbón 391,8  391,9   198,9 
 Extracción petróleo, gas y minerales 440,5  445,1   257,0 
Industria manufacturera 445,5   456,0    276,2 
 Industria de alimentos bebidas y tabaco  443,8  456,5   311,8 
 Industria textil y de la confección 446,9  463,1   289,7 
 Industria del cuero y del calzado 452,2  473,2   297,0 
 Industria de la madera y corcho.Cestería 452,5  460,0   258,2 
 Industria del papel.Artes gráficas.Edición 445,8  458,4   280,9 
 Coquerías.Refinerías.Trat.comb.nucleares 415,7  425,3   223,1 
 Industria química 450,6  454,4   302,0 
 Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 439,1  445,8   251,9 
 Fabric.de productos minerales no metálicos 453,0  458,2   267,4 
 Metalurgia 431,5  442,5   208,9 
 Fabric.productos metálicos excep. maquin. 446,2  456,8   246,4 
 Construcción maquinaria y equipo mecánico 451,8  460,3   257,5 
 Fabric.máq.ofic., y mat.informá. y electrónico 446,4  453,6   289,8 
 Fabric.de maquinaria  y material eléctrico 449,0  461,8   233,5 
 Fabric.instr médicos, precisión y similares 458,8  463,4   327,1 
 Fabricación de automóviles y remolques 427,5  440,8   223,0 
 Fabricación de otro material de transporte 446,3  450,3   303,6 
 Fabric.de muebles. Otras manufac. Reciclaje 450,3  465,7   295,8 
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua 435,1   443,5    259,1 
Construcción  454,4   462,0    264,7 
Comercio y reparaciones 431,1   464,3    287,4 
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 Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 450,2  468,3   253,8 
 Comercio al por mayor. Interm. del comercio 450,9  466,5   305,8 
 Comercio al por menor. Reparac. domésticas 414,4  461,5   285,4 
Hostelería  392,2   461,7    244,9 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 431,0   457,2    239,1 

 Transporte terrestre y por tubería 434,6  459,1   213,9 
 Transp. marítimo, fluvial, aéreo y espacial 427,9  463,8   254,9 
 Activ.anexas a transportes. Comunicaciones  426,7  453,9   260,7 
Intermediación financiera 438,3   445,0    294,4 
Inmobiliarias y alquiler. Servicios 
empresariales 415,5   464,6    265,8 

 Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 451,1  468,4   300,0 
 Activ.informática. Investigac.y desarrollo 451,2  461,2   298,4 
 Otras actividades empresariales 405,3  464,4   263,0 
Educación 330,2   396,4    210,9 
Activ. Sanitarias y veterinarias. Servicios 
sociales 388,7   417,6    263,9 

Activ. Sociales, serv. personales y pers. 
doméstic 401,9   454,6    242,2 

 Actividades de saneamiento público 407,9  439,7   247,9 
 Activ.asociativas,recreativas y culturales  401,4  456,5   241,3 
 Activ. div.serv. pers. y pers. doméstico 400,2  458,0   242,4 
           

                   
 
 
La jornada mitja trimestral de la construcció és la més important, 462 
hs. La indústria, 455 hs. i el sector serveis, amb 452 hs.  
 
Una anàlisi detallada dels grans àmbits econòmics de classificació, 
permeten observar com dins del sector industrial les jornades 
superiors corresponen a sectors d'activitat amb majoria de pymes i 
condicions més precàries: fusta, confecció, cuir i calçat.  
 
Dins del sector serveis, molt heterogeni, destaquen les llargues 
jornades del sector comerç, hostaleria , immobiliàries i altres serveis 
a les empreses. 
 
 
3.-EVOLUCIO DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES: LENT 
DESCENS I NOUS PROBLEMES 
 
 
 
Les hores extraordinàries estan patint un permanent descens des 
d'inicis de la dècada dels 90. Així ho demostra l'Enquesta de 
Conjuntura Laboral registrant les hores extres treballades per 
treballador al trimestre: 
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•  

Títol HORES EXTRAORDINÀRIES AL TRIM. PER 
TREBALLADOR. TEMPS COMPLET 

Font MTAS. SGESL. ENQUESTA DE 
CONJUNTURA LABORAL 

Unitates de 
presentació dades expressades en HORES 

•  
ANY 1r Trimestre 2on Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre 
1990 -- 3.0 3.1 3.3 
1991 3.0 3.1 3.0 3.1 
1992 2.8 2.7 2.7 2.3 
1993 2.1 2.1 2.2 2.4 
1994 2.2 2.3 2.4 2.8 
1995 2.4 2.6 2.6 2.7 
1996 2.2 2.3 2.3 2.4 
1997 2.3 2.5 2.5 2.4 
1998 2.3 2.1 2.1 2.0 
1999 1.7 1.6 1.7 1.8 
2000 1.6 1.7 1.7 1.7 
2001 1.5 1.4 1.4 1.6 
2002 1.6 1.7 1.8 1.6 
2003 1.5 1.5 1.5 1.6 
2004 1.4 1.4 1.5 1.7 
2005 1.4 1.2 1.3 1.6 
2006 1.4 1.3 1.5 1.5 
2007 1.4 -- -- -- 

 
 
L'aparició en la negociació col·lectiva de les pràctiques de la 
flexibilitat negociada del temps de treball, i l'esforç sindical de 
substituir hores extraordinàries per prolongacions de jornada 
compensables amb descansos retribuïts, expliquen, en part, aquesta 
situació. 
 
Ara bé, aquesta dada, sent positiva, conviu amb nous problemes en 
relació a la jornada extraordinària: 
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a) En primer lloc, l'alt nivell de concentració de la realització d'hores 
extraordinàries en aquells treballadors que les realitzen realment. 
Això indica un nivell molt important d'hores extraordinàries habituals. 
 
 

•  

Títol HORES EXTRAORDINÀRIES AL TRIM. PER 
TREBALLADOR 

Font MTAS. SGESL. ENQUESTA DE 
CONJUNTURA LABORAL 

Unitates de 
presentació dades expressades en HORES 

•  
ANY 1r Trimestre 2on Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre 
1990 -- 24.9 26.2 26.0 
1991 24.6 26.9 25.5 27.2 
1992 25.0 24.9 24.8 23.7 
1993 22.8 23.5 24.3 24.5 
1994 22.1 23.7 24.2 25.9 
1995 24.1 25.4 25.4 25.7 
1996 24.8 26.9 28.4 27.1 
1997 26.7 29.3 30.5 28.2 
1998 28.2 26.0 27.0 27.3 
1999 26.2 24.8 25.0 25.9 
2000 24.6 24.7 25.8 25.0 
2001 23.7 22.2 21.4 23.4 
2002 24.3 26.6 27.3 25.6 
2003 23.5 24.7 24.8 25.0 
2004 23.1 23.4 23.9 25.6 
2005 22.9 21.8 23.4 24.5 
2006 23.3 23.5 23.3 23.4 
2007 23.5 -- -- -- 

 
b) En segon lloc, la persistència del fenomen d’ocultament de 
prolongacions de jornada, que no emergeixen com hores 
extraordinàries legalment registrades, o en altres casos, ni tan sols 
són retribuïdes. 
 
Aquest fenomen arriba a als mateixos sectors d'activitat econòmica 
que tenen jornades de treball ordinari més perllongat: comerç, 
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hostaleria, construcció o serveis a les empreses poc qualificats. Però 
significativament, també arriba a sectors d'activitat de major 
qualificació, com el sector financer o serveis a les empreses d'alt 
valor afegit. 
 
4.-LA NEGOCIACIÓ DE LA FLEXIBILITAT DEL TEMPS DE 
TREBALL: NECESSITAT DE MILLORA DELS SISTEMES 
 
 
La flexibilitat dels temps de treball per a atendre a les necessitats 
objectives de les empreses, les fluctuacions de la demanda del 
mercat, sigui de béns o de serveis, o el propi desenvolupament 
organitzatiu i tecnològic dels processos de treball, són una realitat 
molt desenvolupada en el nostre sistema de relacions laborals. 
 

ENCUESTA DE COYUNTURA 
LABORAL      

Primer 
trimestre
de 2007 

  

         

                   

ECL-II.26.1 EFECTIVOS LABORALES SEGÚN DISTRIBUCIÓN 
IRREGULAR O REGULAR DE LA JORNADA LABORAL A LO LARGO 
DEL AÑO POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

 

         
Miles         
   TOTAL   Irregular   Regular  
             

TOTAL 13.455,5  2.363,0  11.092,5  
           

                 

Industria 2.424,8  435,4  1.989,4  
Construcción 1.949,9  252,5  1.697,4  
Servicios 9.080,8  1.675,2  7.405,6  
                   

 
El quadre indica que el 17,6% dels treballadors tenen distribució 
irregular i flexible de la jornada anual, gairebé dos treballadors de 
cada deu. A més, en tots els sectors d'activitat: el 18% en la 
indústria, el 18,4% en els serveis, el 12,9% en la construcció. 
 
El 25% dels treballadors organitzen el temps de treball amb sistemes 
de torns. El 36,9% treballa tots els dissabtes, a més el 6,2% ho fa 
algun. El 22,1% treballa tots els diumenges, a més el 5,8% ho fa 
algun. 
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Aquests alts nivells de flexibilitat en l'organització del temps de 
treball, demostren que les periòdiques crides empresarials a una 
major dosi de flexibilitat són purament propagandístics i “ideològics”. 
 
En contrapartida, una part significativa del empresariat, continua 
concebent la flexibilitat com un procés unilateral. Parlen de flexibilitat 
quan, en realitat, volen mantenir situacions de desregulació o tornar 
a elles.  
 
Malgrat els avenços i conquestes sindicals per a garantir la negociació 
col·lectiva de l'organització flexible del temps treball, els actuals 
sistemes de flexibilitat no garanteixen suficientment, en molts casos, 
el control per part de les persones afectades. 
 
5.-CONCLUSIONS I PROPOSTES DE CCOO DE CATALUNYA 
 
El temps de treball, quan la seva durada és excessiva, quan en la 
seva organització no intervé la negociació col·lectiva de forma 
dinàmica, mitjançant la flexibilitat negociada, es converteix en pura 
desregulació.  
 
Quan l'organització del temps de treball no ofereix garanties de 
seguretat i estabilitat per a les persones, per a ordenar i conciliar la 
vida laboral i personal, es converteix en una nova i determinant 
dimensió de la precarietat laboral. 
 
L'actual model de creixement econòmic de competitivitat de costos, 
amb la consegüent creació d'ocupacions majoritàriament poc 
qualificats, en sectors d'activitat de poc valor afegit, aquesta 
consolidant aquesta situació.  
 
No és estrany que determinats sectors d'activitat econòmica, 
generadors de la immensa majoria de les noves ocupacions dels 
últims anys, associïn llargues jornades de treball i poc control 
personal del temps; baixos salaris estructurals; la major concentració 
de contractació temporal injustificada i estiguin en l'origen del 
creixement de les desigualtats entre homes i dones, entre nacionals i 
immigrants, i en la discriminació dels joves. 
 
CCOO de Catalunya, accentuarà en els pròxims mesos, l'acció sindical 
per a assolir:  
 
1--La reducció més intensa de la jornada de treball en la negociació 
col·lectiva. Especialment en els convenis col·lectius que es trobin 
situats per sobre de la jornada mitja pactada, per sobre de les 38 hs. 
setmanals en la perspectiva de les 35hs. 
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2—Reforçar la substitució d'hores extraordinàries per temps de 
descans compensatori sota control de les persones. 
 
3—Establir un pla específic contra les prolongacions de jornada no 
reconegudes i submergides. Exigir a la Inspecció de Treball plans 
concrets d'actuació de caràcter sectorial. 
 
4—Revisar els actuals sistemes de flexibilitat negociada dels convenis 
col·lectius, amb l'objecte de millorar el control dinàmic dels canvis 
horaris pel sindicat. 
 
5—Garantir sistemes de flexibilitat i organització del temps de treball 
al servei de les persones. Establir preavisos amb l'antelació suficient 
als canvis d'horaris o torns. Implantar sistemes de voluntarietat i 
permuta en l'organització dels horaris. Dret de les persones a decidir 
els dies i períodes de descans compensatori retribuït. Prendre en 
consideració en l'organització dels horaris les situacions personals 
diverses, de formació, de persones dependents, etc. Impulsar un 
desenvolupament de la conciliació i la llei d'igualtat que impliqui de 
manera efectiva als homes. 
 
6—Generalitzar l'avaluació els riscos psicosocials, en els quals 
l'organització del temps de treball són un factor determinant, per a 
incorporar-la a la prevenció de la salut laboral. 
 
7—Integrar els problemes de mobilitat i transport als centres de 
treball, en l'organització del temps de treball i els seus canvis, amb 
l'objecte de garantir les alternatives més sostenibles i menys costoses 
per als treballadors. 
 
Barcelona, 20 agost de 2007. 
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