
 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE REFORMA HORÀRIA 
 

L’objectiu fonamental de la Proposició de llei de reforma horària és 
establir i regular el procés, els mecanismes i els recursos per a 
implantar uns horaris que afavoreixin uns usos del temps més 
humans i cívics, adaptats al ritme circadiari, que permetin de 
sincronitzar-los amb els de la resta del món i que siguin beneficiosos 
per a les institucions, les empreses i la ciutadania. 

Catalunya ha de passar de tenir uns horaris propis de l’era industrial 
a tenir-ne uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del 
coneixement i del consum, que té una major complexitat social i 
pateix un augment progressiu de les desigualtats; ha de retornar als 
horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, 
econòmica i cultural.  

La reforma ha d'incidir en 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. 

La voluntat de regular un canvi horari s’emmarca també en els 
objectius de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, 
principalment en els articles 15, 30 i 31, referents a la llibertat 
professional i al dret a treballar, les condicions de treball justes i 
equitatives i l’equilibri entre vida familiar i professional. Així mateix, 
pretén reforçar els objectius de la Directiva 2003/88/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, del 4 de novembre de 2003, relativa 
a determinats aspectes de l’ordenació del temps de treball.  

El 2014 la Iniciativa per a la Reforma Horària va iniciar el procés de 
reforma dels horaris, que ha arribat al seu moment clau l'any 2016, 
amb el compromís del Parlament i del Govern de la Generalitat per a 
concretar-lo. 

El Govern de la Generalitat va acordar el 18 de març de 2014 
manifestar el seu suport a la Iniciativa per a la Reforma Horària i 
posteriorment, amb el Decret 156/2015, del 14 de juliol, va 
encarregar al Consell Assessor per a la Reforma Horària l’impuls de 
les taules quadrangulars que són la base del futur Pacte nacional per 
a la reforma horària. 



 

Per la seva banda, el Parlament de Catalunya va crear, el 10 d'abril 
de 2014, la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària (amb l'aprovació 
de la Resolució 646/X) i el 23 de juliol de 2015 va aprovar les 
conclusions del seu Informe (Resolució 1154/X). 

La reforma horària a Catalunya necessita una planificació que tingui 
en compte una intervenció global i no parcial o fragmentada. Cal, en 
primer lloc, conscienciar la societat en general i, a la vegada, incloure 
en l’agenda política el convenciment de l’oportunitat d’avançar en la 
racionalització i flexibilització de l’horari laboral. 

Per a fer realitat aquest objectiu, cal un moment zero, una llei 
d’horaris que aplegui diferents mesures d’impacte i, específicament, 
la regulació del canvi horari. 

De conformitat amb les conclusions dels treballs de la Comissió, en 
l'onzena legislatura, el Parlament de Catalunya, adherit al pla pilot 
com a agent exemplificador de la reforma, ha modificat els horaris de 
comissions i plens i ha creat una ponència conjunta per a elaborar 
aquesta nova llei, que ha iniciat els treballs per a la redacció del text 
(proposició de llei) amb el consens de tots els grups parlamentaris. 

En aquest moment en què es troba la reforma horària tots els grups 
parlamentaris consideren fonamental que, tenint-ne en compte la 
transcendència, els ciutadans en coneguin els objectius generals, els 
motius per a impulsar-la, els beneficis que comportarà i els terminis 
en què es produirà l’acord, la transició i el moment zero. Per aquest 
motiu, el Parlament de Catalunya ha instat el Govern a promoure 
polítiques de sensibilització per a conscienciar la societat del valor del 
temps. 

Finalment, d'acord amb la voluntat del Parlament d'obrir el debat de 
les lleis a la ciutadania i escoltar-ne les demandes i els suggeriments, 
posa a disposició dels ciutadans aquest espai de participació, que és 
l'Escó 136. 

 


