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Introducció
L'harmonització entre la vida personal i laboral és un tema que cada
cop més preocupa la societat i les empreses. Ja fa temps que es parla
d'aquesta qüestió i de les dificultats creixents de les persones per
trobar l'equilibri entre la vida personal i la vida laboral.
D'uns anys ençà, la incorporació massiva de les dones al mercat de
treball ha posat en crisi el nostre model d'organització social que
tenia com a nucli principal la família tradicional, en la qual l'home
era el responsable d'aportar els diners amb el treball productiu i la
dona era la responsable del treball domèstic.
En l'actualitat les famílies no tenen aquesta distribució de tasques,
ja que sovint home i dona treballen fora de casa o no tenen aquesta
estructura. A més, moltes són famílies monoparentals o unitats
familiars formades per persones soles. Aquesta nova realitat fa
necessària les mesures d'harmonització per tal de trobar l'equilibri
entre l'esfera laboral i la personal.
La dificultat per harmonitzar aquestes dues esferes s'expressa moltes
vegades en forma de conflictes en diferents àmbits de la societat:
absentisme laboral, increment de les malalties psíquiques, estrès
laboral, conflictes laborals i familiars, desigualtats en l'accés al mercat
laboral...
Per tant, l'harmonització de la vida laboral i personal  sembla ser la
millor resposta davant aquesta nova situació. L'harmonització, en
aquest sentit, comprèn aquelles estratègies que tendeixen a fer
compatibles el treball productiu de les persones amb la resta d'activitats
de caràcter extralaboral (atenció de les obligacions familiars, pràctiques
d'oci, etc.). Aquestes estratègies tenen com a objectiu final
l'optimització dels nivells de productivitat de les empreses mitjançant
la millora de l'ocupabilitat dels seus treballadors/es, així com de la
qualitat de vida en el treball i fora d'aquest.
Actualment, la incorporació a les empreses de mesures i accions per
tal de facilitar l'harmonització  es  veu frenada pel desconeixement
del què es pot fer, què es pot esperar i qui ho ha de fer.
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1. Justificació del projecte

Amb el projecte d'harmonització entre la vida laboral i personal la
Cecot s'ha proposat donar suport i acompanyament als diversos
actors que generen o tenen la capacitat de generar algun tipus
d'efecte sobre l'harmonització de la vida laboral i personal dels
treballadors/es. En aquest sentit, el projecte ha impulsat l'elaboració
d'un diagnòstic de les mesures que estan aplicant les PIMEs catalanes
en qüestió d'harmonització dels horaris laborals, personals i familiars.

L'acció s'ha centrat en la intervenció dels professionals que han
tingut com a funció visitar les empreses per tal que aquestes incorporin
mesures d'harmonització encaminades a fer possible aquest equilibri,
posant a l'abast de les PIMEs els mecanismes necessaris per introduir
en la seva organització mesures d'harmonització. També ha fet
incidència, en funció de cada empresa, sobre la posada en marxa
d'algunes propostes que poguessin millorar la situació present dins
l'empresa.
Des d'aquesta perspectiva, la Cecot considera que l'harmonització
de la vida laboral i personal no significa solament complir plenament
les obligacions legals, sinó que vol anar més enllà en les oportunitats
que les treballadors/es tenen de compaginar les activitats laborals
i extralaborals. En aquest sentit, doncs, l'harmonització representa
un dels àmbits de promoció de la responsabilitat social de les
organitzacions i és una estratègia de viabilitat i de futur per garantir
la sostenibilitat de l'organització.
A més, amb la intervenció es vol donar una continuïtat a la recerca
de fórmules innovadores d'organització del treball per mitjà de les
quals tant les empreses com els treballadors en surtin beneficiats.
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2. Dades de la mostra de l’estudi

Número d’empreses visitades: 156

Sectors d’activitat de les empreses:
Ø      Metall
Ø      Arts Gràfiques
Ø      Assessoria/Gestoria
Ø      Comerç/Distribució
Ø      Restauració
Ø      Serveis personals

Característiques de les empreses:
PIMEs: 1-250 treballadors.

Les entrevistes de diagnòstic s’han realitzat a les persones responsables
dels recursos humans de cadascuna de les empreses. Cal notar que,
en alguns casos, i amb motiu de les característiques de les pròpies
empreses, les entrevistes s’han dut a terme amb personal d’administració
i de gerència.

Àrea geogràfica de l’estudi:
Vallès Occidental, Vallès Oriental
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3. Metodologia

Per tal d'elaborar els instruments d'anàlisis s'han tingut en compte
un seguit de factors claus. Aquests factors han ajudat a l'establiment
d'indicadors per tal de construir la eina de diagnòstic que
posteriorment s'ha utilitzar per a l'anàlisi de les empreses. Els factors
claus a ser gestionats per part de les empreses a l'hora d'optimitzar
l'harmonització de la vida laboral i personal dels seus treballadors/es
han estat:

Temps de treball
(MÒDUL A)

• Flexibilitat en la distribució de les hores d'entrada i sortida.
• Flexibilitat en la distribució de la jornada laboral.
• Flexibilitat en la durada de la jornada laboral.
• Flexibilitat en la distribució de torns.
• Flexibilitat en la distribució del calendari laboral.
• Setmana laboral comprimida.
• Treballs compartits.
• Hores anuals.

Espais de treball
(MÒDUL B)

• Treball a casa.
• Teledespatxos a casa.
• Accessibilitat al lloc de treball.
• Ús de videoconferència.
• Ús d'Internet.
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3. Metodologia

Excedències i permisos
(MÒDUL C)

• Accessibilitat als permisos i excedències regulats per llei 
(maternitat/paternitat, etc.).

• Flexibilitat en la durada dels permisos i excedències regulats per
llei (naixement de familiar, defunció de familiar, hospitalització
de familiar, lactància, cura de fills menors, cura de familiar, etc.)

• Accessibilitat a permisos i excedències no regulats per llei sense
sou (vacances no remunerades, dies lliures suplementaris, períodes
sabàtics, excedències sense sou, etc.).

Recursos i serveis de harmonització
(MÒDUL D)

• Informació sobre serveis i recursos disponibles facilitadors de
l'harmonització.

• Accessibilitat a serveis facilitadors de l'harmonització externs a
l'empresa (suport econòmic o en forma de prestació de serveis).

• Disponibilitat de serveis facilitadors de l'harmonització interns
a l'empresa.

Suport professional
(MÒDUL E)

• Suport o assessorament personal.
• Polítiques de suport professional.
• Beneficis socials o extrajurídics.
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4. Gràfiques

Mòdul A: Temps de treball

En les gràfiques següents trobem, en primer lloc, el diagnòstic de
les mesures d'harmonització que apliquen les empreses actualment.

El diagnòstic en aquest camp ha donat els resultats següents:

Podem veures que 17 empreses del total de 156 visitades apliquen
mesures relatives a la flexibilitat dels horaris d’entrada i sortida i la
distribució de la jornada laboral.

Pel que fa a la jornada laboral només 8 empreses reconeixen que
ajusten la jornada laboral a les necessitats dels treballadors, però
moltes d'elles reconeixen que aquest aspecte seria susceptible de
modificar-se. Igualment, quan es pregunta per la flexibilitat de torns
de treball, les empreses reconeixen que és una de les estratègies
que valoren més positivament, però a la vegada reconeixen que en
les seves empreses es treballa majoritàriament amb torns fixes.
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4. Gràfiques

La setmana comprimida comença a agafar
incidència en les empreses en què els
treballadors poden modificar la distribució
d'hores durant la setmana. Així trobem que
45 de les empreses visitades ja duen a terme
aquesta pràctica.

Pel que fa a la mesura del treball compartit, continua existint molta
individualització en la realització de tasques i el treball compartit es
veu com una mesura a aplicar a llarg termini.

En aquest gràfic es recullen les mesures que les empreses han
reconegut que serien factibles de poder-se incorporar en el seu
funcionament després d'analitzar la seva situació personal.

Altres mesures, com la distribució del calendari laboral, són aplicades
per 38 empreses, on el calendari laboral pot ajustar-se a les necessitats
dels treballadors.
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4. Gràfiques

Sobre el primer bloc de preguntes: Temps de treball

D'aquest primer bloc, com a conclusions podríem destacar el següent:
• Les mesures més implementades en les empreses són la flexibilitat

en l'entrada i sortida del lloc de treball i en la distribució de la
jornada laboral. També la rotació de torns, en segons quin tipus
d'empreses, té força incidència.

• Sobre la possibilitat de ser implementades, també la flexibilitat
en la distribució d'hores d'entrada i de sortida i la flexibilitat en
la distribució de la jornada laboral són les mesures més citades.

• Bona part de les mesures al voltant de les quals es va preguntar
eren desconegudes per les empreses. O, també en alguns casos,
no s'identificaven com a pràctiques d'harmonització.
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4. Gràfiques

Mòdul B: Espais de treball

En aquest mòdul s'han diagnosticat quins espais de treball potencia
l'empresa per tal de flexibilitzar la localització de l'espai de treball i
l'accessibilitat a aquest. Amb aquestes pràctiques les empreses poden
utilitzar l'estalvi de temps i la flexibilitat d'accés com un valor afegit.
El diagnòstic d'aquest camp ha donat els següents resultats:

A partir de les gràfiques s'observa que són poques les empreses que
utilitzen mesures per harmonitzar els temps laborals i familiars com els
teledespatxos, el treball a casa, les videoconferències. Mesures, totes
elles, relatives a optimitzar els espais i els temps de treball.

En aquest gràfic es representen les mesures que, segons les empreses,
són susceptibles de poder-se incorporar en un futur. Així veiem que
la mesura que té més impacte és el treball a casa.
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4. Gràfiques

Sobre el segon bloc de preguntes: Espais de treball

D'aquest segon bloc hem destacar el següent:
• La implementació de les noves tecnologies a l'empresa no ha

possibilitat que aquestes s'utilitzin com a eines per a
l'harmonització.

• Hi ha voluntat de potenciar el treball a casa (sobretot, si unim
les xifres de treball a casa i teledespatxos a casa), tot i que no
s'ha detectat certa desorientació a l'hora de dur-ho a terme.
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4. Gràfiques

Mòdul C: Excedències i permisos

En aquest mòdul podem veure que les xifres han variat molt respecte
els anteriors. Això ens demostra que són poques les pràctiques que
es realitzen més enllà del que hi ha establert per llei pel que fa a
excedències i permisos, i, a la vegada, també podem observar que
des de moltes empreses no s'han plantejat ampliar o allargar aquests
tipus d'excedències i permisos.

Aquests gràfics ens mostren que, tot i la importància d'aquest tipus
de mesures harmonitzadores per buscar l'equilibri entre la vida
laboral i la familiar, són molt poques les empreses que apliquen
permisos per maternitat, excedències per cura de fills, permisos de
paternitat, permisos per lactància, bancs de temps lliure.
Quan es parla dels temps personals, les empreses reconeixen que
disposen d'aquestes mesures de les quals en poden gaudir els
treballadors.
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4. Gràfiques

Sobre el tercer bloc de preguntes: Excedències i permisos

D'aquest tercer bloc hem destacar el següent:
• Hi ha molt desconeixement d'aquestes mesures entre les empreses

diagnosticades. Cal, doncs, un procés de sensibilització important
per tal que s'entenguin com pràctiques beneficioses.

• En aquest procés de sensibilització caldria especificar els beneficis
que comporten aquestes mesures per a l'empresa, per tal que
no entrin en conflicte els interessos dels treballadors amb els
dels empresaris, sinó que es complementin.
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4. Gràfiques

Mòdul D: Recursos i serveis d'harmonització

En aquest mòdul es diagnosticaran els recursos i serveis
d'harmonització de que disposen les empreses. S'ha pogut observar
que del total d'empreses visitades són molt poques les que compten
amb aquest t ipus de serveis pels seus trebal ladors.
El diagnòstic d'aquest camp ha donat els resultats següents:

Tal i com podem veure en les gràfiques, els resultats són molt baixos,
com a conseqüència del gran desconeixement que existeix en aquest
àmbit. Això dificulta el fet que s'incorporin actualment aquestes
mesures i a la vegada comporta que en la majoria dels casos moltes
empreses no s'hagin plantejat d'aplicar-les ni la necessitat de fer-
ho.
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Sobre el quart bloc de preguntes: Recursos i serveis d'harmonització

D'aquest quart bloc hem destacar el següent:
• Les circumstàncies de les petites i mitjanes empreses són diferents

de les de les grans empreses. En aquest sentit, mesures com
l'establiment de llars d'infants en la pròpia empresa són molt
difícils d'aplicar. És per aquest motiu que, en aquest apartat, les
mesures que apliquen les empreses són molt poques i la possibilitat
d'aplicar-les, també.

• Hi ha un desconeixement molt important quant als diferents
serveis que, des de l'empresa, poden facilitar-se als treballadors.
Una vegada més, la sensibilització, doncs, és prioritària.

4. Gràfiques
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4. Gràfiques

Mòdul E: Suport professional

En aquest mòdul apareixen algunes mesures que l'empresa ofereix
als seus treballadors com a suport en la seva tasca professional, per
tal d'afavorir el desenvolupament professional i personal dels
treballadors. Algunes d'elles tenen incidència depenent de la política
de Recursos Humans que tingui l'empresa.
El diagnòstic d'aquest camp ha donat els resultats següents:
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4. Gràfiques

Sobre el cinquè bloc de preguntes: Suport professional
D'aquest cinquè bloc hem destacar el següent:

• La formació que s'impulsa des de l'empresa és, bàsicament, la
que està relacionada amb el propi desenvolupament de la tasca
professional.

• L'empresa, en general, encara no ha entrat en l'àmbit d'allò que
no és estrictament professional. En aquest sentit, hi ha un gran
camí per recórrer.
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5. Marc legal

Normativa referent a harmonització entre vida laboral i personal

Legislació existent a nivell de Catalunya
• Llei 6/2002, de 25 d'abril, de Mesures Relatives a la conciliació

del Treball amb la vida familiar del Personal de les Administracions
públiques.

• Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
• Llei 8/2006, de  5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida

personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya

Legislació a nivell de l'Estat Espanyol
• El Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova

el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors
• La Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma

del mercat de treball per a l'increment de l'ocupació i la millora
de la seva qualitat

• El Reial Decret 1251/2001, de 16 de novembre, pel que es
regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat
Social per maternitat i risc durant l'embaràs.

• La Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació
de la vida familiar i laboral de les persones treballadores, que té
com a finalitat aconseguir un equilibri entre el reconeixement i
increment dels permisos parentals i el manteniment de les persones
amb responsabilitats familiars dins del mercat de treball
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5. Marc legal

Normativa referent a harmonització entre vida laboral i personal

Legislació a nivell d'Europa
• Les Directives 92/85/CEE del Consell, de 19 d'octubre de 1992,

relativa a l'aplicació de mesures per a promoure la millora de la
seguretat i de la salut en la feina de la treballadora embarassada.

• Les Directives 96/34/CE, de 3 de juny de 1996, relativa a l'Acord
marc sobre el permís parental.

• La Resolució del Consell de la Unió Europea i dels Ministres de
Treball i Assumptes Socials de 29 de juny de 2000, relativa a la
participació equilibrada d'homes i dones en l'activitat professional
i en la vida familiar.

• La Recomanació del Consell, de 31 de març de 1992, sobre la
cura i atenció de les nenes i els nens.

• La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, de desembre
del 2000, que fa una referència expressa a la conciliació.

Les necessitats sorgeixen de la publicació de la Llei de Conciliació de
la vida familiar i laboral de les persones treballadores, a l'any 1999.
El nou marc que configura el legislador en aquest àmbit passa per
l'establiment de mitjans que permeten als treballadors el gaudiment
de nous drets que els possibiliten d'atendre determinades necessitats
familiars.
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6. Les propostes de la patronal cecot

Com agent social implicat, la Cecot té la clara voluntat de participar
en el diàleg social, aportant idees i propostes al debat que ajudin,
dins d'un àmbit més general, a crear una cultura social d'
harmonització de la vida personal, familiar i laboral, que permeti,
d'una part implementar programes amb solucions específiques en
el si de les empreses i, de l'altra, instar el legislador perquè creï un
marc jurídic adient per possibilitar aquests programes. No obstant,
també haurem de tenir en compte, tant treballadors com empreses
i legisladors, que les solucions que aportem no podran ser les mateixes
per a una família monoparental o no; per a una família nombrosa,
o no; per a una microempresa o no. No existeixen solucions úniques.
El que és important assenyalar és que les polítiques governamentals
han de ser suficientment àmplies perquè puguin recollir en el seu
si les diferents realitats i deixar per als programes d'empresa les
solucions específiques. Per a les empreses seria convenient que el
legislador adeqüi l'actual marc legislatiu en les matèries següents:

1. Creació d'un marc jurídic que reguli el teletreball com a relació
especial de treball, a afegir a l'article 2 de l'Estatut dels Treballadors.

2.Creació d'un marc jurídic que reguli la relació entre les empreses
i els anomenats treballadors autònoms dependents, com una 
relació sotmesa a les disposicions del Codi Civil.

3.Foment de la transformació de contractes de temps complet
a temps parcial, com a instrument d'una política d'harmonització,
a través d'ajuts econòmics que compensin la disminució
d'ingressos en la família.
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6. Les propostes de la patronal cecot

5.Ampliació dels supòsits de mobilitat funcional en cas
d'absentisme derivat de permís de maternitat/paternitat, lactància,
reducció de jornada per guarda legal, excedència per cura de
fills i familiars i qualsevol altra derivada de polítiques
d'harmonització de la vida personal, familiar i laboral.

6.Regulació d'un nou tipus d'hores extraordinàries, la realització
de  les quals es dediqui a compensar microabsentismes deguts
a l'aplicació de polítiques d'harmonització, amb una reducció
de les cotitzacions a la Seguretat Social i que no computin pel
límit màxim establert, essent possible la seva realització per a
tots els treballadors, llevat dels menors d'edat.

7. Regulació dels supòsits de modificació substancial de les
condicions de treball, en matèria d'horaris i jornada, deguts a
l'aplicació de polítiques d'harmonització, amb reducció dels
terminis previstos per la legislació vigent.

4. Ampliació dels supòsits de contractació eventual per interinitat,
permetent la substitució indirecta, en la suspensió de la relació
laboral derivada dels permisos de maternitat/paternitat i
excedència per tenir cura d'un fill.
L'Estatut dels Treballadors i el Reial Decret 2720/1998 (art. 4.2.a)
només permet la substitució directa del treballador en baixa
maternal/paternal o, en tot cas, del primer treballador que el
substitueixi. En algunes ocasions, es produeix un esllavissament
dels treballadors en efectuar la substitució.
Això passa, sobretot, en els comandaments intermitjos i
comandaments superiors. Per exemple: una Cap de Recursos
Humans, de baixa maternal, és substituïda pel Responsable de
Nómines i aquest delega part de les seves funcions en el treballador
contractat en interinitat. En aquest cas no es substitueix ni una
persona "sencera", ni un lloc de treball "sencer", sinó que la
substitució és indirecta.
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Dades de contacte
Servei de Borsa de Treball

Horari:
de dilluns a divendres,
de 9 a 14h i de 15h a 19h

Telèfon: 902 93 40 66
Fax: 902 93 40 72
borsadetreball@cecot.es
www.cecot.es/borsatreball


