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1. Què és el Pacte del Temps
El Pacte del Temps és un acord de l’Ajuntament de Barcelona 
amb les entitats, associacions, organitzacions socials i 
econòmiques i la ciutadania per construir conjuntament una 
ciutat que promogui la qualitat de vida i la conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral, a través de la millor gestió del 
temps.
Els objectius del Pacte del Temps són:

1.  Adaptar els horaris i usos dels equipaments i serveis 
     a les necessitats de les persones.
2. Dissenyar l’espai urbà i planificar la mobilitat 
     prioritzant la millora del benestar quotidià.
3. Proporcionar informació d’una manera accessible 
     i potenciar l’administració electrònica.
4. Treballar conjuntament amb les empreses i entitats 
     de la ciutat per fer compatible el temps de treball 
     amb el temps de la vida quotidiana.
5. Sensibilitzar sobre la necessitat de conciliar els temps 
     per tal de millorar la qualitat de vida i la sostenibilitat. 

2. Qui pot adherir-se al Pacte del Temps
Pot sumar-s’hi qualsevol persona, entitat, associació i/o 
organització que estigui compromesa amb els principis i els 
objectius del Pacte del Temps i que vulgui col·laborar en la 
millora de l’organització social del temps i de la qualitat de 
vida a la ciutat.

3. Quins compromisos comporta adherir-se al 
Pacte del Temps
Fer públic i explicitar el compromís de promoure una ciutat 
que s’adapta als ritmes de vida de les persones i que promou, 
tant la qualitat de vida, com la conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral.
Contribuir al Pacte del Temps amb activitats i accions 
de millora de la gestió i conciliació dels temps socials, 
d’informació i de sensibilització.

4. Com es concreta el compromís de l’Ajuntament 
de Barcelona amb el Pacte del Temps
El compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb el Pacte del 
Temps es concreta mitjançant el desenvolupament de les 
actuacions següents durant el bienni 2014-2015



Objectiu 1. Adaptar els horaris i usos dels 
equipaments i serveis a les necessitats de les 
persones.

Actuació
1. Nous temps, nous horaris en els equipaments de proximitat
Es promourà una nova organització del temps en els equipaments 
socials, culturals i esportius mitjançant una prova pilot al districte 
de les Corts.

Actuació
2. Temps per a tu
S’estendrà a més districtes el projecte «Temps per a tu», adreçat 
a donar suport a les famílies amb persones amb dependència i 
necessitats d’atenció especial. Es desenvoluparan actuacions per 
a persones i famílies cuidadores d’infants amb discapacitat, joves i 
adults amb discapacitat i persones amb dependència.

Actuació
3. Temps per compartir
Donar suport i visibilitat a les iniciatives promogudes des de la 
ciutat de Barcelona que posin en valor el temps de les persones i 
la seva gestió de manera comunitària. Bancs del temps, xarxes de 
suport social, veïnal i comunitari, xarxes d’intercanvi, iniciatives 
de consum col·laboratiu i xarxes P2P. Aprofitar les sinèrgies de 
col·laboració entre Ajuntament, entitats, sector privat i ciutadania, 
per aprofitar el potencial humà com a recurs de la comunitat.

Objectiu 2. Dissenyar l’espai urbà i planificar 
la mobilitat prioritzant la millora del benestar 
quotidià

Actuació
4. Espai públic per a les persones
Remodelar espais públics tenint en compte el temps de les 
persones i promovent l’ús col·lectiu de l’espai de proximitat. 
La transformació de la plaça de les Glòries, a partir d’un procés 
de participació ciutadana, preveu convertir les Glòries en un espai 
central amb vocació metropolitana, i aposta per la renaturalització 
de l’espai, la integració amb els barris propers, i la creació d’espais 
per a vianants i ciclistes i de zones per a la pràctica d’esports 
urbans.



Actuació
5. Barris a velocitat humana
Creació de nous barris a velocitat humana, amb l’impuls de 
cinc superilles pilot en els propers quatre anys. Les superilles 
se sustenten en objectius concrets de mobilitat sostenible, 
revitalització de l’espai públic, foment de la biodiversitat i del verd 
urbà, cohesió social, autosuficiència energètica i participació 
ciutadana. S’organitzaran ocupacions temporals dels carrers per 
obrir-los a activitats i jocs en família. 

Actuació
6. Transport públic per a tothom
L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona i 
Transports Metropolitans de Barcelona treballen amb el suport de 
les entitats de persones amb discapacitat en la incorporació de 
mesures d’accessibilitat al metro, autobús, telefèric i bus turístic, 
perquè les persones amb mobilitat reduïda, discapacitat visual o 
física puguin utilitzar el transport públic de manera 
autònoma.

Objectiu 3. Proporcionar informació de manera 
accessible i potenciar l’administració electrònica.

Actuació
7. Oficina d’Atenció a l’Empresa 
Facilitar a les empreses la gestió dels tràmits municipals 
mitjançant la creació d’una Oficina d’Atenció a l’Empresa que 
centralitzi les gestions administratives i que ofereixi serveis 
d’informació i d’acompanyament a les empreses. L’oficina s’ubicarà 
en el Barcelona Growth Centre: un centre de recursos i serveis per a 
l’impuls empresarial situat al 22@.

Objectiu 4. Treballar conjuntament amb les 
empreses i entitats de la ciutat per fer compatible el 
temps de treball amb el temps de la vida quotidiana.

Actuació
8. Xarxa d’empreses NUST 
Promoure bones practiques i donar suport a les empreses 
compromeses amb l’objectiu de facilitar una millor gestió del temps 
i la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, afavorint la 
productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant l’empresa 
com les persones que hi treballen, i contribuint a la millora de la 
qualitat de vida de les persones de la ciutat.



Xarxa d’Economia Social de Barcelona (XESB)
Promoure la responsabilitat social de les empreses i de les entitats 
socials, organitzant activitats que millorin la gestió empresarial i 
que siguin facilitadores d’eines i recursos per atendre la diversitat i 
afavorir la igualtat d’oportunitats en el treball. 

Objectiu 5. Sensibilitzar sobre la necessitat de 
conciliar els temps per tal de millorar la qualitat de 
vida i la sostenibilitat.

Actuació
9. Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Temps i Conciliació
Reconèixer, promoure i divulgar la tasca d’aquelles empreses 
compromeses amb l’objectiu de millorar la gestió del temps per 
aconseguir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal. 
Empreses que treballin implementant mesures d’usos del temps 
per facilitar que els treballadors i treballadores puguin organitzar-
se millor i alhora contribueixin a millorar l’organització empresarial.

Actuació
10. Un Pacte del Temps de tothom
Promoure, des de la Direcció Municipal, la incorporació de noves 
propostes i iniciatives ciutadanes adreçades a millorar la qualitat 
de vida i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral —en 
especial, aquelles que afavoreixin una millor gestió del temps i una 
adequació dels horaris de la ciutat—, i crear una taula de treball 
integrada pels grups polítics municipals per:

• Acordar l’adopció de bones pràctiques en l’ús del temps de 
   l’activitat política municipal.
• Promoure iniciatives que incorporin la reforma dels horaris 
   per millorar la qualitat de vida.



ADHESIÓ: PERSONA A TÍTOL INDIVIDUAL 

Nom i cognoms ..............................................................................................................................................

DNI .........................................................................  Adreça .................................................................................... 

Telèfon de contacte .......................................................................................................................................

Correu electrònic ...........................................................................................................................................

Professió ...........................................................................................................................................................

ADHESIÓ: ENTITAT I/O ORGANITZACIÓ 

Nom de l’entitat .......................................................................... NIF.................................................................

Activitat fonamental de l’entitat .................................................................................................................... 

Adreça ............................................................................................................................................................

Telèfon de contacte ................................................................Fax ...............................................................

Correu electrònic .................................................................... Web ..............................................................

Persona representant de l’entitat .............................................. Càrrec ...........................................................

Persona de contacte ......................................................................................................................................

ADHESIÓ: GRUP DE PERSONES O ENTITAT NO CONSTITUÏDA

Nom de l’entitat no formal o del grup de persones ........................................................................................

Activitat fonamental de l’entitat ..................................................................................................................

Adreça ............................................................................................................................................................

Telèfon de contacte ................................................................Fax ...............................................................

Correu electrònic .................................................................... Web ..............................................................

Persona representant ............................................................... NIF.................................................................

Com a grup, entitat o institució 

A títol individual

Data de sol·licitud:

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Sistema 
d’Informació d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona, amb finalitats de gestió de les competències pròpies i delegades d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. 
Les vostres dades només se cediran a administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de llei. Consentiu expressa-
ment en el tractament de les vostres dades per a les finalitats indicades. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General 
de l’Ajuntament: Pl. de Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte «Exercici de Dret LOPD». 

Pacte delFull d’adhesió 
Compromís d’adhesió al PACTE DEL TEMPS, 
per una ciutat amb qualitat de vida i sostenible, 
adaptada als ritmes de vida de les persones.

L’adhesió d’una entitat o persona expressa el compromís amb els principis i objectius del Pacte del Temps i la voluntat de col·laborar en la millora de l’organització social del temps i de 
la qualitat de vida a la ciutat. 
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