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Per a l’Ajuntament de Barcelona és una prioritat aplicar propostes innovadores que afavoreixin 

l’harmonització de la vida familiar, laboral i personal. Tenim el convenciment que cal incorporar 

polítiques d’Usos del Temps perquè la ciutadania pugui desplegar la seva pròpia vida quotidiana 

amb autonomia i qualitat. 

Tenim un gran repte: estendre la voluntat d’aplicar noves organitzacions del temps de treball. I els 

agents econòmics i socials –sobretot les empreses– hi tenen un paper cabdal. Cal construir una 

cultura de treball més oberta, un model que equilibri i faci sostenible la distribució del temps.

És per això que, des de l’any 2005, estem impulsant una Xarxa d’Empreses de Barcelona i de l’àrea 

metropolitana que estan aplicant pràctiques innovadores. Noves formes d’organitzar el temps de treball 

que permeten millorar-ne, simultàniament, la flexibilitat i la qualitat.

Aquest catàleg vol ser un marc de referència per a altres empreses i organitzacions, a través del 

qual podem trobar noves fórmules i mesures per millorar l’harmonització del temps de les persones. 

Un mitjà per incrementar la productivitat de les empreses i aconseguir un millor equilibri entre el 

desenvolupament econòmic i la cohesió social. 

 
Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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El temps és un bé escàs. És per això que les administracions hem de garantir un repartiment més 

equitatiu. La gestió del temps ha d’ésser un dret de la ciutadania.

Es tracta de repensar la ciutat en clau de temps. Per això impulsem diverses actuacions dirigides 

a incidir en les noves organitzacions d’Usos del Temps. 

En aquest sentit comptem amb diverses organitzacions i empreses que formen part de la Xarxa 

d’Empreses NUST (noves organitzacions en els usos socials del temps) de branques d’activitat, 

sectors i dimensions diverses, que volen col·laborar en l’aplicació de mesures d’Usos del Temps dins 

l’àmbit laboral. Aposten per potenciar el capital humà i millorar la qualitat de treball, augmentant així 

la productivitat i la competència, alhora que el benestar del seu personal.

S’han unit amb la voluntat de compartir experiències, ensenyar i aprendre les unes de les altres. 

Es tracta  d’innovar i d’afrontar nous reptes conjuntament. 

Elaboren polítiques de Recursos Humans per facilitar la gestió del temps i possibilitar que homes 

i dones puguin compatibilitzar la seva vida laboral, personal i familiar, afavorint un major grau d’equitat 

entre les persones.

Aposten per un model productiu socialment sostenible. Promouen una organització del temps més 

humana, més harmonitzada i més vinculada als cicles vitals de les persones. I és que creuen que amb  

aquestes mesures  afavoreixen la retenció, la captació i el compromís amb l’empresa per part dels 

homes i dones que hi treballen.

Així doncs, a través d’aquestes experiències, volem fer ressò de les polítiques que  porten a terme les 

Empreses de la Xarxa NUST, amb el desig que esdevinguin un model per a la resta del teixit productiu.

Imma Moraleda
Regidora d’Usos del Temps
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El manual que teniu entre les mans és fruit 

de la suma d’intel·ligències, entusiasmes 

i esforços de les empreses que configuren 

la Xarxa d’Empreses NUST que pivota 

la Regidoria d’Usos Socials del Temps 

de l’Ajuntament de Barcelona. En síntesi, 

visualitza una selecció de mesures 

concretes que les empreses duen a terme 

relacionades amb els Usos del Temps aplicats 

a la gestió. 

Els objectius d’aquest document són reconèixer  

i fer visible la feina feta per bona part del millor 

del teixit productiu que opera a la ciutat, alhora 

que permetre generar i suscitar noves idees 

pel desenvolupament de polítiques similars.

Quant major nombre d’empreses iniciïn 

polítiques en aquesta línia de millora d’usos  

del temps del personal, més a prop estarem 

d’un necessari canvi social que comporti 

organitzacions més productives, més rendibles. 

I les persones gaudiran d’un major benestar, 

fruit d’una millor  harmonització dels Usos 

del Temps i, per què no dir-ho, de més felicitat! 

Els resultats, els bons exemples, provenen 

de cadascuna de les empreses que ha volgut 

resumir-los i compartir-los. A més, tant el nom 

del document com el seu disseny i estructura, 

han  estat fruit d’una tasca participativa entre 

les pròpies empreses NUST durant les jornades 

presencials celebrades aquest any 2008. 

Van treballar conjuntament per acordar el format 

i els continguts. Una de les conclusions que es 

va consensuar aquell dia va ser que el producte 

resultant, és a dir, el present document, fos molt 

visual i atractiu. Esperem, ben sincerament 

i en nom de totes les empreses i entitats que, 

d’una manera o d’ una altra, formem part de la 

Xarxa NUST, haver-ho aconseguit, tot contribuint 

a assolir els objectius proposats.

El perquè i el per a què
del manual dels bons 
exemples 



L’any 2003 es crea la Regidoria d’Usos 

del Temps. Les polítiques públiques d’Usos del 

Temps es desenvolupen perquè l’harmonització 

dels Usos del Temps de les persones és:

• Un element bàsic de cohesió social. 

• Un eix vertebrador de l’equilibri físic i psíquic

de les persones.

• Un factor fonamental de la salut de la població.   

• Un factor de millora de la qualitat de vida i el

desenvolupament econòmic i social equilibrat.

• Un factor de foment del civisme. 

• Un factor de foment de la paritat entre homes 

i dones i d’equitat entre les persones.

Un dels objectius primordials de la Regidoria 

d’Usos del Temps és situar el temps de 

les persones en el centre del debat polític, 

tot cer-cant nous models d’ articulació social.

La Regidoria 
d’Usos del Temps
Premisses i missió
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La Xarxa d’Empreses NUST neix a mitjans 

de l’any 2006. Els seus orígens provenen d’un 

estudi dut a terme el 2005 i publicat el 2006 

que es denomina “Noves organitzacions dels 

temps de treball”. 

El promou la pròpia Regidoria i el Consell 

Econòmic i Social de la ciutat (CESB). L’estudi 

consisteix, a banda de cercar experiències 

a nivell europeu, en portar a terme un treball 

de camp que analitza “experiències innovadores 

de les empreses a Barcelona”, cercant accions 

concretes d’algunes empreses pioneres en 

l’estudi de noves i millors maneres d’emprar 

el temps del personal que hi treballa. 

Per decidir si hi participen, es demana quines 

altres entitats formen part de la mostra. 

Sorpreses per l’envergadura, categoria i prestigi 

de la resta, demanen a mode de proposta: 

Per què no ens coneixem? Per què no inter-

canviem experiències? Per què no treballem 

en Xarxa? 

Si la missió de qualsevol òrgan de govern, 

i més encara de l’Administració més propera 

a la ciutadania, és escoltar a aquesta i actuar 

en conseqüència, tot responent a les demandes 

dels agents socials, la Regidoria en Usos socials 

del temps recull la demanda: Es tracta de posar 

en contacte i en valor una sèrie d’entitats pione-

res en assajar maneres d’aconseguir un millor 

equilibri entre el desenvolupament econòmic 

i social de la ciutat. El temps de les persones 

es posa en el centre d’un nou model 

d’articulació social. Així, govern local i bona 

part del millor del teixit productiu de la ciutat 

es troben per treballar en la mateixa direcció.

La Xarxa d’Empreses NUST
Els Orígens
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1. Expandir-se. Incorporar a la Xarxa –de forma 

selectiva– “bones” empreses en polítiques 

de temps, que vulguin aprendre i ensenyar. 

Ser-ne més!

2. Formar-se, reciclar-se, intercanviar 

coneixements i experiències entre si i amb altres 

empreses i organitzacions, tant a nivell nacional 

com internacional. Saber-ne més!

3. Formar part del pacte social de la ciutat, 

com a agents actius de la ciutat, el Pacte Local 

del Temps. Ser ciutat!

4. Fer-se visibles. Reconèixer públicament 

la tasca duta a terme en nous usos socials 

del temps a les empreses NUST. Ser visibles!

En coherència amb el que constitueix un dels 

pilars de la Regidoria, el projecte s’adreça 

a les empreses i es fa amb les empreses. 

La Xarxa, fidel als seus orígens, ja que sorgeix 

d’escoltar la veu de les pròpies empreses, 

s’ha seguit configurant recollint necessitats, 

idees, suggerències i propostes de les pròpies 

empreses integrants. Aquesta és la fórmula per 

la qual seguirem apostant: participació activa, 

diàleg i consens entre els agents socials                    

i l’administració local. 

Així, després de dos anys i mig de vida, la Xarxa 

d’Empreses NUST s’ha convertit en un bon 

exemple de com l’administració d’un municipi 

de l’envergadura de Barcelona i una cinquan-

tena del millor del teixit empresarial que opera 

a la ciutat han sabut articular sinèrgies. Durant 

aquests dos anys s’han anat succeint:

• Jornades de treball i intercanvi (4 cada any)

de formació amb conferències magistrals 

de personalitats de solvència contrastada. 

Intercanvi d’experiències, d’informació sobre 

campanyes d’organismes concrets.

Objectius de la Xarxa
Cap a on va? 

Què es fa a la xarxa
d’Empreses NUST?
I com?
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• Elaboració i difusió de díptics i vídeos sobre 

la Xarxa.

• Assessorament a empreses perquè els proces-

sos de treball siguin més objectius i eficients. Les empreses, com a nuclis d’articulació social 

que són, tenen així mateix una important respon-

sabilitat en el replantejament del binomi produc-

tivitat/temps. 

Les empreses NUST són empreses com totes: 

amb els seus punts forts i febles, amb les seves 

oportunitats i amenaces. Amb dimensions ben 

diferents, la Xarxa conjunta, multinacionals, amb 

grans, mitjanes, petites i microempreses. 

De recent creació i entitats ja centenàries, dedi-

cades a un ampli ventall d’activitats diferents: 

indústries alimentàries, missatgeria, transports, 

dietètica, consultories, laboratoris químics, esta-

bliments comercials de roba de la llar, papereria, 

banca, lleure. Entitats i fundacions que treballen 

per incloure col·lectius o barris amb especials 

dificultats. 

Entitats amb formes jurídiques que van des 

de cooperatives a societats limitades, societats 

anònimes, fundacions, associacions, etc. 

Conformen un petit mostrari del teixit scioeco-

nòmic de la ciutat . 

Són organitzacions com totes, però preocupa-

des no tan sols per la seva competitivitat sinó 

també pel benestar de les persones.

Com són les 
Empreses NUST?
1. Com totes 
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Però tenen alguns trets en comú: Són empreses 

que cerquen formes d’aconseguir els resultats 

de la negociació intel·ligent (el +, +) és a dir:

Treballar en la línia d’Usos del Temps suposa 

el posicionament de les empreses dins el marc 

d’organitzacions socialment responsables i, 

entre d’altres moltes polítiques, apliquen mesu-

res d’Usos del Temps a la gestió del personal. 

En aquest context, les actuacions on s’emmar-

quen les polítiques en Usos socials del temps, 

se situen entre els següents àmbits o paràmetres:

1. Posar les TIC al servei de les persones, 

tant per gestionar més i millor el coneixement 

com per anar transformant la cultura “de la 

presència” en la cultura de l’eficiència, de mane-

ra que l’ús de les TIC garanteix un benefici pel 

conjunt de l’organització. Empreses capaces 

d’enllaçar necessitats i interessos de les perso-

nes amb necessitats i interessos de l’empresa. 

Es pretén aconseguir que, sempre que ho per-

metin les funcions del lloc de treball, les compe-

tències organitzatives s’optimitzin sense haver 

de compartir necessàriament un mateix espai 

físic durant tota la jornada laboral. Les tecnolo-

gies de la informació i la comunicació permeten 

un ampli ventall de possibilitats i un notable 

estalvi de temps en molts sentits. La gestió del 

coneixement, l’eficiència i l’autonomia telemàtica 

respecte al lloc de treball han pres una potent 

Com són les 
Empreses NUST?
2. Alguns trets en comú 

Com són les 
Empreses NUST?
3. Paràmetres d’actuació 

+ temps personal

+ satisfacció

+ productivitat

guanya el Treballador

+ productivitat

+ bon clima

+ rendibilitat social

+ rendibilitat econòmica

guanya l’Empresa
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reconsideració vers el temps. En aquest manual 

de bons exemples, se’n troben algunes mostres.

2. Afavorir la flexibilitat horària i el respecte 

al temps personal per a la cerca de noves for-

mes de distribució del temps que siguin útils per 

a l’empresa i per al personal. Són mesures amb 

el fil conductor de respectar el temps personal 

dels treballadors i treballadores de l’organització, 

emprant diferents fórmules per adaptar els ho-

raris laborals. L’objectiu és que, dins l’empresa, 

tothom pugui desenvolupar la seva tasca i gau-

deixi més i millor del seu temps discrecional. 

A mode d’incentiu social dins l’organització, es 

remunera aquest temps com si de temps laboral 

es tractés. En aquest document, s’hi reflecteixen 

un bon nombre d’exemples.

3. Gestionar la diversitat tenint en compte 

les diferents situacions personals i professionals 

i també el ventall diferencial de les persones. 

Estatus, religions, races, col·lectius amb espe-

cials dificultats, llocs de treball amb menor remu-

neració i reconeixement social. Cal identificar les 

diferències dins d’una societat que col·lectivitza 

les persones i tenir en compte que, les necessi-

tats envers als Usos del Temps també són 

diverses. Els bons exemples vers la diversitat, 

doncs, són aquells que certament respecten 

les diferències. També n’hi ha algunes mostres 

en aquest document.

4. Apostar per la corresponsabilitat i la 

igualtat d’oportunitats entre dones i homes 

envers el temps suposa implantar polítiques 

que, dins del marc de la perspectiva de gènere 

i la igualtat entre dones i homes, propugnen 

polítiques de temps en pro del reequilibri entre 

la corresponsabilitat domèstica i familiar entre 

dones i homes.   

5. Analitzar i actuar respecte a la prevenció 

de riscos, des d’una perspectiva hol·lística, 

en la qual els Usos del Temps i la cura del cos 

i la ment hi són presents. Acostar o fins i tot 

introduir, dins el propi horari laboral, iniciatives 

de temps que millorin el clima i/o que permetin 

realitzar algun tipus d’activitat física o psicoe-

mocional, oferint aquests serveis en diferents 

formats i iniciatives. El present manual també 

en mostra alguns exemples.  

6. Tenir en compte l’impacte de la mobilitat 

del personal i apostar per la proximitat, 

a vegades com a benefici secundari de les TIC, 

d’altres no. En qualsevol cas pretenen, amb 

diverses fórmules, reduir el temps de trasllat 

entre el centre de treball i la llar i/o aproximar 

els serveis al lloc de treball. En aquest manual 

hi ha bons exemples per garantir l’estalvi 

de temps en els desplaçaments.
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La recopilació de bons exemples s’ha estructurat 

de la forma següent:

Qui som? 

Activitat econòmica que porta a terme l’empresa.

Nombre de persones treballadores. 

Missió de l’empresa: On s’explicita qui són, 

què fan, a qui s’adrecen i els trets corporatius 

a ressaltar. 

Què fem?

Descripció: On es desenvolupa, de forma 

sintètica, en què consisteix la mesura que 

es porta a terme entorn als Usos del Temps.

Origen i evolució: On es detallen els motius que 

van originar la mesura, fent una breu ressenya 

de com evoluciona fins a l’actualitat. 

Resultats obtinguts: 

On es plasmen els principals impactes que ha 

tingut la Bona Pràctica en la pròpia organització.

  

Recomanacions: 

On es comuniquen els aspectes més rellevants a 

tenir en compte a l’hora de  transferir-la a d’altres 

organitzacions.

Estructura dels resultats
Què conté cada 
bon exemple?
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Banc d’Hores

Activitat econòmica: distribució de material 

per a l’educació, la cultura i l’oci.

Nombre persones treballadores: 685

Missió de l’empresa

Som una cooperativa orientada a la satisfacció 

de les sòcies clientes i els socis clients mitjan-

çant l’oferiment de productes i serveis per a la 

cultura i l’educació.

La dinamització cultural, la responsabilitat social, 

la innovació i el lideratge són el nucli de la nostra 

identitat.

Descripció

A Abacus Cooperativa treballem per oferir als 

nostres socis i sòcies de treball diferents alterna-

tives que els ajudin i facilitin la seva conciliació. 

Entre altres mesures, destaquem el sistema 

de bancs d’hores o bancs de temps. Aquesta 

iniciativa estableix que cada persona té un banc 

d’hores nominatiu on es van comptabilitzant les 

hores en positiu o bé en negatiu, que es trans-

formaran en temps lliure. Té una limitació (tant en 

positiu com en negatiu) i mensualment es revisa.

Aquest sistema permet que les persones que 

necessiten disposar d’hores lliures per qüestions 

personals les puguin treure del seu banc d’hores.

Què fem?

ABACUS SCCL   www.abacus.coop

Qui som?
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c. Enric Granados 112, 1er. 08008, Barcelona

• S’ha aconseguit sistematitzar aquesta pràctica 

a tota la organització.

• S’ha acollit de manera molt positiva per part 

dels socis i les sòcies de treball. 

• Pactar la regulació del marc d’aplicació amb 

els i les representants dels treballadors i les 

treballadores.

Recomanacions 

Resultats obtingutsOrigen i evolució

Al llarg dels anys la qüestió del temps no ha 

estat gens valorada. S’ha donat més importància 

a la compensació econòmica (com ara les hores 

extres cobrades). Nosaltres, en detectar que 

les tendències estaven canviant i així ens ho 

demostraven els nostres socis i sòcies de treball, 

vam considerar oportú crear un Banc d’Hores 

que permetés ser molt més flexibles en el tracta-

ment de la jornada i en la possibilitat de satisfer 

les demandes de tot el col·lectiu.

Aquesta pràctica es troba en el Programa 

Concilia que recull totes les pràctiques que 

apliquem a la nostra cooperativa.
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Qui som?

Descripció

Hem dut a terme un conjunt de mesures 

a l’entorn dels Usos del Temps per fomentar 

el bon clima laboral amb la finalitat de poder 

conciliar millor la vida laboral i personal i pro-

moure les relacions interpersonals al lloc de 

treball i amb els nostres col·laboradors i clients.

Origen i evolució

Hem posat en marxa aquesta pràctica perquè, 

com que el sector laboral a què pertanyem 

és majoritàriament masculí, la tendència és fer 

les reunions de treball a partir de les 18 hores 

i la nostra jornada laboral a vegades és de 10 

o fins i tot d’11 hores.

Hem adequat, doncs, les nostres instal·lacions 

per poder disposar d’un lloc de lleure per fer-hi 

les pauses i el dinar i, d’aquesta manera, facilitar 

les relacions interpersonals. 

Treballar per a viure

Activitat econòmica: difusió de l’electrotècnia

Nombre persones treballadores: 3

Missió de l’empresa

Com a associació que som, el nostre objectiu 

és la difusió de l’electrotècnia, que, entre altres, 

engloba la formació tècnica, l’organització de 

jornades i congressos i l’assessorament tècnic 

a totes les empreses i institucions associades.

Col·laborem amb diferents entitats universitàries 

i d’investigació.

Què fem?

ASSOCIACIÓ ELECTROTÈCNICA ESPANYOLA   www.electrotecnia.org
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• S’ha aconseguit flexibilitzar l’horari laboral.

• S’han millorat notablement les instal·lacions 

per a la realització d’activitats socials i s’ha 

habilitat una sala com a menjador i per a les 

pauses.

• S’ha disminuït el nombre de reunions fora 

de l’horari laboral.

• S’ha facilitat la conciliació de la vida laboral 

i la personal.

• S’ha aconseguit crear un ambient laboral 

agradable i còmode.

• S’han fomentat les relacions interpersonals.

• Tenir en un lloc ben visible, o informar, 

si escau, que no es convocaran reunions 

després de les 18 h.

• Treballar per educar l’entorn en aquestes 

noves pràctiques.

c. València 169, pral. 08011, Barcelona

Resultats obtinguts Recomanacions 
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Reducció de jornada per 
tenir cura dels/les fills/es 
amb el 100% de la retribució 

Qui som?

Activitat econòmica: promoció de l’ocupació 

i d’empreses de qualitat i amb sentit de futur

Nombre persones treballadores: 163

Missió de l’empresa

La nostra missió és promoure ocupació 

i empreses de qualitat i amb sentit de futur, 

i ho fem a partir de les nostres línies d’activitat, 

que són: creació d’empreses, creixement 

empresarial, ocupació i capital humà.

Els nostres compromisos es prenen des de 

la responsabilitat social corporativa, la qualitat 

i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Descripció

La nostra bona pràctica es basa en la reducció 

de, com a màxim, un terç de la jornada de treball 

per tenir cura d’un o una filla, amb la percepció 

del cent per cent de les retribucions, sempre  

que no estiguin privades de la guarda legal 

d’aquest o d’aquesta per resolució judicial i que 

l’altre progenitor o progenitora treballi. Aquesta 

reducció té una durada màxima d’un any a partir 

de la finalització del permís per maternitat o de  

la setzena setmana posterior al part, l’adopció  

o l’acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit 

del permís de paternitat, la durada de la reducció 

computa de manera consecutiva a partir de la 

finalització d’aquest permís.

L’objectiu és oferir a tot el personal de Barcelona 

Activa la possibilitat de disposar de forma 

retribuïda de més temps per tenir cura dels  

fills o filles.

Se’n beneficien totes les persones que treballen 

a Barcelona Activa que s’ajustin als requisits.

Què fem?

BARCELONA ACTIVA   www.barcelonactiva.cat
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• S’ha millorat la possibilitat de conciliació del 

treball amb la vida personal i familiar del personal 

que treballa a Barcelona Activa.i

• Pactar la mesura amb els agents implicats, 

que en aquest cas han estat l’empresa i el seu 

comitè, en el marc d’una política d’igualtat 

d’oportunitats compromesa per Barcelona 

Activa.

Resultats obtinguts

Recomanacions 

c. Llacuna 162-164. 08018, Barcelona

Origen i evolució

La bona pràctica neix del compromís de la di-

recció de Barcelona Activa i el comitè d’empresa 

de treballar tot un conjunt de mesures per tal 

d’afavorir la conciliació de la vida personal, 

familiar i laboral de les persones treballadores 

de Barcelona Activa, dins del marc de referència 

de la política per la igualtat compromesa per 

l’organització.
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Qui som?

Aprofitament tecnològic

BETABIT-GESTIÓN, SISTEMAS Y MÉTODOS, S.L.  www.bbgsistemas.es

Activitat econòmica: consultoria i suport 

tècnic en el desenvolupament organitzatiu

Nombre persones treballadores: 4

Missió de l’empresa

Oferim serveis de consultoria i desenvolupament 

de tecnologies per a la millora dels sistemes de 

producció i increment de la qualitat d’empreses 

i organitzacions públiques.

Descripció

A BETABIT totes les persones ens organitzem 

i treballem per objectius i de forma semipresen-

cial. La majoria de nosaltres vivim a l’àrea 

metropolitana, però fora de Barcelona ciutat, 

i el fet de poder practicar el teletreball ens ajuda 

a conciliar la nostra vida laboral i familiar, i ens 

permet estalviar molt de temps en desplaça-

ments. Les TIC són les eines bàsiques en les 

tasques del dia a dia.

Origen i evolució

Els motius principals d’implantar aquesta pràc-

tica han estat la voluntat d’evitar la pèrdua de 

temps en desplaçaments, la necessitat de facili-

tar la conciliació de la vida familiar i laboral a una 

plantilla molt jove, i l’estalvi de recursos (actius, 

maquinari, etc.).

Què fem?
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c. Cim 8. 08211, Castellar del Vallès

Resultats obtinguts Recomanacions 

• És imprescindible una determinada actitud i 

predisposició de les persones que hi intervinguin 

i un ús intensiu de les TIC per poder treballar en 

xarxa.

• És recomanable garantir un contacte periòdic 

presencial, per definir les línies de treball en cada 

projecte, i per fer un seguiment dels indicadors 

que es fixin prèviament.

• S’ha millorat de forma substancial la qualitat 

de vida de les persones de BETABIT.

• S’ha millorat la metodologia de treball 

i la qualitat, i s’ha incrementat la productivitat 

gràcies a l’organització per objectius.
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Temps per a tot

Qui som?

Activitat econòmica: contractació logística

Nombre persones treballadores: 897

Missió de l’empresa

Som una empresa multinacional que ens 

dediquem a la gestió integral de la cadena 

de subministrament. Prestem els nostres serveis 

d’emmagatzematge a una trentena de clients 

de tot el territori estatal i a més de 300 en la 

unitat de negoci compresa per Espanya, Itàlia, 

Orient Mitjà i Àfrica. La nostra missió és, 

per a l’any 2010, ser l’empresa més admirada 

del sector logístic, sustentant la companyia 

sobre tres pilars bàsics: unitat, creixement 

i excel·lència.

Descripció

Els dos dies d’assumptes personals anuals 

que les persones de la província de Barcelona 

tenen recollits per conveni els ampliem fins a set 

dies (retribuïts els dos primers) i els estenem al 

personal de tot el territori estatal. Aquests no 

es poden enllaçar amb el principi ni amb el final 

d’un període de vacances, tret que ho autoritzi 

expressament la persona superior i la superior 

d’aquesta. S’atorgaran aquests dies sempre que 

una altra persona del mateix equip no els hagi 

demanat amb anterioritat. Si la persona ho vol, 

pot gestionar aquests dies en fraccions de mitja 

jornada.

L’objectiu de la pràctica és facilitar la conciliació 

i la coresponsabilitat a la llar, donant més facili-

tats a les persones per atendre les necessitats 

que puguin sorgir en el dia a dia del nucli familiar 

o privat. 

Es poden acollir a aquests dies de permís totes 

les persones de l’empresa.

Què fem?

CEVA LOGISTICS S.L.  www.es.cevalogistics.com
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Polígon Industrial Can Bosc d’Anoia s/n. 08739

Resultats obtinguts

• La present mesura encara no s’ha implan-

tat al conjunt de l’empresa; la seva difusió ha 

de portar-se a terme a partir de finals del mes 

de desembre de 2008, i per tant encara no es 

poden presentar resultats; restem a l’espera de 

disposar de més informació amb vista a finals 

de l’any vinent.

Recomanacions 

• En empreses presents a diverses localitza-

cions del territori, tenir en compte els diferents 

convenis sectorials, atès que en alguns casos 

existeixen mesures que poden complementar          

la presentada aquí.

• No podem aportar més informació fins que 

la pràctica no es trobi més desenvolupada. 

Origen i evolució

Per la naturalesa de l’activitat productiva 

de l’empresa, en què la majoria d’activitats 

estan lligades al «just in time», ens trobem amb 

dificultats tècniques a l’hora de flexibilitzar els 

horaris d’entrada i sortida de la feina, sobretot 

per a les persones de llocs de treball operatius. 

Per aquest motiu, fins avui és pràctica habitual 

utilitzar dies festius per resoldre assumptes 

personals.
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Fem xarxa: Creació de net-
working off i on-line entre 
dones professionals

Qui som?

Activitat econòmica: associació de dones 

empresàries, directives i professionals.

Nombre persones treballadores: 2.700 dones 

membres de l’associació

Missió de l’empresa

Som una associació que, a través de la innova-

ció, fomentem i incrementem la cooperació, 

la visibilitat, el reconeixement i la competitivitat 

de les dones empresàries, directives i professio-

nals. Conformem un col·lectiu innovador, compe-

titiu, generador d’economia i una peça important 

de l’engranatge empresarial, amb l’objectiu de 

crear xarxa entre dones professionals.

Què fem?

Descripció

Amb l’objectiu de cercar contínuament noves 

fórmules de fer, organitzar, compartir coneixe-

ments i sempre pensant en la innovació com 

a estratègia per a la promoció i el desenvolupa-

ment del teixit empresarial de la dona de nego-

cis, el juny de 2005 vam posar en marxa 

la primera plataforma de networking on-line 

gratuïta per a tots els col·lectius de dones em-

presàries, directives i professionals per fomentar 

l’intercanvi d’informació, els contactes, 

els coneixements i la generació de negocis 

de qualsevol tipologia. 

I per això fer ús de les TIC ens facilita la creació 

d’empreses, la posada en marxa d’iniciatives 

i projectes, la consolidació dels nostres negocis, 

la captació de noves clientes, la localització de 

proveïdors/res, la realització de transaccions 

on-line, el tancament d’acords de col·laboració, 

la venda de productes, l’oferiment de serveis, 

la impartició de formació, la gestió dels recursos 

humans, la integració d’organitzacions disperses 

geogràficament, l’intercanvi d’informació entre 

els departaments, la possibilitat de deslocalitzar 

geogràficament (per raons de cost) la gestió del 

coneixement, la formació interna del personal, 

CÍRCULO DE MUJERES DE NEGOCIOS   www.mujeresdenegocios.net
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així com gestionar la nostra pròpia associació 

de forma ràpida, econòmica i flexible adaptant-

nos a la nostra pròpia disponibilitat, invertint-hi 

el nostre temps quan podem i volem, sense 

necessitat de concurrència temporal o geogràfica.

Origen i evolució

La iniciativa sorgeix de la necessitat d’optimitzar 

el temps a través de nous canals, nous formats 

i noves maneres de fer les coses pel col·lectiu  

i amb el col·lectiu amb què fonamentalment tre-

ballem: dona professional jove amb una mitjana 

d’edat de 35-40 anys, amb inquietuds, que fa 

ús de les TIC i pretén consolidar-se en els entor-

ns que lidera. El col·lectiu el conformem dones 

de negocis amb poder de decisió i actuació en 

projectes innovadors que realment són actius 

i efectius. 

Un dels nostres objectius és detectar quines 

dones són empresàries, directives o professio-

nals, què fan, on són, què venen i què ofereixen. 

Hem de fer-nos visibles entre nosaltres i generar 

negoci. En un clima de confiança i un entorn de 

qualitat i competitivitat, hem d’incrementar la 

nostra cartera de clients, establir col·laboracions 

i desenvolupar nous projectes.

No podem dubtar davant de la perspectiva 

d’aconseguir un desenvolupament professional 

i la possibilitat d’emprendre’l.

Resultats obtinguts

• S’ha aconseguit posar a l’abast de totes  

les dones professionals uns recursos i uns 

nous canals imprescindibles que els permeten 

emprendre i adquirir nous reptes, contractar, 

col·laborar, gestionar, formar-se i compartir.

• Incorporar-se al CMN és gratuït, i s’hi pot  

trobar tot el suport i la complicitat necessaris  

per impulsar un projecte de negoci.  

Recomanacions 

c. Balmes 177, 3er 1a.
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Teletreball: l’oficina a casa

CITI - BARCELONA SALES & SERVICE CENTER   

Activitat econòmica: serveis financers

Nombre persones treballadores: Aprox. 1000

Missió de l’empresa

El 1999 Citigroup obre un centre de serveis 

financers a Barcelona, una de les ciutats més 

atractives d’Europa. Som un equip molt divers 

d’unes 50 nacionalitats diferents i donem una 

àmplia varietat de serveis financers i tecnològics 

a 15 països i en 15 idiomes diferents. 

A Citi, creiem que és indispensable oferir als 

nostres empleats i les nostres empleades un 

excel·lent lloc de treball, un profund respecte 

a la seva diversitat i ser capdavanters en mesu-

res de conciliació i flexibilitat.

 

Descripció

La nostra pràctica és el teletreball, que consisteix 

a permetre que les persones en plantilla que ho 

vulguin puguin treballar aproximadament el 80% 

del seu temps a casa. És una opció voluntària. 

Si considerem que la feina de la persona ho per-

met, instal·lem un equip informàtic a casa seva, 

una línia ADSL i un telèfon. 

Amb aquesta mesura volem assolir dos 

objectius: millorar la vida privada de l’empleat 

o empleada (i per tant la seva motivació), i reduir 

costos (per mantenir la nostra competitivitat). 

Emmarquem la iniciativa dins la política de treball 

flexible i pensem que és una estratègia clau 

per aconseguir un equilibri positiu entre la vida 

personal i laboral. A més, ens permet atreure 

i retenir els i les millors empleats/des, millorar 

la qualitat i la productivitat i reforçar la satis-

facció dels nostres col·laboradors i les nostres 

col·laboradores. 

El Teletreball se suma a d’altres iniciatives, com 

l’intercanvi flexible de torns, la modificació de la 

jornada, etc., que ens han fet guanyar el 2008 

el premi de Best Virtual Contact Center dels 

«European Contact Center Awards» (de la revista 

Call Center Focus).

Qui som?

Què fem?
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Resultats obtinguts

Origen i evolució

Fa un any i mig vàrem començar amb una prova 

pilot, i des de finals de 2007 tenim empleats/des 

treballant des de casa de forma habitual, que en 

l’actualitat són uns 30. Aquesta mesura els estal-

via el viatge de casa a la feina i es poden plante-

jar viure més lluny del lloc de treball. La majoria 

del personal que teletreballa ho fa a Catalunya, 

però fins i tot un dels nostres col·laboradors 

treballa la majoria del seu temps des d’Austràlia. 

Hem elaborat un manual pràctic que tracta tots 

els aspectes del teletreball (laborals, tècnics, 

operatius, de seguretat i confidencialitat, de 

l’entorn de treball; hàbits, actituds i aspectes 

psicològics).

• S’ha aconseguit que uns/unes 30 empleats/

des treballin des de casa, i incrementin la seva 

satisfacció i tinguin un millor equilibri entre la 

seva vida personal i laboral.

• S’han reduït costos per a la empresa i hi ha 

hagut un estalvi de temps i diners per al treballa-

dor o la treballadora (el viatge de casa a la feina 

i viceversa). 

• És molt important tenir un bon procés de 

comunicació i informació amb la plantilla per 

afavorir la participació.

• Les persones han d’estar preparades psi-

cològicament. Teletreballar comporta un canvi 

d’hàbits: estar a casa tot el dia i tenir menys 

contacte social. S’han de sentir recolzats 

i recolzades per l’empresa.

• Els sistemes tecnològics de l’empresa han 

d’estar preparats i s’han de tenir en compte 

els temes de seguretat de la informació. 

• La gerència ha d’estar preparada per a la 

supervisió a distància. Tanmateix, els companys 

i les companyes s’han d’acostumar a comunicar-

se amb ells/es només per correu electrònic 

i telèfon.

Recomanacions 

Plaça de Catalunya, 1. 08001, Barcelona
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Qui som?

Què fem?

Corresponsabilitat social

Activitat econòmica: laboratori d’investigació 

química

Nombre persones treballadores: 35

Missió de l’empresa

Som un laboratori d’investigació química dedi-

cat a la recerca de nous procediments per a la 

preparació de principis actius farmacèutics. El 

90% del personal és altament qualificat, el 70% 

són dones i la mitjana d’edat de l’empresa és         

de 30 anys.

Descripció

Hem introduït un horari estrella per a pares i 

mares que vulguin acollir-s’hi. El nostre horari fa-

miliar és de 08.00 a 16.15 h amb 45 minuts per 

dinar inclosos, de forma que podem anar a reco-

llir els nens i les nenes a l’escola. A més, aquest 

horari té una franja de flexibilitat d’entrada i de 

sortida. La reducció de salari és només de mitja 

hora i s’adapta perfectament a l’horari escolar. 

Els beneficiaris i les beneficiàries som els treba-

lladors i les treballadores, perquè tenim un horari 

fàcilment adaptable a la nostra vida familiar. Tam-

bé hi ha beneficis econòmics perquè a menys 

reducció correspon més salari. L’empresa també 

se’n beneficia, perquè només ha de compensar 

una hora de producció i guanya bon ambient, 

bona publicitat i els treballadors i les treballado-

res són més responsables ja que prenen cons-

ciència de l’esforç de l’empresa per organitzar 

la feina.

ENANTIA S.L.   www.enantia.com
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• S’ha aconseguit minorar les reduccions 

de jornades coincidents. 

• S’ha pres consciència per part dels treballa-

dors i de les treballadores de l’esforç que suposa 

intentar organitzar tots els llocs de treball.

Resultats obtinguts

• Aquesta millora s’ha aconseguit amb l’ajuda 

i el suport de totes les mares i tots els pares 

d’aquesta empresa, escoltant-ne les necessitats 

i els neguits.

• És recomanable que els treballadors i les treba-

lladores tinguin clar què és el que la llei permet 

i que el que Enantia proposa és només una 

recomanació.

Recomanacions 

c. Josep Samitier 1-5. 08028 Barcelona

Origen i evolució

A causa de l’alta qualificació de les dones, 

l’alt índex d’embarassos i l’excessiva demanda 

del mateix horari reduït (tothom volia l’horari 

de 08.00 a 14.00 h) es va crear una manca 

de servei a la tarda. Això va comportar que des 

de l’empresa establíssim un horari específic per 

a totes aquelles mares i tots aquells pares que 

ho volguessin.
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Qui som?

Tots fem festius

Activitat econòmica: gran distribució

Nombre persones treballadores: 980

Missió de l’empresa

Brico Depot España som una empresa multina-

cional que pertanyem al grup Kingfisher, primer 

líder europeu i tercer a escala mundial de dis-

tribució de materials de bricolatge i construcció 

per a professionals i particulars.

El nostre objectiu és implantar un nou model 

comercial a Espanya en què facilitem als clients 

un compromís dels millors preus del mercat amb 

grans estocs de producte disponible i de quali-

tat, i poder ser, d’aquesta manera, un referent 

a Espanya en la reforma de l’habitatge reduint 

els costos de les obres.

Descripció

L’objectiu de la pràctica és que els nostres 

col·laboradors i col·laboradores no treballin ni 

els dies festius ni els diumenges, sempre que 

els festius no coincideixin en dissabte. També 

tenim dos dissabtes festius a l’any per a cada 

col·laborador.

Origen i evolució

Dins de l’àmbit comercial els horaris són exten-

sius i s’acostuma a treballar el màxim de dies 

festius. Per tal de fer la nostra empresa més 

atractiva vàrem decidir no treballar en festius, 

malgrat que existís autorització per fer-ho.

Què fem?

EURODEPOT ESPAÑA SAU  www.bricodepot.es
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• S’ha aconseguit fidelitzar la plantilla.

• S’ha aconseguit que la nostra empresa hagi 

estat escollida la 4a millor empresa per treballar 

a Espanya, segons l’Institut Best Place to Work.

Resultats obtinguts

Recomanacions 

• Valorar el sector i veure si l’obertura de festius 

incrementa o no la facturació. 

c. La Selva 10. 08820, El Prat del Llobregat
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Qui som?

Facilitats per a gestionar 
el teu temps

FEDERACIÓ ECOM   www.ecom.cat

Activitat econòmica: serveis socials: federació 

d’associacions de persones amb discapacitat 

física.

Nombre persones treballadores: 60

Missió de l’empresa

Creada el 1971, som una entitat sense afany 

de lucre que aglutina més de 150 associacions 

de persones amb discapacitat física. La nostra 

missió és, d’una banda, promoure la inclusió 

social de les persones amb discapacitat física, 

acabar amb tot tipus de discriminació, defensar 

l’exercici dels seus drets, i avançar en la millora 

dels serveis i les prestacions per al col·lectiu; 

i de l’altra, representar i defensar els interes-

sos de les entitats i de les persones davant 

l’Administració Pública.

Descripció

Les treballadores i els treballadors d’ECOM 

poden, amb un ampli marge només limitat per 

la coherència i viabilitat dels equips de treball, 

modificar els horaris d’inici i final de la jornada 

laboral, així com l’agrupament de les hores 

setmanals en els dies laborables i, en bona part, 

els períodes de vacances.

L’objectiu de la mesura és permetre que cada 

treballador i treballadora gestioni el seu temps 

tant com sigui possible, conjugant les necessi-

tats de les diferents facetes de la seva vida.

Són beneficiaris i beneficiàries de la mesura:

• Directament totes les treballadores i els 

treballadors de l’empresa.

• L’empresa i el seu rendiment, ja que aquesta 

política comporta una millora de la motivació 

i el clima laboral.

• Indirectament totes les persones que es 

relacionen amb les treballadores i els treballadors 

des dels diferents àmbits familiar, personal 

i laboral.

Què fem?
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Gran Via de les Corts Catalanes 562, principal 2a. 08011, Barcelona

Origen i evolució

La situació anterior, d’homogeneïtat d’horaris 

i calendaris, produïa un gran nombre 

d’incidències, especialment en el moment que 

la plantilla anava guanyant edat i tenia la seva 

família (nens i persones grans) al seu càrrec. 

Les treballadores i els treballadors han valo-

rat molt positivament el fet de poder atendre 

imprevistos familiars i personals, poder adaptar 

la jornada laboral a les necessitats personals i 

l’horari d’entrada i sortida de l’empresa. 

Resultats obtinguts

• S’ha millorat el clima laboral, la relació entre 

els companys, el compromís amb l’empresa 

i la satisfacció de la plantilla en general.

• S’han reduït la conflictivitat laboral i el nivell 

d’estrès, amb les conseqüències positives 

que aquests elements tenen per a l’organització, 

la salut i el treball.

• Una mesura molt desitjable és que aquestes 

pràctiques sorgeixin del consens i el pacte, 

que tothom s’hi senti implicat i compromès. 

• Conèixer les experiències d’altres pot aportar 

idees i solucions.

• Les empreses amb un alt nombre de dones 

han de posar en marxa també accions de 

foment de la coresponsabilitat d’ambdós mem-

bres de les parelles en les activitats domèstiques 

i familiars perquè la conciliació no sigui un terme 

aplicable exclusivament a les dones. Per dos 

motius: un perquè si només són les dones les 

que han de conciliar feina i activitats familiars, 

és només la seva vida professional la que queda 

disminuïda, i l’altre és de caire productiu, ja que 

són les plantilles femenines les que carreguen 

amb els possibles costos de la conciliació 

(no sols econòmics). 

Recomanacions 
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Qui som?

Fem equip amb la intranet

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT - FSC   www.fsyc.org

Activitat econòmica: serveis personals, socials 

i sanitaris

Nombre persones treballadores: 

750 (directes) + 250 (indirectes)

Missió de l’empresa

FSC som una organització sense ànim de lucre 

amb una àmplia experiència en el foment, 

creació i gestió de serveis de qualitat destinats 

al tractament, prevenció i sensibilització sobre 

diverses problemàtiques socials i sanitàries. 

El nostre objectiu central és l’atenció a les 

persones a través del desenvolupament i la ges-

tió de projectes socials, sempre apostant per 

la qualitat, la sensibilització i la millora contínua.

Descripció

A la FSC, dins el nostre compromís de facilitar 

les TIC al servei de les persones,  vàrem deci-

dir posar en marxa una intranet per a l’ús dels 

equips de treball. 

Va començar a ser operativa el març del 2007, 

i actualment  manté 130 usuaris i usuàries 

registrats. Tant els diferents equips de treball 

existents, com les persones membres del patro-

nat de la Fundació, en som beneficiaris. 

Els objectius principals són la gestió eficient dels 

temps de les persones, la disminució de costos 

en la producció de serveis i facilitar les coordina-

cions i els processos de treball compartits.

Què fem?
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c. Ali-Bei 25, 3er. 08010, Barcelona

• S’ha aconseguit arribar a 130 usuaris registrats 

en 18 mesos.

• S’ha millorat l’ús de les TIC a la feina quotidiana. 

• Ha augmentat la coordinació i producció de 

documents de treball

• Ha disminuït la despesa per desplaçaments 

o viatges 

Resultats obtinguts

• Garantir l’accessibilitat a punts de connexió 

ADSL o similars.

• Simplificar al màxim les possibles opcions 

o funcionalitats de la intranet.

• Proporcionar formació, tant prèvia com pos-

terior. 

• Definir i delimitar clarament els usos de la 

intranet.

• Establir la figura de la persona dinamitzadora 

(o més d’una) de les interaccions, ja que 

és una de les claus de l’èxit o fracàs en l’ús 

de la intranet.

Recomanacions 

Origen i evolució

A causa de la creixent grandària de la FSC, 

la diversitat de temàtiques que treballem, 

l’existència de diferents seus físiques i de múlti-

ples equips de treball, vàrem optar per la creació 

d’una intranet com una de les opcions i solucio-

ns que ens ajudés en les qüestions següents 

i ens les facilités: 

• La gestió eficient dels temps dels nostres 

equips professionals. 

• La disminució de despeses econòmiques en la 

coordinació i producció de documents i serveis. 

• L’accessibilitat a diferents elements de comuni-

cació interna.  

• La flexibilitat en els Usos del Temps.
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Qui som?

Raval comunitari

Activitat econòmica: plataforma privada 

de segon nivell

Nombre persones treballadores: 8

Missió de l’empresa

Som una entitat privada de segon nivell formada 

per diverses associacions, institucions, persones 

i empreses que tenim com a objectiu la millora 

del barri del Raval en els àmbits social, econòmic 

i comercial. Coordinem, dinamitzem el treball 

en xarxa i generem projectes comunitaris. 

Què fem?

Descripció

El projecte Raval Comunitari és la raó de ser 

de Tot Raval. 

L’objectiu és treballar plegats per fer un barri mi-

llor, fomentant el treball en xarxa, la coordinació 

de les accions i l’optimització dels recursos i, per 

tant, del temps. Els beneficiaris són els veïns i les 

veïnes del barri del Raval.

Origen i evolució

El projecte sorgeix de la necessitat de coordi-

nació expressada des dels diferents àmbits  

i la voluntat de tots els membres de la Fundació 

de generar un discurs diferent. 

Va néixer el 2002 amb 33 membres de tots els 

àmbits i en aquet moment som 58 membres 

i més de 160 associacions, empreses i persones 

que estan vinculats als projectes de Tot Raval.

El festival de cultura Raval(s) va ser possible 

gràcies a més de 100 entitats del barri que van 

aportar els seus tècnics i van fer les accions 

de forma gratuïta. Aquest festival atrau més de 

10.000 persones al barri; per tant, és una eina 

molt potent de generar riquesa.

FUNDACIÓ TOT RAVAL   www.totraval.org
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Resultats obtinguts

• S’ha aconseguit la interrelació entre les entitats 

de diferents àmbits.

• S’ha millorat la coordinació entre els recursos.

Recomanacions 

• Recomanem a tots els barris de Barcelona 

sumar-se a aquesta iniciativa de caràcter trans-

versal que ajuda a gaudir del barri, treballar el 

coneixement i el foment de la cultura, i treballar 

plegats per fer un barri millor. 

Plaça Caramelles 8. Barcelona
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Qui som?

Activitats de salut

Activitat econòmica: universitat

Nombre persones treballadores: 700

Missió de l’empresa

A la UOC som una universitat xarxa i en xarxa, 

la missió de la qual, essent un projecte de país, 

és la formació de les persones al llarg de tota 

la seva vida oferint-los els avantatges de la asin-

cronia i la flexibilitat en la formació. Fem servir de 

manera intensiva les tecnologies de la informació 

i la comunicació (TIC) i oferim un model educatiu 

basat en la personalització i l’acompanyament 

permanent de l’estudiant.

Descripció

Les activitats de salut consisteixen en sessions 

col·lectives de txi-kung, ioga i pilates al mateix 

centre de treball i en horari de migdia. També 

oferim sessions terapèutiques individuals. Alhora, 

els dos centres amb més nombre de treballadors 

i treballadores disposen, un cop a la setmana, 

d’un servei mèdic per portar-hi a terme primeres 

consultes mèdiques. Puntualment organitzem 

tallers més concrets sobre salut, alimentació 

i altres pràctiques saludables.

La bona pràctica persegueix un doble objectiu: 

d’una banda, una finalitat preventiva i de salut 

com a contrapunt al treball sedentari, i de l’altra, 

el fet de portar a terme activitats gratuïtes al ma-

teix centre de treball permet estalviar desplaça-

ments i despeses als treballadors i les treballa-

dores. En integrar aquestes activitats als migdies 

laborals, facilitem la possibilitat d’assistir-hi.

Les persones beneficiàries d’aquestes activitats 

permanents són totes les que treballen als cen-

tres amb més concentració de treballadors 

i treballadores. Depenent de la demanda, també 

organitzem grups a d’altres centres. 

Què fem?

FUNDACIÓ UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA   www.uoc.edu
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Resultats obtingutsOrigen i evolució

A la UOC estem molt conscienciats respecte 

als temes de salut i de millora del benestar dels 

treballadors i les treballadores. Per altra banda, 

la UOC es caracteritza pel seu constant afany 

de millorar en temes de flexibilitat per poder així 

facilitar i individualitzar la conciliació laboral i 

personal. En aquest marc sorgeix la pràctica de 

les activitats de salut, que van néixer l’any 2000 

amb una oferta de classes de ioga. Amb els anys 

hem ampliat l’oferta, sempre intentant adaptar-

nos al màxim a les necessitats de les persones 

interessades a fer aquestes activitats.

Recomanacions 

• Cal disposar d’uns espais adequats (sala gran 

per a activitats i sala petita amb llitera per a ses-

sions terapèutiques), així com de material bàsic 

per a la realització d’aquestes pràctiques. 

• Cal fer una selecció acurada de les activitats 

i professionals que els oferiran.

• Cal tenir la suficient flexibilitat horària com per 

poder integrar les activitats en horaris fàcilment 

conciliables.

Avda. Tibidabo 39-43. 08035, Barcelona

• S’ha aconseguit que els treballadors i les 

treballadores puguin dur a terme activitats com 

pilates, ioga o txi-kung i conciliïn millor les seves 

vides laboral i personal.

• S’han evitat baixes per tensió muscular, contrac-

tures, etc., gràcies a les sessions terapèutiques.

• S’ha ajudat a millorar la salut física i psíquica 

dels treballadors i les treballadores.

• S’han evitat absències per primeres visites 

per dolences lleus al metge de capçalera.

• S’ha millorat l’accés als serveis mèdics dels 

treballadors i les treballadores, ja que els evita 

desplaçaments al seu CAP.

• S’ha millorat l’accés a les pràctiques saludables.
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Qui som?

Impuls del teletreball

Activitat econòmica: recobrament d’impagats

Nombre persones treballadores: 230

Missió de l’empresa

Servei de qualitat de recobrament d’impagats 

a empreses i entitats que ofereixen finançament, 

per al manteniment d’una societat financera 

equilibrada i sanejada. 

Descripció

Facilitar l’equip informàtic, el telèfon i la connexió 

ADSL perquè les persones puguin treballar des 

de casa amb les mateixes eines de treball que 

tenen a les oficines i puguin tenir accés a la infor-

mació necessària per desenvolupar la seva feina.

El teletreball és una modalitat de treball a la qual 

es poden acollir aquelles persones que han 

demostrat complir els seus objectius i que poden 

tenir al seu domicili un espai habilitat per treba-

llar-hi, i també a persones que viuen a zones de 

l’Estat espanyol on no tenim oficines i hi volem 

tenir presència. S’hi poden acollir de manera 

permanent o temporal.

Què fem?

G.T.C. GESCOBRO S.L.   www.gescobro.com
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Resultats obtinguts

• S’ha millorat la conciliació de vida personal 

i vida professional.

• S’ha fomentat la motivació i retenció del 

personal.

• S’ha flexibilitzat l’horari.

• S’ha guanyat temps (evitant desplaçaments).

Recomanacions 

• Orientar la feina als objectius.

• Definir objectius de treball molt clars.

• La persona que teletreballa ha de tenir un espai 

habilitat per al treball.

• És una mesura més exitosa en persones cons-

tants.

• Cal donar formació inicial i continuada.

• Hi ha d’haver una supervisió directa i un feed-

back constant.

• Necessitat de reunions periòdiques per evitar 

el sentiment de no-pertinença.

c. Metal·lurgia 38-42, 4art. 08038, Barcelona

Origen i evolució

Inicialment va sorgir com a necessitat per poder 

donar cobertura als nostres serveis a escala 

estatal, però en veure els avantatges que suposa 

de conciliació i flexibilitat, s’ha ofert, com a pos-

sible modalitat, a part dels nostres col·laboradors 

també en àrees on tenim oficina.

Actualment tenim dues modalitats: 

1. 100% treball des de casa: serveix per estalviar 

costos i temps en desplaçaments i permet un 

horari flexible si s’assoleixen els objectius.

2. Parcialment treball des de casa: permet flexi-

bilitzar l’horari de presència a l’oficina. És molt 

útil per a treballadors o treballadores amb lloc 

de residència lluny del centre de treball o amb 

càrregues familiars.
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Qui som?

Intranet 2.0: compartir, 
dialogar i participar

Activitat econòmica: serveis de formació, de 

consultoria i d’implantació de les tecnologies de 

la informació i la comunicació (TIC) a les organit-

zacions. 

Nombre persones treballadores: 17

Missió de l’empresa

GPF som una empresa que oferim serveis de 

consultoria, de formació (modalitats presencial, 

e-learning i a distància) i d’implantació de les 

tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) a les organitzacions.

A GPF adaptem la presentació de cada servei als 

requeriments propis de cada demanda, cercant 

en tot moment la qualitat dels nostres productes.

Descripció

Des del setembre de 2008, hem posat en funcio-

nament una intranet 2.0 que facilita la participa-

ció, la comunicació i la gestió del coneixement. 

La intranet 2.0, amb programari lliure, s’adapta 

a l’actual realitat de GPF.

Gràcies a aquesta nova eina optimitzem el temps 

millorant l’accés a la informació de forma àgil 

i ordenada, i alhora fomentem la comunicació 

i participació de tot l’equip. 

Es crea per substituir l’anterior intranet més 

tradicional. Aprofitem el canvi per potenciar, 

des de l’entorn virtual, aspectes organitzatius. 

Volem despertar noves inquietuds i formes de fer 

dins l’equip pel que fa a participació i intercanvi 

de coneixements.  

La informació s’organitza en 2 blocs: 

1. Comunicació: l’essència organitzacional 

distribuïda d’acord amb les àrees de l’empresa.

2. Documents transversals: punt de trobada 

per passar i comunicar a temps real la informació 

necessària per alimentar els processos transver-

sals de l’empresa, que són la comunicació 

interna, la qualitat, la igualtat i la gestió del 

coneixement.

Què fem?

GPF, CONSULTORIA I FORMACIÓ, S.L.   www.gpf.cat
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c. Comte Borrell 194. 08029, Barcelona

Resultats obtinguts

Origen i evolució

L’eina la dissenya l’àrea d’innovació i la 

d’informàtica. Es conceptualitza a partir del diag-

nòstic participatiu, fruit de les mancances detec-

tades per l’equip i la direcció. És el responsable 

o la responsable de cada àrea qui n’esbossa els 

continguts. 

És una eina virtual participativa. Tothom hi pot 

penjar, editar i comunicar temes de la seva feina 

a temps real. L’autoavaluació és constant: aclarir, 

criticar i suprimir un recurs per part de qualsevol 

persona impulsa el foment de la cultura de gestió 

del coneixement. 

Per donar a conèixer la intranet, es du a terme 

una sessió formativa amb tot l’equip. És respon-

sabilitat de cadascú incorporar els continguts 

que es considerin convenients. 

Recomanacions 

• Designar una persona responsable del projec-

te, a qui tothom es pugui dirigir en cas de dubte, 

i que dinamitzi la intranet quan sigui necessari.

• Prendre mesures per incentivar la participació 

de la plantilla en el projecte, sobretot a l’inici, de 

tal manera que tots els treballadors i les treballa-

dores alimentin el projecte i se’l facin seu.

• S’ha potenciat el coneixement i l’empatia 

interdepartamental, gràcies a l’ús d’una eina de 

comunicació a temps real a l’abast de tothom. 

• S’han difós entre l’empresa els processos 

transversals de l’organització (qualitat, igualtat, 

comunicació interna i gestió del coneixement), 

i s’ha ajudat que aquests siguin més coneguts 

i participatius. 
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Qui som?

Què fem?

Elasticitat d’horaris

Activitat econòmica: restauració

Nombre persones treballadores: 20

Missió de l’empresa

A l’Ovella Negra ens dediquem a la restauració, 

en tots els seus aspectes, des d’esmorzars, 

dinars i copes fins a reserves de grups de fins 

a 600 persones.  

Descripció

A l’Ovella Negra facilitem el traspàs de perso-

nal d’un local a un altre, ja que en tractar-se, la 

majoria, d’estudiants, procurem facilitar el màxim 

possible els horaris laborals per tal que els 

puguin compaginar amb els estudis. De mane-

ra que poden treballar en un local o un altre de 

l’empresa depenent de les seves necessitats.

Aquest fet facilita al personal que pugui perdurar 

més temps a l’empresa i augmenta la motivació 

i l’esperit general de treball. 

Origen i evolució

La iniciativa va sorgir perquè ens trobàvem que 

teníem molts problemes amb els estudiants a 

l’hora de compaginar horaris laborals, sobretot 

en època d’exàmens. Així doncs, vàrem decidir 

reunir-nos la direcció i trobar una solució per tal 

de, per una banda, poder cobrir les necessitats 

de l’empresa, i per l’altra, flexibilitzar i adaptar les 

prioritats personals de cadascun dels treballa-

dors i treballadores. 

GRUP L’OVELLA NEGRA   www.ovellanegra.com
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• S’ha millorat l’esperit de treball.

• S’ha garantit la continuïtat de l’empresa 

per part de treballadors i treballadores. 

• S’ha fet patent més professionalitat per part 

de la plantilla de l’empresa.

Resultats obtinguts

• Es recomana canviar la tipologia de contractes 

en hores i dies treballats.

Un/a treballador/a ha de fer un màxim de 40 

hores setmanals; el que nosaltres donem és una 

total elasticitat perquè es pugui repartir les hores 

com més li convingui; si una persona vol 

treballar cada dia 12 hores, ho pot fer, sempre 

que el còmput setmanal no accedeixi les 40.

Recomanacions 

c. Zamora 78-90 - Pallars 95 (xamfrà)
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Qui som?

Què fem?

Conciliació de la vida 
laboral i personal

Activitat econòmica: venda al detall de tèxtil 

de la llar.

Nombre persones treballadores: 51

Missió de l’empresa

La Mallorquina som una empresa familiar que 

ens dediquem, des del 1947, al comerç al detall 

del tèxtil de la llar. Venem productes al millor 

preu buscant, per sobre de tot, la satisfacció 

dels nostres clients i les nostres clientes.

Descripció

L’equilibri entre vida laboral, personal i familiar, 

tenint en compte que un 85% de la plantilla 

de l’empresa són dones, és un fet ja instaurat 

dins la nostra empresa. Aquesta conciliació la 

fem possible a través del desenvolupament de 

diverses mesures com les jornades intensives 

de matins, les reduccions de jornades i el ventall 

de possibilitats que oferim en el canvi de lloc de 

treball.

Fomentem, d’altra banda, la proximitat entre el 

centre de treball i el domicili dels nostres treba-

lladors i treballadores, fet que els comporta un 

estalvi de temps que valoren molt.

Origen i evolució

Ara ja fa més o menys uns vuit anys que da-

vant els canvis que es van  produir a la nostra 

societat, ens vam plantejar orientar la nostra 

política de RRHH per tal d’afavorir una conci-

liació real entre la vida personal i laboral dels 

nostres treballadors i treballadores sense que 

això afectés l’empresa econòmicament. Aquesta 

mesura la vam iniciar amb el nou personal que 

s’incorporava a l’empresa i es va anar expandint 

a tota la plantilla de La Mallorquina.

GRUPO COMERCIAL TÉXTIL, S.A. “LA MALLORQUINA”   www.lamallorquina.com
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• S’ha millorat la relació empresa-treballador/a

i, conseqüentment, la competitivitat d’ambdós.

• Han disminuït les baixes per malaltia o acci-

dent.

• Hem aconseguit variacions de jornada de la 

qual es beneficien tant el treballador o treballa-

dora com l’empresa.

• És important que tota empresa repensi noves 

fórmules perquè tant treballadors i treballadores 

com empresa aconsegueixin millorar.

• Les institucions també han de vetllar per 

facilitar que aquests canvis que es produeixen 

socialment vagin encaixant paulatinament en 

el teixit empresarial.

Recomanacions 

Resultats obtinguts

Plaça Universitat 7. 08007, Barcelona
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Qui som?

Crèdit hores

Activitat econòmica: agència de màrqueting, 

comunicació i publicitat

Nombre persones treballadores: 4

Missió de l’empresa

Fem treballs de plans i assessoraments de 

màrqueting i comunicació, campanyes i/o peces 

de comunicació o treballs de disseny gràfic. A la 

vegada, treballem en projectes de responsabilitat 

social propis o donant suport a les institucions, 

amb una alta prioritat en els temes referents 

a la inclusió i promoció de les dones.

Descripció

A La Gemege portem a terme uns crèdits 

d’hores amb l’objectiu d’estimular el benestar 

dins de l’empresa i facilitar la vida a l’equip.

La mesura beneficia sobretot les dones que 

treballen a La Gemege.

Per la naturalesa de la nostra empresa, les 

puntes de feina són habituals i cal que disposem 

d’un sistema de temps que ens permeti flexibilit-

zar els horaris d’acord amb la feina prevista. 

En certs moments necessitem que l’equip faci 

més hores extres i a causa de les responsabili-

tats familiars a alguna persona no li és possible.

Per tant, aquesta mesura, que es consensua 

individualment amb cada treballador o treballa-

dora, permet compaginar les necessitats indivi-

duals amb les exigències de l’empresa. 

Què fem?

LA GEMEGE CREATIVITAT VERTICAL S.L.   www.gemege.com
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• S’ha aconseguit que l’equip treballi millor.

• Ha augmentat la satisfacció dels treballadors/es.

Resultats obtinguts

Recomanacions 

• Pactar els temes amb molta calma i incloent 

les necessitats i els problemes de les dues parts: 

treballador/a i empresa. Fer un pacte on totes les 

parts hi guanyin.

• Deixar-ho tot per escrit i signat.

c. Camps i Fabrés 3-11, 3er-6a. 08006, Barcelona

Origen i evolució

Aquesta mesura va implantar-se l’any 1997 

a causa de la necessitat de cercar una solució 

per tal que algunes de les sòcies que estaven 

embarassades o amb quitxalla petita al seu 

càrrec, poguessin compatibilitzar les seves 

responsabilitats professionals amb llurs respon-

sabilitats personals. A partir de llavors, en trac-

tar-se d’una empresa petita, cada vegada que, 

individualment, a alguna de les persones que tre-

ballem a l’empresa li sorgeix alguna situació en 

la qual cal reconsiderar-se la flexibilitat horària, 

s’implanta la nova mesura, previ consens amb 

la direcció.
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Qui som?

Què fem?

Conciliació vida 
familiar i laboral

Descripció

Aquest any hem començat a aplicar mesures 

perquè els treballadors i les treballadores de 

La Pelu puguin conciliar la vida laboral i la fami-

liar, tenint en compte que aquestes no s’apliquin 

només a les dones sinó a tothom que tingui 

mainada i/o persones dependents.

És important integrar per igual homes i dones 

perquè també ells disposin de temps per dedicar 

a la vida familiar.

La nostra aspiració és poder arribar a una 

conciliació laboral real amb el suport de l’Estat.

Origen i evolució

Els motius que van impulsar aquesta pràctica 

són diversos; per una banda, millorar la qualitat 

de vida dels nostres treballadors i treballadores, 

i per l’altra, la creació de més llocs de treball.

Hem d’esperar a finals d’any per poder fer una 

valoració real d’aquest projecte, ja que el fet de 

generar més llocs de treball implica també més 

despeses.

Activitat econòmica: perruqueria

Nombre persones treballadores: 34

Missió de l’empresa

La Pelu som una empresa dedicada al servei de 

la perruqueria. Sempre hem innovat professional-

ment i tècnica i hem estat una empresa capda-

vantera dins del sector.

LA PELU  www.lapelu.com
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Resultats obtinguts

Recomanacions 

• Estem a l’espera dels resultats de l’aplicació 

d’aquestes mesures a final d’any.

• No podem aportar res al respecte fins a obtenir 

els resultats de l’aplicació d’aquesta pràctica.

c. Argenteria 70-72. 08003, Barcelona
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Qui som?

Què fem?

Zona d’innovació i progrés

Activitat econòmica: mútua d’accidents de 

treball i malalties professionals de la Seguretat 

Social

Nombre persones treballadores: 2.000

Missió de l’empresa

El nostre objectiu és col·laborar en la gestió de 

la Seguretat Social oferint als nostres mutualistes 

l’assistència sanitària i la cobertura econòmica 

derivades de l’accident de treball i la malaltia 

professional. 

Els nostres esforços de gestió es focalitzen en el 

desenvolupament professional de l’equip humà, 

en un model de gestió basat en la qualitat, 

l’eficiència i la innovació, i en la implementació 

de polítiques de responsabilitat social d’empresa.

Descripció

La nostra pràctica és el ZIP (Zona d’Innovació 

i Progrés), una eina feta a mida per a la nostra 

organització que facilita el treball col·laboratiu 

de projectes on-line i permet, als i a les nostres 

professionals, compartir coneixements i 

experiències d’una forma àgil i fàcil per arribar 

a conclusions construïdes en equip. S’hi acce-

deix a través de la intranet.  

Cada projecte es desenvolupa a través d’un 

equip de persones. L’equip està format per una 

persona líder responsable del projecte i un grup 

d’experts i expertes en la matèria a tractar. 

Tot el volum d’informació i coneixement generat 

queda emmagatzemat i endreçat dins el propi 

espai virtual ZIP.  

Les conclusions a què arriba el grup de treball 

es difonen pels mitjans habituals als col·lectius 

de l’organització sobre els quals repercuteix el 

tema tractat.

El Departament de Projectes Corporatius 

de Recursos Humans gestiona i coordina els 

projectes que es duen a terme a través del ZIP, 

a més d’acompanyar tant la persona líder com 

els participants durant tot el procés.

MC MUTUAL   www.mc-mutual.com
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Resultats obtingutsOrigen i evolució

El ZIP sorgeix per una doble necessitat: per una 

banda, la dels i les professionals que necessi-

taven disposar d’algun mitjà que els permetés 

compartir idees, experiències i, a partir d’aquí, 

construir solucions davant noves circumstàncies 

i reptes; i, per l’altra, la de l’organització mateixa 

de fer visible aquella part del coneixement no 

evidenciat i gestionar de manera adient aquest 

intangible de gran valor. 

• S’ha fomentat la participació i la implicació 

en projectes de persones de diferents col·lectius, 

àrees funcionals i zones geogràfiques, evitant 

desplaçaments amb el conseqüent estalvi.

• S’ha fomentat el mètode de treball col·laboratiu 

on-line.

• S’ha establert un ordre en l’organització de 

la informació generada, que ha fet que aquesta 

sigui més fàcil de localitzar.

• S’ha rebut amb il·lusió per part de les persones 

que hi participen. 

• Per usar-la, s’han de tenir els objectius molt 

clars i perseguir uns resultats concrets.

• La navegació ha de ser fàcil i la interface 

molt atractiva.

Recomanacions 

Av. Josep Tarradellas 14-18. 08029, Barcelona
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Què fem?

Llars d’infants 
pels treballadors/es dels 
nostres magatzems

Qui som?

Activitat econòmica: supermercats 

d’alimentació

Nombre persones treballadores: 62.000

Missió de l’empresa

Subministrem les solucions necessàries perquè 

la nostra clientela es fabriqui la seva compra total 

en alimentació, drogueria, perfumeria i menjar 

d’animals. A Mercadona satisfem les necessitats 

dels nostres clients i clientes mitjançant la satis-

facció del nostre personal, els nostres proveïdors 

i proveïdores, la societat i el capital. Pensem que 

un treballador o treballadora satisfet o satisfeta 

pot representar una clientela satisfeta.

Descripció

Subministrem les solucions necessàries perquè 

la nostra clientela es fabriqui la seva compra total 

en alimentació, drogueria, perfumeria i menjar 

d’animals. A Mercadona satisfem les necessitats 

dels nostres clients i clientes mitjançant la satis-

facció del nostre personal, els nostres proveïdors 

i proveïdores, la societat i el capital. Pensem que 

un treballador o treballadora satisfet o satisfeta 

pot representar una clientela satisfeta.

Origen i evolució

Estudiant les necessitats dels nostres treballa-

dors i treballadores vàrem esbrinar la dificultat 

que els representava conciliar la vida laboral i 

familiar, sobretot quan tenien canalla petita. A 

partir d’aquell moment, ens vàrem plantejar la 

possibilitat de fer llars d’infants per als nostres 

treballadors i treballadores totalment gratuïtes.

MERCADONA S.A.   www.mercadona.es
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• S’ha aconseguit millorar la satisfacció del 

treballador i de la treballadora, i, per tant, ha 

millorat el seu rendiment (més tranquil·litat, més 

temps per estar amb els fills i les filles, menys 

despeses, menys problemes de mobilitat, millor 

qualitat de vida...).

• S’ha fomentat la conciliació entre la vida laboral 

i familiar reduint el temps de mobilitat i així acon-

seguir millorar la qualitat de vida dels treballadors 

i les treballadores.

• Deixar la gestió de la llar d’infants en mans 

de professionals del sector.

Resultats obtinguts

c. Monturiol 136. 08225, Terrassa

Recomanacions 
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Què fem?

La flexibilitat es pot fer 
sempre, és igual la mida 
de l’empresa

Activitat econòmica: serveis per als recursos 

humans

Nombre persones treballadores: 3

Missió de l’empresa

A MERS ajudem les organitzacions a implantar 

la Responsabilitat Social interna per aconseguir 

que siguin sostenibles. Conceptes com igualtat, 

diversitat, llibertat i treball per objectius formen 

part dels nostres valors. El nostre objectiu és 

aconseguir la retenció del talent, la disminució de 

l’absentisme i la rotació del personal a l’empresa.

Qui som?

MERS, RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL   www.mers.es

Descripció

La nostra pràctica és la missió de la nostra 

empresa en si mateixa. Per nosaltres, les perso-

nes han de treballar amb llibertat i per objectius, 

d’aquí prové la voluntat de crear una Consultoria 

de Responsabilitat Social Empresarial interna i 

apostar per la recerca de serveis per als recursos 

humans de les PIMES. Per aquesta raó ens hem 

especialitzat en salut laboral, polítiques d’igualtat 

i diversitat.

Origen i evolució

L’origen i l’especialització de la nostra pròpia 

empresa es va dur a terme de forma espontània 

el dia que vàrem detectar «la por» de no poder 

conciliar vida laboral i vida personal en una per-

sona que va arribar al despatx. Des de llavors, 

vàrem decidir incorporar mesures de flexibilitat 

horària i els permisos per causes diverses de 

caràcter personal de forma natural, fins a arribar-

se a sistematitzar com una pràctica habitual dins 

els nostres propis processos de treball. 
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• S’ha aconseguit adquirir, per part del personal, 

confiança en l’empresa i menys pressió. 

Es treballa més de gust. 

• S’ha millorat el grau de reciprocitat entre 

treballadors i treballadores i empresa: si dónes, 

et donen.

• És important que cuidem les persones que 

treballen a les nostres empreses; si ho fem, 

aquestes estaran més contentes de treballar 

amb nosaltres. No podem demanar reciproci-

tat si nosaltres no pensem en ells i elles i en les 

seves pròpies necessitats. 

Recomanacions 

Resultats obtinguts

Travessera de Gràcia 68, 1er 1a . 08006, Barcelona
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Qui som?

Jornada intensiva

Activitat econòmica: transport urgent

Nombre persones treballadores: 625

Missió de l’empresa

El grup MRW neix el 1977. Som una empresa 

de capital espanyol al 100%, amb més de 

14.000 persones vinculades a la marca organit-

zades en 1.367 franquícies i 60 plataformes 

logístiques a Andorra, Espanya, Gibraltar, 

Portugal i Veneçuela.

MRW es va crear fa més de tres dècades, al llarg 

de les quals ha anat creixent a través de franquí-

cies, serveis i prestacions, però també en 

recursos que l’han involucrat d’una forma 

molt activa en la societat.

La nostra missió és fer guanyar temps, apropar 

les persones i les empreses, i ser un referent 

en el transport urgent i el compromís social.

MRW   www.mrw.es

Què fem?

Descripció

A la nostra empresa portem a terme una jornada 

intensiva per al 95% del nostre personal.

Disposem d’una jornada setmanal de 38 hores 

reals amb un horari intensiu que en la majoria 

de casos s’executa de 08.00 a 16.00 h. 

Aquesta política l’acompanyem amb d’altres 

mesures com la flexibilitat horària i diversos 

serveis d’instal·lacions flexibles (gimnàs, 

solàrium i biblioteca) i la inclusió de formació, 

en gran mesura dins l’horari laboral, tot plegat 

amb l’objectiu de fer possible l’equilibri entre 

la vida professional i la vida personal.

Aquestes mesures van destinades a tots els 

empleats i les empleades de la nostra empresa.
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Gran Via 163-167. Polígon industrial Gran Via Sud. 08908, l’Hospitalet de Llobregat

• S’ha fet evident un gran nivell de satisfacció 

i d’identificació amb l’empresa. En la darrera 

enquesta de clima es van valorar aquests ítems 

amb un 3,94 sobre 5. 

• Ha augmentat el grau d’atracció de professio-

nals i talents i ha disminuït la rotació, l’absentisme 

i la sinistralitat laborals. 

• No tots els departaments de la nostra empre-

sa han pogut acollir-se a la mesura d’un horari 

intensiu de 08.00 a 16.00 h perquè són depar-

taments d’atenció al client i cobreixen fins a les 

20.00 o les 24.00 h, segons els casos. Operati-

vament, treballen durant la nit. Per tant, garantim 

sempre l’horari intensiu, però sense desatendre 

realitats departamentals que no poden acollir-se 

a l’estàndard, a les quals procurem compensar 

amb d’altres mesures i oportunitats.

Resultats obtinguts

Recomanacions 

Origen i evolució

La nostra decisió va ser presa arran d’un canvi 

organitzatiu: ens vam traslladar del centre de 

Barcelona a un polígon de l’Hospitalet amb 

menys transport, fa més de deu anys. Davant 

la impossibilitat que els nostres col·laboradors 

i les nostres col·laboradores poguessin anar 

a casa a dinar, es va decidir, des de direcció, 

fer possible la jornada continuada. 

Avui en dia aquesta pràctica és, dins les nostres 

mesures de conciliació, la més valorada de 

totes, ja que permet que cada persona pugui 

flexibilitzar i organitzar amb més llibertat els seus 

temps personals i professionals. 
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Qui som?

Què fem?

Servei d’Autobusos

Activitat econòmica: elaboració i comercialitza-

ció de productes alimentaris.

Nombre persones treballadores: 5.900

Missió de l’empresa

Som una empresa líder d’alimentació i begudes 

que tenim com a repte la nutrició, la salut i el 

benestar dels nostres consumidors mitjançant 

l’elaboració de productes que cobreixin les  

necessitats alimentàries de tot el cicle vital.  

Treballem de forma responsable en la gestió 

dels nostres negocis, generant valor per a la 

nostra societat.

Descripció

A les hores d’entrada i sortida hem establert 

un servei d’autobusos de l’empresa que fa el tra-

jecte des de les parades de metro més properes 

fins a l’empresa i a la inversa.

Hi ha quatre autobusos al matí i quatre a la tarda, 

en diferents horaris, per oferir servei i cobrir totes 

les franges horàries flexibles d’entrada i sortida 

de tots els nostres treballadors i treballadores. 

Origen i evolució

La iniciativa va néixer a causa de la inaccessi-

bilitat de l’oficina central de Nestlé, a l’entrada 

d’Esplugues de Llobregat, respecte als actuals 

sistemes de transport públics, fet que provocava 

que els treballadors i les treballadores que no 

utilitzaven el cotxe per traslladar-se a la feina 

tinguessin problemes a l’hora d’arribar a la feina 

amb comoditat.  

NESTLÉ   www.nestle.es
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av. Països Catalans 25-51. 08950, Esplugues de Llobregat

• S’ha fomentat que els treballadors i les treba-

lladores no hagin d’utilitzar el transport privat. 

Això ha animat el personal a fer ús del transport 

públic, i, per tant, indirectament, s’ha promogut 

un mitjà de transport més sostenible.

• S’ha ajudat que els treballadors i les treballado-

res arribin més ràpidament i guanyin temps, cosa 

que és una millora per a la conciliació de la seva 

vida laboral i personal.

Resultats obtinguts

Recomanacions 

• Recomanem aquesta mesura sobretot als 

centres de treball on no arriba el transport públic 

freqüentment.
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Qui som?

Teletreball: l’oficina a casa

Què fem?

OPS NEO   www.opsneo.com

Activitat econòmica: consultoria i formació

Nombre persones treballadores: 10

Missió de l’empresa

Som una organització de professionals que crea 

coneixements, mètodes i tecnologies adreçades 

a resoldre necessitats derivades del desenvolu-

pament de les organitzacions, cercant en 

tot moment la satisfacció dels nostres clients.

Els valors fonamentals que ens orienten són: 

la qualitat del servei, el treball en equip, la millora 

contínua, l’eficàcia en l’obtenció de resultats, 

la flexibilitat organitzacional i el creixement 

professional de l’equip.

 

Descripció

Es deixa en mans de cada professional l’organit-

zació del treball de forma completament flexible 

(quant a dedicació de temps i a presència als 

locals de l’empresa), tenint sempre en compte 

les necessitats productives dels projectes en què 

participa; l’única excepció en l’aplicació d’aquest 

plantejament és la persona responsable dels 

processos d’administració i suport.

Abans es limitava el temps de teletreball per-

sonal a un màxim de 400 hores/any, però des 

de fa quatre anys cadascú es responsabilitza 

d’organitzar-se el temps sense limitacions.

Cada professional ha de garantir la coordinació 

amb els equips de projecte en què estigui parti-

cipant i la seva presència en les reunions 

de control de gestió de l’empresa programades 

a començament d’any. 

La persona responsable dels processos 

d’administració i suport té una flexibilitat horària 

de mitja hora a l’inici i al final de la jornada. 
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Via Laietana 7, 3er 1a. 08003, Barcelona

• S’ha potenciat la cultura de l’eficiència.

• Ha augmentat la responsabilitat de cada per-

sona respecte al seu temps de treball productiu.

• S’ha consolidat el treball per resultats.

• S’ha facilitat la resolució de temes d’índole 

personal i/o familiar.

• Garantir la concreció dels valors de l’empresa 

en el dia a dia.

• Assegurar que funcionen eficientment els me-

canismes de comunicació i coordinació, tant en 

els projectes com en el conjunt de l’empresa.

Resultats obtinguts

Recomanacions 

Origen i evolució

Des de la constitució de l’empresa, el 1992, 

sempre hem estat sensibles a:

• Treballar per una real igualtat d’oportunitats 

entre les dones i els homes en el món profes-

sional.  

• Potenciar l’autoorganització responsable 

del treball.

• Aprofitar al màxim les possibilitats que ofereixen 

les tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC). 

Aquest plantejament corporatiu l’hem concretat 

en les polítiques de l’empresa i en la posada en 

marxa d’iniciatives i mesures diverses.
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Què fem?

Activitat econòmica: editorial

Nombre persones treballadores: 335

Missió de l’empresa

A Random House Mondadori som un grup edi-

torial que tenim com a objectiu la divulgació de 

la cultura i l’entreteniment a través de catàlegs. 

Dels nostres valors, en ressaltem la millora 

contínua, el lideratge, la innovació, la creativitat, 

la iniciativa i la confiança.

Descripció

Cada vegada que un treballador o una treballa-

dora compleix els 10, 20, 30 o 40, o fins i tot, si 

es dóna el cas, els 50 anys a l’empresa, gaudeix 

d’un mes sabàtic pagat. És a dir que disposa 

d’un mes addicional de vacances, completament 

pagat. 

És un benefici del qual pot fer ús tot el personal 

de la companyia.

Origen i evolució

Els nostres empleats i empleades ens van 

manifestar mitjançant l’enquesta de clima que 

desitjaven més temps lliure; per tant, l’empresa 

va recollir la demanda, es va estudiar aquesta 

possibilitat i, finalment, es va implantar l’any 

2008.

RANDOM HOUSE MONDADORI   www.megustaleer.com

Mes sabàtic per cada 
aniversari de 10 anys 
d’antiguitat

Qui som?
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• S’ha augmentat la motivació de la plantilla. 

• S’ha aconseguit que els empleats i les emplea-

des estiguessin més descansats i també més 

contents i contentes.

• A l’hora de posar en marxa aquesta iniciativa, 

s’ha de tenir en compte de donar un mes 

a aquelles persones que hagin complert 

més de 10 anys a la companyia. És una forma 

de compensar el servei que aquestes persones 

han donat a l’empresa. És molt important que 

sigui una mesura per a tots els treballadors 

i les treballadores de l’empresa i que s’apliqui 

igual per a tothom.  

Resultats obtinguts

Recomanacions 

Travessera de Gràcia 47-49. 08021, Barcelona



64

Què fem?

Diversitat: programa integra
integració de personal 
discapacitat

Activitat econòmica: diagnòstic

Nombre persones treballadores: 670

Missió de l’empresa

El nostre objectiu com a empresa líder en el 

camp de la salut consisteix a crear, produir 

i comercialitzar solucions innovadores d’alta 

qualitat per satisfer necessitats mèdiques no 

cobertes. Les activitats de la nostra companyia 

estan presidides pel compromís amb un desen-

volupament sostenible i respectuós amb 

les necessitats de les persones, la societat 

i el medi ambient.

Descripció

L’objectiu de la pràctica és desenvolupar un 

programa que permeti la integració de personal 

amb discapacitat a tot Roche Diagnostics 

Espanya d’una forma totalment normalitza-

da (iguals condicions laborals que la resta 

d’empleats o empleades de l’empresa) per tal 

d’avançar cap a un concepte d’empresa social-

ment responsable.

Més específicament, perseguim dos objectius: 

per una banda, adaptar els nostres procedimen-

ts de selecció per no discriminar a les persones 

amb discapacitat i abastir tot tipus de col·lectius. 

Això requereix d’una definició de les capacitats 

necessàries en cadascun dels llocs de treball 

a cobrir. I per l’altra, busquem desenvolupar un 

procediment d’integració, tractant la individualitat 

en cadascun dels nostres processos.

Origen i evolució

L’origen del projecte es troba en la voluntat 

de la companyia de col·laborar en l’aplicació 

de mesures i bones pràctiques en matèria de 

responsabilitat social empresarial i, d’aquesta 

manera, donar resposta a les noves necessitats 

i tendències de la societat que van cap a aques-

ta direcció. 

ROCHE DIAGNOSTICS S.L.   www.roche-diagnostics.es

Qui som?
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• El procés està en fase d’implantació, així que 

encara no hem obtingut resultats objectius. 

• Implicació del Comitè de Direcció en qualsevol 

projecte d’aquestes característiques, ja que sen-

se el seu suport és molt difícil poder implantar-ne 

cap que impliqui l’eliminació de prejudicis. 

• Garantir l’èxit en les primeres incorporacions 

per evitar que es retroalimentin els pensaments 

negatius associats amb la discapacitat. Hem 

de dissenyar molt bé les capacitats de cada lloc 

de treball i aconseguir que estiguin ocupats per 

persones discapacitades que compleixin com-

pletament les capacitats requerides. 

Resultats obtinguts

av. Generalitat 171-173. Barcelona

Recomanacions 
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Qui som?

Teletreball i flexibilitat

SGS TECNOS S.A. del GRUP SGS   www.sgs.com

Activitat econòmica: serveis  

Nombre persones treballadores: 

2132 (TECNOS, S.A.) que formen part de les 

3.500 persones del GRUP SGS a Espanya

Missió de l’empresa

SGS TECNOS, S.A. forma part del Grup SGS, 

que desenvolupa activitats a 140 països amb 

43.000 treballadores i treballadors. 

El nostre àmbit d’actuació és el sector serveis, 

fonamentalment en àrees d’inspecció, assistèn-

cia tècnica, consultoria i assaigs. 

 

Descripció

Oferim la possibilitat de teletreballar, combina-

da amb la flexibilitat horària, en aquells llocs 

de treball on no sigui necessària una presència 

física a les oficines. En aquest cas proporcionem 

ordinadors portàtils, mòbils i connexió a Internet. 

Aquest tipus d’organització permet a les perso-

nes beneficiàries adaptar el seu horari laboral a 

les necessitats de les empreses clients i del seu 

propi temps personal. És important combinar 

el teletreball amb la feina a l’oficina, a fi que la 

persona no perdi les relacions que comporta 

el treball presencial.

Són beneficiàries de la iniciativa aquelles persones 

el lloc de treball de les quals permeti mobilitat.

A banda d’aquesta iniciativa, el 2006 vàrem in-

corporar una agent per a la igualtat a l’empresa, 

i portem a terme un pla d’igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes, així com diverses accions 

de responsabilitat social corporativa.

Què fem?
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c. Llull 95-97, 5ena planta. 08005, Barcelona

Resultats obtingutsOrigen i evolució

La iniciativa sorgeix de la voluntat d’aplicar 

les noves tecnologies i els nous usos del temps 

a les necessitats tant de les entitats clients com 

del personal de SGS. 

Considerem que aquest tipus de mobilitat 

augmenta la qualitat del servei que oferim 

a les empreses amb qui treballem. Internament, 

la combinació del teletreball amb la flexibilitat 

horària permet a les treballadores i els treballa-

dors tenir més control sobre la distribució del 

seu temps laboral, personal i familiar.

• S’ha acollit l’experiència molt positivament 

per part de la plantilla, ja que permet una millor 

gestió del seu propi temps i una disminució dels 

conflictes entre les seves vides personal, familiar 

i laboral.

• S’ha permès estalviar temps en els desplaça-

ments que fan les treballadores i els treballadors. 

• S’ha de combinar el teletreball amb el treball 

presencial per tal de no perdre el contacte 

personal que es té en l’entorn laboral.

Recomanacions 
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Què fem?

Procés de consulta i diàleg 
amb grups d’interès: 
persones amb discapacitat

Activitat econòmica: transport públic de 

viatgers i viatgeres

Nombre persones treballadores: 7.641

Missió de l’empresa

En la nostra organització oferim una xarxa 

de transport públic que contribueixi a la millora 

de la mobilitat ciutadana i al desenvolupament 

de l’àrea metropolitana garantint la prestació del 

millor servei al client i desenvolupant polítiques 

de responsabilitat social en un marc de viabilitat 

i eficiència econòmiques.

Descripció

Les necessitats de transport per a les persones 

amb discapacitat són molt diverses. Més enllà 

de disposar d’una legislació específica, a TMB 

hem optat per obrir un procés de consulta i 

diàleg estable amb les entitats representatives 

del món de la discapacitat per tal de fer un 

encaix entre l’acompliment legislatiu i les neces-

sitats dels col·lectius de persones amb discapa-

citat, i avançar més enllà del que està legislat 

en matèria d’accessibilitat.

Origen i evolució

La pràctica sorgeix de la necessitat d’oferir un 

servei de transport públic de màxima qualitat 

i accessible per a tothom —persones amb dis-

capacitat, persones grans, pares i mares que 

es desplacen amb cadires infantils...

Qui som?

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA   www.tmb.net
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Resultats obtinguts

c. 60, 21-23, polígon industrial Zona Franca. Barcelona

• S’ha aconseguit que una persona usuària 

amb cadira de rodes pugui desplaçar-se per 

l’àrea metropolitana de forma totalment autòno-

ma, i, alhora, millorar el confort del transport 

públic per a tota la ciutadania, i molt especial-

ment, per a les persones grans.

• S’ha innovat en matèria d’accessibilitat, anant 

més enllà del que la legislació marca.

Recomanacions 

• El grup de treball ha de ser el més divers 

possible, de tal manera que es tinguin en compte 

les diferents tipologies de discapacitat, i, dins de 

cada tipus, que es tinguin en compte persones 

amb experiències i necessitats diferents.  

• Treballar per la millora de l’accessibilitat per 

a les persones amb discapacitat obre un ampli 

ventall de facilitats i comoditats en vehicles 

i infraestructures, fet que afavoreix, tanmateix, 

en general, tota la ciutadania.
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Qui som?

Què fem?

Activitat econòmica: gestió de projectes 

pedagògics

Nombre persones treballadores: 130

Missió de l’empresa

A Tuti som una empresa que oferim serveis 

pedagògics i gestionem projectes socioculturals.

Apostem pel treball en equip i per garantir la sos-

tenibilitat de tots els nostres projectes, procurant 

que aquests respectin les persones, per conver-

tir-nos en exemple i promotors de bones pràcti-

ques, tant a escala interna com de difusió social. 

TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS S.L.   www.tuti.es

Descripció

Els nostres Tallers de Gènere i Usos del Temps 

El detectiu i Les dones i la Història són activitats  

de promoció de la coeducació i dels valors 

respecte a la perspectiva de gènere dirigides 

a infants de 6-7 i 10–11 anys, respectivament. 

Es porten a terme dins l’àmbit escolar i tenen 

com a objectiu fomentar la reflexió en nens 

i nenes sobre la coresponsabilitat entre homes 

i dones, i difondre el rol, la trajectòria i la impor-

tància de la dona a través de la història. 

Eduquem amb perspectiva 
de gènere
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c. Villarroel 181, baixos. 08036, Barcelona 

• S’ha aconseguit, a través del joc i diferents 

dinàmiques, apropar els infants a la reflexió 

sobre temes de gènere i Usos del Temps.

• S’ha treballat amb nens i nenes de cicle 

superior la importància de les dones al llarg 

de la història en diferents àmbits (científic, 

artístic, literari...)

• Aquest projecte ha d’estar dirigit per educa-

dors i educadores, i ha de servir com a base per 

seguir treballant a l’aula vinculant certs contin-

guts pedagògics de l’activitat als temaris forma-

tius establerts. 

Recomanacions 

Resultats obtingutsOrigen i evolució

A la nostra empresa, les polítiques de gènere 

i Usos del Temps sempre han format part del 

projecte social d’empresa, de la nostra cultura.

Com a gestors de projectes pedagògics que 

som, hem pensat que una bona forma de fer 

difusió de quelcom és potenciant-ne la reflexió 

en infants i joves.

Estem promocionant activitats dins dels nostres 

projectes, com tractar temes relacionats amb 

la conciliació familiar, la coresponsabilitat dins 

la família, la coeducació, i la utilització i gestió 

del temps en cadascuna de les esferes de la 

nostra vida. 

Aquest projecte s’ha reproduït a 38 grups 

d’escolars. La valoració, tant d’infants com 

de mestres, ha estat sempre molt positiva. 
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Classificació dels bons exemples 

per guanyar temps

Establir paràmetres de polítiques de temps, 

atenent a la multiplicitat de mesures i iniciatives 

que porten a terme les organitzacions, és una 

tasca certament complexa. En ocasions, es fa 

difícil classificar-los. Si més no, és inútil establir 

compartiments estancs. Una mesura concreta 

pot correspondre, i de fet ho fa sovint, a més 

d’un paràmetre.  És difícil atrapar el temps 

–aquest bé tan abstracte com incommensura-

ble– en un sol departament, quadre o àrea.

Resum de mesures
i paràmetres 
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Les TIC 
al servei de 
les persones

Flexibilitat
horària 

respecte 
al temps 
personal Diversitat

Corresponsabilitat 
/igualtat 

d’oportunitats 
entre 
dones 

i homes
Prevenció 

riscos
Mobilitat 

/proximitat

ABACUS SCCL 

ASSOCIACIÓ ELECTROTÈCNICA ESPANYOLA

BARCELONA ACTIVA

BETABIT-GESTIÓN, SISTEMAS Y MÉTODOS SL

CEVA LOGISTICS SL

CIRCULO DE MUJERES DE NEGOCIOS

CITI-BARCELONA SALES & SERVICE CENTER 

ENANTIA SL

EURODEPOT ESPAÑA SAU

FEDERACIÓ ECOM

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT - FSC

FUNDACIÓ TOT RAVAL

FUNDACIÓ UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

G.T.C. GESCOBRO SL

GPF, CONSULTORIA I FORMACIÓ SL

GRUP L’OVELLA NEGRA

GRUPO COMERCIAL TEXTIL SA “LA MALLORQUINA”

LA GEMEGE CREATIVITAT VERTICAL SL

LA PELU

MC MUTUAL 

MERCADONA SA

MERS, RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL

MRW

NESTLÉ 

OPS NEO

RANDOM HOUSE MONDADORI

ROCHE DIAGNOSTICS SL

SGS TECNOS SA del GRUP SGS

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA

TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL
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Superada la fase de posada en marxa 2006-

2008, en la qual la Xarxa s’ha vist ampliada amb 

la incorporació d’empreses que operen en 

sectors ben diferents, enriquint el debat 

i l’intercanvi, s’han concretat i desenvolupat 

productes que ajuden a fer visible el tarannà 

i l’esforç de les empreses en l’aplicació de les 

polítiques dels Usos del Temps a la resta 

d’empreses i a la societat en general. La Xarxa 

d’Empreses NUST de l’Ajuntament de Barcelona 

afronta el 2009-2011 com un període de creixe-

ment i consolidació.

Esperem que aquest document serveixi, entre 

d’altres coses, per desfer mites envers qui pot 

i qui no pot aplicar aquestes mesures: Poden  

ser organitzacions grans i petites, poden pertàn-

yer al sector públic i al sector privat. Ser esta-

bliments comercials, indústries, societats anò-

nimes, o cooperatives. Tota empresa, si s’ho 

proposa, pot ser una empresa NUST! 

Us convidem a “copiar”, a inspirar-vos en algun 

d’aquests exemples. Quantes més empreses 

assagin mesures en les línies que aquí s’exposen, 

major força tindrà una ciutat com Barcelona per 

mostrar-se pionera també en el millor ús del 

temps laboral i no laboral de les persones que 

hi viuen i/o hi treballen. 

Conclusions
Tancant una etapa, iniciant 
la consolidació de la Xarxa 
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Agraïments
La Xarxa la fa gran, 
la feu gran, les empreses 
que hi participeu!

Tot això no tindria cap sentit sense vosaltres, 

sense les empreses  NUST. El vostre entusiasme 

és essencial. Tot i sabent com n’és de complexa 

la vostra agenda, veure que veniu i torneu, com 

participeu i com us impliqueu, és una satisfacció 

i una demostració de la vostra ferma aposta 

envers els Usos del Temps com a millora 

de la qualitat dels equips i de les empreses. 

La vostra constància i presència fa que la força 

de la Xarxa NUST sigui la força que li doneu 

tots i cadascun de vosaltres. Les vostres 

idees teixides amb les de les empreses veïnes, 

la vostra sapiència, la vostra experiència i els 

vostres suggeriments van nodrint i enfortint, dia 

rere dia, la Xarxa d’ empreses NUST, la nostra, 

la de Barcelona. 
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moltes gràcies, de nou.

 
 



 
 




