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El Pacte del Temps de Barcelona és una iniciativa municipal
impulsada pel Comissionat d’Economia Social, Desenvolu-
pament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, en el
marc de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupa-
ment Local, amb la col·laboració de Barcelona Activa. 

Es parteix d’una proposta, pionera tant a escala estatal com
europea, formulada per la ciutat de Barcelona. Per al seu
procés de definició, construcció i concreció s’ha comptat
amb la complicitat i participació d’organitzacions de diver-
sa naturalesa i de diferents àmbits, totes elles comprome-
ses amb la millora del temps quotidià de la ciutadania, i amb
l’assessorament de persones expertes en la matèria. 
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1. El Pacte del Temps de 
Barcelona. Què és. Finalitat

El Pacte del Temps de Barcelona és un acord de ciutat que pro-
mou la realització de diverses actuacions perquè les persones
visquin i s’organitzin els temps de la vida quotidiana d’acord amb
les seves necessitats i en un marc col·lectiu de convivència. 

Es tracta d’un pacte que cerca el compromís de l’Ajuntament de Bar-
celona, de les organitzacions socials i econòmiques de la ciutat (empre-
ses, associacions, fundacions, agents socials, col·legis professionals,
xarxes, grups...) i de les persones a títol individual, per tal d’actuar con-
juntament i aconseguir una organització social del temps que doni una
resposta efectiva a un ampli ventall d’interessos, propis d’una gran ciu-
tat, diversa i especialment activa.

Aquesta iniciativa vol contribuir a canviar el model socioeconòmic impe-
rant —encara ara basat en la concepció tradicional d’una activitat pro-
ductiva centrada en els homes, en una dedicació a les tasques
reproductives i familiars assumida per les dones, i en uns horaris socials
adaptats a la lògica industrial— per impulsar un altre model, fonamen-
tat en l’equitat de gènere i en l’economia plural, que faci possible repen-
sar l’organització del temps i definir-ne una de nova que s’ajusti a les
dinàmiques socials actuals i esdevingui un veritable dret de ciutadania
exercit per tothom.

El temps esdevé, doncs, l’eix vertebrador d’una estratègia que, par-
tint d’uns principis que són el seu fonament i d’uns objectius que són
els reptes a assolir, vol significar i posar en relleu la incidència que té
aquest factor en la vida quotidiana de les persones, posicionant-lo com
un paràmetre afavoridor de benestar per a la ciutadania. 
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El Pacte del Temps de Barcelona és un acord col·lectiu que té
com a FINALITAT contribuir a:

Promoure una concepció efectiva de l’organització del
temps com un dret de ciutadania, fonamentada en la protec-
ció i la promoció de la salut i en la igualtat i l’equitat de gènere,
perquè totes les persones visquin un temps quotidià que els apor-
ti més benestar.

Impulsar en les organitzacions una nova cultura del temps
que fomenti uns models més eficients i més respectuosos amb
les persones i que, alhora, comporti l’obtenció d’uns resultats
més satisfactoris i propiciï un desenvolupament basat en criteris
sostenibles.

Construir un temps de ciutat que respongui a les necessi-
tats de les persones en el seu temps de vida quotidiana i
que, alhora, garanteixi la convivència, afavoreixi la cohesió social
i faciliti la participació social de la ciutadania. 

És des d’aquestes consideracions que cal entendre el Pacte del Temps
de Barcelona: un compromís de ciutat per a una organització del
temps més saludable, igualitària i eficient.

2. Principis i objectius del 
Pacte del Temps

Els PRINCIPIS són la base sobre la qual es construeix el Pacte
del Temps. Ara bé, també s’han de concebre com els requisits
que han de complir totes les actuacions que l’integren, i són
els següents: 

Identificar les necessitats de les persones en el marc de la
seva vida quotidiana, perquè la sostenibilitat de la vida esde-
vingui el centre de tot procés social, polític i econòmic, i la salut
es converteixi en un factor essencial per al benestar quotidià de
les persones que cal garantir i promoure.

Adoptar l’equitat com a pauta necessària de tota actuació, per
tal que s’avanci cap a un temps social més igualitari, orientat a
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reduir els greuges per raó de gènere, d’estatus social, de proce-
dència o de diversitat funcional.

Fer de la perspectiva de gènere l’enfocament i l’eina que per-
meten conèixer els obstacles a la participació equilibrada d’ho-
mes i dones en la societat i evidenciar l’origen i les conseqüències
de les discriminacions en què cal intervenir per aconseguir l’equi-
tat de gènere mitjançant la igualtat d’oportunitats, l’establiment
de les condicions necessàries per poder-les aprofitar, i la corres-
ponsabilitat en la gestió i la realització de tasques comunes.

Interpretar la vida en comunitat —entesa en la seva globalitat—
com la manera de concebre la societat humana, en la qual les
persones es desenvolupen, es relacionen i creen els seus vincles,
i des de la qual es teixeix la convivència i la cooperació entre els
diferents col·lectius i les diverses etapes del cicle de vida dels
individus que la componen. 

Entendre la complicitat entre els sectors públic, privat i
sociocomunitari com una estratègia que propicia dur a terme,
des de la coproducció i la responsabilitat compartida, unes accions
que es tradueixin en l’obtenció d’uns resultats més efectius i que
tinguin uns impactes positius i de més abast i incidència.

Concebre la ciutat de Barcelona com la concreció de l’espai
que, amb les seves característiques genèriques i especificitats,
cal prendre com a marc físic de tota actuació, tenint present que
és una urbs, l’epicentre d’una àrea metropolitana i, també, la refe-
rència d’un país.

Els OBJECTIUS són la referència per a totes les actuacions del
Pacte del Temps quant a la direcció que han de prendre i les fites que
han d’assolir, i són els següents: 

a. Avançar en l’harmonització dels diferents usos del temps
quotidià de les persones, amb el propòsit de:

Garantir que les persones viuen en unes condicions de salut
òptimes i que afavoreixen l’adopció d’hàbits saludables.
Reconèixer socialment la importància del temps de cura al llarg
de la vida de les persones.
Repensar el temps de treball remunerat amb criteris que vin-
culin la millora de la productivitat amb més benestar per a
totes les persones que intervenen —directament o indirec-



5

tament— en aquests processos i en la dinàmica social de la
comunitat.

b. Incidir en la corresponsabilitat efectiva entre homes i dones,
posant l’accent en l’assumpció igualitària de responsabilitats i en
la planificació i la realització de tasques pròpies del temps de cura
de les persones de l’entorn familiar i socioafectiu.

c. Facilitar que la ciutadania disposi de més temps social per-
què es pugui implicar en afers comuns i en iniciatives comunità-
ries o projectes col·lectius.

d. Promoure l’adopció de models de gestió del temps més
eficients, principalment per part d’empreses i organitzacions,
que es tradueixin en una millora de resultats i en la captació i
retenció de talent. 

e. Impulsar la implantació progressiva de la reforma horària,
per tal d’assumir i compartir el repte que l’any 2025 visquem en
una ciutat que funcioni d’acord amb uns horaris socials més
humans i més racionals.

f. Conscienciar sobre la necessitat d’entendre el temps com
un factor clau per al benestar quotidià de les persones i del
desenvolupament comunitari i democràtic de la societat,
en especial mitjançant accions de difusió i de divulgació que per-
metin a la ciutadania conèixer millor aquesta temàtica, i fomentar
iniciatives relacionades i que donin visibilitat a experiències que
tenen un impacte positiu en el temps quotidià de les persones.

3. Comprometre’s amb el Pacte
del Temps. Formar-ne part

Adquirir un compromís amb el Pacte del Temps significa estar
d’acord amb els seus principis i cooperar de forma efectiva en
la consecució dels objectius que persegueix. Hi ha tres tipus de
compromisos, un per a cadascun dels agents que poden parti-
cipar en el Pacte: 1) l’Ajuntament de Barcelona; 2) les organit-
zacions socials i econòmiques de la ciutat; i 3) la ciutadania a
títol individual.
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El compromís de l’Ajuntament de Barcelona

El compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb el Pacte del Temps
es fa explícit mitjançant l’assumpció i el desenvolupament de les fun-
cions següents:

Informar i difondre el Pacte del Temps, perquè la ciutadania
conegui aquesta iniciativa i, sobretot, perquè augmenti el nom-
bre d’organitzacions que en formen part i la implicació de la ciu-
tadania en els objectius que vol assolir.

Donar suport a les organitzacions que volen implementar
actuacions en el marc del Pacte del Temps, especialment mit-
jançant l’aportació d’informació i/o posant-les en contacte amb
altres organitzacions que hagin desenvolupat actuacions similars. 

Donar la major visibilitat possible a les actuacions del Pacte
del Temps, en concret quan aporten algun element innovador
pel que fa a la seva implementació i/o quan esdevenen rellevants
a causa de les dimensions de les organitzacions que les han dut
a terme o del nombre de persones o del col·lectiu que se’n bene-
ficien.

Ampliar el coneixement ciutadà sobre les qüestions relacio-
nades amb el factor temps i facilitar l’intercanvi d’experiències.

Portar a terme actuacions en els àmbits següents: a) recer-
ca i divulgació, mitjançant la realització, coproducció o col·labo-
ració en treballs entorn del factor temps; b) debat i intercanvi,
mitjançant la participació en xarxes i plataformes que abordin la
temàtica dels usos del temps quotidià; c) promoció del Pacte
del Temps, mitjançant la participació en jornades, fòrums, semi-
naris i altres activitats semblants; i d) cerca d’acords de col·labo-
ració amb agents perquè la ciutadania conegui millor aquesta
iniciativa i/o es faciliti el desenvolupament d’accions relacio-
nades. 

Garantir el seguiment i l’avaluació periòdica del desenvo-
lupament del Pacte del Temps, així com de les actuacions que
es porten a terme des de l‘Ajuntament mateix, fent públiques les
característiques principals del procés d’implementació, els resul-
tats obtinguts i l’impacte assolit, per tal d’actuar amb el màxim
rigor i la major transparència.
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Aportar els mitjans i recursos necessaris i adequats per a
un òptim desenvolupament del Pacte del Temps fent servir
criteris d’eficiència i de sostenibilitat.

Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona es compromet a desenvolupar
un Pla d’Acció bianual, el qual consistirà a:

Impulsar i implementar actuacions en cadascun dels eixos
de què consta el Pacte del Temps, procurant que siguin de
caràcter exemplificador, vetllant perquè s’implementin des de
diferents àrees i departaments municipals, i cercant l’obtenció
de millores en diversos àmbits, fent palesa la implicació de tot
l’Ajuntament en aquesta iniciativa i posant de manifest la trans-
versalitat de les accions en matèria de temps.

Avançar, com a organització signatària del Pacte per a la
Reforma Horària - Objectiu 2025, i sempre que el sector, l’ac-
tivitat i el lloc de treball ho permetin, en els aspectes següents:
a) compactació de la jornada laboral per poder sortir abans de la
feina; b) introducció d’horaris laborals més flexibles, tant pel que
fa a l’entrada com a la sortida; c) avançament de les hores dels
àpats; d) sincronització dels horaris de les empreses, de les ins-
titucions i dels actors socials i culturals; i e) quan sigui possible,
equiparació amb la mitjana europea dels indicadors relacionats.

El compromís de les organitzacions socials 
i econòmiques de la ciutat

Les organitzacions es comprometen amb aquesta iniciativa a partir del
moment en què en formalitzen l’adhesió. S’hi poden sumar totes aque-
lles organitzacions (empreses, associacions, fundacions, federacions,
col·lectius, agents socials, col·legis professionals, institucions, plata-
formes, xarxes, grups...) que estiguin d’acord amb els principis del
Pacte del Temps i que manifestin la voluntat de treballar activament
per assolir els objectius que es proposen.

Formar part del Pacte del Temps de Barcelona implica partici-
par en un projecte de ciutat compartit que fonamenta la seva
acció en:

L’heterogeneïtat de les organitzacions quant a necessitats i inte-
ressos.
La proposta d’iniciatives i el contrast col·lectiu.
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L’intercanvi de coneixements, recursos i experiències.
La cooperació en un procés d’aprenentatge.
La visibilitat dels reptes que s’assoleixen progressivament.

També vol dir adquirir un compromís que comporta:

Dur a terme actuacions en consonància amb els objectius del
Pacte del Temps. 
Aportar informació sobre les actuacions que l’organització hagi
realitzat.
Compartir coneixements, experiències i informació sobre temes
de l’àmbit del Pacte del Temps. 
Participar en les accions de caràcter col·lectiu que s’acordi impul-
sar en el marc del Pacte del Temps.
Col·laborar en la difusió del Pacte del Temps amb els mitjans i de
les diferents maneres que l’organització consideri adients.

En el moment en què una organització formalitza la seva incorporació
al Pacte del Temps,1 fa explícit el seu compromís d’aportar informació
sobre l’actuació que ha dut a terme o que té previst realitzar o implan-
tar en un futur proper. Així mateix, perquè una organització en pugui
formar part, ha de complir tres requisits:

Tenir una vinculació amb la ciutat de Barcelona;
Desenvolupar activitats amb certa regularitat; i
Disposar d’autonomia suficient per prendre decisions i dur a terme
actuacions en el marc del Pacte del Temps.

El compromís de la ciutadania 

La implicació de les persones en el Pacte del Temps de Barcelona es
vehicula mitjançant els compromisos de temps i ciutadania. No cal que
aquests compromisos siguin explícits, però han de convidar a la refle-
xió i, si escau, a l’adopció de nous hàbits, a un canvi d’actitud i/o a la
realització d’accions entorn d’una temàtica relacionada amb el temps
quotidià de les persones. Es tracta, en definitiva, de formular una sèrie
de propostes d’actuacions perquè les dugui a terme la ciutadania. 

Així, els ciutadans i ciutadanes també poden adquirir un compromís
amb el Pacte del Temps per participar d’una manera més efectiva en

1 La formalització de sumar-se al Pacte del Temps de Barcelona es realitza mitjançant
el lliurament del Formulari del Pacte del Temps i de la Fitxa d’actuació, ambdós docu-
ments disponibles a la web del Pacte.
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la consecució dels objectius que persegueix. Per assolir aquest repte
cal apropar el Pacte del Temps a l’esfera individual i facilitar que les
persones actuïn en qüestions que formen part del seu dia a dia. Els
compromisos de temps i ciutadania poden incloure, a tall d’exemple,
la puntualitat, el temps de descans o l’ús de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC), uns temes ben habituals i prou comuns
en el temps quotidià de les persones.

4. Fer efectiu el compromís 
amb el Pacte del Temps: eixos 
i actuacions

Per fer efectiu el Pacte del Temps s’han determinat sis EIXOS
D’ACTUACIÓ, els quals comprenen cadascuna de les actua-
cions que integren aquesta iniciativa. D’una banda, les ac-
tuacions permeten demostrar que el Pacte del Temps avança
en la consecució dels objectius proposats; de l’altra, els eixos
assenyalen els aspectes i àmbits en què es vol incidir, tant per
part de l’Ajuntament com de les organitzacions de la ciutat. 

Els sis eixos d’actuació són:

1. Temps i salut
e. Emmarca les actuacions que volen aconseguir que les persones

visquin el seu temps quotidià d’una manera més saludable, i té
en consideració la salut —física, mental y social— des d’una pers-
pectiva integral. 

2. Temps i educació
e. Inclou les actuacions que es duen a terme mitjançant un procés

d’aprenentatge de valors, d’actituds o de coneixements que inci-
deixen en diferents aspectes del temps de la vida quotidiana de
la ciutadania.

3. Temps i cura de les persones
e. Aplega les actuacions que volen donar resposta a les necessi-

tats físiques i emocionals —tant d’un mateix com d’altres perso-
nes— relacionades amb la vida quotidiana. Tenen per objecte
facilitar, visibilitzar i posar en valor el temps de cura d’un mateix
i el d’altres persones de l’entorn familiar i/o socioafectiu.
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4. Temps i participació
e. Concentra les actuacions que pretenen afavorir, facilitar i/o reco-

nèixer el temps quotidià de les persones dedicat a la participa-
ció social, tant en processos i afers col·lectius de ciutat com en
iniciatives comunitàries o projectes associatius.

5. Temps i serveis a la ciutat
e. Està format per actuacions que cerquen la millora en la presta-

ció d’un servei o que formulen estratègies perquè les persones
disposin de més temps, com ara establir pautes horàries i/o de
funcionament de certs serveis; impulsar activitats respectuoses
amb el temps de totes les persones que hi intervenen; facilitar la
gestió del temps quotidià de la ciutadania; i promoure el conei-
xement, la divulgació o l’intercanvi d’experiències relacionades
amb el factor temps.

6. Temps i treball en les empreses i en les organitzacions 
e. Agrupa les actuacions que incideixen directament en l’organitza-

ció i en la gestió interna d’empreses i entitats i en el temps de tre-
ball remunerat de les persones, així com aquelles que influeixen
en aquests aspectes des de la perspectiva d’impulsar, facilitar i
afavorir millores en aquest àmbit.

El Pacte del Temps de Barcelona considera les ACTUACIONS des
d’una perspectiva àmplia i diversa. Així, les actuacions que l’integren
poden consistir, a títol orientatiu, en les següents:

Activitats puntuals: xerrades, debats, fòrums, jornades, tallers,
campanyes...; o un conjunt d’activitats: programes, cicles...
Productes: estudis, publicacions, guies, exposicions... 
Serveis: formació, assessorament, ajuts econòmics, aplicacions
informàtiques, webs divulgatives...
Una mesura que s’implanti o s’adopti: 

* en la prestació d’un servei; o

* en l’organització interna d’una empresa/entitat/grup.

Les actuacions han de complir els principis del Pacte del Temps i estar
en plena consonància amb els objectius que persegueix. Així mateix,
cal que: 

Signifiquin una millora per a la ciutadania: en la seva totalitat, per
a una part o per a un col·lectiu determinat.
S’ajustin a les dimensions i a la capacitat de l’organització que
les duu a terme.
Siguin concretes i avaluables.
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Es puguin emmarcar en algun dels eixos en què s’estructura el
Pacte del Temps.

Es donarà visibilitat a totes les actuacions que formen el Pacte del
Temps de Barcelona publicant-les en el portal web <ajuntament.bar-
celona.cat/pactedeltemps>. 

5. Governança del Pacte

A l’Ajuntament de Barcelona li correspon impulsar el Pacte del
Temps de Barcelona i els espais de governança que el facin pos-
sible. Per a la seva implementació i seguiment compta amb la
col·laboració d’un Grup Impulsor, el qual també fa les funcions
d’òrgan assessor i està format per organitzacions socials i eco-
nòmiques significatives i amb capacitat per incidir en aquesta
matèria:

CCOO Catalunya
Confederació de Cooperatives de Catalunya (COOPCAT) 
Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) 
Consell de Dones de Barcelona (CDB)
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social 
(DDiPAS)
Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona
(FAVB) 
Foment del Treball Nacional
Iniciativa per a la Reforma Horària
Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona 
PIMEComerç
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
UGT Catalunya
Xarxa de Nous Usos Socials del Temps (NUST)
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6. El Pla d’Acció 2018-2019: un
acord viu i en evolució constant

El Pla d’Acció és l’instrument de què es dota el Pacte del Temps
de Barcelona per al seu desplegament operatiu, així com la part
d’aquesta iniciativa que evidencia que és un acord viu i en evo-
lució constant.

L’establiment d’un Pla d’Acció de dos anys de durada (2018 i 2019)
permet determinar un període de temps que es considera adient per
promoure que es realitzin i s’incorporin amb certa regularitat noves
actuacions al Pacte del Temps. 

Per tant, es proposa que les organitzacions implementin, com a mínim,
una actuació cada dos anys, si bé durant aquest període es poden
aportar actuacions noves, tant per part de l’Ajuntament com de les
organitzacions socials i econòmiques de la ciutat.

El fet que el Pla d’Acció sigui bianual permet fer-ne un seguiment i ava-
luar-lo un cop hagi deixat de ser vigent.
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