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CELESTE LÓPEZ
Madrid

L a idea no és nova, pe-
rò cada vegada que
Nuria Chinchilla,
professora del depar-
tament de Direcció

de Persones a les Organitzacions
i directora del Centre Internacio-
nal Treball i Família de l’IESE
Business School, l’explica, el de-
bat es revifa. En poques parau-
les, la proposta de Chinchilla es
basa en el fet que Espanya adop-
ti l’horari de la Gran Bretanya i
Portugal, tal com li correspon-
dria per la seva situació respecte
al meridià de Greenwich, amb la
més que honrosa finalitat de mi-
llorar la conciliació de la vida
laboral, personal i familiar dels
ciutadans i augmentar la produc-
tivitat de les empreses. Objec-
tius que, segons experts en
gestió del temps, empresaris i
treballadors, són clau per sortir
d’una crisi econòmica que tena-
lla i escanya a la societat.
Però, és possible alinear-nos

amb l’horari britànic? “És evi-
dent que sí. De fet, havia estat
l’horari espanyol des del 1884,
any en què es va celebrar una

conferència internacional on es
va acordar que el meridià de
Greenwich seria el de referència
per establir el dia universal”, as-
senyala Chinchilla. Però aquest
fus horari es va modificar el
1942, quan l’Espanya de Franco
va decidir ubicar-se en el fus ho-
rari d’Europa central pel suport
que proporcionava a l’Alemanya
de Hitler, tal com va explicar al
VII congrés nacional per racio-
nalitzar els horaris espanyols, ce-
lebrat aquesta setmana a Ma-
drid, en què han participat 200
persones delmón econòmic,me-
diàtic, polític, sindical, social i
de la societat civil.

Per això, tot i que el meridià
de Greenwich passa per Caste-
lló, Espanya té l’horari de països
tan distants com Suècia, Dina-
marca, Alemanya o Txèquia, i es
regeix per unes hores allunya-
des de la solar. Per això, a Valèn-
cia hi ha una hora de diferència
respecte a la que li correspon-
dria a l’hivern i dues a l’estiu, i a
Galícia n’hi arriben a haver fins
a dues a l’hivern i tres a l’estiu.
Això té conseqüències ne-

fastes per al desenvolupament
normal de la vida dels espanyols,

sobretot laboral. Per què? “Per-
què si dinem entre les dues i les
tres del migdia i sopem entre les
nou i les deu del vespre, hem de
començar a treballar entre les
deu i les onze del matí. Això
seria el més lògic. Però no ho
fem.Al contrari, ens llevemd’ho-
ra i allarguem el matí d’una
manera eterna, cosa que dóna
coma resultat una jornada inter-
minable”, assenyala la profes-
sora de l’IESE.
El resultat d’aquesta situació

és ben conegut: jornades labo-

rals que no tenen final, que im-
possibiliten que el ciutadà pugui
tenir una vidamés enllà de la fei-
na, que l’angoixa i el crema i
que, a sobre, no es tradueix en
un benefici per a l’empresa, al
contrari. La baixa productivitat
de les empreses espanyoles, tal
com reiterenuna vegada i una al-
tra els estudis internacionals,
n’és una prova.
Quina és la solució? Segons

Chinchilla, que el Govern espa-
nyol no modifiqui el rellotge en
el proper canvi d’hora de l’estiu,

el 31 de març del 2013. “Així ens
situaríem a l’hora d’estiu d’Eu-
ropa Occidental, la nostra! La
mateixa que Portugal, la Gran
Bretanya i el Marroc”, assenyala
la professora Chinchilla. Segons
els seus càlculs, això permetria
guanyar una hora de vida fa-
miliar i personal. “Si aquestame-
sura, que té cost zero, s’uneix a
la reducció del temps de dinar
de les dues hores actuals a una,
es guanyaria molt més… Així, els
espanyols tindrien més temps
per a ells mateixos, estarien més
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No va ser fins al 1942
que Espanya va
decidir adoptar el fus
horari d’Alemanya

HORARI INCONGRUENT

Si es dina a les 14 h i
se sopa a les 21,
caldria començar
a treballar a les 10
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temps personal
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Conciliar en temps de crisi

TornaraGreenwich?
Experts demanen endarrerir l’hora permillorar la conciliació i la productivitat

]El congrés nacional de
racionalització d’hora-
ris, organitzat per Igna-
cio Buqueras, es va cele-
brar al Ministeri de
Sanitat i Serveis Socials,
cosa que es tradueix
en el “compromís del
Govern espanyol” en
aquest assumpte. Se-
gons el secretari d’Estat
de Serveis Socials, Juan
Manuel Moreno, racio-
nalitzar els horaris labo-
rals significaria no no-
més el reconeixement
del valor que té “la vida
fora de la feina” en els
àmbits social i econò-
mic, sinó també la pro-
moció de la coresponsa-
bilitat dels homes en
tasques domèstiques, en
l’atenció als fills i en
l’assistència als grans.
Moreno advoca per “un
gran pacte” que faci rea-
litat el que, a parer seu,
és “una clara millora de
la qualitat de vida”. La
societat s’ha d’implicar
en un objectiu que, a
banda de millorar la
qualitat de vida dels
ciutadans, permetrà a
les empreses guanyar
en productivitat, espe-
cialment ara que a Espa-
nya el presentisme labo-
ral suma adeptes, va
indicar el secretari d’Es-
tat. Diversos estudis
assenyalen que “el
45,8% dels treballadors
reconeixen que els seus
companys es queden
més temps als llocs de
treball per por de per-
dre la feina”. El secreta-
ri d’Estat aposta per
canviar el rumb i reco-
nèixer “el valor social i
econòmic de la vida que
té lloc fora de la feina”.
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Països que tenen un horari
diferent de l’internacional
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Espanya ocupa el lloc 36
(de 142) de l’índex
global de competitivitat
(World Economic 2012)

Respecte a l’eficiència del
mercat de treball, Espanya se
situa al lloc 119

Els espanyols van passar 1.690
hores de mitjana a la feina l’any
2011; els alemanys, 1.413, segons
les dades de l’OCDE...

... de tota manera, la productivitat
alemanya per hora treballada és més
elevada que l’espanyola (Eurostat)

satisfets amb la seva vida i la se-
va feina, menys estressats i les
empreses augmentarien la pro-
ductivitat.
Hem vist la teoria d’aquesta

experta, però què en pensen els
empresaris? Pel que sembla, la
unanimitat és absoluta: cal racio-
nalitzar els horaris laborals per-
què són “inhumans” i perquè
llasten la productivitat de les em-
preses. Així ho van indicar els
ponents d’aquest congrés, entre
els quals hi havia directius d’em-
preses com La Caixa, Vueling,
Once o Euskaltel, i represen-
tants, de consumidors (OCU),
de grans superfícies comercials
(Anged), de detallistes (Ceco-
ma), d’autònoms (ATA), d’em-
presàries, de periodistes
(Fape)... Tots van lloar els avan-
tatges de racionalitzar els hora-
ris, inclosa la tornada a l’horari
de Greenwich, màxim en uns
moments de crisi.

L’empresari Juan Pablo Lá-
zaro, vicepresident de la Confe-
deració Espanyola de Petites i
Mitjanes Empreses (Cepyme),
ho explica demanera clara: “Per-
què uns horaris racionals,
humans, retenen el talent,
permeten la formació del treba-
llador, redueixen els costos
estructurals de les empreses, re-
dueixen l’absentisme, milloren
l’organització de l’empresa. És
una bona eina de màrqueting i,
sobretot, harmonitzar els hora-
ris espanyols amb els europeus
va acompanyat d’un estalvi con-
siderable”. Perquè, segons Láza-
ro, els costos empresarials a Ale-
manya són un 33% més barats
que a Espanya perquè tenen uns
horaris laborals més compactes.
En la mateixa línia es vamani-

festarMaría JoséMarinar, presi-
denta de la Federació Espanyola
d’Empresàries BPV Spain, que
va mostrar la seva perplexitat

perquè, malgrat les evidències i
les dades objectives, Espanya
continuï apostant per uns hora-
ris que perjudiquen clarament el
país. I va posar sobre la taula al-
gunes xifres que deixen en evi-
dència una classe política, empre-
sarial i una societat que, malgrat
la realitat, sembla obstinada a
mantenir un fus horari perjudi-
cial: encara que Espanya és dels
països en quèmés hores es treba-
llen (1.663 hores anuals, davant
les 1.419 dels alemanys, per
exemple) la seva productivitat
deixa molt a desitjar. “Un infor-
me recent efectuat en 142 països
ens situa al lloc 36, i volem ser la
vuitena potència econòmica del
món?”, es pregunta Marinar.
La presidenta de la Federació

Espanyola d’Empresàries BPV
insisteix que els horaris s’allar-
guen en extrem, cosa que impe-
deix el descans (els espanyols
dormen de mitjana uns 50 mi-

nutsmenys que la resta dels euro-
peus) i el manteniment d’una vi-
da personal i familiar òptima, tot
i que està demostrat que només
són efectives “lameitat de les ho-
res dedicades a la feina”, assenya-
la. “Els estudis diuen que la con-
ciliació augmenta en un 19% la
productivitat”, insisteix Mainar,
que reitera que una de les causes
de l’absència de dones als càr-
recs directius empresarials es
deu a aquests horaris irracionals.
“Tot i que les dades avalen que la
presència de dones augmenta la
productivitat, continuem igno-
rant la meitat de la població...
Com pot ser que continuem fent
les coses de lamateixamanera?”.
Per Luis Bolz, director de re-

cursos humans de La Caixa a
Madrid, insisteix que cal revisar
els horaris ara més que mai per
intentar sortir de la crisi, perquè
“s’està prioritzant la presència
davant l’eficiència”. Com es pot
fer? Bolz és partidari de tornar al
fus horari de Greenwich, però
també d’“abordar canvis cul-
turals”.
I, pels que es puguin mostrar

crítics sobre el canvi de rellotge,
Chinchilla fa una última re-
flexió: “Els espanyols estem des-
fasats respecte a Europa: quan
ells mengen nosaltres treballem,
i viceversa”.c

PRODUCTIVITAT

S’ha demostrat
que la conciliació
augmenta la
productivitat un 19%

POC EFECTIU

Quan els europeus
se’n van a dinar
els espanyols
treballen, i viceversa

UNA REALITAT
IGNORADA
PEL COSTUM?

Els horaris comercials dificulten molt la conciliació

... inútils

INCOMPRENSIBLE

Tot i que les dades
mostren que
l’horari espanyol és
perjudicial, continua

C. LÓPEZ Madrid

U n dels problemes
d’Espanya, segons
els experts, és que
l’economia espa-

nyola es basa gairebé exclusi-
vament en el sector de ser-
veis, cosa que es tradueix en
horaris laborals intermina-
bles perquè el comprador
sempre trobi la porta oberta i
compri el que necessiti.
Aquesta característica és en
la que s’agafa el secretari ge-
neral de l’Associació Nacio-
nal de Grans Empreses de
Distribució (Anged), Fernan-
do Olascoaga, per defensar la
“necessitat” d’una flexibilitat

horària “més gran del co-
merç”, que, a parer seu, a Es-
panya no hi ha. A més a més,
insisteix, és el que reclamen
els consumidors. Per aquest
enginyer representant de les
grans superfícies, els horaris
comercials s’han d’adaptar al
temps de què disposen els
consumidors. “Si les jorna-
des laborals fossin fins a les
sis de la tarda, no hi hauria
necessitat d’obrir fins a les
deu del vespre”, indica.
Però, normalment, tothom

ho veu d’una manera dife-
rent.Mentre que les grans su-
perfícies defensen la llibertat
d’obrir quan vulguin i les
hores que vulguin, els petits
comerciants parlen del final
del comerç minorista en un
futur gens llunyà. “Perquè la
situació és insostenible”, indi-
ca Alfonso Tezanos, presi-
dent de la Confederació de
Comerç Minorista, Autò-
noms i de Serveis de laComu-
nitat deMadrid, precisament
l’autonomia que permet als
comerços obrir les 24 hores

al dia, els 365 dies de l’any.
De moment, les grans super-
fícies ja obren tots els
diumenges, inclosos els dies
festius, com aquest 12 d’oc-
tubre.
“Si qualsevol sector està

afectat per uns horaris irraci-
onals, en el cas del comerç ai-
xò és una bogeria. Ens hem
convertit en els esclaus del se-
gle XXI... No tenim temps
per a res, ni per a lleure, ni
per a la família..., res”.
Tezanos es va mostrar

molt crític al congrés cele-
brat a Madrid amb els em-
presaris de les grans superfí-
cies, “empresaris, no pas
comerciants, que advoquen

per la liberalització d’hora-
ris, ja que ells no seran al co-
merç a aquelles hores”.
El president dels comer-

ciants minoristes de Madrid
creu que s’està imposant el
model asiàtic de comerç, que
va totalment en contra de
qualsevol tipus de racionalit-

zació horària. Al final, vatici-
na, només sobreviuran qua-
tre o cinc firmes grans al
món del comerç. Tezanos va
anunciar que treballarà per
uns horaris més humans per
a tothom, però si això no
s’aconsegueix, lluitarà per-
què ampliïn la jornada la res-
ta de sectors de serveis, com
la banca. O tots o cap.c

Moltes hores...

ANA JIMÉNEZ

Poc eficients

Els comerços
tradicionals
vaticinen la seva fi
davant la imposició
del model asiàtic

Poc productius
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Si es canvia l’horari laboral, els
centres comercials tancaran abans

Elsesclaus
del segleXXI


