
 

 

NOU HORARI DE L’ESPECIALITAT DE TRÀNSIT 

En data 29 de novembre d’enguany, vam assistir a la darrera reunió amb l’Administració per 

concretar l’acord referent al nou horari de l’especialitat de  trànsit. 

Tots els sindicats assistents vàrem consensuar unes millores que no es trobaven reflectides en la 

proposta final de l’Administració. Després d’aquesta darrera  negociació, l’empresa va acceptar  les 

esmenes que vam suggerir conjuntament. 

Aquestes esmenes eren les d’acotar les hores d’inici del servei, així com la de respectar el torn de 

treball de la setmana de reforç, per tal que no es poguessin planificar varis canvis de torn al llarg de 

la mateixa setmana 

El nou acord en relació a l’horari de l’especialitat queda, en termes generals,  de la següent manera:  

- Format d’horari de Q5 amb canvi de la setmana de Nits que serà de Reforç 

- Horaris d’inici dels torns entre les 6 i les 7 pel torn matí, les 14 i les 15 pel torn tarda i les 22 i 

23 el torn nit. Els caps de setmana el torn matí/tarda començarà entre les 6 i les 7 i el torn 

tarda/nit entre les 18 i les 19 

- Durant la setmana de reforç es respectarà el torn amb el que s’inicia, amb el que no es podrà 

variar el torn de treball durant la setmana, a excepció de canvis voluntaris. Aquest darrer punt 

era el que més resistència va expressar l’administració, però finalment també va quedar 

aprovat 

Així doncs, el quadrant queda de la següent manera: 

 

 

 

 

 

El que assolim amb aquest horari és major estabilitat per als components de l’especialitat i una 

previsible reducció de les jornades nocturnes, així com una disminució important de la bossa d’hores 

de romanent i una petita reducció de caps de setmana treballats. També en relació a l’inici del torn de 

treball, millorem el darrer acord (2003), on la franja horària d’inici de servei era molt més àmplia 

Des del CAT considerem que la negociació amb l’Administració ha estat positiva per ambdues parts, 

tan de les organitzacions sindicals que hem apostat per anar de manera conjunta a reivindicar i 

defensar la millora horària de l’especialitat, com de la DGP que des de fa molt temps no assolia un 

acord amb l’aprovació de quasi la majoria de sindicats representatius, esperem que aquest fet es 

reiteri en el futur ja que tenim encara una llarga llista de millores per assolir enormement necessàries 

per a tot el col·lectiu. 

 

 

Secció Sindical  de Trànsit del CAT   

Catalunya a 30/11/2018 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 
MATÍ MATÍ MATÍ MATÍ MATÍ DIA DIA 

FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA 

TARDA TARDA TARDA TARDA TARDA FESTA FESTA 

REFORÇ REFORÇ REFORÇ REFORÇ REFORÇ REFORÇ REFORÇ 

FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA FESTA 


