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Què s’entén per treball  
nocturn i a torns?

El treball nocturn és aquell que es realitza entre 
les 10 de la nit i les 6 del matí, tal com el defineix 
l’article 36 de l’Estatut dels treballadors.

Es considera personal treballador nocturn el que 
desenvolupi normalment en període nocturn com 
a mínim 3 hores de la seva jornada diària de tre-
ball, així com  la persona treballadora que es pre-
vegi que pot realitzar dins d’aquest període  al-
menys un terç de la seva jornada de treball anual 
-com per exemple, els treballadors/ores a torns 
quan hi ha un torn de nit-.

Es considera treball a torns tota forma d’organització 
del treball en equip segons la qual les persones 
treballadores ocupen successivament els ma-
teixos llocs de treball, seguint un ritme deter-
minat, continu o discontinu, que implica per al 
treballador/a la necessitat de prestar els seus ser-
veis en hores diferents dins un període determi-
nat de dies o setmanes.

Per què pot ser perjudicial 
per a la salut?

La manca de coincidència entre l’activitat profes-
sional que ha de desenvolupar una persona que 
treballa de nit o en règim de torns i el ritme nor-
mal d’activitat de l’organisme humà produeix des-
ajustaments en el funcionament normal del cos.

Moltes funcions biològiques i de comportament 
del nostre organisme (dormir, fer la digestió, el 
nivell de tensió arterial, la temperatura corporal, 
etcètera) segueixen un ritme diari d’activitat. 
Aquesta forma d’actuar que es repeteix cícli-
cament cada 24 hores aproximadament 
s’anomena ritme circadiari.

Aquests processos rítmics estan dissenyats per 
desenvolupar el màxim d’activitat durant el dia, 
coincidint amb el cicle terrestre diürn.

La sincronització dels ritmes circadiaris del nostre 
organisme amb l’activitat de la terra és possible 
gràcies a l’existència d’una hormona anomenada 
melatonina que es troba emmagatzemada a la 
glàndula pineal del cervell i comença a alliberar-se 
a la sang quan l’organisme detecta manca de llum 
solar. L’acció d’aquesta hormona inicia una sèrie 
de reaccions hormonals en cascada. El resultat 
de tot això és que cap a la matinada l’organisme 
torna a estar a punt per començar un nou dia i ha 
recuperat els nivells d’hormones i altres substàn-
cies gastades durant el dia anterior.
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Per això quan la persona treballa de nit es veu 
obligada a dur a terme una activitat física i/o 
intel·lectual en un període de desactivació de 
l’organisme, la qual cosa suposa un esforç afegit.

Cal saber que els ritmes circadiaris són estables 
i no arriben a invertir-se mai. És a dir, la persona 
pot acostumar-se a treballar de nit si totes les cir-
cumstàncies de l’entorn li són favorables, però el 
seu organisme no varia els ritmes circadiaris.

Estudis mèdics han permès identificar diverses 
alteracions de la salut relacionades amb el treball 
de nit i amb els torns de treball com:

 Trastorns del son: les persones que treballen 
de nit es queixen de la dificultat de conciliar 

el son després d’una jornada de treball i de la 
dificultat per mantenir-se despertes entre 
les 3 i les 6 de la matinada. Els estimulants 
per mantenir-se despert durant la jornada, com 
les begudes de cola, el cafè, algunes infusions 
i de vegades alguns fàrmacs  (si no estan ben 
seleccionats ni es prenen en la franja horària 
adient) poden ocasionar insomni  quan sí que 
es pot dormir. Per això és fonamental informar 
les persones que treballen de nit o en règim de 
torns sobre les pràctiques correctes que els per-
metran dormir millor. 

 El fet de reduir les hores de son va en de-
triment de la recuperació psíquica de la 
persona.

Major estat d’alerta: 10:00

Migdia
12:00

14:30: Millor coordinació

15:30: Millors reflexos

17:00: Major eficiència cardiovascular 
 i muscular

18:00

18:30: Major pressió sanguínia
19:00: Major temperatura corporal

21:00: Augment de la secreció 
 de melatonina

22:30: Menor moviment intestinalMitjanit
00:00

Son profund: 02:00

Menor temperatura corporal: 04:30

06:00

Augment de la pressió sanguínia: 06:45

Menor nivell de melatonina: 07:30

Major moviment intestinal: 08:30
Major nivell de testosterona: 09:00
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 Alteracions cardiovasculars relacionades  
amb l’angina de pit i l’infart de miocardi. 
S’atribueixen a l’estrès que representa per a 
l’organisme viure de forma desajustada als 
ritmes circadiaris. A més, aquest règim de vida 
pot propiciar actituds poc saludables com el se-
dentarisme o el consum de tabac i d’estimulants, 
que són factors de risc cardiovascular.

 Trastorns digestius, del tipus de la gastritis i 
l’úlcera gàstrica o duodenal. L’origen d’aquestes 
malalties respon a diversos factors i aquests 
ritmes de treball fan  que alguns factors coinci-
deixin, com els canvis sobtats d’horaris, haver 
de fer un menjar consistent en període nocturn, 
la ingesta d’estimulants, el consum de tabac o 
l’estrès.

 Darrerament s’han detectat alteracions en els 
nivells d’estrògens sobretot en persones sot-
meses a disrupció dels ritmes circadiaris per 
canvis sobtats de zones horàries, com passa 
en els vols transoceànics. Aquestes alteracions 
s’han relacionat amb un augment de la inci-
dència de càncer de mama i de pròstata, entre 
d’altres.

1. Insuficient recuperació psíquica. 
2. Més probabilitat  de patir angina de pit o infart de miocardi.
3. Més probabilitat de presentar gastritis o úlcera gàstrica o duodenal.
4. Tumors dependents del nivell d’estrògens, com el de mama i el de 

pròstata.
5. Més probabilitat d’experimentar sentiments de soledat i tristesa. 
6. Més risc de deteriorament de les relacions socials, laborals i familiars. 

15 6

2
3

4
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Quines altres repercussions 
hi pot haver?

La vida de relació de les persones respon a la fi-
siologia humana, per tant les activitats laborals i 
la vida social i familiar estan dissenyades pensant 
en una vida diürna.

Quan la persona es veu forçada a alterar el ritme 
normal d’activitat de l’organisme per motius la-
borals no només s’afecta la seva salut física sinó 
també el seu benestar familiar i social.

En comparació amb les persones empleades en 
horaris fixos, els treballadors i treballadores en 
règim de torns manifesten que els seus horaris re-
percuteixen negativament en la seva vida familiar, 
especialment per la reducció del temps disponible 
per a la família. Aquest fet és molt important ja 
que la qualitat i quantitat d’interacció social es re-
laciona amb la salut física i mental.

Les persones que no poden establir rutines en les 
seves activitats diàries tenen dificultats per plani-
ficar les responsabilitats familiars. La manca de 
contactes socials regulars pot conduir cap a 
sentiments d’aïllament o soledat.

En l’àmbit laboral cal saber que en el torn de 
nit el rendiment i la qualitat de treball són 
inferiors, sobretot entre les 3 i les 6 de la 
matinada, ja que la capacitat de prendre de-
cisions i la d’atenció són més baixes i la rapi-
desa i precisió de moviments es redueixen.

Un efecte particular de la privació de son sobre 
el rendiment és l’aparició de freqüents lapsus o 
períodes sense resposta, que són períodes molt 
curts de temps on hi ha dificultat per mantenir 
l’estat d’alerta o fins i tot s’entra en un estat de 
son lleuger, quan en realitat la persona hauria 
d’estar pendent d’una tasca concreta.

En la realització de tasques monòtones, com la 
repetició de reaccions simples o el seguiment de 
senyals infreqüents, és més habitual que es pro-
dueixin aquests períodes sense resposta.
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Tothom pot treballar  
de nit o en règim de torns?

Els treballadors i les treballadores de menys de 
divuit anys i les dones embarassades o lactants 
gaudeixen de protecció especial en matèria 
d’horaris.

Així, les persones treballadores menors de 
divuit anys no poden  fer treballs nocturns, 
tal com estableix l’article 6.2 de l’Estatut dels tre-
balladors.

D’altra banda, la normativa preveu que si els re-
sultats de l’avaluació de riscos posen en relleu 
un risc per a la seguretat i la salut o una 
possible repercussió sobre l’embaràs o 
l’alletament de les treballadores, l’empresa 
ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar 
l’exposició al risc, mitjançant una adaptació de les 
condicions o del temps de treball de la treballa-
dora afectada. Aquestes mesures poden incloure, 
quan sigui necessari, la prohibició de realitzar tre-
ball nocturn o treball a torns.

Existeixen moltes i diverses raons mèdiques que 
poden fer aconsellable no treballar en règim de 
torns o a les nits. L’Estatut dels treballadors ja pre-
veu aquesta situació a l’art. 36.4, que estableix 
que l’empresa ha de garantir que els treballadors 
i treballadores nocturns disposin d’una avaluació 
gratuïta de la salut abans d’iniciar el treball i des-
prés a intervals regulars. Els treballadors/es noc-
turns als quals es reconeguin problemes de salut 
lligats a aquest tipus de treball tenen dret a ser 
destinats a un lloc de treball diürn que hi hagi a 
l’empresa i per al qual siguin aptes.

La vigilància de la salut ha d’estar basada en 
l’aplicació de protocols mèdics específics en fun-
ció dels riscos avaluats en el lloc de treball.

És imprescindible que el treball a torns i 
nocturn es contemplin a l’avaluació de ris-
cos per poder actuar des del punt de vista 
preventiu i de la vigilància de la salut.
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Es poden prevenir  
els efectes del treball  
a torns i nocturn?

La prevenció s’ha de centrar en l’organització del 
treball, amb la millora del disseny dels torns; la 
millora dels equipaments (il·luminació, ventila-
ció, servei de cafeteria amb dietes equilibrades, 
màquines expenedores amb productes sans, 
llocs específics per descansar...); i informació al 
treballador/a, especialment sobre reconeixement 
de l’estrès i tècniques per a la seva reducció.

Les empreses amb processos productius de 
24 hores han de tenir en compte la rotació a 
l’hora d’organitzar els torns de treball. Cap 
treballador/a ha d’estar al torn de nit més 
de dues setmanes seguides si no és per ads-
cripció voluntària (art. 36.3 de l’Estatut dels tre-
balladors). 

La informació i formació han d’implicar la 
persona treballadora i la seva família més 
propera, o persones que hi convisquin habi-
tualment, ja que hauran de col·laborar  per acon-
seguir que aquest ritme de treball es pugui seguir 
de la forma menys perjudicial per a la salut física 
i mental. És aconsellable col·locar el quadrant de 
torns de treball en un lloc visible i accessible a 
tots els membres de la família per facilitar aques-
ta col·laboració.

El treballador/a s’ha de responsabilitzar de 
dormir de manera correcta i suficient. Cal 
informar-lo de com millorar la gestió del son.

La persona treballadora també ha de rebre direc-
trius clares per seguir una dieta equilibrada i va-
riada, tot i el règim horari irregular. 

La inclusió de la pràctica d’esport adaptat a les 
condicions físiques i al ritme horari de la persona 
pot resultar positiva.

Així mateix, la persona ha d’estar informada de 
les possibles interferències que el canvis horaris 
poden produir en alguns tractaments farmacolò-
gics, així com del risc d’emprar de forma descon-
trolada hipnòtics per conciliar el son i estimulants 
per no adormir-se.

Normativa

 Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’estatut dels treballadors (BOE núm. 
75, de 29 de març de 1995).

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de pre-
venció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 
10 de novembre de 1995).

 Llei 39/1999, de 5 de novembre, per pro-
moure la conciliació de la vida familiar i laboral 
de les persones treballadores (BOE núm. 266, de 
6 de novembre de 1999).


