
 

RESOLUCIÓ SOBRE LA JORNADA DE 32 HORES 
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Barcelona, 26 de novembre de 2022 

La regulació dels usos del temps persegueix l'objectiu d'aconseguir una vida més saludable, igualitària, 

eficient i sostenible. La voràgine capitalista que ens envolta, la centralitat del treball assalariat i una 

societat vertebrada al voltant de l’oferta i la demanda en comptes de la vida convertien la possibilitat de 

parar en una qüestió de classe i gènere. 

La jornada de 32 hores és una iniciativa per afavorir la conciliació i l'ocupabilitat de totes. En aquest sentit, 

és "fonamental repartir el temps de treball entre totes", la qual cosa permetrà crear llocs de treball i reduir 

l'atur estructural, amb la finalitat de millorar l'equilibri entre la vida personal i la laboral. 

Una nova organització del temps de treball de 32 hores distribuïdes en 4 dies a la setmana, sense que 

això suposi cap pèrdua de poder adquisitiu per a les treballadores haurà d'incloure una anàlisi de 

perspectiva de gènere. En aquest punt també hem d'incidir en una potencial reducció de la bretxa salarial. 

Ja han transcorregut 103 anys des que a Espanya es van instaurar la jornada màxima de 8 hores, i 87 

anys des que l'Organització Internacional del Treball (OIT) va establir les 40 hores setmanals. El nostre 

país “ha canviat radicalment, els models productius, industrials, laborals, de comunicació. I el canvi ve a 

una velocitat cada vegada major”. La distribució de la jornada laboral completa (fins les 19/20h) és molt 

antiga i no respon a les necessitats actuals. 

I és que les jornades laborals actuals no permeten una conciliació familiar, social i personal real. I com a 

tot, afecta més la salut i la promoció laboral de les dones per la sobrecàrrega mental i física de la doble 

presència. 

Per tot això, demanem: 

1. L’eliminació de les jornades partides innecessàries que no permeten la conciliació familiar, social 

i personal de les treballadores. 

2. La modificació de l’article 34 de l’Estatut de les Treballadores per establir la jornada màxima en 

32 hores setmanals.  

 

 


