
Demanda als partits polítics a la incorporació del Pacte per a la 
Reforma Horària en els seus programes per a les 

Eleccions Municipals – 26 maig 2019 

Amb motiu de les properes eleccions municipals, demanem als partits polítics i coalicions electo-
rals que s’hi presenten, que facin explícit el seu compromís amb el Pacte per a la Reforma Horària: 
Objectiu 2025, signat el 17 de juliol del 2017 per 110 actors institucionals i organitzacions.  Amb la 
signatura del Pacte per a la Reforma Horària, el govern i les organitzacions signants es van com-
prometre a assumir l’Objectiu 2025, que ens ha de portar, durant els propers anys, a assolir els 
indicadors de la mitjana europea.

La Reforma Horària proposa l’impuls de canvis horaris perquè puguem gaudir de més lliber-
tat en la gestió del nostre temps. Perquè sincronitzant els nostres hàbits horaris amb els de la 
resta del món i amb un ritme més ordenat, aconseguirem guanyar temps al temps i, en definitiva, 
millorar en salut i qualitat de vida. La Reforma Horària impulsa uns hàbits horaris cívics, po-
tenciant la igualtat entre les persones, les nostres capacitats de bona relació i, sobretot, el 
nostre benestar.

Entre d’altres, algunes de les mesures que es proposen que s’incorporin en els programes elec-
torals són aquestes sis:

Impulsar i donar suport a la realització d’accions de sensibilització i divulgació 
adreçades a la ciutadania sobre els beneficis de la reforma horària.

Introduir l’àmbit dels usos del temps en els cartipassos municipals. 

Promoure la posada en marxa de pactes locals del temps als municipis, com 
instruments impulsats i coordinats per les administracions locals que han de facili-
tar que s’estableixin acords amb els diferents actors d’un territori.

Avançar en la flexibilització dels horaris d’entrada i sortida de la jornada laboral 
de les persones treballadores del món local.

Promoure l’àpat del dinar en horari saludable per a les persones treballadores del 
món local.

Fomentar l’avenç de l’hora de tancament dels equipaments i edificis públics i de 
l’horari de l’activitat pública.

Més informació a:

Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Reforma Horària 
Oficina per a la Reforma Horària Tel. 93 554 50 34
reformahoraria@gencat.cat


