
Manifest de la UGT-PV per al 22 de febrer de 2018 

Dia de la Igualtat Salarial 

 

Des de la UGT-PV tornem a manifestar que a dia de hui la “igual 

retribució per a treballs d'igual valor” segueix sense ser aconseguida. 

L'Enquesta de Costos Salarials de l'INE posa de manifest que la bretxa 

s'ha reduït des de 2013 com a conseqüència de la devaluació salarial 

provocada per la reforma laboral -que va reduir molt el salari dels 

homes- però és superior a la qual existia en 2010. 

Avui ho denunciem per ser el Dia Europeu de la Igualtat Salarial i demà 

tornarem a fer-ho, dia rere dia fins que aquesta injustícia desaparega! 

Segons l'última Enquesta d'Estructura Salarial de l'INE la diferència 

dels salaris mitjans bruts anuals entre homes i dones se situa en un 

23,25%, o el que és el mateix, les dones van percebre, de mitjana, 

quasi sis mil euros menys que els homes. Així, a Espanya les dones 

treballem gratis molts dies a l'any. 

El salari mitjà de les dones en l'Estat espanyol és de 20.051,58 euros, 

respecte a 25.992,76 euros dels homes. Açò implica que les dones 

guanyen de mitjana 5.941,18 euros menys. 

Al País Valencià les dades relatives a la bretxa salarial entre dones i 

homes és d'un 25.54% anual. Les treballadores guanyen 6.107,76 

euros menys anualment que els treballadors, realitzant treballs d'igual 

valor. El salari mitjà de les dones, al PV, és de 17.811,38 euros. I el 

dels homes 23.919,14 euros. Açò implica que les dones guanyen 

6.107,76 euros menys que els homes. 

Les dades mostren any rere any que aconseguir l'eliminació de les 

discriminacions i reduir la bretxa de gènere en les relacions laborals, 

en l'accés a l'ocupació, en la qualitat de les contractacions, en els 

salaris, en l'ocupació de llocs de responsabilitat, en la coresponsabilitat 



de la cura familiar i en l'eliminació de la violència de gènere segueix 

sent un repte pendent en el nostre país. 

A totes eixes manques s'ha d'unir la falta d'una xarxa de serveis 

públics, en matèria d'infància, persones dependents i majors. Els 

existents, a més, estan molt feminitzats. Açò fa que el risc de pobresa 

en les dones siga major que en els homes. Alhora, moltes dones han 

de cuidar de nou, aquesta vegada als seus néts/es, moltes d'elles amb 

edat avançada i amb necessitat que les cuiden a elles. 

Els obstacles en el camí són molts i la realitat s'entossudeix a mostrar 

que: 

♀ El contracte de mitja jornada s'ha convertit en el contracte 

estrela. Un contracte que fa que les treballadores i treballadors 

ens estavellem contra la injustícia d'una contractació a temps 

parcial; però una exigència a temps de treball complet. Fet 

aquest que venim denunciant des del començament de la mal 

anomenada crisi. 

♀ L'economia submergida és una pràctica habitual, amb el que 

comporta de pèrdua i expulsió del sistema. Un sistema com el 

nostre que es basa en estar cotitzant. Les campanyes que diuen 

haver llançat per a eradicar-ho no estan aconseguint els 

resultats necessaris, hi haurà què fer un poc més, no?, com per 

exemple campanyes on a la ITSS se'ls demane des del Govern 

que comproven l'existència o no d'igualtat salarial en les 

empreses, en comptes d'anar perseguint a les persones 

aturades. 

♀ Els rols i estereotips sexistes, lluny de disminuir, segueixen 

incidint en l'àmbit laboral. Açò provoca que la bretxa salarial es 

mantinga. Siga perquè no se li dóna el valor que té el treball de 

les dones, siga perquè es tradueix en obstacles molt difícils de 

salvar. 



♀ La coresponsabilitat i la conciliació de la vida laboral, familiar i 

personal no es promou com un ben social. Al contrari, sembla 

que és un enemic a batre. Açò ens allunya d'una societat justa i 

democràtica. 

És per tot açò que des de la UGT-PV s'exigeix que hi haja un compromís 

ferm, seriós i sobretot ajustat a dret per a eradicar la precarietat d'una 

vegada per sempre. Exigim, de nou, polítiques que: 

♀ Retribuïsquen igual els treballs d'igual valor. Perseguint-se tot 

tipus de precarietat i abús laboral com a objectiu fonamental i 

central en la nostra societat. Per a açò es requereixen plans 

d'inspecció ben dotats i extensos i intensos. 

♀ Es fomente la coresponsabilitat de manera proactiva. 

Especialment mitjançant una inversió pública en tots els àmbits 

socials aniquilats. Els drets de les dones i els homes no es poden 

deixar al voluntarisme, què haguera sigut del nostre estat si no 

hagueren funcionat les xarxes de suport informals? Així mateix, 

que es mantinguen i es creen uns serveis públics en matèria 

d'infància, dependència, majors entre altres. I s'amplie el 

permís de paternitat, convertint el mateix en obligatori, igual i 

intransferible. Res d'anar sumant poques setmanes en anys i 

anys. 

♀ Se seguisca avançant en la dotació i aplicació de la Llei de 

Dependència. Fet este que s'ha de seguir reclamant, perquè 

encara queden moltes persones per valorar i atendre. 

♀ S'amplie l'educació pública fent-la efectiva des dels 0 anys. 

♀ S'implementen totes les polítiques públiques amb perspectiva 

de gènere i valoració de l'impacte de gènere. Açò especialment 

en les polítiques d'ocupació; però també en totes les altres. 

♀ Es respecte el principi d'igualtat com a inspirador de tot 

l'ordenament jurídic. Es respecte tota la normativa en igualtat 



d'oportunitats, de tracte i no discriminació existent en l'àmbit 

local, autonòmic, estatal i europeu. 

♀ Es retire la reforma laboral. Després del temps transcorregut 

s'ha confirmat allò que ja s’havia avançat per la UGT-PV. 

Solament ha servit per a destruir ocupació i precaritzar fins a 

extrems insospitats la vida de les treballadores i treballadors, 

així com de la ciutadania en general. Havent sigut l'atac més 

atroç de la història democràtica recent a la negociació col·lectiva 

i, per tant, a l'ocupació. 

♀ Es requereix una àmplia participació de les dones en el diàleg 

social i en la negociació col·lectiva per a avançar en una igualtat 

que arribe a ser real i efectiva. 

Des d'UGT també defensem, salaris per damunt dels 1.000 euros 

mensuals, perquè es faça efectiu el repartiment de l'augment de la 

riquesa que des de diferents estades polítiques i empresarials no 

deixen de proclamar. Aquesta mesura beneficiaria majoritàriament a 

les dones que són qui perceben els salaris més baixos en tots els 

sectors d'activitat i en totes les ocupacions. 

Posar en marxa ja una Llei d'Igualtat Salarial que incloga el concepte 

de treball d'igual valor i arreplegue sancions exemplaritzants perquè la 

igualtat salarial siga un fet. UGT PV proposa que aquestes sancions 

siguen d'idèntica quantia a la qual l'empresariat va deixar de pagar a 

les dones, a més de reparar a les dones per les quanties que van deixar 

de percebre. 

Aquesta Llei serviria per a complir el Tractat de la UE, de la Constitució 

Espanyola i de l'Estatut dels Treballadors, en aquesta matèria. 

El sindicat exigeix al Govern que trasllade a la nostra normativa 

interna, les recomanacions de quantes normes i recomanacions en 

l'àmbit internacional i europeu aposten per la igualtat salarial entre 

dones i homes i demanda que les estadístiques sobre salaris incloguen 



cada vegada major informació, per a poder combatre les 

discriminacions salarials. 

Per a açò resulta imprescindible recuperar el paper de la negociació 

col·lectiva i la participació dels sindicats en la negociació, de tal forma 

que els acords tornen a recuperar el valor normatiu que tenien amb 

anterioritat a les reformes laborals. 

A més, cal tractar d'impulsar el desenvolupament d'aquells aspectes 

de la Llei d'igualtat que van quedar pendents i adoptar noves mesures 

legals que puguen donar un nou impuls a la igualtat efectiva entre 

dones i homes, tant a través de la seua aplicació directa com a través 

de la negociació col·lectiva. 

Per tot açò, diem alt i clar #CapaLaVagaFeministaPV. 

 

 

 


