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UGT-Galicia presenTa o balance de siTUación do mercado de Traballo en Galicia

o crecemenTo económico non basTa para redUcir a precariedade,
Urxe Un cambio de políTicas económicas e de empreGo

Redacción.- UGT-Galicia ven de elaborar un informe sobre a situación do mercado de traballo nesta Comunidade que
arroxa unha radiografía certamente preocupante que obriga a un cambio de políticas económicas e de emprego. O documento amosa que o crecemento non está
a chegar ás familias. Se ben é certo que
se crea emprego, este cada vez é máis
precario. Cae o desemprego pero persiste
o máis estrutural. Os salarios perden poder adquisitivo e os beneficios empresariais gañan. As mulleres empeoran a súa
situación relativa. Seguen aumentando as
desigualdades e a pobreza. E da análise
dedúcese que as reformas laborais impostas están detrás desta complexa realidade.

o empreGo non medra coa
mesma inTensidade QUe a
economía. repíTese o dÉbil
paTrón de crecemenTo de
eTapas anTeriores
É obvio que a economía galega crece
un ritmo do 3,1 por cento e, segundo
adianta a Consellería de Facenda a previsión para o 2017 xa se sitúa nun 3 por
cento. A fase é plenamente expansiva e as
empresas xa están recuperando os niveis
de beneficios de antes da crise. Pero,
neste contexto, que sucede co emprego?.
Que non está a medrar coa mesma inten-

sidade que a economía, é dicir, repítese o
patrón de crecemento de emprego de etapas anteriores que xa amosou a súa debilidade e as nefastas consecuencias
cando chegan dificultades económicas.

Galicia manTÉn UnHa crise
de empreGo, de canTidade e
calidade
Resulta evidente que Galicia segue
tendo unha crise de emprego, tanto de
cantidade como de calidade. Repítense os
erros do pasado, como noutras saídas de
crise, os empregos que máis medran son
os temporais, así, a taxa de temporalidade xa está no 27,2 por cento. A perniciosa cultura da temporalidade continúa,
baseada, sobre todo, nunha utilización
fraudulenta dos contratos por parte das
empresas.

Galicia presenTa Un
comporTamenTo na Fase
expansiVa mÁis neGaTiVo QUe
o resTo do esTado
Ademais, Galicia presenta un comportamento, na fase expansiva, distinto
que o do resto do Estado. Dende o segundo trimestre de 2015 ata o segundo trimestre de 2017 os asalariados con contrato indefinido si aumentaron en España,

en 426.100 persoas, un 3,9 por cento,
fronte a tan só 3.300 en Galicia, o que supón un incremento de tan só o 0,6 por
cento.
Incluso nalgún trimestre durante a
fase expansiva pérdese emprego indefinido en Galicia, algo que non sucede no
conxunto do Estado onde se mantén a
creación de emprego indefinido trimestre
tras trimestre.
Dende a imposición no ano 2012 da
reforma laboral perdéronse 30.200 empregos indefinidos e só aumentaron os
temporais en 44.600. No Estado ambas
variables tiveron un comportamento positivo.

preTo do 62 por cenTo dos
Traballadores a Tempo
parcial preFerirían Un
conTraTo a Tempo compleTo
Por outra banda, e nesta mesma liña
de perniciosa precariedade mantida no
tempo, están os datos relativos ao emprego a tempo parcial. Do total dos traballadores que en Galicia teñen esta modalidade contractual, o 61,8 por cento
declaran traballar a tempo parcial porque non teñen outra opción. No ano 2009
esta porcentaxe era do 43 por cento.
Pasa á páxina seguinte .../...
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Os contratos indefinidos en Galicia
non chegan nin ao 7,5 por cento e esta
modalidade é cada vez tamén máis inestable ao incorporar figuras como o contrato de apoio a emprendedores, máis barato e precario aínda que os temporais.
Así, no 2016 ratificáronse nesta Comunidade un total de 7.064 contratos a emprendedores. E, ademais, aparecen novas
formas laborais que están xerando condicións de traballo nefastas, xa que burlan
as garantías mínimas que establecen os
convenios colectivos, trátase das empresas multiservizos.

o 34,7 por cenTo dos
conTraTos Temporais
dUran menos de seTe días
Dende UGT-Galicia tamén se denuncia que Galicia presenta unha porcentaxe
de contratos de duración de sete ou menos días superior ao conxunto do Estado.
E esta circunstancia agudízase aínda
máis co paso do tempo. En 2016 o 34,7
por cento dos contratos temporais eran de
menos de sete días, no Estado a porcentaxe baixa aos 28,1 puntos, preto de sete
puntos de diferenza. No ano 2012 a diferenza era de tan só 4,7 puntos.

Fenómeno que se produce dun xeito máis
incisivo entre os máis mozos. Os activos
menores de 35 anos descenderon
en 108.900 persoas dende a reforma
laboral de 2012. A isto hai que sumarlle o
forte peso do desemprego de longa duración. Hai 116.700 parados que levan máis
dun ano nesta situación (o 58 por cento do
total ) e un total de 85.600 levan dous ou
máis anos (o 42,5 por cento do total).
E tamén destaca a elevada taxa de
paro entre os menores de 25 anos que é
do 35 por cento, a pesar da redución da
actividade nestas idades.

Segundo os datos facilitados polo
CGRL a mes de abril de 2017, en Galicia
o aumento salarial é do 1,23 por cento,
dado que o IPC real esta á ser ata abril do
2,7 por cento, prodúcese de novo unha
perda salarial de 1,47 puntos. Un resultado anómalo nun exercicio de notable
aumento do PIB.

diminÚen as coberTUras e
as conTías medidas das
presTacións

Esta perda real poderíase paliar cunha
cláusula de revisión salarial que a patronal
ven de negar na negociación do III AENC.
O que levou á ruptura das negociacións
entre patronal e sindicatos.

En 2012 os contratos de menos de
sete días supoñían o 28,8 por cento do total dos temporais (no Estado o 24,1 por
cento). En 2016 son 34,7 por cento, máis
dun terzo do total dos contratos temporais
asinados teñen unha duración inferior a
unha semana.
O desemprego baixa pero, nunha alta
porcentaxe isto débese á redución da poboación activa. Hai no segundo trimestre
do ano 2017 un total de 95.400 desempregados menos en relación ao primeiro
trimestre de 2014, cando se rexistra o máximo de paro. E a taxa de paro descende
en 7,1 puntos, do 23,2 por cento ao 16,1
por cento.

De forma paralela á redución da cobertura, tamén se produce unha diminución da contía media das prestacións. En
maio de 2017 foi de 802, 1 euros, cen euros inferior á cantidade que se rexistraba
en decembro de 2011. Isto non só aumenta a desprotección dos traballadores,
senón que tamén provoca unha caída adicional dos ingresos da Seguridade Social.

o descenso do desempreGo
alimÉnTase nUnHa parTe
imporTanTe da diminUción da
poboación acTiVa

a caída salarial Foi dUn 5
por cenTo dende o 2009 e
enTre as rendas mÁis
baixas esTa caída cHeGa ao
18 por cenTo

persisTe o desempreGo
esTrUTUral, sobre Todo
enTre os mÁis moZos
UGT-Galicia reitera que cae o desemprego pero que persiste o máis estrutural.

resUlTa anómalo QUe co
noTable aUmenTo do pib
para o 2017 se preVea UnHa
perda salarial de 1,47
pUnTos

A pesar destas cifras, UGT critica que
os orzamentos en materia de políticas de
emprego aínda se afastan dos de 2008 a
2012 nos que a media orzamentaria situábase en 375,9 millóns de euros. Neste
último quinquenio a redución orzamentaria neste senso foi dun 36 por cento.

A persistencia do desemprego, xunto
á ineficacia das políticas activas e os recortes en materia de prestacións dos gobernos do PP provocan unha forte caída
da cobertura das persoas en paro. A taxa
de cobertura dos parados con experiencia
laboral é tan só do 50,3 por cento. Hai
108.000 desempregados sen cobertura,
aquí reside unha das causas do aumento
dos niveis de pobreza e de exclusión social en Galicia.

Pero o descenso de 95.400 desempregados aliméntase nunha parte importante da diminución da poboación activa,
en 29.500 persoas.

Pero é que, ademais, son os traballadores con menores rendas os que sufriron
en maior medida a caída dos salarios reais. Para o 10 por cento dos traballadores
que teñen menores retribucións os salarios caeron entre o 2009 e o 2015 un 18
por cento, mentres que para o 10 por
cento das mellores retribucións estes medraron un 4 por cento.
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exisTe Un TrasVase das
rendas dos Traballadores
Ás empresas
Resulta evidente o trasvase das rendas dos traballadores ás empresas.
Agora, en fase expansiva, os traballadores
deberían participar nos froitos da actividade que axudan a xerar e, para elo, deben gañar poder de compra.

Ás mUlleres cÚsTalles mÁis
cHeGar Á recUperación

En materia salarial constátase que foron os traballadores os que pagaron, con
rebaixas das súas retribucións, as débedas das empresas. A caída salarial foi dun
5 por cento de media dende o ano 2009
ata o 2016. Esta contracción dos salarios
é o resultado dunha estratexia deliberada
dirixida a abaratar os custos laborais ás
empresas para que aumentaran os seus
beneficios, facilitando así o pago do seu
elevado endebedamento.
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A distribución da renda prexudica claramente aos traballadores. Entre o 2008 e
o 2016 as rendas dos asalariados caeron
en 2.167 millóns de euros, un 8 por cento.
Mentres que os excedentes empresariais
medraron en 784 millóns de euros, un aumento do 3 por cento.

A análise da situación por sexos define
unha conxuntura máis prexudicial para as
mulleres. A elas cústalles chegar máis á
recuperación. Así, a poboación activa feminina continúa contraéndose, cae en
7.600. No conxunto do Estado esta variable entre as mulleres medra en 348.800.
As mulleres tamén soportan taxas de
temporalidade moito máis elevadas, do
28,6 por cento, fronte ao 25,9 por cento
dos homes. As mulleres ocupan o 76,13 por
Pasa á páxina seguinte .../...
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cento dos empregos a tempo parcial (o 60,1
por cento delas de xeito involuntario, esta
porcentaxe no 2009 era de 43,9 puntos).
A fenda salarial por sexos é dun 22 por
cento, un indicativo tanto do deterioro das
condicións laborais das mulleres como da
falta de políticas dirixidas á promoción da
igualdade. Unha fenda salarial que é
maior nos niveis retributivos inferiores.
É evidente que a devaluación salarial,
o alto nivel de desemprego, a elevada
precariedade do emprego creado e o recorte nas prestacións están a provocar niveis cada vez máis altos de pobreza e exclusión social, así como, un incremento
das desigualdades.

empobrecemenTo da
maioría social
Estase a producir un empobrecemento
da maioría social. A renda media dos fogares é 1.049 euros inferior á que tiñan en
2009, un 3,9 por cento menos. A poboación en risco de pobreza e exclusión social
é xa do 25,4 por cento, 0,8 puntos máis
que en 2009. Os ocupados en risco de
pobreza ou exclusión social aumentaron
en 3,2 puntos dende 2009, acadando o
16,8 por cento da poboación traballadora.
No caso dos traballadores en situación de desemprego o incremento foi máis

severo. O 48,5 por cento están en risco de
pobreza e chega ao 62,7 por cento se se
engade o risco de exclusión social. Son
17,2 e 21,8 puntos máis que en 2009.
A porcentaxe de persoas vivindo en fogares con baixa intensidade no traballo
pasou do 7,9 en 2009 ao 13,6 en 2016.

a sociedade GaleGa É aGora
mÁis pobre, desiGUal e con
peor calidade de Vida e o
crecemenTo non leVa Á
reVersión desTa siTUación
A nosa sociedade é agora máis pobre e desigual e a calidade de vida da
maioría da poboación reduciuse. Isto
constatouse de xeito nítido de 2010 a
2013, como efecto da crise e das políticas de recortes. Pero agora, o crecemento económico non se traduce nunha
reversión desta situación. Medra o PIB,
créase emprego pero isto non se traduce nunha mellora da calidade de vida
das familias.
En todo isto tiveron unha responsabilidade moi importante as últimas reformas
laborais e, sobre todo, a de 2012, aplicada
unilateralmente polo Goberno do PP.
Como resultado previsible, á vista das
medidas que contiñan, só conseguiron aumentar a desprotección dos traballadores, estender a precariedade laboral e incrementar as desigualdades.

UGT e ccoo condenan os

as reFormas laborais
Fixeron moiTo dano. Urxe
derroGalas
Por iso, urxe reverter esta situación,
derrogando estas negativas reformas.
Este será o punto de partida para construír un modelo de relacións laborais máis
eficiente e con máis dereitos. Só así será
posible crear emprego de calidade, máis
produtivo, que permita xerar máis riqueza
e isto se transforme, vía mellores salarios, nun aumento do benestar dos fogares.

a xUnTa debe asUmir
responsabilidades e
acomeTer Un cambio de
políTicas. son Varios os
indicadores QUe no resTo
do esTado remonTan e non
en Galicia
Ademais, UGT-Galicia insta ao Goberno da Xunta a acometer un cambio de
políticas económicas e de emprego. Non
pode escapar á súa responsabilidade porque son varios os indicadores, como se
viu no informe exposto, que no resto do
Estado conseguen remontar pero que en
Galicia persisten a pesar de remontar a situación económica.
É evidente que o crecemento económico non basta. As familias teñen que se
copartícipes da mellora e non está sendo
así.

aTenTados de barcelona e cambrils

Redacción.- A Unión Xeral de Traballadores (UGT) e a Confederación Sindical Comisións Obreiras (CCOO) condenan o brutal atentado cometido o
xoves 17 de agosto en Barcelona, así
como o intento de atentado producido na
madrugada do venres na localidade de
Cambrils (Tarragona), e expresan a súa
solidariedade e afecto cos familiares e
amigos de todas as vítimas.
Para amosar a súa solidariedade
coas vítimas dos atentados e as súas familias e para visibilizar o seu compromiso coa paz, a xustiza, a tolerancia e a
democracia, acenos de identidade da
clase traballadora, UGT e CCOO convocaron concentracións diante dos centros de traballo.
dades de seguir facéndoo demanera pacífica, libre e democrática.
Barcelona é unha cidade obreira, aberta e libre que, ao longo da
Historia, deu exemplo de loita pola inclusión e a democracia. Unha
cidade na que conviven numerosas culturas e na que os seus visitantes respiran paz e tolerancia. Principios e valores que comparte
a turística cidade de Cambrils cuxa paz e normalidade estival quíxose crebar de forma brutal. Ningún acto de odio e violencia poderá
dobregar o desexo de todas e todos os que viven en ambas as ciGaliciaGalicia
laboral,
laboral,
boletín dixital
boletín
dadixital
UGT de
da Galicia
UGT de Galicia
nº 268

CCOO e UGT queren felicitar a todos os traballadores e traballadoras dos corpos e forzas de seguridade, servizos sociosanitarios,
transporte, etc que, de maneira exemplar, atenderon con profesionalidade e coidado ás vítimas do cruel atentado, e seguen envorcados no esclarecemento dos feitos, a persecución dos culpables
e a súa posta a disposición da Xustiza.
nº 743
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UGT esixe UnHa clÁUsUla social nos conTraTos pÚblicos
As Administracións deben comprometerse a non permitir a explotación dos traballadores con diñeiro público

Redacción.- A Unión Xeral de Traballadores considera necesario que as
Administracións Públicas incorporen
cláusulas de contido social, laboral e
ambiental aos contratos que realizan,
tanto no criterio de selección, como na
adxudicación e na súa execución, e
garantir condicións laborais e de vida
dignas. A Lei de Contratos do Estado,
cuxo proxecto de lei está en tramitación parlamentaria, ten que impedir
que as empresas poxen en condicións
de baixa temeraria á conta dos traballadores porque, entre outras cuestións, marcan de forma directa ou indirecta
o
desenvolvemento
socioeconómico deste país. Non se
trata de botar balóns fóra, porque deben velar polo seu compromiso público
e non permitir a explotación laboral nos
contratos que se realizan dentro da Administración.
A contratación do sector público
mobiliza máis do 15% do PIB e a súa
acción repercute de forma directa e indirecta no desenvolvemento socioeconómico e político do país. UGT considera que a súa regulación é un
instrumento fundamental non só para
impulsar un modelo de Administración
Pública, senón un modelo produtivo e
un modelo de sociedade.
É por isto que a nova Lei de Contratos do Estado, cuxo proxecto de lei que
se atopa en trámite parlamentario, debería incluír a obrigatoriedade de que os
contratos das administracións públicas
incorporen cláusulas de contido social, laboral e medio ambiental, tanto como criterio de selección do contratista, como da
adxudicación dos contratos e como esixencia de execución.
O obxectivo, entre outros, debe garantir unhas condicións laborais dignas,

incluíndo a estabilidade do emprego, promover a igualdade de oportunidades, mellorar a seguridade e saúde laboral, favorecer a formación no lugar de traballo,
contribuír á inserción laboral dos colectivos máis desfavorecidos, así como asegurar unhas condicións ambientais adecuadas.
A normativa deberá tamén impedir
eficazmente a contratación con empresas que poxen en condicións de baixa
temeraria e incluír nos pregos a obrigación das empresas adxudicatarias
garantir, e non reducir, unhas condicións de traballo dignas (xornada, salario e melloras sobre lexislación laboral básica) dos e as traballadores
adscritos ao contrato durante toda a
súa execución, de acordo co convenio
colectivo aplicable ao presentarse a
oferta. E se se incumpre, debe contemplar a posibilidade de suprimir a
prórroga ou establecer as penalizacións
convenientes ou mesmo a resolución
do contrato.

•

Garantir e concretar a figura da
subrogación e a sucesión empresarial que garantan a estabilidade no
emprego

•

Protexer os dereitos laborais de
toda índole, fronte aos posibles vaivéns das concesións públicas, priorizando a flexibilidade interna negociada.

•

Establecer cláusulas nos Convenios que impidan discriminacións inxustificadas con respecto ao persoal
onde se prestan servizos.

•

Esixir que os custos laborais poidan repercutir, sen límite algún, na
revisión de prezos das concesións
públicas

•

Excluír das leis dos Orzamentos Xerais do Estado, exclusivamente no relativo á fixación das
condicións de traballo, aos entes,
organismos e entidades que, formando parte do sector público de
acordo co artigo 3.2 do texto refundido da Lei de contratos do
Sector Público aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 3/2011, do 14
de novembro, non teñan a consideración de administracións públicas nos termos establecidos no artigo 3.2 da devandita norma

•

Recuperar a autonomía colectiva
das partes concorrentes (sindicatosentidades) na determinación das
condicións de traballo das persoas empregadas públicas que
prestan os seus servizos nas
mesmas.

•

Esixir o cumprimento de implantar medidas e plans de igualdade nos seus ámbitos.

Para UGT, con carácter xeral, nas licitacións públicas o prezo non debe ser o
único valor a ter en conta á hora de elixir
a oferta máis vantaxosa para evitar que
a contratación pública consista nunha
pura poxa e que se produzan situacións
de explotación, abonadas pola reforma
laboral, que rompeu os equilibrios nas
relacións laborais.
A Unión Xeral de Traballadores considera imprescindible, entre outras cuestións
•

Recuperar a eficacia da negociación colectiva quebrantada polas
limitacións impostas pola Lei de Orzamentos Xerais do Estado e pola
reforma laboral (que é imprescindible derrogar)
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o Goberno propoñerÁ Ás ccaa prorroGaraa do prepara, Tras a
presión sindical
Aprobaríase cun RD no próximo Consello de Ministros con efectos retroactivos ao 15 de agosto
Redacción.- UGT valora que, finalmente, o Goberno decida propoñer ás
CCAA a prórroga do Prepara. Este aprobaríase nun Real Decreto no próximo Consello de Ministros do día 25, e conterá
unha autorización expresa das Comunidades Autónomas, por encomenda de xestión
no Executivo, a prórroga do programa cos
efectos e prestacións que desenvolve actualmente.
Esta prórroga, dirixida aos desempregados que esgotaron todas as súas prestacións, realizarase por un período de seis
meses máximo, prazo para revisar e poñer
en marcha novos programas de protección
máis eficaces, tal e como esixiu UGT desde
que se iniciou a mesa do diálogo social
polo plan de choque polo emprego.
Ademais, na reunión de hoxe púxose
data a esta reforma da protección por desemprego, acordando reunirse o próximo 4
de setembro e iniciar os traballos para reformar o PAE, Prepara e PRODI.
O Goberno accedeu á prórroga polas
presións sindicais. UGT esixiu na reunión
da mesa no día de hoxe:
Que a prórroga sexa inmediata e con
carácter retroactivo ao 15 de agosto, para
que ningún desempregado quede sen protección. A sentenza, non pode servir de es-

cusa para acabar co
programa e actualmente a lei outorga
suficientes mecanismos de xestión ao
Goberno para continuar con este programa de protección,
só necesita facer
cambios na xestión
do mesmo.
Que a solución de
continuar co programa conte co consenso expreso das
CCAA, tal e como debe contemplar o Real
Decreto da prórroga e que o goberno desenvolva unha colaboración máis estreita e
consensuada na xestión coas CCAA.
Que, de maneira ,póñase en marcha o
diálogo social para reformar toda a protección por desemprego deste país para que
protexa máis e mellor, e súbase a taxa de
protección por desemprego actualmente
no 54,6%, e tal e como di a doutrina do
Constitucional inclúase nesta revisión integral da protección por desemprego unha
maior coordinación na xestión, conforme
ás súas competencias, coas CCAA
UGT insiste na necesidade de acometer unha revisión en profundidade deste e

outros programas de protección e axudas
dirixidas aos colectivos con máis dificultades de inserción, na mesa de diálogo social
co obxectivo de que se incrementen os dereitos dos desempregados e consígase que
a avaliación e diágnóstico dos desempregados e os itinerarios personalizados de
inserción, sexan un dereito básico de todas
e todos os desempregados deste país.
Para a Unión Xeral de Traballadores é
necesario un verdadeiro Plan de Choque
polo Emprego, no que UGT propuxo na
mesa a avaliación de todos os desempregados/as actuais co fin de establecer itinerarios personalizados de inserción, tal e
como se fai no resto de países da contorna
europea.

UGT reclama ao Goberno consTiTUír Un GrUpo de Traballo QUe
aborde as condicións laborais na seGUridade priVada
Redacción.-A Unión Xeral de Traballadores reclama ao Goberno a constitución de ungrupo de traballo, con sindicatos e patronais, que aborde de forma
integral lasituación da seguridade privada, especialmente no relativo a condicionesde traballo, formación, salarios,
etc? nos servizos esenciais einfraestructuras críticas. Ademais, o Sindicato considera esencial laintroducción de cláusulas de contido social nos contratos que
realizan lasadministraciones públicas,
evitando que o prezo siga sendo o único
valor ater en conta na adxudicación de
contratos públicos, e que está na raízde
a precarización das condicións de traballo e a explotación laboral.
UGT considera que a negociación é,
neste momento, a víamás efectiva para
abordar a problemática exposta no sector de seguridadprivada, e do que é clara
mostra a conflitividade xerada en losae-

ropuertos. O Goberno ten deixar de culpar a todo o mundo dos problemasque
expónselle e asumir as súas responsabilidades pola vía da negociacióny o
acordo e non de imposicións unilaterais.
O Goberno é responsable de que
haxa problemas en losaeropuertos. Nin o
turismo, nin a seguridade, nin a garantía
dos servizos,nin a imaxe de España é
responsabilidade dos traballadores e as
traballadoras.Cando os traballadores mobilízanse fano ao amparo da lei, e fano
parasalir da explotación laboral provocada polo Goberno a través de lareforma
laboral e mediante unha irresponsable
política de subcontratación de servicios
rexida exclusivamente pola rebaixa de
custos, desentendéndose decualquier
outra cuestión relativa ás condicións en
que se prestará elservicio ou as condicións laborais dos traballadores que terán quedesarrollarlos.
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O Goberno ten que acabar coa práctica estendida,especialmente das empresas multiservicios, de trasladar ás
condicións delos traballadores rebáixalas
temerarias que realizan nos concursos
de lasadministraciones públicas para
conseguir as adxudicacións.
En consecuencia, UGT reclama ao
Goberno a constitución deun grupo de
traballo que aborde de forma integral a
problemática de laseguridad privada e
adquira un compromiso claro para todos
os entesdependientes da Administración
do Estado, especialmente no relativo
alos servizos esenciais e infraestruturas
críticas. Así mesmo, consideramosnecesario que a nova Lei de Contratos do Estado inclúa a obrigatoriedade deque os
contratos das administracións públicas
incorporen cláusulas decontenido social,
laboral e medio ambiental como criterios
para a seleccióndel contratista.
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