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PRESENTACIÓ

L’estudi que presentem a continuació sobre les persones que treballen com a repartidores
a domicili per a plataformes digitals s’emmarca dins del projecte estratègic “Lluita contra la
precarietat” de CCOO de Catalunya, pactat al darrer congrés, que ha establert com una de
les seves prioritats organitzar tots els col·lectius i els sectors que pateixen la precarietat i
la pobresa laboral.
Dins d’aquest marc, des de CCOO de Catalunya hem realitzat una sèrie d’accions
adreçades a treballadors i treballadores de repartiment de plataformes digitals, entre les
quals hi ha les accions formatives sobre drets laborals, normativa i seguretat viària, salut
laboral, estrangeria i reparació i manteniment de bicicletes. És fruit d’aquesta interacció
entre el sindicat i les persones treballadores i de l’interès de totes dues parts per visibilitzar
la situació d’explotació en aquest sector laboral que neix la idea de realitzar aquesta
recerca.
Es va decidir fer la recerca a través d’entrevistes a treballadors i treballadores de
repartiment de plataformes digitals de Barcelona, ja que és on es concentren la gran
majoria d’aquestes persones treballadores, tot i que en moltes altres ciutats aquest és un
sector laboral en creixement.
El treball de repartiment a través de plataformes digitals és un sector desregulat en el qual
prolifera la figura del fals autònom i existeix una alta presència de persones d’origen
immigrant, i en el qual les situacions d’explotació i de manca de drets laborals són una
constant. Per tal d’aprofundir en el coneixement d’aquesta realitat laboral, i mitjançant les
mateixes persones treballadores d’empreses de plataforma digitals com Glovo, Deliveroo i
Uber Eats, hem realitzat aquest estudi qualitatiu en què analitzem quin és el tipus de
relació laboral entre l’empresa de plataforma i el treballador o treballadora de repartiment.
A més, recollim quines són les seves necessitats, les seves demandes i les seves
perspectives de futur.
També, a causa de l’augment de dones que hi ha hagut en els últims mesos en aquest
sector laboral, recollim les diferències existents en les conseqüències d’aquesta forma de
relació i d’organització del treball per part de l’empresa en funció de si s’és home o dona.
Des de CCOO de Catalunya defensem el reconeixement de la laboralitat dels treballadors
i treballadores de repartiment a domicili de plataformes digitals, i que les plataformes
digitals assumeixin la seva responsabilitat laboral vers les persones treballadores. No
podem permetre que empreses que es presenten com a innovadores i d’economia
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col·laborativa acumulin guanys traslladant les obligacions laborals i el risc als mateixos
treballadors i treballadores.
Defensem que cal crear mecanismes de governança de la digitalització de l’economia per
tal d’aconseguir una transició justa en el pas cap a una economia més digitalitzada, amb
una forta implantació d’elements com els algoritmes i la intel·ligència artificial. La
tecnologia s’ha de posar a disposició de les persones i ha de contribuir a millorar les seves
condicions laborals, socials i, en definitiva, de vida.
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1. PLANTEJAMENT I METODOLOGIA

1. Objectiu de la recerca
Aquest estudi té com a objectiu conèixer la situació laboral de les persones que treballen
com a repartidores de plataformes digitals com Glovo, Deliveroo i Uber Eats utilitzant moto
o bicicleta, així com les seves necessitats, les seves demandes i les seves perspectives
de futur.

2. Plantejament general
Partim de la hipòtesi que la situació laboral, les necessitats, les demandes i les
perspectives de futur d’aquestes persones tenen aspectes compartits pel conjunt del
col·lectiu, però també que hi ha aspectes que variaran segons les característiques i
situacions següents:
-

El sexe de la persona.

-

La plataforma per a la qual es treballa. Els mètodes de treball i la relació amb la
plataforma poden ser diferents.

-

El vehicle que s’utilitza: moto o bicicleta.

-

La situació legal al país: nacionalitat espanyola, estrangera amb permís de
residència o estrangera sense permís de residència.

-

Si es té compte propi a la plataforma o no i, en aquest cas, si s’accedeix als
serveis a través del compte d’una altra persona.

3. Dimensions i conceptes claus
3.1. Forma de relacionar-se amb la plataforma
-

Procés d’incorporació a l’activitat. Contacte amb la plataforma, informació inicial,
formació i subministrament d’equipament.

-

Sistema de treball. Comunicació de serveis, control del servei, adjudicació
d’horaris i jornada i facturació.
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-

Obligacions i penalitzacions. Imatge de l’empresa, timing del servei, forma del
servei. Conseqüències del no compliment. Sistema de sancions.

3.2. Condicions de treball
-

El salari.

-

Condicions de salut laboral i riscos laborals.

-

Cobertura social. Cotització a la Seguretat Social. Generació de drets de jubilació i
prestació d’atur. Grau de coneixement.

-

Cobertura legal en la relació amb la plataforma. Drets i deures. Coneixement i
efectes de la situació legal. Impostos. Grau de coneixement.

-

Problemes amb la policia en el desenvolupament diari de l’activitat: permisos de
residència i permís de conduir.

3.3. Necessitats i demandes
-

Demandes de millora i reivindicacions.

-

Propostes per aconseguir aquestes millores.

3.4. Perspectiva de futur
-

Autopercepció. Valoració de la seva situació actual, com es considera: treballador
o treballadora autònom o bé assalariat?

-

Paper de la feina en els seus plans. Per què hi treballa ara i fins quan pensa
continuar treballant-hi. Quins factors influeixen en aquestes decisions.

-

Possibilitat de participar en acció col·lectiva. Projectes d’organitzar-se o de formar
part d’alguna iniciativa ja existent.

4. Mostra qualitativa utilitzada
La proposta de mostra es basa en cinc variables de classificació, resultants del
plantejament inicial, que s’ha considerat que són situacions o característiques que
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influeixen en la situació laboral d’aquests treballadors i treballadores. Les variables són les
següents:
-

Plataforma per a la qual treballa. Es limita només a tres empreses: Glovo,
Deliveroo i Uber Eats.

-

Sexe. S’ha buscat una proporció d’un 60 % d’homes i d’un 40 % de dones. Pel
coneixement previ, es creu que al sector hi ha més homes que dones, però
darrerament hi ha un increment de dones.

-

Vehicle utilitzat: bicicleta o moto. S’ha buscat una proporció del 60 % amb bicicleta
i del 40 % amb moto perquè pel coneixement previ es creu que hi ha més
persones que treballen amb bicicleta.

-

Relació amb la plataforma: té compte amb la plataforma o no en té i, en aquest
cas, treballa per a algú que sí que en té.

-

Situació legal al país: nacionalitat espanyola, persona estrangera amb permís de
residència o persona estrangera sense permís de residència. Atès que ens ha
estat impossible contactar amb persones amb nacionalitat espanyola, la selecció
final d’entrevistats i entrevistades es limita a persones estrangeres amb permís de
residència i de treball o sense.

Presentem seguidament la fitxa de les persones entrevistades i les seves característiques,
amb un codi d’identificació que ens permetrà referir-nos-hi durant l’informe de la recerca
tot mantenint el seu anonimat.
EC1
EC2
EC3
EC4
EC5
EC6
EC7
EC8
EC9
EC10

Home, treballa per a Uber Eats, sense permís de residència, amb un compte llogat,
treballa amb bicicleta.
Home, treballa per a Uber Eats i Glovo, sense permís de residència, amb un compte
llogat, treballa amb bicicleta elèctrica.
Home, treballa per a Glovo, sense permís de residència, amb un compte llogat,
treballa amb bicicleta elèctrica.
Dona, treballa per a Uber Eats i Glovo, sense permís de residència, amb un compte
llogat, treballa amb bicicleta elèctrica.
Home, treballa per a Deliveroo, sense permís de residència, amb un compte llogat,
treballa amb bicicleta.
Home, treballa per a Deliveroo i Glovo, amb permís de residència, amb un compte
llogat, treballa amb moto.
Dona, treballa per a Uber Eats, amb permís de residència, amb compte propi, treballa
amb moto.
Dona, treballa per a Uber Eats i Glovo, sense permís de residència, amb compte
llogat, treballa amb bicicleta.
Home, treballa per a Uber Eats, Deliveroo i Glovo, és comunitari, amb compte propi,
treballa amb moto.
Dona, treballa per a Uber Eats i Glovo, amb permís de residència, amb compte propi a
Uber Eats i compte llogat a Glovo, treballa amb bicicleta.
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ED1
ED2
ED3
ED4
ED5
ED6
EP1
EP2

Home, treballa per a Uber Eats, amb permís de residència, amb compte propi, treballa
amb bicicleta.
Home, treballa per a Glovo, amb permís de residència, amb compte propi, treballa amb
bicicleta.
Home, treballa per a Uber Eats i Glovo, sense permís de residència, amb un compte
llogat, treballa amb bicicleta.
Dona, treballa per a Uber Eats, sense permís de residència, amb un compte llogat,
treballa amb bicicleta.
Home, treballa per a Uber Eats i Glovo, sense permís de residència, amb un compte
llogat, treballa amb bicicleta.
Home, treballa per a Uber Eats, Glovo i Deliveroo, amb permís de residència, amb
compte propi, treballa amb moto.
Home, treballa per a Deliveroo i Glovo, sense permís de residència, amb un compte
llogat, treballa amb bicicleta.
Dona, treballa per a Deliveroo, amb permís de residència, amb un compte llogat,
treballa amb bicicleta.
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2. LA FORMA DE RELACIÓ AMB LA
PLATAFORMA

En aquest capítol presentem el tipus de relació que s’estableix entre les treballadores i
treballadors de plataformes digitals de repartiment a domicili i les plataformes mateixes.
Fem especial èmfasi en la manera com es produeix l’inici d’activitat, el tipus de
comunicació, l’accés i l’obtenció de comandes, l’establiment de la jornada de treball, les
obligacions i l’opinió de les persones treballadores sobre les diferències que hi ha en les
conseqüències de la forma de relació amb l’empresa si s’és home o dona, si es treballa
amb bicicleta o amb moto, si es té compte o no, o segons la situació legal a Espanya.
Per començar, cal destacar que de les entrevistes registrades es desprèn que existeix una
majoria de persones d’origen migrant entre aquelles que es dediquen al repartiment a
domicili per a plataformes digitals. Moltes d’aquestes persones, en trobar-se en situació
administrativa irregular, es veuen empeses a llogar els comptes per tal de poder treballar.
Així ho expressen, per exemple, ED3 i ED6:
“Es bien sabido que Glovo, Uber, realmente esas empresas se han levantado, por
supuesto por su capital humano y tal, su creatividad, pero la mano de obra es inmigrante.
Totalmente. Yo no digo que no haya españoles porque sí los hay. Los he conocido. Pero
si nosotros sacamos una estadística de la nómina, digamos, de los riders que hay en
todas estas plataformas, la mayoría son inmigrantes. Y te puedo asegurar que la mayoría
no tiene papeles.” (ED3)
“Sí. Sí hay bastantes personas que están en situación irregular, pero, pues, que se tienen
que buscar la vida y… Y hay quienes… pues, quien alquila sus cuentas y… por un
beneficio mutuo, ¿no? Entonces, mira, una vía fácil pues, bueno, te alquilo la cuenta, se
negocia un porcentaje y ya está.” (ED6)
Tal com comenta ED6 i confirmen la majoria de les persones entrevistades, en el sector
laboral del repartiment a través de plataformes digitals és freqüent el lloguer dels comptes
per tal de poder treballar. Les persones consultades també expressen que és possible
llogar un compte a través de xarxes socials, de grups de WhatsApp, de publicacions a
Facebook i d’anuncis a pàgines web.
Un altre aspecte que cal destacar és el fet que la gran majoria de les repartidores i
repartidors entrevistats destaquen que van començar a treballar en plataformes digitals
arran de la dificultat de trobar feina a altres sectors laborals. Tanmateix, hi ha persones
que expliquen que van començar a treballar en aquest sector atrets per la possibilitat de
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poder complementar el seu sou i per la flexibilitat. Ho comenten, per exemple, EP1, ED6 i
EC9:
“Estaba sin trabajo, no tenía dónde dormir, no tenía qué comer. Me ofrecieron este trabajo,
y así que [ININT.] hasta hoy.” (EP1)
“Por los mismos gastos, me vi en la necesidad de buscar más trabajo en el reparto para
seguir costeando mis gastos y eso.” (ED6)
“Soy un padre separado, tengo un niño a mi cargo y, claramente, necesitaba encontrar
algo que me diera la oportunidad para estar por mi hijo, y esto lo veía como un trabajo
que, encima, podía tener relaciones humanas.” (EC9)
Pel que fa a la formació, la majoria dels entrevistats i entrevistades, tinguin el compte
llogat o en siguin els propietaris, coincideixen en el fet que el coneixement de com fer la
seva feina es va adquirint més aviat en el que denominen dia a dia. Les persones
entrevistades comenten que van començar a treballar sense tenir coneixements per fer la
seva feina en temes com poden ser la normativa viària o la prevenció de riscos.
En canvi, les persones que tenen el compte de propietat i que estan donades d’alta al
RETA com a treballadors i treballadores autònoms declaren haver rebut formació només
sobre com fer servir la plataforma per part de les empreses. Pel que fa als treballadors i
treballadores que tenen el compte llogat, no sembla que puguin accedir a aquesta
formació oferta per les empreses de plataforma. Així ho comenten EC2, ED1 i ED2:
“Al principio, cuando llegué a Barcelona, no sabía de eso de la acera, que tiene sentido de
ir y volver. Yo daba el Google como para personas, ¿sabes? Ponía un camino de persona
y seguía. Da igual si era contra o a favor. Y poco a poco, cuando las propias personas que
viven aquí me empezaban a decir ‘Mira, no es por aquí, ¡no es por aquí!’, y yo me empecé
a dar cuenta porque esto no estaba en mi visión del mundo, porque en Brasil no hay eso.
Las bicis hacen lo que quieren. Y yo, cuando llegué en España, no sabía de esto. Ha sido
algo nuevo. Y, con el tiempo, aprendí.” (EC2)
“Ellos hacen una clase de una hora o así. Y… primer eso, yo doy papeles todo, segunda
vez ellos para clase, para cómo trabajar en Uber es así, enseñar, y después dan mochila y
cuenta, y después puede empezar trabajo… Esta es clase para cómo funciona la
aplicación.” (ED1)
“No tienes formación. O sea, para andar en una bici, la seguridad vial. De repente solo te
dan las herramientas. Te pueden dar lo que te dije al principio, ¿no?, de tu mochila, pero
en cuanto a… qué sé, un casco o, qué sé yo, ¿qué más? Lo más importante creo que es
el casco. No tiene eso, no tiene ese tipo de herramientas, y no tienes formación. Tú
empiezas, y ya. A ti no te dicen si tú puedes andar en bicicleta. Claro, lógicamente, si tú
quieres trabajar, tienes que saber manejar bicicleta, pero no te dan una formación que te
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diga ‘Ah, no, este, te vamos a… ves a oficina, te vamos a dar una charla.’ Antes lo
hacían.” (ED2)
En relació amb la comunicació amb l’empresa de plataforma, els repartidors i repartidores
comenten que aquesta es fa principalment a través d’un xat intern de l’aplicació, i que
només els truquen des de la plataforma quan es produeix una queixa per part d’un client o
clienta. Així mateix, afirmen que arran de la pandèmia les plataformes han reduït molt
l’atenció presencial i que algunes empreses han tancat les oficines que tenien a Barcelona
i han centralitzat els serveis d’atenció des de Madrid.
Respecte d’aquesta situació, hi ha repartidors i repartidores que traslladen una opinió més
positiva, mentre que d’altres tenen una visió més crítica. EC2, EC7 i EC10 comuniquen les
següents reflexions:
“Pero el problema es que el soporte tampoco funciona muy bien. Ayer mismo, yo hice un
pedido… Iba a hacer un pedido, pero estaba muy muy lejos y además era un pedido de
compra, que tú tienes que pagar y Glovo después te lo paga, y yo no quería hacer este
pedido. Y ya había pasado treinta minutos y Glovo todavía no había contestado el chat. Y
eso normalmente tarda como cinco minutos. Y entonces yo lo que hice es llamar al cliente
y pedir para el cliente hablar con el soporte, para que me reasignen el pedido, para que
envíe a otro repartidor.” (EC2)
“Sí, a mí me han respondido rápido. Yo… hubo una vez que cancelé de hecho una hora
por lluvia y me la cancelaron rápido, y era automatizado, o sea, no era ni siquiera una
operadora.” (EC10)
Pel que fa a la comunicació amb els clients i clientes, les persones treballadores diuen que
aquesta es fa majoritàriament a través de trucades telefòniques i, en menor mesura, a
través del xat de l’aplicació. Sobretot, destaquen que aquests sovint els pressionen, que
no tenen paciència i que no entenen que els retards en l’entrega de la comanda no solen
ser responsabilitat seva. El comentari d’ED2 reflecteix aquestes situacions:
“Sí, si hay alguna queja, el cliente llama, llama ya sea al rider o a Glovo. O, si no es muy
tarde, te llama y te dice: ‘¿Por qué no está listo el…? ¿Por qué no vienes, por qué no…?’
Pues sí, a veces hay muchas trabas porque tú llegas al restaurante y no está preparado
el… la orden. Tenés que esperar… Y hay cliente que sale muy… muy, qué sé yo, se
presiona mucho, se están tan estresados también y te dicen que aquí que allá, que tardan
demasiado.” (ED2)
Respecte de l’accés al material necessari per poder desenvolupar la feina, els treballadors
i treballadores comenten que, segons la plataforma, aquest o és gratuït o bé l’han de
comprar. Per exemple, els treballadors i treballadores de Deliveroo manifesten que la
primera motxilla se’ls ofereix de manera gratuïta (EC9, EC6 i ED6). En canvi, la plataforma
Uber Eats els ven la motxilla en cas que les persones repartidores en necessitin pel fet de
no tenir-ne encara una (ED3). Finalment, en el cas de Glovo, els obliga a comprar tot el
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material a l’empresa per tal de poder començar a treballar. Ara com ara, el material té un
cost de 56 euros, que han de pagar amb el primer sou o per quotes durant els primers
mesos (EC4).
Pel que fa al material de protecció davant de pluja, vent i calor, els treballadors i
treballadores comenten que el poden comprar a la web de les plataformes. A més,
expliquen que en el cas de Deliveroo, existeixen uns bons especials, de manera que quan
els treballadors i treballadores arriben a una quantitat establerta de comandes entregades,
els donen motxilles, jaquetes i impermeables de manera gratuïta (ED6).
Pel que fa a la manca de material adequat, el treballador ED1 manifesta això:
“Y trabajan duro pero no es bien para trabajar así. No tienen bicicleta bien, no ropa bien,
así trabajar.”
Respecte del lliurament de material de protecció davant la COVID-19, els treballadors i
treballadores comenten que durant la pandèmia van rebre sobretot mascaretes i gel, de
manera gratuïta, per part de les plataformes. També diuen que alguns restaurants KFC i
McDonald’s els donaven un paquet de mascaretes gratis (EC7).
Crida força l’atenció que l’entrevistat ED2 diu que la plataforma Glovo posa a disposició
patinets per a les persones que vulguin treballar com a repartidores.
“He visto, sí he visto patinetes, pero es que también la empresa brinda los patinetes… La
empresa te da la opción de que si tú quieres un patinete para trabajar o no. Sí, yo creo
que algunos han optado por eso, ¿no?, de un patinete.”
En aquest sentit, l’entrevistada ED4 comenta que s’ha produït un augment de persones
que reparteixen amb patinet en les diferents plataformes:
“Patinete, sí, hay bastante gente en… En general, en Glovo, Uber… Deliveroo, bueno,
poco. Pero en Glovo, Uber… Aunque bueno, en patinete me parece un poco más riesgoso
que la bicicleta, claro, porque sea que vayas de pie o sentado es… No sé, es, como más
del equilibrio que cualquier cosa que pasa te puede tumbar muy fácilmente.” (ED4)
Sobre l’existència de protocols, els treballadors i treballadores expliquen que durant la
COVID-19 les plataformes van incorporar l’entrega sense contacte i que des de l’aplicació
els feien arribar informació sobre com portar la comanda, fer la rentada de mans i mantenir
la distància de protecció (EC4). Pel que fa a protocols en casos d’assetjament sexual, EC6
afirma que no se’ls ha comunicat res ni n’ha sentit a parlar.
Igualment, EC8 i EC7 comenten que quan plou, fa excessiva calor o tenen un accident no
hi ha cap protocol sobre com actuar. En aquesta línia, EC9 confirma que no existeix un
protocol quan plou, però sí unes indicacions d’anar amb cura i de reduir la velocitat.
Alguns dels entrevistats i entrevistades expliquen que existeix un plus per treballar amb
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pluja, però que a vegades el cobren i, altres vegades, no, i que això depèn de la
plataforma (EP1).
Respecte del protocol d’entrega sense contacte, alguns treballadors i treballadores van
comentar que aquest tema els va generar problemes tant amb els clients com amb la
plataforma. Fins i tot, alguns repartidors i repartidores van patir penalitzacions per haver
complert el protocol, com queda reflectit en el següent comentari d’EC5:
“Fíjate que eso conllevó varios disgustos (la entrega sin contacto). De hecho, a mí me
penalizaron, por decir así, con una de las cuentas que yo tenía en esa época, y me
bajaron 3 puntos sencillamente porque un cliente me puso una mala calificación, porque
yo no quise entrar a la finca. Me dijo ‘No, entra y no hay problema’ y yo le dije ‘Mire, aquí
afuera ustedes mismos han puesto un rótulo que dice que no entre, que está prohibido a
excepción que usted viva en la finca, así que, por favor, baje.’ ‘No, yo te doy…, yo te
autorizo, ¡sube!’ ‘No, es que también la empresa a mí me ha prohibido.’ Me dijo ‘No,
entonces voy a mandar a mi hijo, pero te voy a poner mala calificación.’ Y, de hecho, me la
puso. Me costó 3 puntos, que los recuperé al final, con el tiempo, trabajando duro, pero
me dolió.”
Els treballadors i treballadores entrevistats ens comenten que, pel que fa a l’accés a les
comandes, el procediment que cal seguir depèn de la plataforma. En el cas de Deliveroo i
Uber Eats, els repartidors i repartidores disposen d’accés lliure en tot moment a la
plataforma i a les comandes, a través del que es coneix com a free login o connexió lliure.
En el cas de Glovo, però, per poder accedir a les comandes, els treballadors i
treballadores han de disposar d’unes franges horàries assignades.
Quant a les condicions per obtenir comandes, i la seva quantitat, els treballadors i
treballadores comenten que, de nou, el funcionament exacte també depèn de la
plataforma. En el cas de Glovo, les persones entrevistades ens diuen que aquesta
plataforma funciona per punts. D’aquesta manera, com més puntuació, més hores
assignades per treballar.
A més, els repartidors i repartidores expliquen que, quan obren un compte a Glovo, aquest
té una puntuació de 90 punts. A partir d’aquí, la puntuació puja a mesura que es van fent
entregues de comandes, es treballa en horari d’alta demanda i s’assoleix una bona
puntuació dels clients i dels restaurants (EC3). Pel que fa a aquesta qüestió, EC2 comenta
que, perquè augmenti la teva puntuació i t’assignin hores, has d’entregar comandes, però
si no et donen hores no reps comandes i no pots fer que augmenti la teva puntuació. Això
té com a conseqüència que molts treballadors i treballadores hagin d’estar actualitzant el
mòbil en tot moment per tal de “caçar hores” que altres treballadors o treballadores
cancel·len, o, fins i tot, que acabin pagant algú que els doni hores per poder treballar en
aquesta plataforma. Els testimonis d’EC2 ens semblen prou aclaridors respecte de les
dificultats que viuen aquestes persones treballadores:
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“Para hacer pedidos, es estar ahí pasando horas. La única condición para quien no tiene
puntos es estar pendiente y pasando horas. Todo el día ahí como un esclavo.” (EC2)
“Uy, yo no sé, todo el día. Todo el día, como un poco hipnotizado [???] mirando la
aplicación a ver si puedo tener una hora y trabajar.” (EC3)
D’altra banda, els repartidors i repartidores entrevistats comenten que, en el cas de Glovo,
existeix el que anomenen calendari fantasma, que és un calendari d’hores per treballar
que la plataforma obre sense avís previ. Aquest fet genera que els treballadors i
treballadores hagin d’estar en tot moment pendents del seu telèfon mòbil.
“Los calendarios que nosotros llamamos de calendario fantasma, que es un calendario
que Glovo no nos avisa que va a abrir, pero se abre. Entonces, puede ser como cuatro de
la mañana, cinco de la tarde. No sabemos.” (EC2)
Pel que fa a l’obtenció de comandes a Uber Eats, cal destacar que es recullen algunes
divergències d’opinió entre els treballadors i treballadores. Alguns argumenten que el
sistema de puntuació no influeix en el moment de rebre comandes, ja que aquestes són
assignades al treballador que sigui més a prop del restaurant (EC2). En canvi, també hi ha
treballadors i treballadores que diuen que Uber Eats assigna comandes si mantens una
bona puntuació, de manera que si tens una puntuació baixa te’n dona menys (EC7 i EC4).
En el cas de Deliveroo, aquesta plataforma estableix, com també fa Uber Eats, una
connexió free login, però no utilitza un sistema de puntuació, com sí passa a Uber Eats i a
Glovo. EC6 explica que, en cas que rebutgis comandes en una franja horària de baixa
demanda, el sistema et pot treure de la plataforma i no deixar que rebis comandes durant
unes dues hores.
Sobre la capacitat d’elecció respecte de com i quan fer la feina, existeixen opinions
divergents. Ens trobem amb treballadors i treballadores que consideren que no tenen
capacitat d’elecció i que treballen a la manera de l’empresa de plataforma, mentre que, per
contra, també hi ha treballadors i treballadores que defensen que, depenent de la
plataforma per a la qual treballin, sí que gaudeixen d’autonomia per fer la seva feina. Els
següents exemples mostren les diferències existents pel que fa a com es consideren uns i
altres treballadors i treballadores:
“De autonomía a la hora de trabajar, donde tú puedas decidir cómo, cuándo e… El único
problema que hay, sinceramente, en nuestro sector es que no podemos pactar realmente
el precio.” (EC9)
“Pero es que la plataforma así es, o sea, uno tiene que adaptarse a ese sistema porque no
hay opción, ¿no? No hay…” (ED2)
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“Me considero autónoma en el sentido de que, o sea, si simplemente mañana no quiero
trabajar, pues no me conecto y ya. ¿En qué forma…? O sea, en esta plataforma, yo
considero que sí eres autónomo ante todo punto de vista.” (EP2)
Un punt relacionat amb la capacitat d’elecció, al qual fèiem referència anteriorment, és el
grau de control que comenten la majoria de persones treballadores, relacionat amb el
seguiment que realitza l’empresa a través del GPS. En aquest cas, EC9 comenta que tant
l’empresa com el client o clienta poden fer seguiment en tot moment de la localització del
repartidor o repartidora. A més, el client o clienta té accés al nom i a una fotografia de la
persona repartidora mentre aquesta espera la comanda (EC8). Seguint referint-nos al
nivell de control, ens sembla rellevant esmentar també el tema de la valoració del client i
del restaurant.
Igualment, relacionat amb el control de l’empresa de plataforma cap al repartidor o
repartidora, ens agradaria esmentar el fet que per poder accedir a la plataforma d’Uber
Eats les persones treballadores estan obligades a fer-se dues fotografies, una amb
mascareta i una altra sense, per tal de fer el reconeixement facial i poder tenir accés a la
plataforma per rebre comandes. Les empreses de plataforma Deliveroo i Glovo no tenen
reconeixement facial per poder accedir a la plataforma. En cas de detectar que la persona
que es fa la foto no és la titular, poden sancionar i bloquejar l’accés al compte durant un
dia. Tal com diu EC5 per a les persones que lloguen els comptes moltes vegades significa
que, per poder treballar, han d’anar a buscar la persona propietària del compte i que es
faci la foto.
“Y Uber es peor porque te pide todos los días la fotografía con mascarilla, todos los días
en cuanto tú abras la aplicación, y cada dos o tres días, te pide una fotografía con la
imagen de la persona propietaria, o el titular, y eso hasta ciertas veces se vuelve tedioso
porque yo he tenido que viajar una hora para ir a buscarle la fotografía porque no hay otra
manera; si no, no trabajo, ¿verdad?” (EC5)
Respecte del que hem explicat sobre el control, ens sembla interessant destacar que
alguns repartidors i repartidores comenten que el fet que hi hagi aquest control els aporta
una certa seguretat a l’hora de fer la feina. En el sentit contrari, n’hi ha d’altres que
consideren que la manera de controlar és massa rígida i que, al mateix temps, és
paradoxal que, davant d’una situació crítica, no hi hagi ningú de l’empresa de la plataforma
que els doni una resposta. Els comentaris següents recullen les diferents maneres
d’entendre aquest control de l’empresa:
“Que es bien porque digamos que uno recoge un pedido entonces uno lo va a entregar y
el cliente no está, o está ausente o no se comunica con la plataforma y la plataforma te
ayuda, o sea, que está al tanto todo el rato, todo el tiempo. Si uno no encuentra al cliente,
uno llama a la plataforma y el cliente se encarga… La plataforma se encarga de buscar al
cliente para que se ponga en contacto con uno, o sea el rider, para poder entregar el
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pedido al cliente. Si el cliente no está, obviamente la plataforma te dice qué hacer con el
pedido, a dónde acudir y todo eso.” (EC8)
“En cambio, en Glovo, sí. En Glovo, te obligan a estar una hora, trabajar esa hora
completa. Si no la trabajas, te bajan la puntuación de la cuenta, te ponen… te quitan
horas. Tienes que seguir cada protocolo; te lo va diciendo la app: ‘Mira, no, estás cerca del
restaurante, tienes que irte por aquí…’ Glovo es mucho más estricto, mucho, mucho, más
que Deliveroo.” (EC6)
“En la bicicleta, me hice un morado de la dirección por aquí porque estaba lloviendo y
estaba así pedaleando, pero no veía absolutamente nada, no [ININT.] que los [ININT.] que
hay en el carril de bici, me he llevado uno y ¡cra!, y me he dado la vuelta, y bueno…
Contacté a Uber, un mensaje, ‘¡Ayuda, por favor!’ Después de las setenta y dos horas, me
ofrecieron ayuda.” (EC7)
Pel que fa a les obligacions de les persones treballadores, aquestes destaquen
majoritàriament el fet de l’obligació d’efectuar l’entrega de la comanda una vegada
aquesta ha estat acceptada pel repartidor o repartidora. També es comenta el fet
d’esperar el client o clienta durant deu minuts si no es troba al domicili. En el cas de Glovo
i Uber Eats, els treballadors i treballadores coincideixen a comentar l’obligació d’haver de
justificar a través de la plataforma la reassignació de comandes. En el cas de Glovo, els
repartidors i repartidores destaquen que aquesta plataforma té establert que només es
poden anul·lar les hores de feina assignades amb una antelació de, com a mínim, tres
hores.
Les treballadores i treballadors expliquen que, si no es compleixen les obligacions que
ordena l’empresa, els poden sancionar. Per exemple, el fet de rebutjar comandes de
manera seguida pot fer que la persona treballadora sigui sancionada amb el bloqueig del
compte per un dia (EC1). Rebre crítiques o puntuacions negatives per part dels clients o
clientes, o patir un accident i no poder entregar la comanda també poden ser motiu de
sancions, com la baixada de puntuació o el tancament del compte (ED2 i EC6).
A més, es recullen diversos punts de vista respecte de les sancions imposades per
l’empresa de plataforma. En concret, ens trobem amb repartidors i repartidores que
consideren que les sancions moltes vegades són injustes, però també amb altres opinions
que consideren que aquest tipus de sancions fan que els treballadors i treballadores
s’esforcin per fer bé la seva feina.
“Yo entregué un pedido y el cliente dijo que yo no le había entregado el pedido. Y a mí me
cerraron la cuenta por tres días. Estuve tres días sin trabajar.” (EC7)
“‘No, si estoy pinchada, no se puede subir, es de noche, es tarde, es peligroso.’ ‘No,
inténtalo, estás al lado, estás muy cerca, haz todo lo posible por entregar este pedido.’ Y,
al final, dije: ‘No, no lo voy a hacer, lo voy a cancelar.’ Lo cancelé y me devolví y lo que
ellos hicieron fue que me pusieron una amonestación. Entonces, por un tiempo, no tuve
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pedidos, por unos días, no tuve pedidos. Luego, me descontaron el valor de la entrega del
pedido y me descontaron un extra de mi factura.” (EC4)
“Eso está perfecto. Porque ahí hay un incentivo a… a que, que tengas que hacer las
cosas bien, que tengas que entregar tu pedido… No solo que esté contento de que le
lleven la comida rápido y que le muestres una sonrisa, sino que el pedido esté en buenas
condiciones también.” (ED3)
Els treballadors i treballadores comenten que el procediment que cal seguir per tal que
l’empresa els anul·li una sanció consisteix a enviar un correu a la plataforma en què
expliquin el que ha passat, adjuntant fotos o captures de pantalla que demostrin els fets
argumentats. Igualment, la gran majoria de repartidors i repartidores expliquen que des de
la plataforma sempre es posen de part del client o clienta, que encara que reclamin no els
solucionen res i que una vegada reben una sanció no hi ha res a fer.
“Hay un área de soporte [ININT.] también. Pero soporte siempre intenta ir para el lado del
cliente.” (EC3)
“Claro, por mucho que yo tuviera la razón, ellos al final no les interesa, sino les interesa
ganar el dinero por el favor de este pedido.” (EC4)
Les treballadores i treballadors que tenen el compte llogat comenten que quan reben una
sanció ho deixen córrer per no generar problemes a qui els lloga el compte. Que treballen
dur per fer les 50 comandes exigides per tal de recuperar el punt que els hagin abaixat per
la puntuació negativa. Així ho explica EP1:
“Sí, tú puedes quitar… reivindicar eso. Puedes escribir un mail para Glovo y Glovo va a
averiguar lo que ha pasado. Si realmente se ha movido la comida, la pizza y todo eso, y el
cliente tiene fotos, [pues] te van a devolver. Pero si es porque tú has sido malo o algo así,
sí que se puede. Pero el problema es que como casi siempre alquilamos la cuenta, no
podemos estar llevando estos problemas para el dueño de la cuenta. Entonces, casi
siempre lo dejamos por así mismo, ¿sabes?… Casi siempre no hacemos nada. Solo
esperamos los 50 pedidos otra vez. Porque, después de 50 pedidos, vuelve [recuperen el
punt abaixat].”
Respecte de les condicions de l’entorn, com poden ser les condicions meteorològiques
(excessiva calor, pluja, vent, fred…), les distàncies o els carrers amb molta pujada, entre
d’altres, els treballadors i treballadores ens comenten que aquests factors no es tenen en
compte. Recalquen que només en el cas de treballar amb pluja forta reben un bo, però
apunten que aquest és molt baix i que a vegades les plataformes no el paguen. Així ho
expliquen EC4 i EC5:
“Uber no mide el terreno. O sea, no mide dónde queda, a dónde vas, qué altura es, si es
una montaña, no. Ellos miden los kilómetros, como si hubiera edificios. Ellos te calculan:
de aquí a aquí son 3 kilómetros sin ninguna edificación, como si fuera un terreno plano,
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¿sabes? Entonces tienes semáforos, tienes montañas, tienes calles cortadas, tienes…”
(EC4)
“Fíjate que no. La única consideración que mantiene Glovo y Uber es reconocerte un
pequeño bono. De hecho, ese bono es tan bajo como 1 dólar o, perdón, 1 euro y
centavos. No creas de que… Bueno, justo fuera que, si el pedido es de 3 euros, darte 3
euros de compensación si vas mojándote. No, es 1 euro y centavitos lo que te dan ellos
extra. No te dan el equipo para que vayas bajo la lluvia. Tú pones tus propias gafas, tus
propias botas, tu propio riesgo y, en este periodo que recién pasamos de calor, que tú te
diste cuenta que [ININT.] le llegó el calor este año, terrible, no hubo una consideración,
pues, nada.” (EC5)
Finalment, s’ha demanat als treballadors i treballadores la seva opinió sobre les
diferències que hi ha en les conseqüències de la forma de relació amb l’empresa si s’és
home o dona, si es treballa amb bicicleta o amb moto, si es té compte o no, o segons la
situació legal a Espanya.
Respecte de l’opinió sobre les diferències que hi ha en les conseqüències de la forma de
relació amb l’empresa si s’és home o dona, onze persones treballadores opinen que les
dones es troben en situacions de risc, inseguretats i assetjament sexual pel fet de ser
dones. Cinc persones entrevistades opinen que és igual tant per a homes com per a
dones. Recollim alguns d’aquests comentaris.
“Una chica compañera de Glovo me dijo que una vez llegó a un domicilio y, cuando iba a
entregar el pedido, el cliente le abrió la puerta y estaba desnudo, y la chica, bueno, le dejó
el pedido y se fue rápidamente, y el chico como que le dijo ‘Ven, pasa, déjame el pedido
acá en la mesa.’ O sea, que quería encima que la chica entre hasta el domicilio y que se lo
ponga en la mesa y… No sé si estaría bebido, fumado, drogado, no sé, pero… Que la
chica se asustó mucho, ¿no?, y… bueno, y… no, no, no sé, pero…” (EC3)
“‘Eres muy guapa, dame tu número, por favor’, que no sé qué… Como le salí con cuatro
patadas al chico y le digo ‘¿Qué te pasa?, a ver, digo, ‘¿De qué vas?’ O sea, yo soy una
trabajadora, yo no soy una mujer de la calle, lo que te quiero decir… Y no sé. Él me
puntuó mal. Me puntuó mal, puso una carita mala, y que no le había entregado el pedido,
que es que nunca llegué, que no sé qué, que tal y lo cual, mil cosas. Y me fueron a bajar
la puntuación, segundo me cerraron la cuenta por tres días y no pude trabajar por tres
días.” (EC7)
“Yo fui a dejarle una comida a un piso de un cliente que era hombre, pero me imagino que
su tendencia sexual, su preferencia sexual era otra y, en algún momento, se insinuó un
poquitito así como abusivo o atrevido.” (EC5)
Respecte de l’opinió sobre les diferències que hi ha en les conseqüències de la forma de
relació amb l’empresa si es treballa amb bicicleta o amb moto, les persones treballadores
opinen que treballant amb bicicleta es factura molt menys i és més cansat (ED3). Sobre
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treballar amb moto, comenten que augmenten les despeses i el desgast de la moto,
perquè s’han de moure i voltar pels restaurants, però destaquen que és més ràpid i que
tenen més capacitat de càrrega (ED6).
Pel que fa a l’opinió sobre les diferències que hi ha en les conseqüències de la forma de
relació amb l’empresa si es té compte o no, els treballadors i treballadores, tant els que
lloguen el compte com els que són els propietaris del seu compte, destaquen que, per por
de no tenir papers i/o per desconeixement, moltes persones no denuncien abusos i
estafes per part de qui els lloga el compte. També comenten que si tenen un accident no
cobren res i que existeix el risc que el propietari els tregui el compte per llogar-lo a un altre
(EC5).
Crida l’atenció un comentari fet per ED4, que opina que hi ha alguns restaurants que
menyspreen el repartidor o repartidora. Hem volgut recollir la seva opinió:
“Pero bueno, hay también unos restaurantes que ni siendo hombre ni siendo mujer, pues
no les interesa y como que no es bien… Toman un sentido más como racismo porque
quieren como decirte ‘Mira, tú vales un poco menos porque estás ahí con tu bici, tu bolsa,
entonces quítate de mi lado, no me tapes acá la entrada, estás dando mala imagen a mi
restaurante’ o algo así, entonces como que tampoco ni lo saben decir y lo expresan de
esa manera. Como un racismo.”
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3. LES CONDICIONS LABORALS

Després d’analitzar els tipus de relació que tenen els repartidors i repartidores amb la
plataforma, en aquest apartat farem un recull de diferents factors que condicionen
l’activitat laboral dels qui treballen a les plataformes Uber Eats, Glovo i Deliveroo.
Per començar, abordarem quins són els ingressos mensuals aproximats que reben els
repartidors i repartidores. Cal puntualitzar que aquests es veuen afectats per diferents
variables, que anirem tractant al llarg d’aquesta part.
Les tarifes que paguen les plataformes per comanda són molt rígides, i el repartidor o
repartidora no té cap poder a l’hora de canviar o negociar el preu que li estipula la
plataforma. Així ens ho van expressar la majoria de repartidors i repartidores
independentment del seu perfil:
“No, no se puede. Si no se quiere, solo puedes rechazar.” (EC2)
“No, definitivamente, no. La empresa pone cuánto cobras al cliente y cuánto te paga a ti.”
(EC5)
“Sí, de la plataforma directamente… Fijan cuál es la tarifa que corresponde por los
servicios, la distancia y todo.” (EP2)
Així mateix, un entrevistat va denunciar que últimament Glovo i Uber Eats havien anat
abaixant els preus de les tarifes, fins a arribar a un mínim actual d’1,60 euros per
comanda:
“Bueno, Glovo y Uber tienen más tarifas mínimas. Pagan hasta 1,60 euros por pedido. Sí,
sí. Han bajado las tarifas mucho últimamente. Las vienen bajando, bajando, bajando.”
(EC6)
En canvi, en el cas de Deliveroo, una repartidora d’aquesta plataforma ens va fer arribar
que el preu mínim per comanda es troba als 2,90 euros:
“O sea, cada pedido va haciendo una suma, una suma, una suma y, en mi caso, el pedido
mínimo es 2,90.” (EP2)
El temps que poden estar esperant els repartidors i repartidores per a una comanda en un
restaurant així com el desplaçament cap a l’establiment estan remunerats de manera
diferent segons la plataforma. En el cas d’Uber Eats i Deliveroo, els repartidors i
repartidores van expressar que no els paguen el temps d’espera ni el trajecte fins al
restaurant (o a altres llocs de recollida). En canvi, Glovo sí que ho fa, tot i que cal remarcar
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que aquest últim paga una quantitat molt petita, segons manifesten diverses persones
entrevistades:
“Glovo sí te paga, pero Uber ya no. Pero si tú estás ahí como cuarenta minutos, te van a
pagar 2 euros nada más. Pero eso no merece la pena.” (EC2)
“Nada. En Uber no te pagan absolutamente nada. He estado esperando pedidos de una
hora y media y el precio del pago es exactamente igual.” (EC4)
“En Deliveroo, no. Deliveroo, no. Es opción tuya si quieres esperar el pedido. Si ves que
tarda mucho, lo rechazas. No pasa nada, en Deliveroo. En Glovo, una vez que aceptas el
pedido, tienes que hacerlo. Pero Glovo te paga el tiempo de espera. Paga 0,60 a partir de
los cinco minutos en adelante.” (EC6)
Les tarifes estan estipulades d’acord amb la distància, mesurada en quilòmetres, que ha
de fer el repartidor o repartidora entre el lloc de recollida i el domicili d’entrega. No es té en
compte, per exemple, el desnivell que hi pugui haver en el trajecte:
“Lo más común en las personas es reasignar los pedidos que están por ahí, en Sagrada
Familia, porque te pagan igual para subir la montaña. Y tú sabes que no es la misma cosa
subir 3 kilómetros o que sea todo recto 3 kilómetros. Y te pagan igual.” (EC2)
“No decido porque eso es… La plataforma es la que tiene como un medidor de los
kilometrajes y esto, que te paga lo que más o menos te indica la ruta.” (EC3)
En preguntar pels ingressos mensuals, observem que el perfil del repartidor o repartidora
condiciona el salari. Per analitzar com cada treballador o treballadora arriba a uns
ingressos aproximats, els hem diferenciat en dos grups de perfil diferent, ja que la
quantitat dels ingressos mensuals varia significativament segons aquest. D’una banda, els
repartidors i repartidores que estan en situació irregular, que tenen el compte llogat i que
utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport guanyen entre 600 i 900 euros nets mensuals.
Aquests ingressos van variant en funció de les hores dedicades a l’aplicació així com de
les comandes que els puguin assignar:
“Entonces lo máximo que hice fueron 37 pedidos por día, perdón, 37 pedidos por semana.
Y eso a razón de 600 euros al mes más o menos.” (EC1)
“No, es que todo depende de las horas que pueda agarrar. Es muy difícil asegurarte un
salario que sea siempre… Hay salarios que he tenido, no sé, uno bueno al mes será de
700, 800.” (EC3)
“Hay meses que es más, es menos, hay meses que menos. Pero creo… ahora, ahora,
ahora, este momento, cerca de 700, 800 al mes.” (EP1)
En el cas d’EC6, entrevistat amb permís de residència, compte llogat i que utilitza moto,
expressava que els seus ingressos nets també s’acostaven als 700 o 800 euros:
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“Libremente, pero, bueno, en mi caso que tengo cuenta alquilada me caerán mensual
unos 800 euros, 700, descartando el IVA, el porcentaje, todo.” (EC6)
D’altra banda, tenim els repartidors i repartidores que estan en situació regular, que tenen
compte propi i que utilitzen la moto com a mitjà de transport. En el cas d’EC9, que
compleix aquest perfil, ens va expressar que abans de la COVID-19 podia arribar a
guanyar fins a 3.000 o 3.500 euros mensuals. Ara, però, pot ingressar entre 1.000 i 1.300
euros bruts mensuals. Altres persones entrevistades amb el mateix perfil ens van fer
arribar que actualment podien guanyar entre 1.000 i 1.500 euros nets al mes, depenent de
les hores dedicades:
“[…] porque hay un periodo de punta que llegaba hasta 3.000, 3.500 euros al mes. Y
momentos que había menos y llegaba máximo 1.800, 2.000 euros, una cosa así. Y
ahora… hay que arrastrar lo que puedes y… vas entre los 1.000, 1.200, 1.300.” (EC9)
“Fuera de esto, quitando estos gastos, te quedan unos 1.000 euros al mes.” (EC7)
ED6, que també comparteix perfil amb els dos anteriors, diu que té uns ingressos d’entre
1.500 i 2.000 euros mensuals:
“Sí. Entre 1.500 y 2.000 euros.” (ED6)
A part de les tarifes, les plataformes disposen d’extres com ara el bo de pluja, del qual ja
hem parlat en el capítol anterior, o bé el bo de pes, quan el paquet de la comanda té un
pes superior a 10 quilos. Així ho expressaven els entrevistats EC7 i ED3:
“Por ejemplo, trabajas tres horas, cuatro, y estas tres horas o cuatro horas ha llovido sin
parar. Al día siguiente Uber te dice: ‘Aquí tienes un bono de lluvia.’ 5 euros, 2 euros, 3
euros.” (EC7)
“Cuando vas a hacer algo de un supermercado y tal, entonces tú ves: ‘Mira, pero es casi
20 kilos.’ Entonces ¿qué es lo que ocurre ahí? O tú te llevas el pedido, pero antes de
aceptarlo, porque ese es el otro tema, tienes que hacerlo antes de aceptarlo. Haces el…
escribes a soporte y le dices: ‘Mira, tengo un pedido de más de 20 kilos, de más de 10
kilos, yo mismo lo voy a llevar, pero me tienen que pagar el bono.’ ‘Tranquilo, nosotros
estamos procesando…’, ta, ta, ta, ok, listo. No pasa nada. A veces lo que haces es, mira,
no, esto pesa mucho, entonces pides ayuda y te mandan otro rider.” (ED3)
I, finalment, pel que fa als ingressos, a les entrevistes d’EC9 i ED3, els repartidors i
repartidores denunciaven que els ingressos són irregulars depenent de l’època de l’any.
Per exemple, durant l’estiu aquests pateixen una disminució considerable:
“Para mí fue súper, superdifícil en verano. Porque no hice dinero. Es más, es que no me
asignaban ni una hora. Ni una hora me asignaban. Yo escribí correos y la verdad que la
contestación era esa, que no había demanda.” (ED3)

26

“Depende de la temporada porque también hay una bajada, por ejemplo, de verano,
porque la gente se va de vacaciones y trabajaba más con apartamentos turísticos, hoteles,
los turistas y tal.” (EC9)
Passem ara a analitzar les condicions en matèria de salut laboral. El risc d’accidents que
poden tenir els repartidors i repartidores és força elevat. Quan són a la carretera, de
vegades els repartidors i repartidores són víctimes de males maniobres de cotxes,
autobusos i motos. Aquests consideren que no els respecten prou, i això suposa un gran
risc per a la seva integritat física:
“Todos los días, todos los taxis, los autobuses, todo, nadie respeta, moto también. Las
personas te cierran, da igual.” (EC2)
“Creo que es uno de los trabajos más peligrosos, creo, porque tú andas en medio de
coches, de buses, de taxis. Los taxis a veces no te respetan.” (ED2)
“Claro, es un tema que siempre estás expuesto a todo allí. Siempre estás expuesto a
todo… O sea, cuando estás andando en bicicleta, es increíble porque tienes que estar
pendiente, yo creo que hasta tienes que estar más pendiente que, que… a diferencia de
andar en moto, porque es que se te atraviesan, se te atraviesan los escúteres… sobre
todo los escúteres. Me parece que es superpeligroso.” (ED3)
Aquest risc d’accident augmenta quan les condicions meteorològiques són dolentes, en
especial, els dies de pluja, independentment de si reparteixen amb bicicleta o amb moto:
“[…] cuando está lloviendo, en una bici, el piso mojado, con lluvia… Puede pasar, siempre
pasan accidentes.” (EC8)
“Hace unos años tuve también un accidente trabajando así en moto y en aquel momento
dije: ‘No hay ninguna seguridad trabajando en moto bajo lluvia.’ O en bicicleta, lo que sea,
porque es realmente peligroso. Es realmente peligroso.” (EC9)
En cas que el repartidor o repartidora pateixi una caiguda, una lesió o una malaltia que li
impossibiliti treballar, si no té cap assegurança privada això li suposarà no tenir ingressos
dins del període en què no pot treballar. Segons EC1, no treballar durant un període de
lesió o malaltia no suposa cap penalització, sempre que s’avisi. No obstant això, com hem
dit abans, deixen de percebre ingressos:
“Tendría que mandar un mail o avisar a soporte o algo que tuve un accidente y que no voy
a poder conectarme los siguientes días. Pero no creo que pase nada. Solamente que no
facturas. Y al no facturar, no cobras.” (EC1)
En el cas dels repartidors i repartidores que tenen el compte llogat, com per exemple EC5,
en aquesta qüestió es troben en una situació encara més precària pel fet de no tenir cap
manera de justificar que s’han lesionat treballant:
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“Pues fíjate que lo normal, aunque no es lo justo, en este caso, si alguien quiere la baja —
ponle que una semana de incapacidad—, el dueño de la cuenta te la quita esa semana y
la trabaja él o se la reasigna a alguien. Tú no ganas nada, nadie te reconoce nada, y lo
único que te queda es ir al CAP a pasar consulta, que te den algún medicamento. Pero,
aunque te den la incapacidad, no puedes cobrar nada porque tú no eres empleado de
nadie.” (EC5)
Per contra, EC9 explica que, en cas de lesió que impossibiliti treballar, Uber Eats i
Deliveroo et paguen una cobertura si t’has lesionat, durant un màxim de dos mesos,
d’entre 50 o 60 euros diaris, només en cas que estiguis donat d’alta com a autònom:
“Bueno, la cobertura que si te pasa algo tú tienes como un seguro para estar dos meses
pagado por ellos como 50 o 60 euros al día, una cosa de estas, más o menos… Sí, todos
los autónomos que… Si tienes un accidente laboral durante las horas que, claramente,
que estás repartiendo.” (EC9)
Un altre entrevistat parla també d’una espècie d’assegurança per part de la plataforma en
cas d’accident viari, però, segons ell mateix, la plataforma no ho explicava als repartidors i
repartidores i tampoc no coneixia ningú que l’hagués utilitzada:
“Que tienes un seguro vial, o sea, por cualquier accidente, pero hasta ahí. O sea, no estoy
enterado más, o sea, eso no te lo explican. Eso no te lo dicen… Hasta hoy, no tengo
información o, que yo sepa, no, no, no sé.” (ED2)
La salut mental és una altra variable que afecta la gran majoria dels repartidors i
repartidores entrevistats. Aquests denuncien que se senten pressionats per les
plataformes i pels propietaris de comptes (en el cas dels que no tenen compte propi), i que
això els provoca un estrès constant. Vet aquí un exemple:
“Trabajas con presión porque tú tienes que llegar antes… porque como más rápido haces
uno, te cae el siguiente pedido. Cierras el pedido en la aplicación y cae el siguiente. O
sea, como que se vuelve a veces un poco tedioso ¿no? Porque la presión que tú
sientes…” (ED2)
El mode de treball de la plataforma provoca que el repartidor o repartidora hagi d’estar
corrent durant tota la jornada de treball si vol guanyar un sou digne, amb l’agreujant que
gran part de la jornada laboral se la passa al carrer, com mostren els següents comentaris:
“[…] Y también es un trabajo que tú tienes que ir muy deprisa porque, si no haces 4
pedidos en una hora, no vas a hacer los 10 euros. Entonces, hay que estar corriendo.”
(EC2)
“Claro, te penalizan o comienzan a atosigarte. Es que Glovo es superestresante.” (EC4)
Els petits accidents o les caigudes s’esmenten sovint, però des de diferents perspectives i
raons. Per exemple, EC2 considera que havia caigut per culpa seva, ja que estava mirant
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el mòbil, però cal recordar que és justament al mòbil on li apareix la direcció d’entrega de
la comanda:
“Sí, sí, pero las caídas que he tenido han sido por tonto, no por culpa de… de otras
personas… Por estar mirando el móvil… Porque muchas veces tú tienes que conducir,
tienes que mirar la ubicación y entonces… claro.” (EC2)
Aquest mateix entrevistat explica que havia arribat a caure fins a set vegades en un any.
En una d’aquestes caigudes se li va trencar la bicicleta i li va costar 200 euros arreglar-la.
D’altra banda, EP2 no ha caigut cap vegada, però sí que ha patit diversos ensurts:
“Sustos, un montón… O sea, por ejemplo, me pasa a veces que van cruzando personas y
pasan por el medio de los contenedores… Con gente que no se toma muy en serio, por
ejemplo, los carriles bici…” (EP2)
Altres repartidors i repartidores denuncien que tant ells com companys han patit caigudes
pel mal estat de la calçada:
“Se cayeron cantidad de amigos míos por la cantidad de hojas y polen que había tirado en
el suelo ¿no? Sí, hay riesgos.” (EC5)
Veiem, doncs, que les caigudes són habituals en aquesta feina i que les plataformes
normalment no se’n responsabilitzen. Tot i que les lesions puguin ser importants, així
responien Deliveroo i Uber Eats davant accidents dels seus repartidors i repartidores,
segons experiències d’EC6 i EC7:
“Choque frontal contra otros carros, accidentes que se le rompe un caucho y se han caído.
Pero el más grave que le estoy diciendo fue el choque de un compañero de nosotros, de
Deliveroo —estuvo en coma y todo—, pasó en Aragón con Meridiana y estuvo grave,
estuvo grave. Gracias a Dios, está bien ya. Pero la plataforma no tuvo ningún tipo de
respuesta por él, nada, o sea…” (EC6)
“[…] que hay en el carril bici, me he llevado uno y ¡cra!, y me he dado la vuelta, y bueno…
Contacté a Uber, un mensaje: ‘¡Ayuda, por favor!’ Después de las setenta y dos horas, me
ofrecieron ayuda… Fui, entregué el pedido y luego me senté por allá, llamé a mis
compañeros y ellos me empezaron a curar, me secaron porque estaba lloviendo.” (EC7)
Per acabar amb aquest apartat de salut laboral, cal dir que, al risc de caigudes que
pateixen els repartidors i repartidores, s’hi afegeixen mals musculars per les vibracions,
així com mal d’esquena pel pes de la motxilla a tots aquells que utilitzen la bicicleta com a
mitjà de transport:
“Pero creo que, a la larga, tiene incidencia, porque el hecho de que andes en la bicicleta
todo el día, bueno, estamos hablando de [ININT.] las vibraciones… porque, con la
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bicicleta, lógicamente… andas, andas, subes, bajas, eso de las cuestiones de las
vibraciones…” (ED2)
“En realidad, todo el cuerpo cansado porque estás todo el día pedaleando. También la
espalda, sí, te duele un poco porque estás todo el día con la mochila y, por más que no
quieras, siempre llevas peso y el peso hace que la columna se esfuerce…” (EC3)
Tenir carnet de conduir o no és una altra variable que pot provocar canvis en les
condicions laborals. Les persones que no disposen de permís de residència no poden tenir
carnet de conduir i, per tant, encara que vulguin repartir amb moto, legalment només ho
poden fer amb bicicleta. Així doncs, una gran part dels que utilitzen la bicicleta com a mitjà
de transport ho fan perquè no disposen de carnet de conduir:
“[…] y moto no podría porque no podría tener carnet por el tema de los papeles.” (EC1)
“Y ya luego por un tema de papeles que no podía conducir sin licencia… O sea, un
vehículo motor no puedo conducir sin licencia.” (EP2)
D’altra banda, un repartidor sense papers expressa que a ell sí que li havien “convalidat” el
carnet de conduir durant sis mesos:
“En este caso, mi licencia de Venezuela, que he hecho el cambio. Un proceso que se hace
al canjeo y tengo seis meses hasta, bueno, renovarla y sacar mi licencia de acá.” (EC6)
Un altre indicador observat ha estat la jornada laboral que fan els repartidors i repartidores
i quin poder tenen sobre la seva regulació. En general, els horaris són bastant irregulars i
les jornades varien segons cada treballador o treballadora. Però, tot i així, es pot dir que la
majoria dels que es dediquen únicament a la feina de repartidor o repartidora com a mitjà
de vida hi esmercen un volum considerable d’hores, com a mínim durant sis dies a la
setmana.
“No hay días, no hay horas. Hay días que trabajo ocho, diez horas. Hay días que trabajo
dos, tres horas. Hay días que no trabajo… Tú conectas a las ocho de la mañana y
desconectas a la una de la mañana. Conecta y desconecta a la hora que quieres.” (EP1)
Durant la jornada laboral, passen moltes hores al carrer i no tota l’estona estan repartint, ja
que el fet que els assignin comandes no depèn d’ells. A banda, asseguren que, encara
que estiguin fent altres coses, han assumit que estan constantment pendents de l’aplicació
per veure si se’ls assignen comandes. Així ho manifestaven a l’entrevista ED4 i EC10:
“[…] estoy, digámoslo, nueve horas en la calle, pero no significa que esas nueve horas
esté en constante movimiento con pedidos y pedidos, no. Porque es muy relativo. Puedo
quedarme, digámoslo, de doce del mediodía a tres de la tarde fuera, pero si es un día
lunes o martes, con puede que esté bien ¿cierto?, me haga por hora unos dos pedidos o
tres, como puede que solamente me haga uno.” (ED4)
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“[…] te conectas unas ocho o diez horas, pero, aunque estés haciendo otra cosa, estás
pendiente de la plataforma por si te cae algún pedido.” (EC10)
En el cas de Glovo, es pot dir que aquesta plataforma col·lapsa els seus repartidors i
repartidores a través del correu electrònic, ja que constantment els envia missatges, un
factor que també afecta la salut mental dels treballadors i treballadores:
“Ahora porque uno se acostumbra, pero, al principio, era como si la cabeza te fuera a
estallar; o sea, todo el tiempo estás pum, pum, pum. Además, que Glovo no te deja
descansar. Glovo te envía mensajes todo los… todo el día.” (EC4)
Hi ha una llibertat aparent a l’hora d’escollir la jornada laboral perquè els treballadors i
treballadores no tenen, de fet, total llibertat a l’hora d’escollir comandes i, per tant, tampoc,
l’horari que fan. Hi ha certs horaris i dies en què la plataforma té més demanda, com ara a
les nits o els caps de setmana, i els repartidors i repartidores no poden rebutjar treballar a
aquestes hores si no volen patir conseqüències:
“Tú te puedes conectar a la hora que quieras, desconectarte a la hora que tú quieras, pero
hay horas de alta demanda que normalmente son la noche… Casi obligatorias, porque si
tú no te conectas dos días seguidos, el tercer día no te cae nada, aunque tengas buen
puntaje. Entonces, tú todos los días tienes que conectarte sí o sí, ¿verdad? Aunque tú no
quieras… Es la plataforma la que le asigna a uno el horario. Fin de semana, alta
demanda, tienes que cumplirla a ley.” (EC5)
Seguint amb aquesta qüestió, podem afirmar també que no totes les plataformes són igual
de rígides amb els horaris laborals. En el cas de Glovo, assigna hores durant les quals
algú està obligat a treballar si no vol rebre una penalització. En el cas d’Uber Eats, el
funcionament no és tan estricte, sinó que el treballador o treballadora es pot connectar a
l’aplicació i desconnectar-se’n quan vol:
“Bueno ¿qué te puedo decir? Sí, yo… Es que tú te vas a casa cuando tú quieres y ya…
Esa facilidad no la tienen las otras aplicaciones. Porque también anteriormente trabajaba
con Glovo y, con Glovo, ¡no!, con Glovo si tienes una hora, tienes que trabajarla. Y si la
ponen en rojo te hacen una amonestación.” (EC7)
“Sí. Cuando hay hora… horario, Glovo tiene horario fijo. En la oficina abren… tenemos
que coger hora… Ellos abren hora en dos veces a la semana y unas veces lunes cogí
hora para fin de semana y jueves, para trabajar entre semana.” (ED1)
Altres persones entrevistades consideren que només tenen poder de decisió sobre la
jornada laboral a l’hora de decidir connectar-se a la plataforma o no.
Una altra qüestió d’interès és la Seguretat Social i la percepció que tenen els repartidors i
repartidores de les cobertures a les quals tenen dret. Els que no tenen permís de
residència són conscients que legalment no tenen dret a la Seguretat Social i que, per
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tant, si no poden treballar per lesions o malalties, no cobren. Així mateix, tampoc tenen
dret a vacances pagades o a una hipotètica prestació d’atur. N’hi ha que manifesten que
els agradaria ser reconeguts com a treballadors i treballadores i contribuir a la Seguretat
Social. Coneixen els riscos i la inseguretat d’estar treballant de manera irregular:
“Sí, lo considero. Sí, sí, totalmente. Porque es un seguro que te puede ayudar en un caso
grave… Pero también sabes que si un día te fracturas un pie y no estás pagando
Seguridad Social o algo, nadie te va a cubrir. Si no trabajas, no comes. En cambio, en
nómina puedes estar en el paro, puedes estar…” (EC1)
“Sí, es porque tú no tienes vacaciones. Tú si quieres coger vacaciones, tú tienes que dejar
de trabajar y no vas a ser remunerado. Entonces, yo creo que va de persona para
persona. A mí me molesta mucho, de verdad.” (EC2)
En el cas dels repartidors i repartidores que tenen permís de residència i que estan donats
d’alta com a autònoms, n’hi ha que no estan gens conformes amb les quotes i els
impostos que han de pagar:
“[…] esto, yo creo que lo peor de toda esta situación es que es justo esta cotización. Que
no está conforme con el resto de Europa. Esto es otro tema. Pero la verdad es que es una
barbaridad que un mensajero tenga que pagar esta cuota mensual…” (EC9)
La majoria de les persones entrevistades tenen un coneixement difús, o poc clar, sobre el
que és treball autònom i el que és treball assalariat, així com les diferències entre l’un i
l’altre. Tot i que la majoria expressen saber-ne les diferències, només fan referència al fet
que un treballador o treballadora autònom treballa per compte propi i un assalariat o
assalariada ho fa per a una empresa amb un contracte, un salari fix i amb els drets
corresponents a prestacions socials.
La majoria opta perquè una gestoria els porti els temes d’impostos, i a alguns la gestoria
els porta totes les gestions laborals i els impostos, mentre que a d’altres, només l’alta com
a autònoms.
“Le pago a un gestor y él se encarga de todo.” (EC7)
“Sí, tengo un gestor, pero las facturas las saco yo. O sea, las facturas las puedes sacar tú
misma y ya está, y lo declaras… luego.” (EC10)
Algunes de les persones entrevistades expressen que un treball assalariat no els
permetria tenir tants ingressos com treballar de manera autònoma, encara que això suposi
fer més hores de feina, i que així també tenen l’opció d’ingressar més diners. Per exemple,
EC8 diu:
“[…] es que tienen sus beneficios porque al que no tiene muchas horas o no se conecta
mucho, obviamente tiene menos ingresos, pero para el que sí trabaja tiene más ingresos
que el que le pueda dar un contrato…” (EC8)
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Un altre indicador abordat és la situació legal dels repartidors i repartidores. Tot apunta al
fet que el repartidor o repartidora sense permís de residència és cada vegada un perfil
més comú a les plataformes de menjar a domicili. Manifesten que viuen en una situació
molt precària i inestable perquè treballen amb comptes d’altres persones (aquestes sí que
tenen una situació regular) i que, sovint, tenen por de denunciar males praxis de les
plataformes o bé de queixar-se perquè creuen que ells i elles també ho estan fent
malament:
“Yo creo por el tema de que sienten de que no tienen los derechos suficientes como para
denunciar a alguien por algo que están haciendo mal ellos también, por así decirlo.” (EC1)
“Porque, y realmente no, ningún rider va a hacer esa denuncia porque primero, o uno se
está beneficiando y segundo, está sin papeles, entonces ¿qué va a denunciar? Si no
puede estar, si ni siquiera debería estar trabajando.” (ED3)
Fins i tot un dels entrevistats, EC2, denuncia que havia tingut experiències d’accidents on
havia estat assenyalat pel fet de no tenir papers i criticat perquè, en aquesta situació legal,
no hauria d’estar treballant:
“No, porque yo estoy ilegal. Porque por cada accidente, todo son excusas, que tú eres
ilegal y no tendrías que estar aquí. Por cada accidente que pasa, siempre dicen eso. Pero
tú, tú estás legal, no tendrías que estar así. Entonces, ya, ya pierdes.” (EC2)
Es pot afirmar que l’actual llei d’estrangeria provoca que les persones migrants amb pocs
recursos es vegin obligades a fer aquests tipus de feina per tal de sobreviure, la qual cosa
dona peu també al fet que les plataformes o altres persones propietàries de comptes (és
necessari estar regularitzat per tenir un compte propi) s’aprofitin d’aquesta situació de
necessitat:
“Afecta porque ahora es lo único que tengo yo para poder trabajar porque ya he
buscado… No es que no ande buscando. Ando mirando, viendo carteles; que veo que se
necesita, pregunto. Pero donde siempre pregunto siempre dicen: ‘Sí, ven para que hables
con el encargado, el dueño.’ Y cuando vas a hablar con el encargado, el dueño: ‘Bueno,
dime ¿tienes papeles?, ¿estás…?’ Y ya cuando le dices no tienes papeles, tienes el
pasaporte, te dice: ‘Bueno, no te puedo contratar porque sin papeles, no, está prohibido’, y
te cierran la puerta, ¿no?” (EC3)
D’altra banda, la policia és conscient d’aquesta realitat, però, segons diuen les persones
entrevistades, no denuncien ni sancionen:
“Aunque la policía no molesta mucho, sí te paran. He tenido la suerte de que las veces
que me han parado los Mossos d’Esquadra solamente se han limitado a preguntarme qué
ando haciendo, y yo les digo: ‘Trabajando para Uber.’ Me han pedido que les presente la
plataforma en el teléfono.” (EC5)
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“[…] ‘Te tendría que hacer doble multa, pero te voy a hacer solamente una multa’, me
dice. ‘Te voy a hacer la multa de… por el de carril bici, voy a olvidarme que te he visto
hablando por el móvil’, me dice.” (EC3)
Diverses persones entrevistades expliquen que una part considerable dels repartidors i
repartidores treballen de manera irregular. ED3 considera que són realment els repartidors
i repartidores sense papers els que sostenen aquests tipus de plataformes:
“Se les cae el negocio porque realmente el que levanta esa empresa, la mano de obra que
levanta la empresa es personas sin papel.” (ED3)
D’altra banda, s’ha indagat a les entrevistes si aquesta feina podia afectar de manera
diferent les repartidores pel simple fet de ser dones. La majoria de persones entrevistades
expressen que, des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19, ha pujat considerablement
el nombre de repartidores. Així ho confirmen, per exemple, EP2 i ED2:
“Contundentemente. Pero, o sea, yo creo que de la pandemia para acá. Del resto, éramos
contadas las que se veían en reparto.” (EP2)
“Pero hay mucha chica trabajando en esto… ahora mismo… ahora mismo, después de
esto, de esta situación, he visto muchas, muchas chicas en bicicleta.” (ED2)
Un altre entrevistat, en aquest cas EC1, opina que les dones pateixen igual que els homes
les condicions laborals d’aquesta feina, però apunta també que certes situacions, com
repartir de nit, sí que podrien implicar més risc per a les dones:
“[…] yo creo que podría ser más peligroso un pedido entregado a la noche o cosas así,
por el tema de la inseguridad que hay con respecto a mujeres, lo que es el machismo
como dicen acá…” (EC1)
Es denuncia que hi ha repartidores que han rebut propostes sexuals i coaccions amb les
puntuacions per part dels clients. La majoria de repartidors homes admeten que han sentit
rumors sobre propostes sexuals. Ja hem vist abans com EC3 explicava que havia escoltat
que una repartidora de Glovo s’havia trobat amb un client que la va rebre despullat.
També EC7 confirma que aquestes propostes sexuals per part dels clients són un fet. En
aquest darrer cas, la repartidora explica una mala experiència que va tenir quan va anar a
entregar un paquet i, després de lliurar-lo, el client li va enviar un missatge i, en no
contestar-lo, el client la va puntuar malament i va dir que no li havia entregat res. Això va
suposar a la repartidora una baixada de puntuació i el compte bloquejat durant setantadues hores.
Tot i que no es pot afirmar que sigui la norma, segons allò denunciat a les entrevistes, les
dones pateixen més riscos que els homes. És el cas d’intents de robatori i, sobretot, d’una
major situació de vulnerabilitat pel fet de ser dones:
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“[…] no diría problemática hasta el momento. Bueno, pues, lo único es a veces como
sentirse más vulnerable quizá ¿cierto?, porque tú eres mujer y sabes perfectamente que,
si estás en una zona que pues no es riders, no es trabajadores, pero estás en una zona un
poco peligrosa, un poco… sola, como que si te pasa algo, como que no vas a poder hacer
mucho porque eres mujer obviamente pues, yo no me puedo defender a cierto modo como
lo hace un hombre ¿cierto? Y… me sucedió una vez que casi se llevaron mi bici ¿cierto?,
una persona borracha…” (ED4)
Així mateix, un repartidor afirma que, en diferents ocasions, ha vist faltes de respecte de
companys envers les seves companyes:
“[…] es una cierta parte de irrespeto que hay entre los mismos compañeros; no con todos,
pero yo he podido ver algunas faltas de respeto…” (EC5)
Aquests comportaments masclistes es poden veure facilitats pel fet que el client, quan fa
una comanda, sap si l’hi portarà un repartidor o una repartidora, perquè veu el seu nom i
una foto. No obstant això, un repartidor expressa que també els homes pateixen, de
vegades, insinuacions sexuals:
“Ah… el caso de los hombres que, cuando llegas y entregas un pedido te, qué sé yo, que
te salen casi desnudos o X, pero a los hombres también les pasa… Porque la persona,
cuando hace el pedido, sabe que es una chica o un chico… Sí, claro. Le sale tu foto, le
sale tu nombre…” (EC8)
Com ja s’ha esmentat, el perfil del repartidor o repartidora condiciona diferents aspectes
de les condicions laborals. Per exemple, sabem que no tots el repartidors tenen compte
propi, primerament perquè per obrir un compte a Deliveroo, Uber Eats o Glovo et
demanen un DNI o un NIE. En cas de no tenir la nacionalitat o el permís de residència,
l’únic que pot fer el treballador o treballadora és llogar un compte d’algú altre, un fet que
passa molt sovint. Els qui lloguen comptes són persones que no han pogut regularitzar la
seva situació i necessiten treballar per tal de sobreviure. Es coneixen casos en què el
propietari o propietària del compte ha intentat estafar o bé no pagar el llogater o llogatera,
que no té cap documentació que pugui acreditar que estava treballant per a aquell compte.
En conseqüència, aquest perfil de repartidors i repartidores està en una situació de gran
vulnerabilitat.
“No lo conozco específicamente, pero escuché muchos casos de gente que hace eso. Si
no le paga lo que le dice, le saca la cuenta o lo puede… lo demanda, lo denuncia, juegan
con la necesidad de la gente… No se denuncia.” (EC1)
“Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente, sobre todo compañeros de Glovo que he visto que en
estos grupos se pasa información, se alquilan cuenta, y mucha gente empieza a trabajar el
mismo día, les pasan información para que tengan acceso y empiezan a facturar, a
facturar, a hacer sus pedidos y, al momento del pago, el dueño de la cuenta desaparece.”
(EC6)
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A les persones que estan en aquesta situació se’ls ha preguntat què farien en cas que el
propietari o propietària no els volgués pagar. EP2 diu el següent:
“No sé. Yo asumo que trataría de buscar la manera de poner una denuncia.” (EP2)
Una altra qüestió que afecta els repartidors i repartidores amb comptes llogats és què això
els suposa un cost extra i, per tant, una reducció dels ingressos per servei realitzat.
Segons confessen les persones entrevistades, el propietari o propietària els cobra entre el
30 % i el 40 % dels seus ingressos:
“Estas personas que me están alquilando actualmente, sí, me cobran un porcentaje del 30
%.” (EC3)
“En este caso, a mí me cobran un 30 %, que es semanal. Entonces, ya, bueno, de ahí, es
lo que me viene quedando a mí. Personas… a veces, bueno, a veces es mucho que
cobran ¿cierto?, a veces se exceden, cobran 35 %, 40 %…” (ED4)
Tot indica que hi ha una espècie de mercat negre de lloguer de comptes i que qualsevol
persona pot accedir-hi de manera fàcil. Perquè ens han indicat que hi ha propietaris de
comptes que s’obren diferents comptes per, directament, llogar-los i fer-ne negoci:
“Sí, le comentas de que uno se cayó, pero lo más que te dicen es: ‘¿Pero estás bien?,
¿puedes seguir trabajando?’, porque a él le interesa que su cuenta esté moviéndose. No
le interesa tu salud, no le importa…” (EC5)
Aquesta pràctica va arribar a ser molt comuna i hi va haver un moment en què Uber Eats
es va dedicar a fer batudes per desemmascarar persones que tenien diversos comptes
llogats:
“Sí, sobre todo en Uber, hubo un tiempo en el cual se comentó una redada como del
‘chisme de las flotas’.” (EC4)
D’altra banda, però menys habitualment, hi ha una part dels repartidors o repartidores que
utilitzen comptes d’amics de manera gratuïta o per un preu de lloguer molt baix:
“Bueno, yo personalmente, la persona que me alquila la cuenta tengo mucho contacto. Es
un gran amigo.” (EC6)
Per tant, els repartidors i repartidores llogaters estan més exposats a riscos laborals i més
desprotegits pel que fa a cobertures de la Seguretat Social o d’altres.
Una altra variant que especifica el perfil d’aquestes persones és el mitjà de transport que
utilitzen per repartir. Ja hem vist que els més comuns són la bicicleta i la moto. Qui
reparteix amb moto tendeix a ser generalment una persona amb papers. Qui no té la seva
situació regularitzada generalment treballa amb bicicleta perquè, com ja s’ha dit abans, no
disposa de carnet de conduir. Segons les persones entrevistades, cada mitjà de transport
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té els seus pros i els seus contres. Per exemple, en el cas de la moto, es poden guanyar
més diners perquè les comandes es paguen més bé, ja que els recorreguts són més
llargs:
“Pagan más, pagan más, sí, sí, sí. Los valores son mejores para moto.” (EP1)
“Sí, muchísima. Muchísima, por todas las distancias, porque… en bici, bueno, es que…
Son pocas veces que he trabajado en bici. Pero en bici te mandan los pedidos 5
kilómetros, en moto te mandan 10 kilómetros, 8 kilómetros ¿no?, te quiero decir.” (EC7)
Així mateix, els que utilitzen moto manifesten que usen aquest mitjà de transport perquè
suposa una major comoditat en comparació amb la bici, tot i que també suposi més
costos:
“Pero yo prefiero moto. Yo creo que moto es más confortable. Porque la bici te duele
mucho la postura de estar ahí diez horas todos los días.” (EC2)
“Sí, para trabajar en ese sentido ¿no? Puede decir que sea más cómodo, en algunas
cosas, pero en otras cosas es más… porque hay más gastos.” (ED2)
En el cas de la bicicleta, és un mitjà de transport que suposa pocs costos i és molt fàcil
d’aconseguir. A més, la bicicleta permet fer segons quins recorreguts de manera més
ràpida, com podrien ser recorreguts per carrers de vianants del centre urbà. En tot cas, és
evident que físicament és més feixuc repartir amb bici que amb moto:
“Pero en el centro, que tiene las calles pequeñas, en bici va muchísimo mejor.” (EC2)
“Con bicicleta tienes la posibilidad de que te puedes bajar de la bicicleta, caminar por la
acera, entregar el pedido, entrar la bicicleta… Pero te cansa muchísimo más.” (EC7)
Segons EC5, tant repartir amb moto com amb bicicleta suposa un gran risc. Tot i així, per
a ell, utilitzar la bicicleta té més riscos que la moto:
“Todo, todo es un riesgo, pero si tú tomas en cuenta la bicicleta es el vehículo más
peligroso del mundo.” (EC5)
Un altre desavantatge de la bicicleta és que no es pot dur tant de pes a la motxilla com a
la moto:
“Es decir, una bici… bueno, un chico en bici no te puede cargar más de 8 kilos a los
hombros en una bicicleta. Y más cuando le toca subir. La moto sí tiene la ventaja que la
metes en la caja y te sube sin problema.” (ED6)
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4. DEMANDES I PROPOSTES

Fins ara hem vist quina és la situació en què es troben les persones que treballen com a
repartidores per a plataformes digitals. En aquest capítol recollirem les necessitats, les
demandes i les propostes de millora de la situació que ens han manifestat en el curs de
les entrevistes.
Una de les demandes principals és la d’incrementar la remuneració per la feina que fan. Hi
ha una queixa repetida, que és que les plataformes els paguen poc per cada servei,
especialment en el cas d’Uber Eats i Glovo, que, com ja hem vist, segons diverses
persones entrevistades, han estat abaixant tarifes en els últims mesos. Una reducció de
tarifes que es produeix en un context en què aquesta plataforma ha estat incorporant
repartidors i repartidores de manera massiva durant la pandèmia, aprofitant la crisi
d’ocupació generada per la crisi.
En aquest àmbit de la retribució apareixen algunes queixes i propostes específiques. És el
cas del plus de pluja, perquè queda a criteri de la plataforma valorar si s’han donat les
condicions de pluja per pagar-lo o no, i, tot i així, de vegades no el paga, malgrat que el
repartidor o repartidora hagi treballat sota la pluja. Curiosament, davant d’aquesta crítica hi
ha qui considera que tots els serveis s’haurien de pagar igual, independentment de les
condicions ambientals.
Hi ha qui proposa cobrar un preu fix per cada hora en què la repartidora o repartidor està
connectat a la plataforma esperant rebre comandes, independentment que en rebi o no, i
cobrar després un tant afegit per comanda. També hi ha qui reclama cobrar un plus de risc
per treballar durant la pandèmia.
Finalment, en aquesta àrea de propostes en relació amb els ingressos, convé destacar la
detecció d’una certa divergència en el cas de les propines. Els clients i clientes poden
pagar propines pel bon servei a la persona repartidora, però Glovo i Uber Eats han donat
la possibilitat que aquesta es pagui en la mateixa factura del servei. Davant d’això ens
trobem amb dues posicions contraposades i que podrien respondre a situacions diferents
de la persona treballadora. ED6 proposa que les propines s’incorporin a la factura, però
amb un percentatge fix, que seria de pagament obligatori i que s’afegiria després a la
retribució del repartidor o repartidora en el seu pagament setmanal. En canvi, per a ED3
les propines s’haurien de pagar a voluntat i en mà (efectiu) perquè així no tributin. Cal tenir
en compte que ED6 té permís de residència i treball, està donat d’alta com a autònom i
treballa amb compte propi, mentre que ED3 no té permís de residència i treballa amb un
compte llogat, i, per tant, no rep el pagament directament de la plataforma. Hem volgut
recollir aquí els dos relats:
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“A nosotros nos gustaría que, mira, si en Estados Unidos el 10 % de la comanda es
propina. Imagínate ese pedido de 400 euros, ¡40 eran para mí!, y no me dieron un duro.
Pues eso es como un incentivo. Hacer que… que mira, que un porcentaje, no importa que
fuera el 3 %, el 2 %, que fuera propina.” (ED6)
“[…] a todos nosotros nos gusta que nos den las propinas en efectivo, la propina en
efectivo, buenísimo, porque la tengo yo aquí, y ya me la gasto yo. Pero ¿qué pasa? Que
me parece que eso es una trampa total… Pero en la factura te van a venir esos 2 euros de
más y eso quiere decir que son más impuestos, IRPF, bueno, pero entonces yo no estoy
viendo… la propina en efectivo no grava ¿sabes?, no paga impuestos. Eso está aquí, eso
no va a pagar impuestos, entonces… no. Uber lo hace. Uber lo hacía. Perdón, Uber
siempre lo ha hecho y Glovo.” (ED3)
Pel que fa als riscos per a la salut i els accidents, diverses persones entrevistades
proposen, d’una manera o altra, algun sistema de cobertura per accident. En alguns
casos, aquest sistema es proposa que cobreixi també les persones que no tenen permís
de treball i que estan treballant amb el compte llogat a una altra persona. Vet aquí un
passatge en aquest sentit:
“Que dejaran un seguro para la persona como tal ¿cierto?, la persona que está alquilando
la cuenta, y también la persona autónoma… eres libre de hacer con tu cuenta, si la
quieres alquilar, si no la quieres trabajar tú, está bien, pero esa persona también puede
recibir esos beneficios, o sea, del seguro… ¿cierto? Por si pasa algún accidente, que le
cubra algo también a esta persona.” (ED4)
També es demana rebre la roba adequada per a la pluja i la formació en seguretat relativa
a la conducció i els perills de la circulació a Barcelona.
Respecte d’aquesta necessitat de formació, que bàsicament les persones entrevistades la
centren en temes de seguretat i conducció, es pot destacar la proposta diferent d’ED3 de
formació en atenció al client i idiomes. Idea, no obstant això, acotada per ell mateix al
moment que introdueix la limitació que suposa no tenir el permís de residència a l’hora de
poder-se inscriure en un curs.
“[…] que les falta un poquito de educación y otros que, que tienen problemas con el
lenguaje, por su, por su… por el origen y de verdad que ellos llegan a un partner, o un
establecimiento y ni siquiera saben decir el número de pedido, entonces muestran el
teléfono, tú ves que de verdad que la tienen un poco difícil. Y también a veces hasta el
mismo partner se la pone difícil: ‘Pero dime el número.’ A propósito ¿sabes? Tú sabes que
es con mala intención. Ya tú dices, bueno, sabes que no, no… que acaba de llegar, se ve
que acaba de llegar… O sea, la tiene un poco difícil. Pero es que vamos a lo mismo,
somos ilegales, entonces cómo… cómo le haces una formación a alguien que está ilegal
¿sabes?” (ED3)
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En contra d’allò esperat, s’han expressat poques queixes sobre la poca o nul·la cobertura
de protecció social que tenen aquestes persones. D’una banda, ED6, autònom cotitzant,
creu necessari millorar la cobertura d’atur i jubilació dels autònoms, mentre que EC6, que
no està donat d’alta i que té un compte llogat, es refereix a la voluntat de molts dels que
estan en la seva situació de cotitzar a la Seguretat Social. Finalment, EC5, en el testimoni
que ja ha quedat recollit en el capítol 3, es queixa que si es posen malalts no cobren
perquè no poden agafar una baixa, ja que legalment no són treballadors de cap empresa.
En canvi, sí que s’han expressat força queixes i propostes en relació amb el sistema
d’obtenció de serveis, un dels grans problemes verbalitzats per la majoria de persones
entrevistades. La qüestió principal té a veure amb el model d’acumulació de punts en
funció del temps que fa que es treballa i de la disponibilitat de treballar en hores i dies
d’alta demanda, que ja hem descrit en el capítol 2. Hi ha qui creu que es premia
excessivament aquesta acumulació d’hores i de disponibilitat a treballar a la nit i en dies
de festa. EC2 creu que és una discriminació per a la gent que està començant:
“El problema mismo son las horas. Pero si tú tienes una cuenta antigua de 95 puntos,
arriba de 95, ya te van a dar como nueve horas diarias. Y eso ya está muy bien. El
problema es que no ayuda a las personas que están empezando a la plataforma.”
En canvi, ED3 opina el contrari:
“¿Qué haría yo? Bueno, evidentemente, regularizar un poco el tema de los nuevos
ingresos. Yo no digo que no se le dé oportunidad a los demás, que se lo tienen que dar,
pero a ver, los que ya tienen una antigüedad, también reconócele, retribúyele con horas.”
Aquest darrer comentari apunta una altra proposta compartida per algunes persones
entrevistades, que consisteix a reclamar que les plataformes limitin la incorporació de nous
repartidors i repartidores. Una limitació que es demana per al cas d’un nou compte, però
també per als casos, cada cop més generalitzats, de lloguer de comptes. Vet aquí el
comentari d’ED1, un repartidor que és autònom i té compte propi:
“Mejor controlar bien… Tienes su cuenta, tienes que trabajar así, hay sistema… Cuando
gente autónoma abre cuenta y dan trabajo para otra gente quién no tener dinero, hay
mucha gente ¿no? Ellos, sin papeles, gente para estar bien, pero nosotros papeles, ¿no?”
Com a solució general per a la manca d’hores, tres de les persones entrevistades
proposen establir un mínim d’hores segures a la setmana. La proposta ve de tres
persones que no tenen permís de residència i treballen amb un compte llogat. És el cas
d’EC2:
“Yo creo que estaría bien… De ser mínimo tantas horas por la semana, en plan…, el
mínimo horas por la semana, que Glovo llegase mira: ‘El mínimo para coger personas son
veinte horas a la semana’, que veinte horas no son mucho.”
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També apareix la denúncia d’allò que ja s’ha apuntat en el capítol 2 i que podríem
anomenar venda d’hores. Es denuncia una trama de venda d’hores als qui treballen per a
Glovo que consisteix en el fet que uns subjectes, sense cap identificació, ofereixen
aconseguir més hores de serveis per a la repartidora o repartidor a canvi d’un pagament
previ que gira al voltant dels 50 euros. Es considera que la plataforma coneix aquesta
situació, ho recullen dos testimonis textuals:
“[…] que ahora en Glovo hay una corrupción terrible porque se venden las horas. Se
venden las horas. Es decir, tú pagas 50 euros a la semana y a ti te asignan ocho horas
diarias… Se lo pagas a alguien que está dentro de Glovo… Sí, sí, es un intermediario…
Es por medio de alguien que es amigo de alguien que es amigo de alguien que trabaja en
Glovo.” (ED3)
“Glovo es, y los mismos chicos se quejan, es como una mafia… Ellos están… En el
teléfono buscando, buscando, buscando, buscando, no les dan nada. Y, a veces, las
únicas soluciones que tienen es pagar para que te pongan horas. Y tú ¿qué vas a pagar si
ni siquiera estás produciendo? Entonces, te buscas 50 euros, pagas 50 para que te den,
creo, cuarenta horas semanales, ejemplo… ellos saben que esas personas ponen horas,
digámoslo, pero como que se hacen los de la vista gorda y no les conviene porque,
obviamente, pues… Por ese lado están recibiendo dinero y es un dinero que ellos no…
Digámoslo, no lo hacen saber al Estado… Entonces, ellos saben lo que… Lo que son
esas personas que ponen las supuestas horas, pero no, no lo reconocen.” (ED4)
Finalment, en relació amb el sistema d’obtenció de feina, recollim dos tipus de demandes
concretes que es refereixen a aspectes del sistema que afecten molts dels repartidors i
repartidores i que tenen una certa relació, si més no en el cas d’Uber Eats. D’una banda,
ED2, treballador de Glovo, demana que no es donin serveis de moto a repartidores i
repartidors que treballen amb bicicleta, perquè els trajectes de moto són molt més llargs i
a qui treballa en bicicleta no li surt a compte. Però, en el cas de Glovo, abans d’acceptar el
servei el repartidor o repartidora sap la localització del servei, mentre que a Uber Eats això
no és possible, s’ha d’acceptar sense conèixer les característiques del servei, i un cop
acceptat no es pot rebutjar. És per això que tres persones repartidores d’Uber Eats
demanen que això sigui possible per poder decidir si s’accepta el servei o no. Així ho
expressa ED4:
“Entonces que si tú como Uber, Uber tiene un problema y es que no es como Glovo ni
Deliveroo, que tú abres la aplicación y ves para dónde va el pedido, no. Tú aceptas el
pedido y ya está, no puedes ver para dónde vas a ir a entregar… Esa plataforma pues
debería dar esa opción de mostrar eso porque muchas personas también a veces suele
ser que los chicos, ejemplo, se dan cuenta de que es muy largo el pedido, son las once de
la noche y ya estás cansado y querías solamente hacer ese último y ya como que te da
pereza, estás cansado y se lo quedan, ¿sabes?”
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Ja hem vist en els capítols anteriors que el rebuig de serveis acaba repercutint en la
quantitat de serveis que es reben i, per tant, conèixer les característiques del servei abans
d’acceptar-lo permet evitar entrar en una dinàmica de reducció de puntuació que, al cap i a
la fi, és una forma de sanció.
Aquest tema, el de les sancions, és un altre dels més comentats i per al qual es fan més
propostes. La major part d’aquestes propostes tenen a veure amb la manca d’informació
que té el repartidor o repartidora sobre els motius de la sanció i amb les dificultats, o fins i
tot la impossibilitat, de donar la seva versió del que ha passat i que aquesta sigui tinguda
en compte. La persona treballadora queda, en definitiva, en una situació d’indefensió.
Heus aquí una selecció de comentaris sobre aquest tema:
“Sin ser tu culpa, sí. Y este es un problema que, bueno, se viene viendo de hace rato y no
hay manera de cómo el rider, o sea, uno pueda protestar, pueda reclamar a la plataforma,
no…” (EC6)
“Sí, claro. Esa información tú la tienes que saber. Te la tienen que decir. Porque tú estás
con el cliente. Tú conoces, o tú estuviste con el cliente ese día o estuviste en tal
restaurante y tú tienes derecho a saber quién fue que te calificó así y tú ya sabes. Ya
tienes idea de eso. Entonces, tienes que saber quién hizo eso para uno decir ya: ‘Ah,
vamos a reclamar esto con tal restaurante, vamos a hablar.’” (ED2)
Relacionat amb aquest tema apareixen queixes sobre les dificultats de comunicació amb
la plataforma en general. Manca d’informació sobre el que està passant, complicacions per
comunicar situacions de dificultat i per demanar suport en situacions crítiques. Vet aquí un
dels comentaris més colpidors, de part d’EC5, repartidor de Deliveroo:
“[…] hay un trato inhumano de parte de los que administran la plataforma hacia nosotros,
así te lo digo. Da pena y duele… Pues, fíjate que hay algo que yo siempre he pensado,
que las empresas no son humanas, no tienen corazón ni tienen sentimientos. No las
culpo. Son entes ficticios y esa es la naturaleza de ellas… Los que las administran sí son
humanos. Son personas y deberían de ser empáticos y reconocer de que en esta larga
cadena laboral, si cabe la palabra, desde el dueño de la empresa, los mandos medios, los
administradores, los que nos rigen, hasta nosotros, que estamos al final de esta cadena,
que somos el último peón, si ellos fueran un poco empáticos y tuvieran un poquitito de
razonamiento y humanismo, dirían: ‘Hombre, estas personas andan afuera reventándose
por nosotros’, tener un pequeño reconocimiento, un poco de humanización.”
El ventall de queixes i propostes per millorar els problemes de comunicació i d’atenció a
les dificultats que es poden trobar repartidors i repartidores quan estan treballant és
realment força ampli; fins a deu de les persones entrevistades s’hi refereixen. Tot i així, hi
ha tres persones entrevistades que comenten que no tenen dificultats de comunicació i
que quan han tingut un problema els l’han resolt. Majoritàriament, les persones que
critiquen el sistema de comunicació i resolució de problemes són repartidores i repartidors
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que treballen amb el compte llogat, però també n’hi ha algun amb compte propi. De les
tres persones que els sembla bé com està funcionant això, n’hi ha dues que tenen compte
propi i una que treballa amb el compte llogat.
A banda dels problemes de comunicació i la seva relació amb les sancions o la resolució
de problemes, s’han fet algunes propostes pràctiques concretes. La més repetida és la de
facilitar l’accés als lavabos, especialment en el cas de les dones, als bars on es recull la
comanda o, fins i tot, es proposen més lavabos públics (EC1).
Una altra demanda és la de tenir algun tipus d’ajuda quan cal fer reparacions del vehicle.
També hi ha qui demana que la plataforma els doni tot el material necessari per treballar,
inclòs el vehicle. Aquesta darrera demanda es pot entendre com un reconeixement de
laboralitat, atès que el que s’està dient és que la plataforma ha de posar els mitjans de
producció com qualsevol empresa amb persones assalariades:
“Como trabajadores, necesitaríamos las herramientas de trabajo, pues, porque nadie te da
nada, ¿verdad? Lo normal en una empresa es que, si tú trabajas en bicicleta, te den ellos
la bicicleta; si tú trabajas en moto, pues la empresa tendría que darte la moto. Hay
empresas que… Bueno, la empresa privada muchas veces te dice: ‘Mire, le vamos a dar
una moto y me la comienza poco a poco hasta que sea suya’, pero te da una herramienta,
guantes, casco —que sería lo básico para tu protección personal—; también un chaleco
antireflejante; en época de invierno, de darte capa, ¿verdad?, o una chumpa [?] en la
época de frío. Pero en esto nadie te da nada y es una necesidad que todos tenemos.”
(EC5)
Aquest mateix repartidor creu que la plataforma hauria d’incorporar alguna forma de
control per tal d’evitar que s’utilitzessin els seus repartidors i repartidores per repartir
drogues, sense que ells mateixos ho sàpiguen, tal com ja està passant.
“Y las plataformas que también permiten porque ellos no deberían de permitir… Bueno,
ellos no te controlan, pues pueden sentir la sensibilidad cuando un pedido es sensible, si
cabe la palabra, de particular a particular, ¿no? Ellos saben de que ese cliente no es usual
de que te pida. No sé, algo tendrán ellos que controlar. Pues saben que es una zona de
tráfico de drogas. Si te mandan a recoger un paquete ahí, ellos deberían de entender y de
saber, de que están dejándote desprotegido.” (E5)

Com aconseguir-ho?
S’han plantejat, a les persones entrevistades, diverses maneres, mecanismes i estratègies
per aconseguir que es compleixin les demandes o les propostes que elles mateixes han
suggerit. Hem proposat demanar-ho a la plataforma directament de manera individual;
iniciatives legislatives per part dels governs; organitzar-se col·lectivament per lluitar per les
seves reivindicacions, i, finalment, hem fet una proposta concreta sobre la utilitat que pot
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tenir un espai de trobada per resoldre alguns problemes pràctics que, al mateix temps,
serveixi per compartir experiències i per crear algun tipus de relació entre repartidors i
repartidores.
Molt poques de les persones entrevistades plantegen la possibilitat de dirigir les seves
demandes de manera individual a l’empresa, atès que, per la seva pròpia experiència,
consideren que les plataformes no fan cap cas de les necessitats dels repartidors i
repartidores. Hi ha una persona que ha plantejat la possibilitat de fer sol·licituds individuals
a la plataforma sobre un tema concret, però sempre que ho faci un nombre important de
repartidors i repartidores. Sembla difícil tirar endavant una proposta d’aquest tipus si no és
fruit d’alguna forma d’organització col·lectiva, encara que sigui puntual. Creiem que,
d’alguna manera, aquesta iniciativa seria, en cas de produir-se, un embrió d’organització.
Potser l’únic comentari que aposta per una reclamació directa individual és el que fa EP2:
“Pero creo que quienes tienen cuenta, pues tratar de crear un mecanismo de sugerencia y
reclamo donde tú puedas saber que este reclamo le va a llegar a las personas indicadas
—no sé, un director general o un…— y que esta persona te evalúe todo esto y hagan una
mesa de trabajo y digan: ‘Mira, OK, estos son los reclamos que tenemos, ¿cómo podemos
hacer para solucionarlo?’”
Sembla clar que primer caldrà convèncer la plataforma que introdueixi aquest sistema, es
comprometi a fer-lo servir i justifiqui els criteris pels quals prendrà les decisions. Sembla,
doncs, una proposta difícilment realitzable si no està precedida d’un procés de mobilització
i discussió entre repartidors i repartidores que produeixi una proposta suficientment
representativa, i d’una negociació posterior amb l’empresa. És a dir, no és una solució
individual.
La intervenció governamental o política per regular el sector és una possibilitat poc
mencionada. O bé no es té gaire confiança en el que es pugui fer o, fins i tot, en algun cas
que comentarem més endavant, quan parlem de com es perceben, s’hi està en contra si
les iniciatives legals comporten obligar a laboralitzar l’activitat. Sí que hi ha una proposta,
en alguns casos més explícita i en d’altres més implícita, en relació amb la necessitat de
canviar la normativa d’immigració. Tenint en compte que més de la meitat de les persones
entrevistades no tenen permís de residència i treball, apareix com un factor determinant.
Vet aquí dos exemples de referència en relació amb la llei d’estrangeria:
“Es que hay una ley, ¿sabes?, que no te permite trabajar. ¿Sabes? Entonces ¿cómo
quieres que cambie esa ley? Y ahí quien dice a unas instancias superiores, más allá de,
de, de regulación de, del… de los riders como tal, no… Ya no ni siquiera los riders. Hay
unas personas que están sin papeles que hay que buscar una manera, un mecanismo
legal, que… La política migratoria y la ley de trabajo que busquen un mecanismo para que
permitan trabajar…” (ED3)
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“Sí, sí, sí. La Ley de Extranjería realmente debe movilizarse. Realmente debe movilizarse
porque es que, por decirlo: una persona trabaja de manera irregular es trabajo y aporta. Y,
si hay un trabajo, es porque hay una necesidad… Y muchas de las personas inmigrantes
responden a esa necesidad. Entonces, ¿por qué vamos a vetar a esa persona cuando la
necesidad existe?” (ED5)
La proposta més comentada és la d’organitzar repartidores i repartidors per aconseguir
aquests objectius col·lectius. Una gran majoria de les persones entrevistades entenen que
aquesta és una necessitat en la qual cal treballar. Una altra cosa és què entén cadascú
per organitzar-se i fins on creu que cal arribar i en quina direcció.
Per exemple, hi ha qui limita el tipus d’acció que cal fer a enviar correus electrònics i
considera negatives accions més de carrer, que provoquin problemes a tercers o a ells
mateixos, com per exemple, talls de circulació. Es valora l’organització com una manera
de fer circular informació i compartir experiències que després puguin ser utilitzades
davant de les plataformes. Hi ha qui limita més la forma d’organització a petits grups per
por de tenir dificultats d’enteniment en formes organitzatives més àmplies.
Un parell de persones plantegen la necessitat de parlar amb els sindicats i d’organitzar
campanyes de mobilització i denúncies (EC1 i EC8); es tracta de dues persones sense
permís de residència i treball i que treballen amb compte llogat. I EC6 considera que la
millor manera d’organitzar-se és mitjançant organitzacions específiques de repartidors i
repartidores (riders).
Davant d’això, també hi ha comentaris negatius sobre la possibilitat d’organitzar-se, alguns
dels quals són de persones que sí que voldrien alguna forma d’organització, però que
consideren que, per diverses raons, això no és possible. S’esgrimeixen dos tipus de raons
que impossibiliten o, si més no, dificulten molt la possibilitat d’organització dels repartidors
i repartidores. Una de les més esgrimides és la por.
Por perquè no tenen permís de residència, tal com explica EC2:
“Yo creo que los trabajadores no… —además las personas que están ilegal tienen mucho
miedo de si expulsan— mucho miedo de que las personas sepan que ellas estás
trabajando ilegal y muchas veces rechazan ayuda. Como el taller mismo del curso que yo
hice. Tenía muchos brasileños que querían hacer, mis amigos, pero tenían miedo de los
datos. Porque aún todavía muchas personas creen que si la poli la pilla y ve que está
ilegal le puede enviar para el Brasil, para el país de origen en el mismo mes. Entonces, las
personas no quieren que se [ININT.] Yo creo que no, no se reúnen. Yo no veo los
repartidores como una clase que sea muy unida, ¿sabes?, muy junta. Las personas
quieren cambio, pero no se unen para hacerlo, ¿sabes?”
Por perquè la necessitat d’obtenir recursos passa per damunt de qualsevol consideració,
tal com apunta EC3:
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“Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que le gana la necesidad de cada día. Y
al ganarle la necesidad, trabajan así le paguen 1 euro por el pedido, te lo hacen.”
L’altra raó és que els repartidors i repartidores estan dividits per col·lectius nacionals
d’origen, o també segons el vehicle que utilitzen per treballar, moto o bicicleta. Vet aquí
dos comentaris que ho il·lustren:
“No sé, pero los repartidores son… Un ejemplo: en la universidad ahí se quedan muchos,
¿no? Pero normalmente se queda un grupo de cinco repartidores de Brasil, otros cinco de
Venezuela, otros de Pakistán, y entre ellos no nos hablamos, ¿sabes? Entonces, no hay
una unión. Y yo creo que esto es una lucha muy muy grande, ¿sabes?” (EC2)
“Te lo digo, muchas veces, entre nosotros mismos, los riders, llegan ufanándose los de las
motos y nos dicen: ‘¿Cuánto has hecho?’; ‘Fíjate que 20 euros’; ‘Yo ya hice 60; voy a
hacer 10 más y llego a la meta y me voy a ir a casa.’ Hombre, entre los mismos riders hay
división entre las motos y las bicicletas; entonces, ¿cómo esperamos que la demás gente
nos tenga un poco de atención o compasión cuando entre nosotros mismos somos
inmisericordes?” (EC5)
Finalment, la proposta concreta sobre la utilitat que pot tenir un espai de trobada per
resoldre alguns problemes pràctics que, al mateix temps, serveixi per compartir
experiències i crear algun tipus de relació entre repartidors i repartidores ha estat poc
recollida. Dels casos en què s’ha comentat, tenim el d’EC4, que l’entén únicament com un
lloc on resoldre problemes pràctics, com reparacions i serveis (lavabo, menjador…) i a
càrrec de l’empresa; i els casos d’ED5 i ED6, en què s’entén com un espai per posar
coses en comú i fer propostes, però amb una certa desconfiança amb un tipus
d’organització prèvia. Així ho expressa ED6:
“Siempre y cuando lo que propongamos y acordemos nos escuchen y puedan hacer
algunas cosas, sí sería de mucha utilidad.”
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5. AUTOPERCEPCIÓ I PERSPECTIVES DE
FUTUR

La majoria de les persones entrevistades no es consideren autònomes, sinó treballadores i
treballadors d’una empresa que no els reconeix aquesta relació laboral. Això no obstant, hi
ha un grup que sí que es considera treballador o treballadora autònom i, fins i tot, es
reivindica com a tal.
Dins del primer grup, s’hi inclouen aquells que manifesten una consciència de laboralitat a
l’hora de definir la seva relació amb la plataforma. Des d’aquest punt de vista es posa en
dubte la relació d’autonomia i, d’una manera o altra, es descriu la relació amb la
plataforma com la d’un fals autònom. Així ho expliquen EC6 i ED3:
“[…] bueno, se supone que nosotros somos autónomos, pero, bueno, en verdad somos
falsos autónomos porque, en esta plataforma, se dice que trabajamos cuando queremos,
como queremos, recibimos el trabajo que nosotros queremos, pero no es así, pues no…
En verdad, las plataformas nos controlan, trabajamos a su manera, a su forma, y somos
unos asalariados, pero con el nombre de autónomos.” (EC6)
“Es como un falso autónomo pues, porque tampoco es que tú te regulas… Tú trabajas
cuando tú quieras, sí que trabajas cuando tú quieras, pero ellos también te obligan… Mira,
son las horas que tienes que trabajar. A ver, tú decides si las coges o no… Ah, está bien,
a ver, uno tiene el derecho de… Uno tiene la libertad de cogerla o no, pero es que tú
sabes que la tienes que coger, si no, no vas a… No vas a generar ingresos.” (ED3)
En l’altre grup hi ha aquells repartidors i repartidores que es consideren treballadors i
treballadores autònoms, que reivindiquen aquesta situació i, fins i tot, es mostren en contra
que s’obligui legalment les plataformes a formalitzar una relació laboral amb els seus
repartidors i repartidores. Ho mostra aquest comentari d’ED6:
“Yo me siento a gusto. Pues, como te digo, a mí me gusta este trabajo. Quisiera seguir
trabajando más tiempo en esto. Pero tengo mucha incertidumbre con lo que… Con las
decisiones que tome el Gobierno con respecto al modelo de los autónomos, ¿no? Porque,
si se les dice: ‘¡Ah, no! es que somos falsos [?] autónomos y les toca contratarnos’, ya
sabemos a que los que nos vamos a atener [?] con lo cual los ingresos se nos van a bajar
muchísimo, muchísimo y muchísimo.”
El tema de la davallada d’ingressos en cas que tinguessin un contracte laboral és un dels
motius pels quals no es veu clara la contractació laboral, tal com comenta EP2:
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“Porque pienso que también el tema de… O sea, que sea… De que pase a ser como
[ININT.] Ser asalariado… Pues pienso que también hay que ver sus pros y sus contras
porque, a ver, un autónomo en principio no gana tal vez lo mínimo. Entonces, claro, no
puedes pasar de ganar, por ejemplo, 2.000 euros a que pases a ser asalariado y ganes
900 o 1.200.”
Apareix també un comentari que mostra la poca o errònia informació de la qual disposen
algunes d’aquestes persones treballadores en relació amb la legislació que se’ls aplica, en
aquest cas la llei d’estrangeria:
“Las autoridades han decretado esta norma, como que las empresas van a querer, o que
las van a obligar a que nos empleen como tales. Entonces nosotros, los que alquilamos
cuentas, yo entiendo que vamos para fuera. No hay una oportunidad laboral para
nosotros. Automáticamente, quedamos fuera porque el que tendría oportunidad de ser
empleado de esa empresa es el dueño de la cuenta y no yo, ¿verdad? Ahí que, por mucho
[ININT.] Yo lo veo sombrío, ¿verdad?” (ED5)
Aquest comentari correspon a una persona que no té permís de residència ni de treball,
motiu pel qual es veu obligat a treballar amb un compte llogat. Però la realitat és que una
oferta formal de treball és un dels camins per aconseguir el permís de treball i el permís de
residència.
Preguntades les persones entrevistades per com es plantegen el seu futur laboral, només
dues diuen que es troben còmodes amb la situació actual i que, en tot cas, el que volen és
mantenir o augmentar el nivell d’activitat i d’ingressos. Es tracta de dues persones (ED1 i
ED6) que tenen permís de residència i treball, estan donades d’alta com a autònomes i
treballen amb compte propi.
La resta, majoritàriament, es planteja el treball de repartiment com una fase momentània
que vol superar aconseguint una altre tipus de feina a mitjà o a llarg termini. L’expectativa
d’una feina diferent pot estar orientada a l’estabilitat laboral, a uns ingressos superiors o,
en algun cas, s’orienta cap a un objectiu de carrera professional en allò que s’està
estudiant. La majoria condiciona aquestes expectatives al fet d’aconseguir els permisos de
residència i treball perquè es tracta de persones en situació irregular. Però també n’hi ha
que, tot i tenir la seva situació regularitzada, estan a l’expectativa d’una millora de la
situació econòmica i de les oportunitats de treball. Vet aquí alguns d’aquests comentaris:
“No, no, no. Siento que es un buen… Un buen pasar por el momento. Es una buena salida
laboral por el momento, para ir pensando un proyecto más a futuro. Es lo que pienso yo.
Hay gente que puede decir de trabajar toda su vida de esto. Yo no. Pero por el momento,
te ayuda.” (EC1)
“Entonces me gusta trabajar en área de deportes. La idea que tengo es, cuando conseguir
la documentación, volver a estudiar y entrar… Intentar trabajar en esta área,
normalmente.” (EP1)
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“Pues a un trabajo que me paguen por, no sé, mis cuarenta horas o unas veinte horas
pues lo que… ¡El salario mínimo!” (EC4)
[Entrevistadora] “Si tuvieras papeles, ¿seguirías trabajando?”
[Entrevistat] “No, no, no. Yo supongo que no. Iba para otra cosa que me pague más fijo, lo
que sea. Porque tienes días que puedo hacer 100, otro día que voy a hacer 50, 40. No es
un dinero que tú puedes contar, que va a estar ahí todos los meses…” (EC2)
N’hi ha, però, que es plantegen continuar treballant per a les plataformes. Això sí, millorant
les seves condicions quan obtinguin els permisos de residència i treball, o com a
complement d’una altra feina. D’aquests, alguns i algunes s’ho plantegen com un pas
intermedi entre la seva situació actual i l’objectiu a més llarg termini de treballar en un altre
sector o tipus de feina. L’objectiu de millora és tenir compte propi i treballar amb més drets
(alta d’autònoms) o bé treballar amb moto després d’aconseguir no només el permís de
residència i de treball, sinó també el carnet de moto. Així s’expressen els comentaris
següents:
“[…] yo preferiría por supuesto un contrato, ¿no? Sin duda. Sin embargo, de verdad que
no te lo voy a negar, eh… Estas plataformas es una buena acción, digamos, si tienes
tiempo, si tu contrato de trabajo te permite ponerte a trabajar en las noches, de verdad que
no es una mala opción. De verdad que… Es más, yo, en un futuro, si tuviese, o sea,
cuando tenga mi contrato de trabajo, Dios mediante, y pueda trabajar… Mira, sí que lo
pudiera hacer, los fines de semana. No estaría mal.” (ED3)
“Pues, si tuviera la oportunidad como te dije, yo me iría a otro lugar que no sea
plataforma.”
[Entrevistadora] “Y te irías a otro lugar.”
[Entrevistat] “Sí.”
[Entrevistadora] “Pero, de seguir repartiendo, ¿seguirías repartiendo en bicicleta o
repartirías en moto?”
[Entrevistat] “Bueno, si yo tuviera mis documentos, yo valido mi licencia y trabajo con
moto, que es mejor pagada y te caen mejor pedidos.” (EC5)
Per acabar, s’ha preguntat a les persones entrevistades sobre la seva disponibilitat
personal per organitzar-se i ser activa en tasques reivindicatives. Vuit de les persones
entrevistades es mostren disposades a implicar-s’hi, principalment unint-se a altres
repartidors o repartidores i organitzant-se. Alguna persona, fins i tot, es mostra disposada
a fer accions reivindicatives. Només una fa referència a adreçar-se a algun sindicat. Dos
entrevistats es remeten a les associacions de riders proautònoms, aquelles associacions
que defensen que els repartidors i repartidores de plataforma no tenen una relació laboral,
sinó mercantil, amb les plataformes. Aquests són alguns dels comentaris:

49

“El ideal fuera que nosotros fuéramos unidos, nos organizáramos, reconociéramos de que
la unión es la que hace la fuerza. Sabes que lastimosamente a nosotros nos enseñaron
desde pequeños a dividirnos entre blancos y negros, entre americanos y europeos, entre
hombres y mujeres, entre adultos y jóvenes…” (EC5)
“Ir a hablar con los sindicatos, por ejemplo, ir a hablar con los sindicatos; juntarse todos y
mandar mails masivos. Juntarse, no sé, 30, 40 repartidores y mandar todos mails masivos
explicando la situación que hay, si la pueden regularizar. Recién ahí, cuando vean las
empresas esas que la gente se está moviendo por una causa común. Ahí recién pondrían,
porque llame uno, que llamen dos, que llamen tres, que llamen cuatro, no les mueven un
pelo como se dice.” (EC1)
“Sí, ahora mismo estoy con la Asociación Autónoma de Riders… Y, bueno, ellos, por
medio de esta asociación, pues ha sido una magnífica idea. Como asociación ya nos
escuchan más las plataformas y eso. Básicamente, pues luchamos por nuestro modelo de
autónomo, que se mejoren las condiciones. ¿Y qué…?, ¿y qué pedimos? Que, pues,
mejor retribución, y más faena, básicamente.” (ED6)
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6. CONCLUSIONS

De les entrevistes realitzades es desprèn que el treball de repartidor o repartidora per a
plataformes digitals suposa una alta dedicació en temps per a un resultat econòmic escàs
per a la majoria de les persones que exerceixen aquesta feina, especialment aquelles que
treballen amb el compte llogat a una altra persona i que ho fan amb bicicleta. Aquesta
situació està empitjorant, atès que les tarifes que paguen les empreses s’han anat reduint
en els darrers temps, especialment en el cas de Glovo. El pitjor, des del punt de vista de la
retribució per hora treballada, és que el temps que hi dedica la persona no es tradueix
necessàriament en ingressos, ja que cobren per comanda entregada i la persona ha
d’estar disponible cercant comandes fins que n’aconsegueix una.
Les seves condicions de treball incorporen un alt nivell de riscos per a la salut. Les
persones treballadores d’aquesta activitat estan exposades constantment al perill
d’accidents de trànsit, els quals suposen un alt risc personal, atès que el vehicle que
utilitzen (bicicleta o moto i algun patinet) deixa el cos molt desprotegit. També,
especialment en el cas de la bicicleta, estan exposades a lesions provocades per la
mateixa activitat. I, sobretot, el que es desprèn de les entrevistes és una situació d’estrès
constant. Aquest estrès està provocat per una combinació de factors de pressió que
recauen sobre la persona i que podem resumir de la manera següent:
— El neguit d’aconseguir serveis.
— La pressió per part de la plataforma, que imposa obligacions de temps i d’activitat.
— La pressió de ser ben puntuat pel client o clienta o, si més no, no tenir males
puntuacions, que farien reduir la possibilitat d’obtenir serveis i, per tant, ingressos.
— A tot això cal afegir, segons el relat majoritari, un suport baix o nul en cas
d’incidència en general i, en el cas de qui té un compte llogat, la pressió afegida
de la persona propietària del compte.
Aquests factors de pressió són el producte d’un model de negoci que busca combinar el
control màxim sobre l’activitat amb la mínima responsabilitat per part de la plataforma
sobre qui porta a terme aquesta activitat. Un sistema de control que, a partir de la
informació de les persones entrevistades i independentment de la valoració que en puguin
fer els mateixos protagonistes, deixa un marge d’autonomia escàs o gairebé nul a
repartidors i repartidores, amb algunes diferències segons la plataforma. Aquest sistema
de control es reflecteix en:
— Obligacions en la manera de treballar.
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— Els temps d’entrega.
— Un material que identifica el repartidor o repartidora amb la plataforma.
— Un seguiment telemàtic en línia de l’activitat de la persona treballadora.
— I, sobretot, un sistema de treball i de gestió que genera una dependència total de
la persona repartidora respecte de les decisions i protocols de l’empresa, que
sembla més alt en el cas de Glovo, ja que no permet d’obtenir serveis quan la
repartidora o repartidor vol, sinó quan la plataforma decideix.
Hem trobat molts exemples de limitació d’autonomia:
— La necessitat de “caçar hores”, que fins i tot provoca o, si més no, facilita el
fenomen de la xarxa de venda d’hores.
— El sistema de punts, que pressiona perquè es treballi a les hores i els dies d’alta
demanda.
— Les limitacions per rebutjar demandes, per molt justificat que estigui aquest
rebuig.
— Unes tarifes no negociables, que es redueixen unilateralment quan l’empresa ho
decideix.
Tot plegat són mecanismes que mostren una dependència total de la persona treballadora
respecte de l’empresa de plataforma, atès que redueixen a la mínima expressió la
capacitat de decisió del repartidor o repartidora.
A l’altra banda del binomi tenim exemples de desvinculació i no assumpció de
responsabilitats per part de les empreses de plataforma, que, no obstant això, i segons el
relat de les persones entrevistades, varia segons la plataforma:
— La manca de formació específica.
— El poc suport material a la persona que reparteix i que es concreta en les queixes
per manca de material de treball adient.
— Les dificultats de comunicació amb la plataforma, el poc suport que denuncien una
bona part dels entrevistats i entrevistades en cas d’incidència i la impossibilitat de
ser escoltats en cas de males puntuacions per part de la clientela.
— L’escassa cobertura en cas d’accident o malaltia.
D’altra banda, les conseqüències d’aquest model sobre les persones repartidores presenta
diferències segons el perfil. I aquí hem de destacar un factor determinant que, a més, pel
seu pes creixent, s’està convertint en una peça clau del funcionament del negoci de les
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plataformes de repartiment. Ens referim a les persones que estan treballant com a
repartidores i que no tenen permís de treball, o bé perquè tenen un permís de residència
sense treball o bé perquè estan en una situació irregular total. El sistema de lloguer de
comptes oficials de les diverses plataformes és una de les poques maneres amb què
aquestes persones poden guanyar-se la vida. La seva situació com a repartidors i
repartidores és, però, més precària que la de les persones que tenen permís de treball i
poden donar-se d’alta a la Seguretat Social com a persones treballadores autònomes.
D’entrada, la majoria pot patir una doble explotació, la de la plataforma i la del propietari o
propietària del compte, depenent de les condicions d’aquest lloguer. A banda d’això, com
que no “existeixen” legalment, tenen més dificultats objectives per accedir a fer formació,
per tenir algun tipus de cobertura d’accidents (no són els titulars), per fer arribar queixes o
demandes a la plataforma, o a l’hora de decidir treballar amb moto en comptes de fer-ho
amb bicicleta, perquè no poden tenir un carnet de conduir vàlid a Espanya. Com en altres
casos, les restriccions de la política migratòria a Espanya provoquen un increment de la
precarietat d’aquestes persones.
També trobem diferències segons el vehicle utilitzat: bicicleta o moto. La utilització de la
moto possibilita obtenir més ingressos pel mateix temps de dedicació i el treball és menys
dur perquè la motxilla no la carrega la persona. Com que no cal gaire esforç físic, això
permet fer distàncies més llargues, per les quals es paga més, i pujar carrers costeruts
sense dificultat. Per a aquesta darrera dificultat hi ha l’alternativa parcial de la bicicleta
elèctrica.
Sí que sembla, a la llum de les entrevistes, que les dones tenen o poden tenir dificultats
afegides. S’han relatat casos d’assetjament sexual i d’inseguretat (robatoris) que els fan
limitar la seva activitat a segons quines hores i zones urbanes. També són les dones les
que es veuen més afectades per les dificultats per disposar de lavabos i conciliar la vida
familiar amb el treball de repartiment. A més, segons el que comenten les persones
treballadores, l’organització de la feina i el funcionament de la plataforma fan que les
dones estiguin exposades a situacions de risc, per exemple que la persona que fa la
comanda sap que qui l’hi porta és una dona i no un home, perquè ha pogut veure la seva
fotografia a través de la plataforma.
Davant d’aquesta situació, les demandes de les persones entrevistades se centren
fonamentalment en tot allò relacionat amb els ingressos que obtenen, com a primera
prioritat, i en la reducció del risc d’accident i de malalties laborals, tot i que apareixen
també algunes propostes que cerquen millorar les condicions penoses en les quals
treballen.
Pel que fa als ingressos, la queixa principal és la tendència a la reducció de tarifes dels
darrers anys, però també tot de factors que incideixen directament en els seus ingressos.
Es plantegen demandes com:
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— Millorar la gestió del pagament del bo de pluja o de pes.
— No incorporar nous repartidors i repartidores.
— Controlar el lloguer de comptes.
— Intervenir, la plataforma, perquè lluiti contra la xarxa de venda d’hores.
— Disposar de certa veu en el sistema de sanció per punts i que la plataforma tingui
present les explicacions dels treballadors i treballadores a l’hora de veure reduïda
la seva assignació de serveis.
Pel que fa als riscos d’accidents i de malalties laborals, majoritàriament es plantegen, de
maneres diverses, queixes sobre la desvinculació per part de la plataforma. Es demana
una millora de la cobertura en cas d’accident, rebre la roba i el material adequats, rebre
més i millor formació, i tenir suport en el manteniment del vehicle.
Quan se’ls pregunta per com creuen que es podrien assolir aquestes demandes, hi ha una
majoria que creu que cal unió i organització, tot i que amb intensitats diverses i en alguns
casos posant-hi límits, sobretot en relació amb el tipus d’accions que cal fer. Són
prevencions que expressen una certa por de les conseqüències. A més, hi ha certa
desconfiança al possible èxit a causa de la por lligada a la situació de necessitat de la
majoria d’aquestes persones, especialment per part d’aquelles que estan en situació
irregular. Però també hi ha qui creu que és un col·lectiu dividit per origen nacional i pel
tipus de vehicle que s’utilitza.
Apareix la referència a les organitzacions sindicals com a espai on acollir-se. També hi ha
qui proposa la participació en les associacions d’autònoms que defensen la condició de
treballadors autònoms de les persones que treballen de repartidores per a aquestes
plataformes.
Les persones que plantegen la participació en associacions que defensen la condició
d’autònom no són majoria i contrasten amb una majoria que sí que expressa una certa
consciència de laboralitat. La majoria es consideren simples treballadors o treballadores i
n’hi ha uns quants que es defineixen com a falsos autònoms. Els qui defensen la condició
d’autònom ho fan tenint en compte que tenen la capacitat de decidir quan treballen i quan
no, i que si fossin assalariats tindrien menys ingressos. Això implica que no consideren un
ingrés allò que un treballador o treballadora assalariat i la seva empresa cotitza a la
Seguretat Social o per diferents contingències que després donen uns drets que, com a
autònoms, són menors. També significa, però, que no valoren l’estabilitat ni els drets que
atorga el fet de tenir un contracte laboral en una empresa. D’altra banda, la capacitat de
decidir és relativa perquè, com ja s’ha explicat abans, el relat de les entrevistes (inclòs el
de les mateixes persones que defensen la seva condició d’autònoms) presenta una
situació de dependència i falta d’autonomia evident que, a més, tendeix a augmentar.
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En definitiva, el contingut de les entrevistes mostra un model de negoci basat a (i pensat
per) evitar al màxim la relació laboral amb els treballadors i les treballadores, com una
manera d’incrementar beneficis a força de reduir costos laborals. En realitat, és un model
tan antic com el mateix capitalisme, només que ara la tecnologia el fa més fàcil. Si la
demanda de treballadors i treballadores que fan aquestes empreses tingués poca resposta
en forma d’oferta, és a dir, si els treballadors i treballadores tinguessin més i millors
opcions laborals, el model tindria unes possibilitats de desenvolupament limitades.
Però la situació és justament la contrària: persones que han de marxar dels seus països
perquè no tenen opcions de millorar una situació de vida molt precària o perquè fugen de
situacions de violència. Intervenen també uns canvis que s’estan donant en l’àmbit social,
on tot ho volem ràpid i a baix preu, encara que sigui a causa de la precarització de les
condicions laborals de les persones. A més, la pandèmia ha accelerat uns canvis de
consum que incentiven l’ús dels serveis d’aquestes plataformes i que, al mateix temps,
redueixen l’ocupació en altres sectors d’activitat, incloses activitats que incorporen treball
irregular que normalment és cobert per persones immigrants i que també es veu reduït.
Aquesta situació incrementa el nombre de persones disposades a treballar en les pitjors
condicions, perquè no tenen cap més opció ni facilitats. Això fa possible que, per exemple,
es redueixin les tarifes o es facin els ulls grossos a fenòmens com la venda d’hores o el
lloguer de comptes, que, pel que expliquen les persones entrevistades, és difícil creure
que la plataforma no conegui. De fet, les persones són tan fàcils de substituir que no cal
atendre les seves queixes ni preocupar-se per si deixen de treballar per a la plataforma.
Com ja hem dit abans, la política migratòria, que deixa milers de persones sense drets, tot
i que tothom sap que aquestes persones hi són i que estan contribuint amb el seu treball
d’una manera o altra a la riquesa general del país, afavoreix aquesta dinàmica de
precarització i de sobreexplotació.
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