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És el moment d’acordar protocols 
de seguretat davant de la COVID-19 

als diferents sectors d’activitat

Davant la represa de l’activitat, la 
prioritat de CCOO d’Indústria és 
garantir la seguretat i la salut de les 
persones que treballen als sectors 
industrials i del camp, i contribuir 
a disminuir la propagació del virus.
Per aquest motiu, CCOO estem tre-
ballant per acordar protocols de se-
guretat davant de la COVID-19 als 
diferents sectors, junt amb la resta 
d’agents socials.

Fins al moment, hem acordat 
protocols d’àmbit estatal als sectors 
de l’automoció, el metall i la indús-
tria de la perfumeria i la cosmètica. 
L’objectiu d’aquestes guies és es-
tablir recomanacions de mesures 
preventives com a conseqüència 
de la pandèmia del coronavirus da-
vant l’obertura de les instal·lacions 
industrials perquè aquesta es porti 
a terme amb les màximes garanties 
per a les persones que treballen en 
aquests sectors.

Podeu descarregar-vos els proto-
cols en els enllaços següents:
• Automoció
• Metall
• Perfumeria i cosmètica

CCOO d’Indústria estem seguint de 
molt a prop la represa de l’activitat 
als sectors industrials a partir del 
passat 14 d’abril, després de la fi-
nalització del permís retribuït recu-
perable aprovat pel Govern, per tal 
d’assegurar que les empreses com-
pleixen les mesures de seguretat per 
protegir la salut de les treballadores 
i treballadors. Ens preocupa especial-
ment el retorn de l’activitat en aque-
lles petites i mitjanes empreses on no 
hi ha representació sindical i és més 
difícil fer un seguiment adequat del 
compliment d’aquestes mesures.

Considerem molt important que 
les empreses compleixin les reco-
manacions de mesures preventives 
imprescindibles al lloc de treball 
que recull el document acordat amb 
les patronals i el Govern de la Ge-
neralitat en l’àmbit del Consell de 
Relacions Laborals, entre les quals, 
respectar una distància de 2 metres 
entre persones i, sobretot, continuar 
prioritzant el teletreball i la incor-
poració del mínim de persones en 
aquestes activitats productives.

En aquest escenari, CCOO hem 
posat en marxa una campanya sin-

CCOO denunciarem a la Inspecció de Treball les empreses que 
incompleixin les mesures de seguretat als centres de treball

Exigim el compliment de les mesures de seguretat al camp

Davant l’aprovació del reial decret 
sobre el sector agrari per assegurar 
la recol·lecció a les explotacions agrí-
coles i els posteriors fluxos produc-
tius de la cadena alimentària i el pro-
veïment a la població, per CCOO és 
absolutament necessari fer compati-
bles les campanyes agrícoles amb la 
seguretat i la salut de les persones 
que hi treballen.

CCOO denunciem que es priorit-
za la recol·lecció de les collites sense 
preveure suficientment tot allò rela-
cionat amb la seguretat dels treba-
lladors i treballadores i les seves con-
dicions laborals, que en molts casos 
han permès una economia submer-
gida i que no es pagui l’SMI a les per-
sones que treballen al sector.

Per això i davant d’aquest decret, 
CCOO prioritzarem el següent:

• Garantir les mesures de protecció 
contra la COVID-19 a totes les per-
sones que treballen al sector.

• Garantir la seguretat i la higiene 
als allotjaments que es posin a dis-
posició d’aquests treballadors.

• Garantir la mobilitat de les perso-
nes que treballen al camp en con-
dicions de seguretat.

• Establir una coordinació efectiva 
entre administracions, segons el 
seu grau de responsabilitat.

• Reforçar el paper de la Inspecció 
de Treball per vigilar el compliment 
estricte de les normes laborals.

• Actuar contra els incompliments 
per evitar que es produeixin con-
flictes socials en l’entorn rural, amb 
conseqüències impredictibles en 
l’actual context de crisi sanitària.

dical per denunciar a la Inspecció 
de Treball aquelles empreses que no 
compleixin les mesures de seguretat 
o a les quals es detectin irregularitats. 
Per això, CCOO exigim a la Generali-
tat la dotació dels recursos necessaris 
per poder aturar l’activitat en aque-
lles empreses o centres de treball que 
incompleixin les mesures de segure-
tat.

CCOO d’Indústria volem tornar a 
destacar la nostra preocupació per 
la situació de precarietat que exis-
teix en alguns centres de treball i les 
dificultats per complir les normes de 
seguretat i salut, ja abans d’aquesta 
crisi sanitària, situació que ara es pot 
agreujar.
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Des de l’inici del període 
d’estat d’alarma, el passat 
14 de març, fins al dia 17 
d’abril, s’ha produït una 
allau d’expedients de re-
gulació d’ocupació tem-
poral en l’àmbit laboral 
que ha tingut una greu 
incidència en els sectors 
industrials.

CCOO d’Indústria de 
Catalunya hem detectat i 
assessorat 1.041 empre-
ses dels nostres sectors, 
que ocupen un total de 
162.369 treballadores i 
treballadors, en les quals 
s’han presentat o nego-
ciat diferents mesures per 
afrontar la crisi derivada 
de la pandèmia del co-
ronavirus. En el 62,67 % 
dels casos s’han plante-
jat ERTO, la majoria dels 
quals per causes de força 
major.

Per sectors, els més 
afectats són els del me-
tall, amb 544 empreses 
que han plantejat algun 
tipus de mesura; la quími-
ca, amb 270; l’automoció, 
amb 241; el tèxtil, amb 
119, i l’alimentació amb 
100.

Per territoris l’afectació 
més gran es concentra al 
Barcelonès, amb 357 em-
preses on s’ha plantejat 
algun tipus de mesura, 
seguit per les comarques 
del Vallès Occidental i la 
Catalunya Central, amb 
334; el Baix Llobregat, Alt 
Penedès, Anoia i Garraf, 
amb 278, i el Vallès Orien-
tal, Maresme i Osona, amb 
170 empreses. A la pro-
víncia de Tarragona hem 
detectat 116 empreses, a 
la de Lleida, 89, i a la de 
Girona, 57.

Els sectors del metall, la química i l’automoció 
són els més afectats per la crisi del coronavirus

CCOO d’Indústria valorem positivament l’acord 
sobre l’aplicació de l’ERTO de SEAT

CCOO d’Indústria valorem 
positivament l’acord asso-
lit a SEAT per a l’aplicació 
de l’ERTO, a partir del 27 
d’abril, quan està prevista 
la represa de l’activitat de 
manera esglaonada per 
garantir la implementació 
de les mesures de protec-
ció per a la salut de les se-
ves treballadores i treba-
lladors. L’acord incorpora 
algunes de les propostes 
del sindicat per intentar 
minimitzar l’afectació de 
l’ERTO sobre la plantilla, 
tant en termes econòmics 
com de conciliació de la 
vida laboral i la familiar.

L’expedient  afecta el 
personal directe de pro-
ducció i el personal in-
directe vinculat a la pro-
ducció de les factories de 
Martorell, Zona Franca, 
Components i Centre de 
Recanvis, i podria afectar 
fins a 11.061 persones.

Queden excloses de 
l’expedient les persones 
més grans de 53 anys i 

les que no tinguin les co-
titzacions necessàries per 
tenir dret a l’atur. També 
queden fora de l’ERTO el 
personal indirecte que no 
està vinculat a l’àrea de 
producció, per al qual es 
fomentarà el teletreball, 
sempre que sigui possible, 
especialment en el cas de 
les persones amb fills me-
nors de 14 anys al seu càr-
rec. El personal no vincu-
lats a la producció s’anirà 
reincorporant progressi-
vament en les pròximes 
setmanes.

Així mateix i gràcies 
a la pressió dels sindi-
cats, s’ha acordat un pla 
social que estableix que 
l’empresa complementarà 
la prestació d’atur podent 
arribar al 90 % del salari 
net i mantindrà les apor-
tacions íntegres al Pla de 
pensions; es garanteix el 
100 % de les pagues ex-
traordinàries i les vacan-
ces, i s’ha pactat un pla de 
formació. 

CCOO d’Indústria hem arribat a acords d’àmbit 
estatal en els ERTO de les empreses Schneider 

Electric, ABB, Schindler i Thyssenkrupp Elevator

Els darrers dies, la federa-
ció d’Indústria estatal ha 
arribat a un acord sobre 
els ERTO presentats per  
Schneider Electric, ABB, 
Schindler i Thyssenkrupp 
Elevator. Uns acords que 
permeten guanyar temps 
en la situació de crisi ac-
tual, minimitzar l’afectació 
dels expedients sobre les 
plantilles i garantir la via-
bilitat de les empreses en 
les pròximes setmanes i 
mesos.

En tots quatre casos, 
l’empresa complementarà 
la prestació d’atur, es ga-
ranteix que les vacances 
no es veuran afectades i 
s’ha creat una comissió de 
seguiment estatal per ga-
rantir que l’ERTO només 
es faci efectiu quan i als 
centres de treball on sigui 
necessari.

SCHINDLER 
• A partir del 8 d’abril
• Complement fins al 80 % 

del salari
• 100 % antiguitat

ABB
• A partir del 20 d’abril
• Complement fins al 85 % 

del salari brut fix
• Comissió de seguiment a 

cada centre de treball

SCHNEIDER ELECTRIC
• A partir del 20 d’abril 
• Complement fins al 80 % 

del salari brut fix
• 100 % pagues extres 
• Comissió de seguiment a 

cada centre de treball

THYSSENKRUPP  
• A partir del 20 d’abril
• Complement fins al 85% 

del salari net
• 100 % pagues extres i de 

beneficis

Vaga indefinida a Nissan a partir del 4 de maig

CCOO donem suport a la 
vaga indefinida convoca-
da pels comitès de Nissan 
a partir del 4 de maig a les 
plantes de la Zona Franca 
i de Montcada, coincidint 
amb la represa de l’activitat 
productiva a les seves plan-
tes, per exigir a la multina-
cional un pla industrial fu-
tur per als centres de treball 
que té a Catalunya.

CCOO d’Indústria ad-
vertim a Nissan que no per-
metrem que aprofiti aques-
ta situació de pandèmia per 
tancar les plantes catalanes 
i deixar més de 25.000 fa-
mílies, entre treballadors di-
rectes i indirectes, al carrer. 

També exigim a les adminis-
tracions catalana i de l’Estat 
que intercedeixin davant la 
multinacional per revertir la 
situació actual i assegurar 
el futur dels llocs de treball i 
de les plantes que Nissan té 
a l’Estat.

Nissan preveu repren-
dre l’activitat a partir del 4 
de maig, però només amb 
una línia productiva i per 
fabricar un sol vehicle, el 
model de Mercedes que 
s’havia de deixar de produir 
al maig, que és urgent pels 
compromisos adquirits per 
l’automobilística, però no hi 
ha data de represa per a la 
resta de produccions.

SITUACIÓ DELS ERTO ALS SECTORS INDUSTRIALS
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CCOO d’Indústria lamentem la mort 
d’un treballador de le Porc Gourmet 
ocorreguga el 22 d’abril quan torna-
va de treballar del torn de nit cap a 
casa. Segons testimonis presencials, 
va ser engolit per una crescuda del 
riu Gurri, al seu pas per la zona del 
Camí Vell de Taradell (Vic), a les 9  
del matí.

CCOO fem una crida a les admi-
nistracions a realitzar les obres pú-
bliques necessàries per dotar els tre-
balladors i treballadores d’un accés 
segur i digne al polígon el Bulló, de 
Santa Eugènia de Berga, perquè no 

estigui supeditat a la climatologia.
CCOO constatem que molts dels 

accessos als polígons industrials 
de la comarca d’Osona no són més 
que antics camins rurals arranjats. 
Per això demanem que cal disposar 
d’una xarxa viària adequada, que 
incorpori, entre d’altres, carrils bici-
cleta, ponts o voreres transitables. 

Així mateix, estem treballant en 
el marc intern de l’empresa, amb la 
direcció i el comitè, en accions con-
juntes que puguin millorar la mobi-
litat dels treballadors i treballadores 
de la factoria.

CCOO lamentem la mort d’un treballador de le Porc Gourmet

La Inspecció de Treball ha emès una 
resolució amb la qual dona la raó a 
CCOO i considera que Elecnor estava 
incomplint la normativa preventiva i 
no estava aplicant de manera correcta 
les mesures de seguretat establertes 
pel Ministeri de Sanitat.

El 16 de març, CCOO d’Indústria 
de Catalunya vam interposar una de-
núncia davant la Inspecció de Treball 
contra l’empresa Elecnor per incompli-
ment de les seves obligacions preven-
tives per a la protecció de la seguretat i 
la salut dels seus treballadors i treballa-
dores davant la pandèmia del corona-
virus. Aquesta denúncia s’emmarca en 
la campanya sindical que estem duent 
a terme per garantir la salut de les per-
sones treballadores en el seu lloc de 
treball davant la crisi sanitària que es-
tem afrontant.

L’empresa va ometre l’obligació de 
reavaluar l’exposició a riscos a causa 
de la COVID-19 i d’elaborar un pla de 
contingències davant d’aquest risc i 

implementar les mesures preventives 
per garantir la seguretat i la salut de la 
seva plantilla.

Davant d’aquesta situació, la Ins-
pecció de Treball ha requerit a Elecnor, 
les qüestions següents:

1. Realització de l’avaluació de riscos 
específica per a cada un dels cen-
tres denunciants, tenint en compte 
el personal especialment sensible.

2. Implementació de les mesures pre-
ventives derivades de l’avaluació de 
riscos, garantint el compliment del 
RD 486/1997 i del RD 1215/1997.

3. Garantir la participació de la repre-
sentació legal dels treballadors i 
dels delegats i delegades de preven-
ció en totes i cadascuna de les fases 
de l’actuació preventiva.

La Inspecció adverteix l’empresa que 
ha de complir allò establert a l’article 22 
de la Llei de prevenció de riscos labo-
rals, referent a la vigilància de la salut.

La Inspecció de Treball dona la raó a CCOO d’Indústria i considera 
que Elecnor estava incomplint la normativa preventiva

28 d’abril, un homenatge a les 
víctimes de la COVID-19 i a la 

feina de les persones que 
treballen als serveis essencials

La pandèmia del coronavirus ha 
posat en evidència que la salut 
laboral i la salut pública són dos 
drets que, un cop superada aques-
ta situació, hauran de prioritzar-se 
i hauran de convertir-se en un eix 
central en les relacions laborals i 
en les polítiques econòmiques.

Així ho recullen CCOO i UGT 
en el manifest conjunt amb motiu 
del 28 d’abril, Dia Internacional de 
la Salut i la Seguretat en el Treball, 
que aquest tindrà un record espe-
cial per a les víctimes del corona-
virus, els seus familiars, amistats i 
companys i companyes de feina, 
però també per a les persones tre-
balladores, que a costa de la seva 
salut han batallat aquesta malaltia 
en primera línia.

MANIFEST CONJUNT 28 D’ABRIL

2a ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA

El proper dimecres, 29 d’abril, a les 
12 hores, CCOO de Catalunya farà  
la 2a Assemblea Sindical Oberta, 
que es podrà seguir a la pàgina web 
del sindicat (www.ccoo.cat) i es re-
transmetrà a través de Youtube.

L’assemblea comptarà amb les 
intervencions en directe de Cristina 
Torre, secretària d’Acció Sindical, 
i Javier Pacheco, secretari general 
de CCOO de Catalunya. També hi 
haurà intervencions breus de sindi-
calistes de diferents àmbits.

Les persones que segueixin l’as-
semblea, hi podran participar en-
viant les seves preguntes i comen-
taris a través del canal de conversa 
(xat)habilitat.

EL DIA 29, PARTICIPA-HI!

http://www.twitter.com/FICCOOCat
http://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya
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