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JORNADA, DILLUNS 26 D’ABRIL, DE 12 h a 14 h

Teletreball i digitalització:
a quins nous riscos laborals
ens enfrontem?

editorial

A veure què
fan amb els
diners…

Videoconferència. Inscriu-t’hi al formulari
12 h Presentació, a càrrec de Paco Casas, responsable de
Salut Laboral de CCOO d’Indústria de Catalunya
12.10 h Impactes en la salut, reptes d’un futur immediat,
a càrrec del Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut
Laboral (Unitats de Salut Laboral)
12.30 h Exposició als nous riscos laborals, a càrrec de
Ramon Ferrer, professor de la Universitat de Barcelona
(UB), doctor en Psicologia i tècnic superior de PRL
12.50 h La gestió sindical de la salut laboral davant el
teletreball i la digitalització, a càrrec de Mónica Pérez,
responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya
13.15 h Debat i preguntes dels assistents
13.45 h Cloenda, a càrrec de Cristina Torre, secretària
d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya

Llegeix el MANIFEST de CCOO de Catalunya sobre el dia 28 d’abril,
Dia Internacional de la Salut i la Seguretat laboral

Preparant un nou Primer de Maig en
temps de pandèmia
Tornem a ser davant de la celebració d’un nou
Primer de Maig en temps de pandèmia. L’any
passat la data va estar marcada per les fortes
restriccions de mobilitat, cosa que va suposar
una gran mobilització de caire telemàtic amb
el lema “Hauran de comptar amb nosaltres”.
Enguany continuem patint una situació preocupant així com restriccions que no permetran
celebrar el Primer de Maig de manera massiva,
al carrer, com és la nostra tradició. De tota ma-

nera, CCOO i UGT estan treballant per convocar
una concentració presencial amb les mesures
de seguretat convenients, combinada amb una
bona difusió telemàtica perquè tothom hi pugui participar i perquè aquest Primer de Maig
tingui el gran caire reivindicatiu que la situació
econòmica, laboral, social i sanitària que patim
requereix. Estigueu atents i atentes a les convocatòries que realitzarem en els propers dies, a
les quals us convidem a participar activament.

A diferència d’altres moments de crisi, amb la
pandèmia del coronavirus la Unió Europea ha
decidit injectar un munt de diners per reactivar
l’economia i la societat, molt malmesa després
de les restriccions i els tancaments d’aquest
any de COVID-19 (i el que queda…). Aquesta és
una bona notícia. Tenim, doncs, una gran oportunitat per impulsar l’economia amb aquests
fons que han de venir d’Europa dins del programa Next Generation. Tanmateix, la gestió
d’aquests fons s’ha de fer bé, amb participació
i transparència, perquè vagin on realment han
d’anar, per afrontar les necessitats reals de la
gent i per deixar de banda clientelismes i interessos foscos que no tenen res a veure amb els
problemes que tenim la majoria, molt especialment, la gent treballadora. La mala notícia
és que de moment no tenim gaire informació
de com es volen gestionar aquests fons, ni informació de participació ni de transparència,
res de res… A Catalunya seguim sense govern
i sembla que les prioritats dels partits amb la
capacitat d’impulsar-lo no coincideixen amb
les de la gent que representen. Passa el temps
i seguim amb un buit de govern incomprensible
i inacceptable. Els diners, però, s’han de gestionar a favor d’una indústria potent, d’un sector
de serveis reactivat, d’uns serveis públics de
qualitat i amb recursos i personal suficient…
El pitjor que li pot passar a una societat democràtica és que tingui una gran desconfiança en
els seus dirigents polítics i la situació actual no
ajuda. La pregunta és recurrent: a veure què fan
amb els diners…

www.ccoo.cat
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Vaga a Bosch contra el
tancament de la planta de Lliçà
El dimarts 6 d’abril, les treballadores
i treballadors de la planta de Bosch
Sistemas de Frenado, de Lliçà d’Amunt,
van iniciar una vaga contra el tancament
de la planta vallesana que s’allargarà
almenys fins a finals de mes.
Coincidint amb la reunió de negociació
de l’ERO presentat per la multinacional i el
primer dia de vaga, el comitè d’empresa
va convocar la plantilla a una concentració davant de l’Hotel Barceló Sants (plaça
dels Països Catalans, s/n, de Barcelona),
on va tenir lloc la reunió. Javier Pacheco,
secretari general de CCOO de Catalunya,
va acompanyar la plantilla de Bosch en la
concentració per donar-li el seu suport.

CCOO denuncia IQOXE per
coaccions i serveis mínims
abusius

El Comitè d’Empresa d’IQOXE va convocar
vaga, el dimarts 30 de març, davant el
bloqueig de les negociacions del conveni
per part de l’empresa, que continua enrocada en els seus plantejaments i no té
intenció de donar resposta a les principals
demandes plantejades per la representació de la plantilla.
CCOO i UGT van presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball contra
IQOXE, per vulneració del dret de vaga
amb imposició de serveis mínims abusius
i coaccions als seus treballadors i treballadores. Aquesta denúncia es va produir
després que IQOXE fixés unilateralment
uns serveis mínims abusius, els quals, suposadament, feien referència a un comunicat que s’havia enviat als treballadors i
treballadores via correu electrònic.
Durant el matí de la vaga, representants
d’IQOXE van arribar a sortir fins a tres
cops davant els treballadors i treballadores mentre estaven concentrats a les
portes de l’empresa per coaccionar-los i
pressionar-los amb la finalitat que entressin a treballar.

CCOO presenta l’estudi ‘Repartidors
i repartidores de plataforma digital.
Condicions laborals, necessitats,
demandes i perspectives’
CCOO de Catalunya ha presentat l’estudi Repartidors i repartidores de plataforma digital.
Condicions laborals, necessitats, demandes i
perspectives. 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 visibilitzar les seves necessitats, les seves demandes
i les seves perspectives de futur.
Plantejament general
Aquest estudi s’emmarca dins del projecte estratègic “Lluita contra la precarietat”,
de CCOO de Catalunya, pactat en el 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 laborals. 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
qualitativa, basada en divuit entrevistes en
profunditat a treballadors i treballadores de
plataformes digitals.
Condicions laborals
Llargues jornades de dedicació a l’empresa
de plataforma cobrant només per comanda
entregada
Les treballadores i treballadors ens expliquen que la seva feina suposa una alta dedicació en temps per a un guany econòmic
molt baix per a la majoria de les persones
que exerceixen aquesta feina, especialment
per a 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 es cobra per comanda entregada
i la persona ha d’estar disponible cercant comandes fins que n’aconsegueix una, la qual
cosa acaba repercutint en la conciliació de la
vida familiar amb el treball de repartiment.
Estrès constant
Els treballadors i treballadores pateixen una
situació d’estrès constant a conseqüència de
l’organització del treball, una combinació de
factors de pressió que recauen sobre aquests
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.
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– La pressió de ser ben puntuat pel client
o clienta o, si més no, de no tenir males
puntuacions, que reduirien la possibilitat
d’obtenir serveis i, per tant, ingressos.
– A tot això, cal afegir-hi, 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.
Desemparament en cas d’accidents
El risc d’accidents en aquest sector laboral és
força elevat, i alguns d’ells fins i tot han estat
accidents mortals. La resposta de les empreses de plataforma és la desvinculació total, ja
que argumenten que no existeix una relació
laboral, la qual cosa contrasta amb la sentència del Tribunal Suprem (STS 2924/2020)
que declara com a laboral la relació entre un
repartidor o repartidora i l’empresa de plataforma Glovo.
Assetjament sexual
Es constata, tenint en compte les entrevistes, que les dones tenen dificultats i problemàtiques afegides pel fet de ser dones.
S’han relatat casos d’assetjament sexual i
d’inseguretat (robatoris), que fan que hagin
de limitar la seva activitat a segons quines
hores i en determinades zones urbanes. A
més, l’organització de la feina i el funcionament de la plataforma fan que les dones
estiguin exposades a situacions de risc concretes. Així, per exemple, la persona que fa
la comanda sap que qui la hi porta és una
dona i no un home perquè ha pogut veure
la seva fotografia a través de la plataforma. És
així com hi ha hagut situacions en què s’han
trobat el client despullat en el moment de fer
l’entrega de la comanda.
Accions des de CCOO de Catalunya
No podem permetre que empreses que es
presenten com a innovadores i d’economia

col·laborativa acumulin guanys traslladant
les obligacions laborals i el risc als mateixos
treballadors i treballadores.
Així mateix, defensem que la tecnologia
s’ha de posar a disposició de les persones i
ha de contribuir a millorar les seves condicions laborals i socials i a reduir el flagell de
la violència masclista. Per tant, hem de crear
mecanismes de governança de la digitalització de l’economia per aconseguir una
transició justa en el trànsit cap a una economia més digitalitzada, amb una forta implantació d’elements com els algoritmes i la
intel·ligència artificial.
Per aquestes raons valorem de manera positiva l’acord entre Govern, patronal i sindicats per laboralitzar els treballadors i treballadores de repartiment en l’àmbit de les
plataformes digitals, l’anomenada “llei rider”.
Tot i això, som conscients que aquesta regulació deixa fora treballadors i treballadores
d’empreses de plataformes multiservei, com
és el cas dels de la cura i la neteja, sectors
en els quals les plataformes tenen un funcionament, una organització i un control de la
feina molt semblant o igual al de les plataformes de repartiment a domicili, i on es treballa amb falsa autonomia, dures condicions
laborals, manca de drets i explotació laboral.
Des del sindicat fa anys que ho denunciem i,
per tant, continuarem lluitant per posar fi als
falsos autònoms en l’àmbit del treball i de les
plataformes.
Així mateix, demanem una flexibilització de
la llei d’estrangeria perquè pugui regularitzar
les persones treballadores de plataformes
de repartiment a domicili. Les persones en
situació administrativa irregular representen
un alt nombre de les persones treballadores.
Des del sindicat continuarem informantlos i acompanyant-los en la defensa dels
seus drets laborals, ja que hi ha molts casos
d’explotació laboral que no es denuncien
per por.
Igualment, començarem a treballar conjuntament amb la Conselleria de Treball i la

L’informe sencer, el trobeu
en aquest enllaç
Inspecció de Treball de Catalunya per tal que
el procés de laboralització tingui lloc respectant els drets dels treballadors i treballadores.
No permetrem que, per la porta del darrere,
les plataformes intentin oferir contractes parcials amb frau constant en la jornada ni acceptarem un format similar al de les càrnies,
amb incompliments de la Llei de prevenció
de riscos laborals mitjançant falses cooperatives amb falsos autònoms. És una llei que és
fruit de la mobilització i, per tant, exigim a les
empreses del sector que assumeixin la seva
funció com a agent social amb responsabilitat cap a la societat i cap als treballadors i
treballadores, i amb tot el que això implica,
i que el procés de laboralització no es torni
una cerca constant de vies per fugir del dret
del treball.
Per tant, hem de visibilitzar aquestes situacions de gran precarietat i d’abús de poder
per part de les empreses de plataforma, i
fer-hi front de manera conjunta per millorar les condicions laborals de les persones
treballadores.
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CCOO i UGT tornen a portar a la Delegació del Govern
les seves demandes de derogació de la llei de pensions
del 2013 i de les reformes laborals, i la pujada de l’SMI

Delegacions de CCOO de Catalunya i UGT de
Catalunya, encapçala-des pels seus secretaris
generals, Javier Pacheco i Camil Ros, es van
concentrar de nou el passat dilluns, 12 d’abril,
davant la Delegació del Govern a Barcelona,
on van tornar a fer visi-bles les demandes que
reclamen des de fa temps els sindicats i que

tenen com a principals arguments la derogació de la llei de pensions del 2013 i de les
reformes laborals, així com la pujada del salari
mínim interprofessional.
Durant tota la crisi del coronavirus, CCOO i
UGT han negociat amb els governs i les patronals mesures generals per protegir el conjunt

de les persones i el teixit productiu del país.
Ara, mentre la pandèmia es troba a les portes
de la quarta onada, les patronals i els governs
estan impedint mesures estratègiques i essencials per a la igualtat social i la distribució de la
ri-quesa. No podem permetre que el cost de la
crisi es carregui so-bre la classe treballadora.

Entra en vigor l’impuls legal per la igualtat retributiva entre
dones i homes, que caldrà fer efectiu a totes les empreses
El 14 d’abril va entrar en vigor el RD 902/2020,
de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre
dones i homes, fruit de l’acord entre el Govern
de l’estat, CCOO i UGT, una eina essencial per
a impulsar l’assoliment de la igualtat efectiva
en l’àmbit laboral.
Es tracta d’un decret que ve a reforçar el marc
legal de la igualtat i a proveir d’eines per a
aconseguir la igualtat retributiva i retallar la
important bretxa salarial que encara pateixen
les dones a Catalunya d’un 22,2%.
En aquest RD es reforcen els principis de
transparència retributiva i de mateixa retribució a treballs d’igual valor. S’estableix que
totes les empreses han de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, al marge de la
seva grandària, i en ell ha de ser inclòs també
el personal directiu i els alts càrrecs.
Hauran de recollir-se en el registre retributiu
de cada empresa, sempre desglossats per
sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut en cadascun dels conceptes
retributius en cada grup o categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema
de classificació que s’apliqui en l’empresa. Al

seu torn, aquesta informació haurà d’estar
desagregada en atenció a la naturalesa de la
retribució, incloent salari basi, cadascun dels
complements i cadascuna de les percepcions
extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció.
Eines per realitzar el registre
Per a realitzar aquest registre, es troba a disposició de les empreses una eina voluntària i
gratuïta que ha estat desenvolupada pel Departament de treball, afers socials i famílies, i
una guia pactada pels agents socials al consell de relacions laborals. I també s’han presentat eines addicionals per part del ministeri
de treball i de igualtat..
D’altra banda, les empreses que hagin
d’elaborar un pla d’igualtat (a partir de març
de 2022, totes les de més de 50 persones
treballadores) estaran obligades, a més del
registre, a fer una auditoria salarial que comprovi si el sistema retributiu de l’empresa, de
manera transversal i completa, compleix amb
l’aplicació efectiva del principi d’igualtat entre
dones i homes en matèria de retribució. En

aquest moment el grup de treball constituït
pel Ministeri de Treball, el Ministeri d’Igualtat
i els agents socials continua treballant en el
desenvolupament d’un mètode consensuat
per a l’elaboració d’aquesta auditoria salarial.
Detectar discriminacions
Aquest decret és clau. D’una banda, ens permetrà detectar i quantificar les discriminacions;
per una altra, aquests diagnòstics precisos i
aquesta transparència ens permetran a les organitzacions sindicals demanar explicacions i
reclamar accions concretes a les empreses.
Però la precarietat al mercat laboral i la pèrdua
d’equilibris a la negociació col·lectiva dificulta
el compliment real per part de totes les empreses. Per això des de CCOO de Catalunya
ens mobilitzem per derogar la reforma laboral
i exigim al govern de la Generalitat més recursos i actuacions inspectores per vigilar el
desenvolupament d’aquesta normativa. Cal
impulsar la igualtat efectiva en l’àmbit laboral,
que s’ha d’acompanyar de polítiques públiques per aconseguir una societat més justa,
més igualitària i inclusiva.

5
Núm. 368 - dijous, 15 d’abril de 2021

CCOO i UGT convoquen una vaga
de neteja als centres hospitalaris
de Catalunya el 30 d’abril
Els sindicats CCOO i UGT van celebrar una assemblea conjunta de delegades i delegats del
sector de la neteja als centres hospitalaris el passat 29 de març, on, per unanimitat, van decidir convocar una vaga per al divendres 30 d’abril. La vaga serà d’àmbit autonòmic i afectarà
tots els centres hospitalaris de Catalunya.
L’aturada serà d’una hora per torn i anirà
acompanyada de concentracions i manifestacions a tots els centres hospitalaris.
Les delegades i delegats del sector de la
neteja de CCOO i UGT reivindiquen i exigeixen la gratificació que es va donar al
personal sanitari i sociosanitari, ja que
consideren que també són treballadores
i treballadors de primera línia davant la
COVID-19. El col·lectiu reclama deixar de
ser invisible per a l’Administració, perquè
considera que la seva feina també és essencial.

CCOO denuncia la degradació de
l’entorn i de les condicions de treball
del parc Güell
L’empresa mercantil pública BSMSA, que gestiona el parc
Güell de Barcelona, fa temps (des de molt abans de la pandèmia) que sotmet les persones que treballen per a ella a
situacions greus d’estrès, inseguretat i aïllament. La direcció
de BSMSA ha mostrat, en tot moment, que el seu únic interès és l’econòmic, sense preocupar-se del deteriorament
de l’entorn ni de les condicions laborals de la plantilla.
Per aquest motiu, CCOO, amb el suport majoritari de les persones treballadores d’aquesta empresa, va convocar vaga el
dissabte 3 d’abril i el diumenge 4 d’abril, per reclamar el canvi de la situació i el compromís
d’incorporar més personal operatiu, així com per delimitar clarament les funcions que els
treballadors i treballadores de BSMSA han de dur a terme.

Mor Antonio Robles, delegat a
l’Ajuntament de Barberà del Vallès
Aquesta setmana hem conegut la trista notícia de la mort
del nostre company Antonio Robles. L’Antonio era delegat
de CCOO a l’Ajuntament de Barberà del Vallès i una persona
molt estimada. El trobarem a faltar.

H&M passa de
l’ERTO a l’ERO
de manera
injustificada i
desproporcionada
L’empresa tèxtil H&M ha informat que iniciarà un expedient d’extinció d’ocupació que
s’estima que afectarà més de 1.000 persones.
La multinacional sueca ha anunciat el tancament total de 30 botigues i que 94 més es
veurien afectades pels acomiadaments.
D’altra banda, H&M també ha presentat un
article 41 de l’Estatut dels Treballadors (modificació substancial de condicions laborals)
per reduir les hores contractades. Aquesta rebaixa, que afectaria 24 botigues i 50 persones
treballadores, aprofundeix en la precarització
de les condicions laborals. És a dir, H&M advoca per l’ocupació de baix cost.
Per a CCOO Serveis, sindicat majoritari a
l’empresa, tant el nombre de persones afectades com la quantitat de tancaments de botigues són absolutament desproporcionats. Si
bé és cert que es pot haver produït un canvi
en els hàbits de consum, això no justifica en
cap cas la quantitat d’acomiadaments, més
encara tenint en compte que H&M s’ha estat
beneficiant de les condicions que el Govern
va introduir per als ERTO durant la pandèmia.
CCOO reclama, d’una banda, que H&M redueixi substancialment el nombre de persones afectades i el tancament de botigues,
i, de l’altra, exigeix voluntarietat i mesures el
menys traumàtiques possibles i en condicions favorables per a la plantilla. La taula de
negociació s’iniciarà el 23 d’abril.
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CCOO, a favor de la instal·lació de la fàbrica de
bateries al Baix Llobregat
Al llarg dels darrers dies s’han generat notícies respecte d’una important inversió per a la fabricació de bateries elèctriques al Baix
Llobregat. Es parla de la creació d’un consorci publicoprivat participat pel Govern d’Espanya, Seat, Volkswagen i Iberdrola. Diferents
ajuntaments, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i altres actors
s’han manifestat a propòsit d’aquesta eventual inversió per al sector
de l’automoció.
Des de CCOO, com a primera força sindical al Baix Llobregat i al sector de la indústria de l’automoció, en una reflexió compartida entre
diferents estructures sindicals i la nostra Secció Sindical a Seat, volem fer les següents consideracions:
• Aquesta iniciativa, lligada a la capacitat de la recerca i la innovació en materials, és estratègica per no perdre el tren de la mobilitat
elèctrica.
• Una fàbrica de bateries d’aquestes característiques que pugui
combinar recerca i reciclatge (base de l’economia circular), amb el
disseny de plataformes per a vehicles elèctrics, la producció de components i l’acoblament de vehicles, convertiria el Baix Llobregat en
un dels territoris més industrialitzats d’Europa.
• La instal·lació d’una planta de fabricació de bateries elèctriques a
la zona nord del Baix Llobregat és clau per convertir Catalunya en
un centre de referència en tecnologies d’electromobilitat. Permetria
impulsar el canvi de model productiu que transformaria el sector de
la indústria de l’automoció, encara basada en combustibles fòssils,
tot incorporant-hi tecnologia digital, connectivitat aplicada i sostenibilitat ambiental.
• Aquest canvi, que ha d’incorporar amb urgència criteris de sostenibilitat ambiental dins dels processos productius, s’ha de fer garantint una transició justa, socialment i mediambiental. Això implica la
concertació entre totes les parts per tal de planificar les necessitats
formatives, d’orientació laboral, etc., per mantenir i millorar les condicions laborals.
• Esdevé fonamental que les administracions locals i comarcals, així
com el conjunt d’agents socioeconòmics del territori cooperin i facin visible el suport a aquesta aposta, i que s’articulin totes les mesures per fer-la possible.
• Les empreses han d’assumir la seva responsabilitat i, alhora, s’han
de trobar els mecanismes d’ajut perquè el conjunt del teixit productiu, especialment les petites i mitjanes empreses, puguin fer les
inversions que demana la fabricació avançada, la robotització i la
intel·ligència artificial, mantenint l’activitat i garantint llocs de treball.
La formació tindrà un paper clau per avançar col·lectivament en un

model de futur d’oportunitats i ocupació de qualitat amb drets en els
processos de redefinició que vindran.
• El Baix Llobregat i el sector han de continuar profunditzant, reforçant i dinamitzant els diferents espais de diàleg i concertació entre
agents econòmics i socials i empreses. És fonamental continuar teixint complicitats per portar al Baix Llobregat projectes de recuperació, transformació i resiliència, emmarcats en el finançament Next
Generation.
• Volem que el model econòmic i social tingui una continuïtat històrica en termes de futur per a la comarca del Baix Llobregat i quant a
l’articulació de mesures d’avaluació i ajust permanent, amb una concertació que compti amb la participació dels treballadors i treballadores.
• A causa de les dificultats d’encaix, per les dimensions necessàries de
la planta de bateries, amb el procés de reindustrialització de Nissan a
la Zona Franca de Barcelona, urgeix la cerca d’alternatives. En aquest
sentit, el Baix Llobregat és el millor emplaçament: per proximitat, per
desenvolupament del parc de proveïdors, per infraestructures, per cultura industrial i per la coexistència d’actors experimentats al territori.
CCOO insisteix en la creació d’una taula del sector de l’automòbil i
de la mobilitat sostenible i connectada, a l’empara del Consell Català d’Empresa (CCE) i el Pacte nacional per a la indústria, com a instrument de debat i planificació i en la posada en marxa sense més
demora del Centre de Formació de l’Automoció de Martorell, per estendre la formació en tots aquells coneixements i competències que
demanarà la nova indústria de l’automòbil.
Per tot plegat, CCOO insta el conjunt d’administracions i, de manera
especial, el Govern de la Generalitat, a lluitar per la instal·lació de la
planta de fabricació de bateries elèctriques al Baix Llobregat, fonamental per a un futur industrial i un desenvolupament econòmic i
social sostenible i inclusiu al Baix Llobregat.

7
Núm. 368 - dijous, 15 d’abril de 2021

Com afecten en la declaració de la renda del
2020 les prestacions contributives derivades
d’ERTO i de la percepció de l’ingrés mínim vital?
Si has estat en ERTO durant algun període de
l’exercici 2020, has de tenir present que pot
alterar el resultat de la declaració de la renda.
Si no has estat en ERTO i tens un únic pagador, llavors hi ha l’obligació de presentar la declaració de la renda si tens uns rendiments del
treball anuals superiors a 22.000 €.
Ara bé, si has estat en ERTO, llavors segurament tens dos pagadors, ja que els teus ingressos vindran de l’empresa i del SEPE (que
es considera segon pagador a tots els efectes).
En aquest cas, tens l’obligació de presentar la
declaració de la renda quan els teus ingressos anuals superin els 14.000 €, llevat que els
ingressos procedents del segon pagador no
superin els 1.500 €. Per tant, les persones afectades per ERTO estan obligades a presentar la
declaració de la renda quan el SEPE els hagi
abonat més de 1.500 € al llarg de l’any i els
seus rendiments del treball TOTALS (incloenthi les nòmines percebudes per l’empresa i pel
SEPE) siguin superiors a 14.000 €.

tencions. Tant el SEPE com l’empresa apliquen
a la nòmina la retenció calculada en funció de
les retribucions satisfetes durant l’any, sense
tenir en compte les percepcions de l’altre
pagador. En el cas del SEPE, sol donar com a
resultat un tipus de retenció proper o igual
al 0 % i, fins i tot, si parlem de salaris baixos,
la retenció aplicada per l’empresa podria ser
semblant. Per tant, el resultat de la renda serà
a ingressar gairebé amb total seguretat atesa
l’escassa retenció aplicada.
Per intentar reduir l’impacte d’aquesta problemàtica el Govern estatal ha publicat una
ordre del Ministeri d’Hisenda que permet el
pagament fraccionat durant sis mesos en cas
de resultat positiu de la renda per a qui hagi
estat afectat per un ERTO el 2020. En l’àmbit
de Catalunya el Govern de la Generalitat va
aprovar una deducció del tram autonòmic
per a les persones afectades per ERTO. Aquesta mesura no surt a l’esborrany i cal aplicar-la a
l’hora de fer la declaració (cal marcar la casella
0824 de la declaració).

Així, totes aquelles persones treballadores
que hagin rebut rendiments del treball superiors a 14.000 € i inferiors a 22.000 €, que no
haurien estat obligades a presentar la declaració en circumstàncies normals, ara sí que ho
estaran si la prestació percebuda supera els
1.500 €/any.

També es pot donar una altra complicació en
cas que el SEPE hagi realitzat un abonament
superior al que correspon . Per aquest motiu,
es recomana esperar que avanci la campanya
de la renda per augmentar, així, la possibilitat
de rebre la notificació del SEPE amb la quantitat a tornar.

Una altra incidència en la declaració de la renda derivada de l’aplicació dels ERTO és la diferència que es produeix en el càlcul de les re-

CCOO pensem que caldria incrementar les
mesures per protegir els sectors amb els salaris més baixos, per als quals les dilacions en

Podeu trobar més descomptes i avantatges
en d’altres serveis (de salut, turisme,
automoció, formació, etc.) consultant la
nostra web (www.ccoo.cat/descomptes) o
l’app de CCOO de Catalunya.

la tramitació de les prestacions i la liquidació
de la tributació comporten complicacions
innecessàries. L’exoneració del tram autonòmic de l’IRPF per a les persones afectades per
ERTO és una bona decisió, però calen altres
opcions que previnguin situacions de precarietat o, fins i tot, d’insolvència per la falta de
liquiditat de moltes llars a l’hora de fer front al
pagament de l’IRPF no retingut.
Persones perceptores de l’ingrés mínim
vital
D’altra banda, aquesta campanya de la renda
també incorpora novetats per a les persones
que han estat perceptores de l’ingrés mínim
vital (IMV), ja que, malgrat que aquesta prestació té consideració de renda exempta de tributació, sí que obliga a presentar la declaració.

Podreu trobar la informació oficial de
l’Agència Tributària detallada per a
cadascun d’aquests casos en aquests
enllaços:
INFORMACIÓ per a persones contribuents afectades per ERTO el
2020 en fer la declaració de la
renda del 2020.
INFORMACIÓ per a persones perceptores de l’IMV el 2020 en fer la
declaració de la renda del 2020.
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Campanya de la renda 2020

IMPORTANT: per fer la declaració de la renda 2020 a CCOO cal demanar
cita prèvia per telèfon o per correu electrònic. És un servei professional
extern amb unes tarifes reduïdes acordades, NO ÉS GRATUÏT.
BARCELONÈS - BAIX LLOBREGAT - ALT PENEDÈS - ANOIA - GARRAF
UATAE Catalunya
Via Laietana, 16 - 08003 Barcelona
Per demanar hora, truca al tel. 93 050 26 69, de 9.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h
o envia un correu a: renta@uatae.org
Data d’inici: 6 d’abril
Atenció presensical: cites convingudes

COMARQUES GIRONINES
BARNEDA ASSESSORS
Carrer del Nord, 17, 3r 2a - 17001 Girona
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 972 206741
A/e: marta@barneda.cat
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: hores convingudes

VALLÈS ORIENTAL - MARESME - OSONA
GRANOLLERS
AUCORE ASSESSORS, SLU - Toni Calderón Calderón
Carrer de Pius XII, 5-7 - 08400 Granollers
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 605 956 816
A/e: aucore.tonicalderon@economistes.com
Data d’inici: 13 d’abril
Horari: dimarts i dimecres de 15 a 19 hores , i divendres de 9 a 14 hores
MATARÓ
S&E ASSESSORS, SCCL
Carrer de Castaños, 120 - 08302 Mataró
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 660 522 454
A/e: se.assessors@gmail.com
Data d’inici: 27 d’abril
Horari: dimarts de 16 a 19 hores i divendres de 9 a 13 hores
MOLLET DEL VALLÈS
ASESORÍA GALA, SCP - Silvia Sánchez
Rambla de Balmes, 10, 1r - 08100 Mollet del Vallès
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 93 570 25 66
A/e: gala@asesoriagala.com
Data d’inici: 21 d’abril
Horari: dilluns (esporàdic) i dimecres de 16 a 19 hores
VIC
AUCORE ASSESSORS, SLU - Toni Calderón Calderón
Plaça de Lluís Companys, 3 - 08500 Vic
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 605 956 816
A/e: aucore.tonicalderon@economistes.com
Data d’inici: 9 d’abril
Horari: dilluns de 9 a 13 hores

TERRES DE LLEIDA
JULIÀ RODRÍGUEZ FONDEVILLA
Carrer d’Enric Granados, 5 - 25006 Lleida
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 973 263 666
A/e: irpf2019@infoserveis.eu
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: dimarts i dijous de 15.30 a 18 hores

VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL
MANRESA
PEDRO BALLESTEROS ORTIZ
Passeig de Pere III, 60-62 - 08242 Manresa
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 665 997 929
A/e: marc@pballesteros.com
Data d’inici i de finalització: del 26 d’abril al 25 de juny
Horari: de dilluns a dijous de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores;
divendres de 10 a 13 hores
SABADELL i TERRASSA
FRANCESC PONS SANJUÁN
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 607 363 055
A/e: campanyarenda@gmail.com
Rambla, 75 - 08202 Sabadell
Data d’inici: 23 d’abril
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores
Carrer de la Unió, 23 - 08221 Terrassa
Data d’inici: 22 d’abril
Horari: dimecres de 9.30 a 13.30 hores i dijous de 15.30 a 19 hores

TARRAGONA i TERRES DE L’EBRE
CRISTÓBAL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 620 889 809
A/e: cmhconsultor@gmail.com
Carrer d’August, 48, 1a planta - 43003 Tarragona
Data d’inici: 12 d’abril
Horari: dilluns i dimecres de 15.30 a 19 hores
Plaça d’Antoni de Villarroel, 2, baixos - 43204 Reus
Data d’inici: 12 d’abril
Horari: dijous de 15.30 a 19 hores

DOCUMENTACIÓ:
Les persones afiliades hauran d’acreditar estar al corrent de pagament de la quota sindical.
Per tal de possibilitar l’assessorament s’haurà d’aportar la declaració del 2019, el DNI i, si
escau, qualsevol altra documentació que sigui necessària.
TARIFES DEL SERVEI:
Aquest és un servei professional extern i no és gratuït. Té unes tarifes reduïdes acordades
que cal abonar i que són:
SIMPLIFICADA INDIVIDUAL.................. 35 euros
(parella quan són dues d’individuals; persona no afiliada: 40 euros)
SIMPLIFICADA CONJUNTA ..................... 40 euros
ORDINÀRIA
Amb un arrendament........................ 40 euros(1)
Amb cartera d’accions....................... 40 euros(2)
Amb venda d’immoble...................... 45 euros
Professionals estimació directa ........ 50 euros
Professionals estimació objectiva ..... 40 euros
(1)
(2)

Increment de 5 € per immoble arrendat.
Increment de 5 € per cada cartera.

Cal recordar que la quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que es pot deduir quan
es faci la declaració anual de la renda, tal com marca la Llei de l’IRPF. La deducció pot
comportar un estalvi en la quota d’entre el 20 % i el 35 %, segons els casos. En cas de necessitar un certificat per justificar les quotes satisfetes durant l’any 2020, es pot sol·licitar
directament des de l’app del sindicat per a mòbils o des del web de la seu electrònica de
CCOO de Catalunya.

9
Núm. 368 - dijous, 15 d’abril de 2021

Descomptes per l’afiliació de CCOO de Catalunya
Actualitzats per a l’any 2021

Allotjaments

Combustible
GALP - Tot l’Estat i Portugal
Descompte de 6 cèntims/litre en tots els combustibles, 4 cèntims/litre en GLP, 3
cèntims/litre a les Balears i 7 cèntims/litre a les estacions de servei de Portugal.
Cal demanar la nova targeta GALP via correu electrònic.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2379
SHELL - Benzines DISA - Península i Balears
Descompte de 5 cèntims/litre en tots els combustibles a la Península i a les
Balears, i 20 % de descompte en rentats. Cal demanar la targeta al web específic
del nostre enllaç.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=440

GUITART GOLD CENTRAL PARK AQUA RESORT - Lloret de Mar
Oferta especial per a l’afiliació de CCOO. Preus des de 30 euros en règim de mitja
pensió per persona i nit en habitació doble. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3338
CENTRE DE VACANCES MORILLO DE TOU (OSCA)
Descompte del 14 % i ofertes especials. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=129
AH VACACIONES
Ofertes per a l’afiliació de CCOO a apartaments i hotels.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=11
BARCELÓ HOTELS & RESORTS
Descompte del 10 % en les vostres vacances. Fins a un 10 % addicional + 1 bo de
regal i beneficis en la vostra estada amb My Barceló.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3918
PARADORES
Descompte del 15 % sobre la tarifa Parador vigent en cada moment. Preus per
habitació doble estàndard. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=1408

Venda i reparació
de vehicles
LESSEPS MOTOR SEAT - Barcelona
Fins a un 25 % de descompte segons el model, les versions i el finançament.
Condicions especials tant en el preu com en el finançament per a la gamma de
vehicles de demostració i seminous. 10 % de descompte en el servei de postvenda.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=435
TALLER GUDAYOL - Salt i Girona
Descomptes importants en reparacions i en condicions preferents en la compra de
vehicles nous i d’ocasió. Vegeu-ne més informació a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=391
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3639
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3638
TALLERES TESA - Barcelona
Descomptes del 15 % en la mà d’obra.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=30
AUTOMÒBILS GUTI - Sant Pere de Ribes
15 % de descompte en material de revisions (olis i filtres) i 10 % de descompte en
material d’embragatges, frens i distribucions.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=25
RODI MOTOR SERVICES - Diverses poblacions de tot Catalunya
Revisions sense IVA (una revisió anual per matrícula), 10 % de descompte extra
en mà d’obra, 10 % de descompte extra en recanvis i reparació de rodes punxades
gratuïta.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2398

DUNAS HOTELS & RESORTS
10 % de descompte extra per a l’afiliació de CCOO en qualsevol oferta del web.
Quatre hotels a Gran Canària.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3938
EUROPA DESTINOS
Agència de viatges en línia amb hotels a tot Espanya, Portugal i Andorra. Oferta
exclusiva: paquet bàsic 75 € per a 7 nits d’hotel per a 2 persones (cal afegir el
desdejuni per a cada nit i persona).
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2558
B THE TRAVEL BRAND
Descomptes de fins a un 8 % amb 45 dies d’antelació a les reserves i de fins a un 6 %
sense anticipació. Consulteu-ne les condicions específiques a:
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=767
BALNEARI VICHY CATALAN (CALDES DE MALAVELLA)
20 % de descompte en reserves per a allotjament i la pensió alimentària escollida,
i 10 % de descompte en els tractaments contractats al balneari.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=3398

28 d'abril 2021
Dia Internacional de la Salut i la Seguretat
en el Treball

SOM ESSENCIALS
PER GARANTIR
LA SEGURETAT I
LA SALUT
#28AbrilSomEssencials
#28AbrilMésPrevenció

activa
la salut

MANIFEST DEL 28 D’ABRIL DEL 2021 DE CCOO DE CATALUNYA
La pandèmia ha posat en evidència els dèficits d’un
model preventiu que no està protegint la salut de
les persones treballadores. Durant els primers mesos
vam veure com col·lectius de treballadors i treballadores habitualment exposats a riscos biològics van
haver de posar-se en primera línia sense mesures ni
equips de protecció. Mentrestant, els serveis de prevenció, especialment els aliens, van estar més aviat
absents, a remolc del que anaven marcant les autoritats sanitàries.
El contagi per la COVID-19 no s’ha reconegut com a
malaltia professional per als col·lectius més exposats.
De fet, només es reconeix el dret a rebre les mateixes
prestacions que en el cas de la malaltia professional,
considerant-lo un accident de treball, al personal sanitari i sociosanitari que presta directament aquest
tipus de serveis. Una regulació absolutament limitativa, ja que ha d’existir un informe previ del servei de
prevenció, i que deixa fora altres col·lectius i sectors
també exposats al risc.
Davant dels incompliments de les empreses en
l’aplicació de les mesures preventives i sanitàries davant la COVID-19, el Govern no ha sabut respondre
establint mecanismes que garantissin una adequada coordinació entre la Inspecció de Treball, les autoritats sanitàries i les forces de seguretat, per l’aturada
de l’activitat per la pandèmia.
El 2020, però, ens deixa una altra imatge esgarrifosa:
un augment del 21,54 % respecte del 2019 dels accidents de treball mortals durant la jornada, en un
any marcat per una important aturada d’activitat.
Mentre continua el desviament sistemàtic al sistema
públic dels accidents lleus i greus i de les malalties
professionals, fàcilment ocultables per empreses i
mútues, i que durant l’any passat van disminuir significativament.

És evident que el model preventiu es mostra esgotat
i és necessari promoure els canvis necessaris que garanteixin una protecció real de la salut de les persones treballadores.
La Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL), tot i no
suposar una completa transposició de la directiva
marc, es va construir en un moment en què prevalia
una organització del treball basada en un contracte
social caracteritzat per la centralitat de la negociació
col·lectiva, la contractació indefinida i l’estabilitat en
el treball.
Tanmateix, les polítiques neoliberals, d’austeritat i de
retallades escollides pels governs com a resposta a
la crisi econòmica, i les reformes laborals han deixat
un mercat laboral que dificulta l’exercici dels drets,
caracteritzat per la devaluació de les condicions de
treball i la precarietat, i en el qual moltes persones
treballadores es veuen obligades a escollir entre el
salari o la seva salut.
El model preventiu actual està clarament marcat
per una baixa qualitat de la prevenció a les empreses, a causa de factors com la voluntat empresarial
de realitzar un compliment mínim dels formalismes
legals, una Inspecció de Treball saturada i amb pocs
recursos, la possibilitat que tenen empreses i mútues
de desviar al sistema públic els danys a la salut produïts pel treball, amb la qual cosa s’obvia l’obligació
d’investigar-los i de millorar les pràctiques preventives, i, sobretot, un sistema preventiu que es caracteritza per un alt ús dels serveis de prevenció externs. Uns
serveis de prevenció amb clares finalitats de lucre i
que han situat el nostre dret fonamental de protecció de la salut al mig de les cruels lleis de l’oferta i
la demanda, en un mercat controlat per pocs grups
empresarials, que van iniciar fa temps una guerra de
preus que ha reduït la qualitat dels serveis que presten, ha sobrecarregat els tècnics i tècniques de prevenció, i ha convertit la prevenció en un mer tràmit
administratiu i documental.

MANIFEST DEL 28 D’ABRIL DEL 2021

A més, el sistema de protecció social permet a les
mútues i a la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques (SGAM) sotmetre a un seguiment invasiu i ple
de pressions les persones treballadores en situació
de malaltia. En efecte, se’ls dona sovint una alta anticipada, es posa en dubte el criteri del metge o metgessa que ha facilitat la baixa i se les obliga a tornar
a la feina sense estar del tot recuperades, cosa que
sovint provoca un patiment i un agreujament de la
seva patologia, de manera que a vegades tot deriva
en un acomiadament per ineptitud sobrevinguda i
sense tenir dret a una incapacitat.
Trencar el cercle viciós de precarietat, devaluació de
la prevenció i limitació en l’accés a les prestacions
de la protecció social de les persones treballadores
malaltes suposa introduir els canvis necessaris en el
model de protecció de la salut en el treball que permetin la democratització de les relacions laborals,
l’exercici efectiu de drets i el trencament amb la unilateralitat empresarial sobre la qual està configurada
la normativa de prevenció de riscos.
Ens enfrontem a la sortida d’una crisi sanitària,
econòmica i social en la qual hem de reforçar el valor de la salut en el treball com a dret fonamental
que ha d’estar al centre de les relacions laborals. La
recuperació econòmica no pot anar acompanyada
de la pèrdua de salut de les persones treballadores i,
encara menys, de la mort de persones treballadores
a la feina.
Per això, CCOO de Catalunya, en aquest 28 d’Abril del
2021, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el
Treball, exigim a les patronals més compromís amb
la vida i la salut de les persones treballadores, i proposem un decàleg de propostes prioritàries i urgents:

a Derogar les reformes laborals que han instaurat la

h Es permeti als tècnics i tècniques de prevenció el fet de poder exercir la seva tasca amb
llibertat de criteri professional.

h S’introdueixi la visió de gènere en la mateixa
normativa de prevenció.

a Intensificar les polítiques actives en matèria de
prevenció de riscos laborals, amb la corresponent
participació dels agents socials, apostant especialment per una nova estratègia catalana de seguretat i salut laboral (ECSSL) dotada del finançament necessari.

a Dotar de més recursos l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) i l’Institut Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball (INSST).

a Elaborar un nou marc normatiu per a les mútues,
en relació amb la seva organització, naturalesa
jurídica i funcions, situant en mans del metge o
metgessa de capçalera el reconeixement inicial
de l’accident de treball o de la malaltia professional, i prioritzant també el retorn al sistema públic
de la gestió i el control de la incapacitat temporal
per contingència comuna i les prestacions de risc
durant l’embaràs i la lactància, la cura de menor
amb malaltia greu i el cessament de l’activitat
dels autònoms i autònomes.

a Promoure la figura del delegat o delegada de pre-

venció territorial o sectorial a les empreses petites
i sense representació legal de les persones treballadores.

a Suprimir el programa d’incentivació econòmica i

precarietat, han debilitat la negociació col·lectiva
i han deixat moltes persones treballadores en situació de pobresa i vulnerabilitat social.

control de la incapacitat temporal establert entre
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i
la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques
(SGAM) per retallar la durada de les baixes.

a Introduir els canvis necessaris en el model preven-

a Establir mecanismes eficaços per al control i les

tiu, per tal que:

h Es prioritzi l’ús dels recursos interns de
l’empresa per damunt dels externs.

inspeccions públiques respecte de les actuacions
preventives d’empreses, serveis de prevenció i
mútues, amb procediments àgils de cooperació
i col·laboració entre les diferents administracions
amb competències.

h Existeixin elements per a una participació
equilibrada de la representació dels treballadors i treballadores, seguint altres models
europeus.

h S’estableixin uns criteris mínims objectiva-

activa
la salut

bles respecte del contingut dels contractes
amb els serveis de prevenció aliens, la qualitat preventiva i els recursos preventius que ha
de tenir una empresa.
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