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Redacción.- UGT expresa a súa satis-
facción polo acordo alcanzado, tras máis de
nove meses de negociacións, polo que se
modifican tanto aspectos centrais da re-
forma laboral levada a cabo polo Partido
Popular en 2012, como materias doutras re-
formas que devaluaron profundamente os
dereitos laborais e salariais no noso país.

Este acordo é un fito indiscutible na his-
toria do noso país porque é un acordo pac-
tado, ambicioso e que supón unha recupe-
ración nítida e unha mellora evidente de
dereitos laborais da clase traballadora. 

A reforma está articulada en base a tres
elementos fundamentais:

- recupera os equilibrios e o valor
da negociación colectiva.

-  limita a contratación temporal.

-  aborda medidas de flexibilidade
interna como alternativas aos despedi-
mentos a través do mecanismo rede.

O reequilibrio da negociación colectiva
é absolutamente clave para UGT. Na re-
forma laboral de 2012 púxose en cuestión
a pervivencia dos convenios colectivos. Se

non se chegaba a un acordo nun convenio
este podería desaparecer. Neste momento
recuperamos a ultraactividade dos conve-
nios colectivos, da mesma maneira que re-
vertemos a norma pola que os convenios
de empresa podían diminuír as condicións
laborais dos traballadores e, sobre todo,
das traballadoras. Xa non haberá convenios
de empresa por baixo dos convenios sec-
toriais, e volvemos a unha negociación co-
lectiva articulada entre sector, territorio e
empresa.

España leva moito tempo sendo o cam-
pión de Europa en temporalidade. Con este
acordo elimínase o contrato de obra ou ser-
vizo e limítase a utilización da temporali-
dade. O contrato eventual que xorde desta
reforma poderá alcanzar os seis meses
prorrogable ata doce en negociación co-
lectiva, fronte aos catro anos aos que podía
chegar o de obra ou servizo.

Os  ERTE utilizados durante a pandemia
para evitar a destrución masiva de postos de
traballo supuxeron algo inédito en España e
é que na maior crise económica coñecida,
por primeira vez, non se destruíu máis em-
prego que o que caía a economía. UGT viña
reclamando medidas que restrinxisen o des-
pedimento, habilitando fórmulas de adapta-

ción temporal de xornada. Estas formula-
cións recóllense en boa parte no Mecanismo
REDE, que permite a adaptación temporal da
xornada de traballo, a cobranza dunha pres-
tación social que non consuma desemprego
das persoas traballadoras a cambio de res-
tricións no despedimento.

En definitiva, para UGT, este acordo
consolida un cambio de tendencia na regu-
lación e a lexislación laboral, supoñendo
un punto de inflexión despois de 20 anos in-
interrompidos de reformas lesivas para a
clase traballadora, no que o sindicato se-
guirá profundando con novas reformas e
novas propostas nos próximos meses.

Por iso, fai un chamamento á respon-
sabilidade dos partidos políticos, desde o
pleno respecto ao traballo das cámaras par-
lamentarias, á súa altura de miras, para va-
lidar no Congreso un acordo tan impor-
tante, que elimina aqueles aspectos que
contribuíron a empobrecer á clase traballa-
dora, a incidir na desigualdade social e na
pobreza laboral, e freou a recuperación eco-
nómica tras as distintas crises, ademais é
froito do consenso duns axentes sociais
que demostraron estar á altura do papel
que a lexislación actual e a sociedade ou-
tórgannos.

UGT celebra a aprobación da reforma laboral
Agora si. Gañamos dereitos
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Redacción.- UGT-Galicia considera po-
sitivos os datos do paro pero insta a mellorar
a calidade do emprego en 2022. Para iso, de-
manda aos grupos parlamentarios que apoien
o acordo de reforma laboral, alcanzado polos
sindicatos e os empresarios, para poñer fin á
precariedade e temporalidade inxustificadas
no mercado de traballo. O sindicato defende,
ademais, que os salarios suban en conso-
nancia co crecemento económico; esixe que
o SMI se sitúe xa en 1.000 euros ao mes; e
que o salario mínimo de convenio creza tamén
neste novo ano ata os 1.100 euros.

Os datos de paro coñecidos este martes
confirman unha vez máis a efectividade de le-
var a cabo políticas de impulso económico e
de protección social e do emprego en mo-
mentos de adversidade económica. A actual
situación de incerteza, produto da difusión da
variante Ómicron do virus, demanda seguir
profundando nestas medidas a fin de que se
fortaleza a actual etapa de expansión econó-
mica e os seus froitos acaben redundando po-
sitivamente no maior número de persoas po-
sible. Neste aspecto, o recente acordo sobre
a reforma laboral xogará un papel moi impor-
tante ao situar ao emprego estable e de cali-
dade como un dos principais piares sobre os
que apoiar a recuperación económica. 

Así, o novo acordo en materia laboral eli-
mina algúns dos aspectos máis lesivos das
antigas lexislacións, abrindo un novo escena-
rio para as relacións laborais que recupera
equilibrios na negociación colectiva e promove
a xeración de emprego estable ao desincen-
tivar a temporalidade e a precariedade, princi-
pais acenos de identidade do noso mercado
laboral durante décadas. É, sen dúbida, un
moi bo acordo, que debe agora trasladarse á
práctica diaria de contratación das empresas
e á negociación dos convenios colectivos, im-
pulsando de maneira consensuada un mer-
cado laboral máis eficiente e xusto e, como
consecuencia, unhas empresas máis produ-
tivas e competitivas. 

o acordo de reforma laboral debe vir
acompañado dunha política salarial
que se traduza en ganancias de
poder adquisitivo para as persoas
traballadoras

Igualmente, para asegurar que o acordo fi-
nalmente se acabe materializando nunha me-
llora das condicións laborais das persoas tra-
balladoras, é necesario que se siga
complementando con outras actuacións. A
primeira, en materia salarial: a xeración de
emprego estable debe vir acompañada dunha
política salarial que se traduza en ganancias
de poder adquisitivo para as persoas traballa-
doras, en consonancia coa actual fase ex-
pansiva na que se atopa a economía. Para iso,

desde o sindicato esiximos que o
SMI se sitúe xa en 1.000 euros á
vez que o salario mínimo de con-
venio debe crecer tamén neste
novo ano ata os 1.100 euros.

análise dos datos

Cos datos publicados este mar-
tes polo Ministerio de Traballo e Economía So-
cial e polo  Ministerio de  Inclusión, Seguri-
dadde Social e Migracións  compróbase unha
evolución lóxica nos datos de desemprego
no Nadal. Aínda que hai que ter en conta que
nas series interanuais o contexto base era
moi diferente, con outro nivel de pandemia e
vacinacións.

En Galicia, no mes de decembro dáse
unha caída do paro do 0,11%, 163 persoas
menos, moito máis leve en comparación coa
rexistrada no resto do Estado, do 2,41%. Así,
hai nesta Comunidade un total de 152.584
persoas en situación de desemprego,
3.105.905 no Estado.

En relación a hai un ano, a caída do des-
emprego foi histórica, dun 19,52% en Galicia,
37.003 persoas menos no paro, e do 20,12%
no Estado. Aínda que hai que precisar que os
contextos de 2020 e 2021 son diferentes,
como xa se comentaba en parágrafos prece-
dentes. 

Son 6.074 os mozos e mozas menores de
25 anos en desemprego. Baixando en 542
persoas en relación ó mes anterior, o que su-
pón un 8,19%, unha baixada moito máis acu-
sada que no conxunto de idades. Non se
pode esquecer que decembro é un mes de in-
corporación da mocidade ó mercado de tra-
ballo polos contratos eventuais de Nadal. En
relación a hai un ano, a caída tamén é moito
máis forte que no conxunto de idades, dun
34,24%. 

Por sexos, no mes a evolución foi máis ne-
gativa para os homes, basicamente polo au-
mento do desemprego no sector da constru-
ción e na industria. Así, medrou o paro no
2,01% pero baixou no caso das mulleres nun
1,61%. 

Non obstante, no ano, e dende unha pers-
pectiva xa estrutural, a evolución do emprego
en Galicia beneficia máis ós homes, caendo o
paro nun 21,38% e nun 18,09% no caso das
mulleres. Isto conduce a que en termos es-
truturais as mulleres seguen a representar o
57,6% do total do desemprego, 87.841 mu-
lleres en situación de desemprego, fronte a
64.743 homes. 

Por sectores, o paro incrementouse no
mes na construción, nun 6,02%, no primario,

nun 4,2%, e na industria, nun 1,52%. No sec-
tor servizos caeu nun 0,72% e no colectivo de
sen emprego anterior nun 4,24%. 

No ano rexistrouse unha contracción acu-
sada en todos os sectores, destacando 24.749
persoas menos no sector servizos; 3.219 na
construción; 3.388 menos na industria; 4.000
no colectivo de sen emprego anterior; e 1.647
no sector primario. 

En termos provinciais, medra en Ponte-
vedra, un 1,01%; nas restantes cae, o 1,59%
en Ourense, 1,46% en Lugo e 0,44% na Co-
ruña.

No ano dáse unha forte contracción en to-
das elas. Caída máis contundente na de Lugo,
23.15%, na Coruña, 20,21%, en Ourense,
19,66%, e en Pontevedra, o 17,82% de caída.

Cos datos de decembro compróbase que
se realizaron 72.914 contratos, o 9,46% desta
contratación é de carácter indefinida. Tralo
mes anterior, no que houbo unha campaña do
Ministerio de conversión de contratos tempo-
rais en indefinidos, volve a ter unha porcentaxe
do 9,46% a contratación indefinida sobre a to-
tal. De cada 100 contratos tan só 9,46 son in-
definidos.

A taxa de cobertura por desemprego en
novembro de 2021 (último dato dispoñible)
sitúase nun 61,5%. As persoas beneficiarias
de prestacións de desemprego  foron 86.347.
Destas, o  número de persoas beneficiarias de
prestación contributiva son 38.661, o 44,8%.
Polo tanto, a maioría das persoas beneficiarias
de cobertura de desemprego dependen de
modalidades de carácter asistencial, situación
desfavorable, de cada 100 prestacións, 44,8%
son de carácter contributiva e o 55,2% restante
son asistenciais. 

En canto á evolución nas cifras de afilia-
ción á Seguridade Social (media mensual), si-
túase en Galicia no mes en 1.032.784, cae no
mes o 0,26%, fronte ao aumento no mes do
0,37% no Estado. Distinta estacionalidade
sectorial segundo comunidades autónomas,
pero non é un bo dato en Galicia.

Medra a afiliación / cotización á Seguridad
Social no ano en Galicia o 3,06%, bo indica-
dor interanaual, tamén no Estado medra, e de
forma máis acusada, no 4,08%.

aGora Toca impUlSar o empreGo de calidade
A contratación indefinida non chegou en Galicia ó 10%
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Redacción.- Os traballadores de Barreras
concentráronse este mércores ás portas do
estaleiro para trasladarlle con claridade a todos
os actores implicados na solución de venda da
empresa (propiedade, futuros propietarios e
administracións) que non se pode dar unha
saída á actual crise sen contar cos traballa-
dores.

UGT-FICA ven dicindo nas últimas datas
que ninguén pode confundir a postura cons-
trutiva e responsable que tiveron os traballa-
dores ata día de hoxe, para que puidesen
aparecer ofertas, con que vaiamos a permitir
calquera solución que deixe tiradas ás per-
soas traballadoras. 

Para UGT-FICA son condicións necesa-
rias:

• Carga de traballo

• Continui-
dade de todas
as persoas tra-
balladoras. 

• Mante-
mento do esta-
leiro con plenas
capacidades
para grandes
construcións,
cuestión que
permitiría xerar
un importante
volume de emprego na industria auxiliar.

UGT-FICA manifesta o seu convence-
mento de que unha vez que se manifestaron
diferentes ofertas para a compra do estaleiro
é posible, co impulso e o compromiso de to-
dos, conquistar os obxectivos marcados. Para
elo, ninguén se pode poñer de perfil. 

Chegou a hora de pasar das palabras ós
feitos, polo tanto a Xunta de Galicia, así como
o Ministerio de Industria teñen que protexer e
potenciar un sector estratéxico como é o na-
val da ría de Vigo que pasa, entre outras ac-
cións, por recuperar toda a potencialidade do
primeiro estaleiro privado do Estado como
cabeza tractora.

UGT-fica eSixe manTer UnHa reUnión coa propieTaria de barreraS para valorar a oferTa
Gañadora e aSeGUrar a viabilidade do eSTaleiro e o fUTUro do empreGo

oS TraballadoreS de barreraS mobilízanSe polo fUTUro da
facToría, do empreGo e para qUe Se conTe con eleS na búSqUeda
dUnHa Saída e convocan folGa para a vindeira Semana, do 10 ó 15

Redacción.- Unha vez máis, os
traballadores e traballadoras de ur-
xencias do Hospital da Coruña
(HUAC) mobilizáronse ás portas do
centro, este venres, para denunciar
as insostibles condicións laborais ás
que se teñen que enfrontar a diario e
que fan moi difícil o desempeño das
súas tarefas e un trato digno ós do-
entes que se achegan a este servizo. 

Os traballadores e traballadoras
denuncian os reiterados incumpri-
mentos das ratios; a falta de cober-
tura das ausencias, o que xenera

unha forte sobrecarga
asistencial; a denega-
ción de permisos de
xeito sistemático; e
que non se están a
compensar retributiva-
mente as autocobertu-
ras. 

Todo isto xenera no
día a día  situacións in-
sostibles, xa en condi-
cións normais, e máis aínda na ac-
tual situación de pandemia na que a
carga asistencial é moi superior e

moito máis delicada. Por todo isto,
urxe a dotación de medios que ga-
rantan un servizo de calidade.

o perSoal de UrxenciaS do HUac mobilízaSe para denUnciar aS
inSoSTibleS condiciónS de Traballo e eSixir máiS medioS

Redacción.- Solitium Noroeste, a
concesionaria dos servizos de impresión
do Sergas e dos xulgados galegos, está
a bloquear a negociación da revisión sa-
larial para os seus 145 traballadores e
traballadoras para os anos 2020, 2021 e
2022, coa perda de poder adquisitivo que
isto supón cun IPC para o 2021 que xa
rebasa o 5,5%.

Ademais disto, Solitium Noroeste pre-
tende empeorar dun xeito unilateral as
condicións laborais no relativo a xornada,
incumprindo o pactado no convenio que
está en vigor.

Ata o momento, e por responsabili-
dade, non se acometeu ningún tipo de
mobilización porque se está a falar de
sectores moi sensibles que poderían su-

frir un bloqueo nun momento como o ac-
tual.

Non obstante, dende UGT, CCOO e
CIG anuncian que, se continúa esta si-
tuación de bloqueo e ausencia de nego-
ciación, abrirase un calendario de mobi-
lizacións co fin de reivindicar os dereitos
dos 145 traballadores e traballadoras
afectados. 

a conceSionaria doS ServizoS de impreSión do SerGaS e doS
xUlGadoS bloqUea a neGociación Salarial
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Redacción.- O avance de IPC do mes
de decembro, publicado esta semana polo
INE, reflicte unha taxa anual dos prezos
do 6,7%, un dato moi afastado dos crece-
mentos salariais que se levaron a cabo
neste ano, un 1,6% no Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI), unicamente a partir
de setembro, e un 1,5% de media nos sa-
larios de convenios colectivos ata novem-
bro. 

Para UGT, o peche de IPC deste ano
debe impulsar de maneira necesaria o au-
mento da capacidade adquisitiva das per-
soas traballadoras, cun incremento do SMI
para este 2022 superior ao que se está
dando no nivel dos prezos. Neste sentido,
o sindicato considera que calquera SMI in-
ferior aos 1.000€ en 2022 sería nefasto
para as familias dos traballadores e traba-
lladoras deste país.

Ademais, as negociacións salariais en
convenios colectivos deben reforzar este
crecemento e apoiarse en cláusulas de ga-
rantía salarial para que queden cubertos
ante subidas do nivel de prezos. Alcanzar
estes pactos nos convenios sería moito
máis sinxelo se a patronal se sentase a
negociar un V Acordo para o Emprego e a

Negociación Colectiva, algo que vi-
mos reclamando desde que cesou o
anterior, a finais de 2020.

Para UGT, é fundamental tamén
que se interpoñan medidas efectivas
para conter o prezo da electricidade,
que está a aumentar o custo das fac-
turas da luz nunha época invernal
onde a electricidade e os hidrocarbu-
ros son fundamentais para manter os
fogares a unha temperatura ade-
cuada.  

E como continuación das políticas em-
prendidas tras a pandemia, é necesario
que se persista no apoio aos traballadores
e ás empresas mediante políticas fiscais ex-
pansivas ata que a recuperación sexa un
feito e se efectúe sen prexuízos para os tra-
balladores e traballadoras. 

datos de interese

Segundo o avance que deu a coñecer
o INE, a taxa de variación interanual situa-
ríase no 6,7% en decembro, sería así a
taxa anual máis alta desde marzo de 1992.
Á súa vez, isto implica unha taxa mensual

do 1,3%. Ademais, de confirmarse este
dato, a media das variacións anuais neste
2021 sería dun 3,1%. Este é a maior media
nun ano desde 2011 e prodúcese nun mo-
mento de crecementos salariais baixos. 

Con todo, a inflación subxacente tamén
continúa crecendo. Neste mes, a súa taxa
de variación anual sería dun 2,1%, catro dé-
cimas máis que o pasado mes.

As causas que avanza na súa nota o INE
son, como sucede desde hai meses, os altos
prezos da electricidade, que creceron máis
neste decembro que no mesmo mes de 2020.
Ademais, neste mes afectaron á alza do nivel
de prezos o comportamento dos alimentos,
aínda que en menor medida.

É de xUSTiza aUmenTar oS SalarioS

Redacción.- A Organización Mundial
da Saúde desenvolveu unha definición de
caso clínico de afección posterior á COVID-
19 ao que outorgou un código na clasifica-
ción Internacional de Enfermidades, é a
chamada “síndrome post covid-19” que se
presenta en persoas con antecedentes de
infección probable ou confirmada polo
SARS  CoV-2, xeralmente 3 meses desde
o inicio do COVID-19 con síntomas e que
duran polo menos 2 meses e non poden
explicarse cun diagnóstico alternativo.

Os síntomas comúns inclúen, entre ou-
tros, fatiga, dificultade para respirar, disfun-
ción cognitiva, e teñen, xeralmente, un im-
pacto na vida diaria. Poden ser de nova
aparición, despois da recuperación inicial
dun episodio agudo de COVID-19, ou per-
sistir desde a enfermidade inicial, e tamén
poden fluctuar ou recaer co tempo.

UGT denuncia que no noso país non se
recoñece a síndrome post  covid ou  covid
persistente como enfermidade e que, como
consecuencia disto, están a darse situa-
cións nas que, tras meses de baixa por
covid, persoas son dadas de alta e ven for-
zadas a reincorporarse ao seu posto de

traballo, pero debido a que o seu estado
de saúde non é óptimo para traballar, nal-
gúns casos, son despedidas por “baixo
rendemento” ou causas semellantes.

O sindicato reclama, ademais, que a
estas persoas se lles recoñeza a posterior
enfermidade xerada polo COVID-19 e se-
xan amparadas pola Seguridade Social
cobrando o seu subsidio por incapacidade
temporal e así o esixiu reiteradamente ao
Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e
Migracións.

Para os casos nos que se recoñeceu a
orixe profesional da patoloxía e no caso de
que a persoa traballadora padecese  CO-
VID persistente, as recaídas deben ser tra-
tadas como continxencia profesional, xa
que, segundo o art. 169.2 da Lei Xeral da
Seguridade Social: “Considérase que existe
recaída nun mesmo proceso de incapaci-
dade cando se produza unha nova baixa
médica pola mesma ou similar patoloxía
dentro dos cento oitenta días naturais se-
guintes á data de efectos da alta médica an-
terior”.

Nos casos en que a incapacidade tem-

poral debida á COVID-19 asimilouse a ac-
cidente de traballo unicamente para os
efectos de prestación económica, o sindi-
cato solicita que, se posteriormente requi-
ren de novas baixas laborais debidas ao
COVID persistente, estas continúen asimi-
lándose, como mínimo, a accidente de tra-
ballo para os efectos de prestación econó-
mica.

Estas medidas serían de gran axuda
e protexerían a aquelas persoas traba-
lladoras que, por desgraza, padecen os
graves efectos desta enfermidade que
nalgúns casos chega a ser altamente in-
capacitante, impedíndolles desenvolver o
seu traballo de maneira normal, coa con-
secuente deterioración da súa calidade
de vida, tanto en termos de saúde como
económicos. 

UGT reclama qUe Se recoñeza o Síndrome poST covid-19 oU covid
perSiSTenTe como enfermidade


