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Redacción.- O secretario xeral de UGT-
Galicia, José Antonio Gómez, xunto á secreta-
ria xeral do S.N. de CCOO de Galicia presen-
taron en Santiago en rolda de prensa o 1º de
Maio que este ano vaise celebrar baixo o lema
“A solución: subir salarios, conter prezos e máis
igualdade”.

Así, o secretario xeral de UGT-Galicia des-
tacou que este 1º de Maio vai ser unha data
para a celebración, orgullo polo conseguido
froito da concertación e diálogo social, para de-
fender e esixir que o conseguido se cumpra
pero tamén para poñer enriba da mesa vellas
reivindicacións non acadadas e novas deman-
das.

Fixo fincapé en que a celebración deste 1º
de Maio non pode escapar ó contexto, empa-
ñado pola guerra en Ucraína que está a levar
a unha situación de crise económica a nivel
mundial pero tamén ó sufrimento inxusto do
pobo ucraíno e de moitos cidadáns rusos que
están a ser perseguidos polo súa postura en
contra desta inxusta guerra. Neste senso, ma-
nifestou a solidariedade do Sindicato con todos
eles e con moitos outros pobos onde celebrar
esta data e mesmo facer sindicalismo no día a
día é causa de represión e persecución.

Destacou a bagaxe positiva coa se conco-
rre a esta edición do 1º de Maio, cos acordos en
materia de pensións, o SMI, teletraballo,
ERTE`s ou reforma laboral, froito todos eles do
diálogo social e dunha ardua tarefa de nego-
ciación e concertación. E, precisamente, isto
debe animar ós galegos e galegas a saír ás
rúas para defender o conseguido.

Pero a cara negativa deste 1º de Maio é
unha conxuntura económica marcada por un
IPC na contorna do 10% que se non vai acom-
pañado dunha suba de salarios e non se ga-
rante a suba das pensións, como algúns xa es-
tán a suxerir, conducirá ó empobrecemento
das familias deste país.

Neste senso, a postura da CEOE, en rela-
ción ó AENC, ten que mudar. Ten que apostar
por garantir cláusulas de revisión salarial que
aseguren o mantemento do poder adquisitivo
das familias. O contrario vai supoñer o conflito
e o país, na conxuntura actual, require de pacto
e negociación. Pero a cerrazón da patronal

pode conducir ó contrario
porque non se pode con-
sentir que sexan os traba-
lladores, cos seus salarios,
os que paguen as conse-
cuencias. Xa hai a día de
hoxe sectores, como o do
telemarketing ou o do ali-
mentación e comercio da
provincia da Coruña que xa
están nunha situación de
conflito aberto ata que non

se lles garanta ós seus traballadores e traba-
lladoras o mantemento do poder de compra.

Recoñeceu que tanto o Goberno central
como o da Xunta adoptaron medidas para pa-
liar a situación, medidas que UGT saúda pero
que considera insuficientes. Urxe un maior so-
porte para os máis vulnerables. Hai en España
9.500.0000 persoas con salarios de 1.000 eu-
ros ou menos, desempregados, perceptores de
pensións non contributivas ou con comple-
mentos a mínimos. Cifra que en Galicia sitúase
nas 500.000 persoas que, de seguro, teñen se-
rias dificultades para chegar a fin de mes. Por
iso, urxe habilitar outro tipo de achegas para os
máis vulnerables.

Na súa intervención, tamén rexeitou a re-
ceita, para combater esta crise, das rebaixas fis-
cais que, de seguro, traería consecuencias ne-
gativas no eido internacional e traerían consigo
consecuencias moi negativas tamén no eido do
investimento público.

Finalmente, explicou que neste 1º de
Maio vanse levar ás rúas unha serie de rei-
vindicacións como a suba do SMI a finais
de ano para que este se sitúe no 60% do
salario medio do país; seguir avanzando en
materia de igualdade; poñer en marcha un
plan de loita contra a lacra da sinistralidade
laboral; as 32 horas semanais; unha transi-
ción ecolóxica xusta; e a reforma dun ET
para o século XXI.

UGT chama á cidadanía GaleGaa mobilizarse o 1º de maio pola sUba
dos salarios, a conTención dos prezos e máis iGUaldade
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Redacción.-Un ano máis, UGT-Galicia
lamenta que o 28 de abril, Día mundial da
seguridade e saúde no traballo, teña que ce-
lebrarse denunciando a lacra da sinistrali-
dade laboral que continúa presente no mer-
cado laboral galego. E este ano arrancou,
neste senso, con cifras moi negativas, si-
tuando a Galicia á cabeza da sinistralidade
mortal e costa moito dixerir como ano tras
ano continúan producíndose mortes por
causas facilmente prevenibles e evitables.

As cifras están aí e demostran que a si-
nistralidade laboral segue a ser a gran lacra
do mercado de traballo. No ano 2021 rexis-
tráronse en Galicia, segundo os datos pu-
blicados polo ISSGA, 26.402 accidentes la-
borais, o que supón un incremento dun 18,3
por cento en relación ó ano anterior, cando
se contabilizaban 22.318 accidentes.

Deste total, 25.939 foron accidentes de
carácter leve, 415 graves e 48 mortais. A isto
hai que sumarlle os accidentes “in itinere”,
un total de 2.589 no 2021, un 17,2% máis
que no 2020. Destes, 2.544 foron leves, 40
graves e 5 mortais. 

Por sectores (excluíndo os “in itinere”
que non son desagregados polo ISSGA), o
servizos é o que máis sinistros rexistrou,
13.430; seguido da industria, 6.689; cons-
trución, 4.205; agricultura, 1.337; e pesca,
741. En todos eles deuse un aumento en re-
lación ó ano anterior, excepto na pesca. 

Territorialmente, é a provincia da Co-
ruña a que máis accidentes rexistrou, 11.733
(máis 1.069 “in itinere”) e con 22 mortais
(máis dous “in itinere”). Pontevedra rexistrou
8.941 (máis 1.043 “in itinere”), con 15 mor-
tais (máis 2 “in itinere”); Lugo, 2.965 (máis
228 “in itinere”), con 5 falecidos (máis 1 “in
itinere”); e Ourense, 2.763 (máis 249 “in iti-
nere”), con 6 persoas mortas durante a súa
xornada laboral. 

infartos e outras patoloxías non
traumáticas son as causas que
ocasionan máis accidentes
mortais. Urxen medidas que redu-
zan os riscos psicosociais

Dentro dos accidentes laborais mortais
en xornada, 48 (excluíndo os “in itinere” por-
que o ISSGA tampouco fai esta desagrega-

ción), 25 producíronse
por infartos e outras pa-
toloxías non traumáticas.
Neste senso, UGT-Gali-
cia demanda políticas
que atendan á redución
da incidencia dos riscos
psicosociais entre a po-
boación traballadora, xa
que tanto os infartos
como os derrames cere-
brais son patoloxías aso-
ciadas a este tipo de ris-
cos laborais. 

A segunda causa de
morte, con 9 persoas fa-
lecidas, foron as caídas
ou golpes con esmaga-
mentos contra obxectos
inmóbiles. 6 mortes fo-
ron ben por amputacións
ou atrapamentos. 5 por
choques ou golpes con-
tra obxectos en move-
mento. Unha por con-
tacto con corrente
eléctrica, lume ou subs-
tancias perigosas. E ou-
tra por afogamentos ou
sepultamentos. A todo
isto hai que engadirlle as
5 persoas falecidas “in iti-
nere”, no traslado do fo-
gar ó traballo ou á in-
versa. 

En canto ó índice de
incidencia, accidentes
por cada 100.000 traba-
lladores, en Galicia este
foi no 2021 de 2.630,95,
un 16,36% máis elevado
que o ano anterior. Este
índice, no caso dos si-
nistros mortais, situouse
no 4,78. 

Tampouco se poden
esquecer os accidentes
de traballo rexistrados,
segundo o ISSGA, nos
que non foi necesaria a
baixa, 14.627 no ano
2021 en Galicia.

En canto ás activida-

esTe 28 de abril, día mUndial da seGUridade e saúde no Traballo, UGT reclama Un plan de choqUe, a
redUción dos riscos psicosociais, a creación do deleGado/a de prevención secTorial/TerriTorial, doTar
á inspección e Fiscalía de máis recUrsos e medidas especíFicas para a covid persisTenTe

cUn incremenTo da sinisTralidade de máis do 18% en Galicia no
úlTimo ano e Unha sUba do 26% nos doUs primeiros meses de 2022,
Urxe Un plan de choqUe
Nos dous primeiros meses do ano Galicia é a Comunidade que máis persoas falecidas rexistra e con maior índice
de incidencia
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des económicas, segundo datos do Minis-
terio de Traballo e Economía Social, no
2021 nesta Comunidade, a industria manu-
factureira é a que máis sinistros rexistrou,
6.169. Seguida esta da construción, 4.217;
comercio ó por maior e menor, reparación
de vehículos e motor, con 3.357; 2.510 nas
actividades administrativas e servizos auxi-
liares; 2.072 no transporte e almacena-
mento; ou 2.054 na agricultura, gandería, sil-
vicultura e pesca. Despois, descenden dos
2.000 no caso das actividades sanitarias e
de servizos sociais, con 1.844, ou adminis-
tración pública e defensa e Seguridade So-
cial, con 1.020, ou a hostalería, con 1.407. 

incluír a covid-19 no listado de
enfermidades profesionais e aten-
der no eido laboral á covid
persistente

O Ministerio tamén achega datos dos
accidentes con baixa por COVID-19. En
Galicia no 2021 rexístranse 355 casos.
Neste senso, UGT-Galicia insiste en que
neste país a COVID-19 segue sen estar in-
cluída no listado de enfermidades profesio-
nais, o que provoca que moitas persoas tra-
balladoras queden desamparadas e sen a
prestación que merecen. E, por outra banda,
está a COVID persistente, con consecuen-
cias laborais para quenes a sofren e que
esixe de políticas de prevención e de Se-
guridade Social específicas que aínda están
sen desenvolver. 

UGT denuncia a infradeclaración
das enfermidades profesionais,
sobre todo, nos cancros de orixe
laboral con só unha comunicación.
Tan só 755 casos rexistrados en
Galicia con baixa e 541 sen baixa

Mención aparte merecen as enfermida-
des profesionais, con tan só 755 casos re-
xistrados en Galicia no 2021, o que eviden-
cia a súa infradeclaración. Deste total, 598
corresponden ó denominado grupo II (en-

fermidades causadas por axentes físicos).
Estas son as que ocasionan baixa. E, sen
baixa, 541, das que 468 tamén son do grupo
II. Para UGT, o procedemento de notifica-
ción e o rexistro son inoperantes, privando
ás persoas traballadoras do recoñecemento
da orixe laboral da súa enfermidade e do ac-
ceso ás prestacións ás que ten dereito. Ade-
mais de ter un impacto directo na prevención
porque o que non se rexistra non existe e,
polo tanto, non se adoptan medidas pre-
ventivas. E, se nalgún tipo de patoloxías é
especialmente escandalosa a súa infrade-
claración é no caso dos cancros de orixe la-
boral. No 2021 só se comunicou un caso
dentro do grupo VI (enfermidade profesional
causada por axentes carcinóxenos). 

amianto

Neste apartado, merece unha mención
aparte o amianto, un carcinóxeno que leva
20 anos prohibido pero que continúa cau-
sando enfermidade e morte e España ca-
rece dunha estratexia estatal para a súa
erradicación. UGT-Galicia urxe á aproba-
ción do fondo de compensación das víti-
mas do amianto dando cobertura ás expo-
sicións laborais, familiares e ambientais,
librándoas do calvario administrativo e xudi-
cial ó que actualmente están sometidos os
doentes para ver os seus danos indemni-
zados. 

Galicia á cabeza da sinistralidade
mortal do estado nos dous primei-
ros meses de 2022

Nos dous primeiros meses de 2022, se-
gundo os datos do Ministerio, xa que a
Xunta non facilita estas estatísticas, Galicia
rexistrou un total de 4.338 sinistros (incluídos
os “in itinere”), o que supón un incremento
dun 26% en relación a hai un ano. Destes,
4.255 foron leves; 58 graves; e 31 resultaron
mortais, un 675% máis que nos dous pri-
meiros meses de 2021. De feito, Galicia foi
a Comunidade con máis falecidos, cun ín-

dice de incidencia, o máis alto do Estado, de
1,446 puntos, moi por enriba dos 0,311 da
media estatal e afastada da segunda Co-
munidade que rexistra o índice máis ele-
vado, do 0,697, Castela-A Mancha.

Por provincias, A Coruña rexistrou 1.906
sinistros; Pontevedra, 1.444; 513 Lugo; e
475  Ourense. 

Por todo isto, e ante este 28 de abril,
UGT-Galicia demanda situar a prevención
no centro da recuperación e facer da saúde
laboral un dereito fundamental. Nesta liña de
traballo, o Sindicato demanda abrir mesas
de diálogo social para poñer o foco na pre-
vención de riscos laborais e nas condicións
de seguridade e saúde nos centros de tra-
ballo. Hai que repensar o modelo de xestión
preventiva nas empresas e fortalecer os or-
ganismos con competencias en materia de
seguridade e saúde no traballo. 

Son necesarios cambios lexislativos
para interiorizar a prevención no seno das
empresas, co fin de xestionar a prevención
de xeito eficaz, así como reverter as normas
que permitiron asumir a prevención ó em-
presario nas empresas de ata 25 traballa-
dores, mellorar a calidade das actividades
preventivas, incorporar a perspectiva de xé-
nero na prevención a abordar os riscos de-
rivados das novas formas de organización
do traballo (dixitalización, intelixencia artifi-
cial, teletraballo ou traballo en plataformas),
especialmente, o seu impacto nos riscos
psicosociais, así como nos riscos deriva-
dos dos efectos que o cambio climático ten
para a saúde das persoas traballadoras. 

Parello a isto, precísanse ampliar os re-
cursos humanos e materiais da Inspección
de Traballo, do Instituto Nacional da Segu-
ridade e Saúde no Traballo, que a Fiscalía
aborde con máis intensidade a súa acción
nos delitos de risco e dano á saúde dos tra-
balladores; tampouco pode faltar a creación
do delegado/a de prevención territorial e/ou
sectorial para todas aquelas empresas que
non dispoñen de representación sindical. 

Redacción.- Dele-
gados e delegadas e
cadros das federa-
cións galegas de UGT
Servizos Públicos e
FICA celebraron ó
longo desta semana
sendas xornadas ó re-
dor da formación en
materia de eleccións
sindicais e negocia-
ción colectiva.

UGT servizos públicos e Fica celebran sendas xornadas sobre
eleccións sindicais e neGociación colecTiva
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Redacción.- Os datos da EPA do pri-
meiro trimestre do ano, publicados este xo-
ves polo INE, mostran unha cifra total de
141.000 desempregados en Galicia, un
4,4% máis que no trimestre anterior, si-
tuando a taxa de paro en 11,4%. Pola súa
banda, o número de ocupados mantense.

O descenso do emprego é un fenó-
meno habitual nos primeiros trimestres do
ano, debido a que veñen precedidos da
etapa do Nadal, onde a actividade econó-
mica é maior e, por tanto, aumenta a con-
tratación. Con todo, xa se poden apreciar
melloras en canto á calidade do emprego,
froito dos cambios introducidos pola nova a
reforma laboral. Así pois, constátanse cam-
bios de tendencia nalgúns problemas cró-
nicos do noso mercado laboral –ao redu-
cirse a taxa de temporalidade e rotación
laboral-, aínda que haberá que esperar al-
gúns meses máis para poder avaliar e cer-
tificar a consolidación destas dinámicas.

A Unión Xeral de Traballadoras e Tra-
balladores considera que, a pesar destes
datos positivos, non debemos baixar a
garda na nosa máxima de protexer o em-
prego. Un obxectivo que se ve comprome-
tido polo incerto contexto internacional, que
provocou unha revisión á baixa das predi-
cións de crecemento; e polo grave pro-
blema económico e social que supón a alza
dos prezos, que seguirán alcanzando cotas
elevadas nos próximos meses.

Por iso, UGT manifesta a necesidade
de seguir despregando as medidas que se-
xan necesarias para apoiar ao noso tecido
produtivo e reforzar a actividade econó-
mica, estendendo así o ciclo de creación de
emprego. Este, ademais de apoiarse nun
maior predominio da contratación indefi-
nida, debe vir acompañado tamén dunha
política salarial que, sen comprometer a
viabilidade económica e financeira das em-
presas, garanta un incremento salarial ade-
cuado para que a clase traballadora pre-
serve así o seu poder de compra. Non hai
que esquecer que a protección das rendas
supón unha tarefa crave para soster a de-
manda interna, a principal panca de crece-
mento do noso país.

Para UGT, este Primeiro de Maio temos
que falar do futuro. E para que este sexa
digno, debemos subir os salarios e as pen-
sións conforme ao IPC, conter os prezos e
asentar as bases dunha sociedade máis
igualitaria. Así mesmo, o sindicato reivindica
tamén a necesidade de seguir impulsando
a seguridade e saúde no traballo e abordar
a transición cara a unha xornada laboral de

32 horas semanais,
que permita unha
mellora xenerali-
zada da calidade
de vida. Nas nosas
mans está conquis-
tar o presente para
gañar o futuro.

radiografía da
epa en Galicia

Os datos amo-
san que hai en Ga-
licia 31.600 ocupa-
dos máis con
respecto ó mesmo
trimestre do ano
anterior (un 3%) e,
en relación ó cuarto
trimestre de 2021,
hai unha mellora da actividade, con 6.000
persoas máis, pero, ollo, porque practica-
mente o total destas novas incorporacións
ó mercado laboral van ó desemprego. Non
obstante, en relación ó ultimo trimestre de
2021, a ocupación en Galicia mantívose,
algo lóxico porque este estivo influído pola
temporada de Nadal, o que fai difícil mello-
rar as cifras.

É dicir, aínda que a EPA amosa, sobre
todo en relación ó ano anterior, unha certa
remisión dos efectos da pandemia, Galicia
segue presentando peculiaridades dun
mercado laboral pouco dinámico, cunha
taxa de actividade de tan só o 52,7%, fronte
ó 58,5% do resto do Estado. 

Interanualamente, o paro caeu en
17.300 persoas, o que supón o 10,9%. E,
en relación ó trimestre anterior, o paro subiu
un 4,4%.

Así, a taxa de paro queda en Galicia,
con 141.000 persoas desempregadas, no
11,4%. No caso dos homes esta taxa é do
10,1% e do 12,9% no caso das mulleres.
Entre os menores de 25 anos esta sube ata
o 32%. 

Por sectores, o emprego mellora na
construción, cunha suba da ocupación dun
5,9%, e no sector servizos, cun aumento do
0,6%. Pola contra, baixa esta na agricultura
e pesca, nun 6,1%, e na industria, nun
2,7%.

Hai en Galicia un total de 892.200 asa-
lariados, mellorando con respecto ó trimes-
tre anterior e ó ano. 

A reforma laboral segue a dar os seus
froitos cunha taxa de temporalidade que
mellora. Cae ata o 22,5% cun fortísimo au-
mento no trimestre da poboación asala-
riada con contrato indefinido, do 3,4%, e
unha caída dos temporais, dun 6,9%. No
ano tamén comeza a notarse a estabili-
dade do emprego, aumentando a poboa-
ción asalariada con contrato indefinido nun
6% e tan só nun 0,8% a temporal. 

O que si hai que salientar é o aumento
da parcialidade, cunha taxa do 14,3%, su-
bindo tanto en relación ó trimestre anterior,
do 13,6, como ó mesmo trimestre do ano
anterior, do 13,4. E, ademais, hai que sa-
lientar que a taxa de parcialidade involun-
taria tamén é moi alta, do 77,9%. 

difícil situación para moitos foga-
res e máis de 57.000 persoas que
levan máis dun ano no
desemprego

Outro dos nubarróns da radiografía da
situación do emprego en Galicia é a situa-
ción dos fogares e o paro de longa dura-
ción. Ambas situacións levan á vulnerabili-
dade de moitas familias. 

Hai en Galicia un total de 50.700 foga-
res con, polo menos, unha persoa activa e
nos que todos os seus membros activos es-
tán en desemprego. E 27.300 fogares que
non perciben ingresos.

Das 141.000 persoas que están no des-
emprego, 57.200 levan máis dun ano nesta
situación.

a mellora da calidade do empreGo debe Traer consiGo o aUmenTo
dos salarios
A EPA do primeiro trimestre de 2022 reflicte o continuo aumento das persoas con contratos indefinidos, 22.800
máis respecto ó trimestre anterior e no ano 38.900 máis
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Redacción.- UGT, CCOO e CIG ve-
ñen de rexistrar na Delegación territorial
da Xunta na Coruña a convocatoria de
catro xornadas de folga para o sector do
metal da provincia ante as posicións in-
mobilistas da patronal no proceso de ne-
gociación do convenio.

Concretamente, as catro xornadas
de folga convocadas son para os días 5,
12, 18 e 19 de maio, e están chamados
máis de 16.000 traballadores do sector
na provincia.

O proceso de negociación do conve-
nio abriuse en outubro de 2019, parali-

zouse coa pandemia e reto-
mouse hai pouco máis dun
ano pero durante todo este
tempo a patronal mantivo
unha postura inmobilista
nas súas propostas que
conduce a unha significa-
tiva perda de poder adquisi-
tivo dos traballadores, algo
inasumible cunha inflación
desbocada.

O secretario xeral de
UGT FICA Galicia, Javier Carreiro, in-
siste en que os sindicatos levan moitos
meses traballando por unha solución ra-

zoable que parece non chegar, o que le-
vou á convocatoria destes catro días de
folga.

caTro xornadas de FolGa no meTal da provincia da corUña por
Un convenio diGno

Redacción.- Representan-
tes sindicais de UGT e CCOO
protagonizaron sendos peches
esta semana nos edificios de Co-
rreos en Pontevedra e Ourense
como símbolo de protesta pola
reconversión e o desguace do
servizo público postal.

Ambas mobilizacións son
previas ás xornadas de folga con-
vocadas en Correos os días 1, 2
e 3 de xuño. 

UGT leva máis de dous anos denun-
ciando o desguace de Correos, o que está a
provocar a frustración e desilusion dos traba-
lladores e traballadoras do servizo postal pú-
blico.

A implantación do novo modelo condena
a Correos a ser un operador paquetero, lo-
xístico e de carga de mercadorías, onde o ne-
gocio prima sobre o servizo postal público á ci-
dadanía. O presidente da compañía está a
amosar ser un pésimo xestor que está a po-
ñer en risco a súa viabilidade e o seu futuro,
comprometendo o futuro de 47.000 traballa-

dores e traballadoras. 

Para UGT, resulta inaceptable que Co-
rreos estea ó borde da quebra técnica e ruína
económica, con máis de 500 millóns de per-
das en tres anos, 400 millóns de déficit estru-
tural e préstamos por un montante de 1.000
millóns para o pago de nóminas. Todo froito do
caos da xestión e o despilfarro de gastos.

peches en ponTevedra e oUrense conTra o desmanTelamenTo de
correos

Redacción.- UGT-Vigo parti-
cipou cun estand propio na Feira
do emprego organizada ó longo
desta semana pola Universidade
viguesa. Para o Sindicato, este é
un xeito de achegarse ós máis
mozos, a aqueles que en pouco
tempo van formar parte do mer-
cado laboral, co fin de que coñe-
zan o traballo que fai o Sindicato
e que lles pode achegar ou como
os pode axudar, tanto no mo-
mento actual, como estudantes,
como cando emprendan a súa ca-
rreira laboral. 

UGT-viGo parTicipa na Feira do empreGo
orGanizada pola Universidade

UGT-coruña organiza
o 6 a xornada sobre “o
futuro da igualdade no
emprego e liderazgo”
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Redacción.- Os da-
tos do IPC adiantado do
mes de abril mostran
unha taxa anual do 8,4
%, continuando así
unha tendencia preocu-
pante que pon en xaque
a recuperación econó-
mica e social do noso
país. A espiral inflacio-
nista segue estando for-
temente determinada
pola situación de guerra
en Ucraína, que pre-
siona á alza o prezo dos
produtos enerxéticos,
aínda que cabe sinalar
o efecto contaxio que
vén producindo sobre
outros produtos bási-
cos, especialmente nos
alimentos.

Lonxe de corrixirse
este problema a curto
prazo, estímase que a
taxa anual media do
IPC situarase ao redor
do 7% en 2022, moi por
encima do 3,1% rexis-
trado o ano pasado.
Este escenario require
a aprobación de medi-
das excepcionais que
poñan freo á escalada de prezos,
protexendo así a competitividade do
noso tecido produtivo e o poder de
compra da clase traballadora.

limitar o prezo de referencia
do gas, un acordo positivo,
pero que non é suficiente

Neste sentido, valora o recente
acordo alcanzado para l imitar o
prezo de referencia do gas, estable-
cendo un tope inicial de 40 €/ MWh
e un prezo medio de 50 €/ MWh du-
rante os 12 meses de vixencia desta
medida. Un logro importante para
moderar a inflación nos últimos me-
ses do ano pero que non debe ser o
único.

Por iso, UGT reclama abordar
unha solución permanente a nivel
europeo, dando paso a un sistema
de fixación de prezos máis xusto,
onde a factura eléctrica veña deter-
minada segundo os custos reais de
produción, en contraste co sistema

marxinalista de prezos actual, o cal
nos condena a pagar un prezo da
luz segundo a oferta de produción
da tecnoloxía máis cara (o gas).

Un novo  aenc que respecte
o poder adquisitivo das per-
soas traballadoras

O sindicato insta á patronal para
alcanzar un novo Acordo para o Em-
prego e a Negociación Colectiva (
AENC) que garanta o poder de com-
pra das traballadoras e traballado-
res, pois sería moi negativo para a
economía e inxusto socialmente que
o impacto da inflación termine xe-
rando un agravio  distributivo en de-
trimento das persoas asalariadas.
Ademais, a orixe da alza dos prezos
non se sitúa no incremento salarial,
que actualmente evoluciona por
baixo do IPC, e non hai ningún mo-
tivo para que neste 2022 non se
chegue a un acordo que estableza
un escenario plurianual de crece-
mento salarial que garanta o poder

de compra.

datos

O IPC adiantado do mes de abril
mostra unha taxa interanual do 8,4%,
1,4 puntos menos respecto ao dato
do mes anterior. Neste comporta-
mento, o INE destaca a subida de
prezos de alimentos e bebidas non
alcohólicas, mentres que o prezo da
electricidade e os carburantes, aínda
que continúa elevado, descende con
respecto ao mes anterior.

Pola súa banda, a estimación de
inflación subxacente, que exclúe os
produtos enerxéticos e os alimentos
non elaborados, aumenta un punto,
alcanzando unha taxa anual do
4,4%, o valor máis elevado desde
decembro de 1995. Así pois, este
dato reflicte o efecto contaxio que
se está producindo sobre o prezo
doutros produtos básicos, encare-
céndose así a cesta de compra ha-
bitual.

UGT esixe cláUsUlas de revisión salarial anTe o incremenTo dos
prezos
O sindicato insta á patronal a alcanzar un novo Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva que garanta o
poder adquisitivo das persoas traballadoras, e evitar así que sexan as que sufran as consecuencias máis graves
desta situación


