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Redacción.- Co gallo da celebración
do 25N, Día internacional para a eliminación
da violencia contra as mulleres, UGT-Galicia
insiste en que “Fronte á violencia contra as
mulleres, nin un paso atrás” e fai un cha-
mamento a toda a cidadanía para combater
estas violencia tanto nos centros da traballo
como no conxunto da sociedade e chama
tamén ao rexeitamento frontal e á condena
dos discursos negacionistas que poñen en
perigo os avances e revitimizan ás mulleres
superviventes. Discursos que non poden
seguir negando a realidade, que se fai máis
que evidente no informe elaborado por UGT
para este 25N baixo o lema “A violencia
machista ten moitos nomes. Só hai que sa-
ber identificalos”. 

As cifras están aí, son escandalosas e
indiscutibles. Ao abeiro da Lei orgánica de
medidas de protección integral contra a vio-
lencia de xénero, 1/2004, contabilízanse un
total de 37 mulleres asasinadas pola súa pa-
rella ou exparella no que vai de 2022 (ata o
8 de novembro). 26 menores que quedaron
orfos e orfas por mor desta violencia. En
todo o ano 2021 foron 47 mulleres asasina-
das (1 delas en Galicia) e 31 menores que-
daron orfos e orfas. Dende o ano 2003 o nú-
mero de mulleres que perderon a vida foi de
1.165 (66 en Galicia).

Fronte a isto, UGT-Galicia insta ás for-
zas democráticas a reforzar o consenso  e
rexeitar os discursos negacionistas que po-
ñen en risco todo o avanzado. Polo tanto, to-
lerancia cero fronte ás violencias contra as
mulleres; máis recursos e garantía de ser-
vizos de prevención e atención integral ás ví-
timas dende todas as administracións; e ta-
mén urxe unha avaliación coidadosa das
290 medidas do Pacto de Estado contra a
violencia de xénero, garantindo en todo mo-
mento un financiamento suficiente, e elabo-
rar propostas máis ambiciosas e eficaces
para a Estratexia estatal que debe poñerse
en marcha a partir do 2023. 

Ademais, UGT-Galicia tamén valora
que, en cumprimento do Convenio de Is-
tambul, dende o 2022 xa se están a rexistrar
outros feminicidios que van alén do eido da
parella ou exparella e as cifras son arre-
piantes. 

19 mulleres asasinadas fóra do
ámbito da perella ou exparella

De xaneiro a xuño de 2022 un total de
19 mulleres foron asasinadas fóra do ámbito
da parella ou exparella, deixando tres orfos

25N: FroNte ás violeNcias coNtra as mulleres, NiN uN paso atrás. “a violeNcia machista teN moitos
Nomes. só hai que saber ideNtiFicalos”. 

uGt-Galicia deNuNcia ciFras iNtolerables, 1.165 mulleres (66 eN
Galicia) asasiNadas deNde 2003 e uN 57,3% das mulleres que
declaraN ter suFrido violeNcia NalGúN momeNto das súas vidas
Ante esta realidade, UGT esixe tolerancia cero, máis recursos e servizos para atender ás vítimas e subliña a
importancia do ámbito laboral para garantir a autonomía das vítimas



Galicia laboral, boletín dixital da uGt de Galicia nº 268 semana do 4 ao 10 de febreiro de 2008Galicia laboral, boletín dixital da uGt de Galicia nº 931 semana do 21 ao 27 de novembro 2022

Redacción.- Os traballadores e
traballadoras do comercio do metal da
provincia de Pontevedra continúan co
seu calendario de mobilizacións para
demandar unhas condicións laborais
dignas e a sinatura dun novo conve-
nio, xa que este leva caducado dende
hai tres anos.

Dentro deste calendario de mobili-
zacións, o pasado sábado concentrá-

ronse ás portas do Ifevi en Vigo e o día
22, o martes, protagonizaron unha xor-
nada de folga que acadou un amplo
seguimento. Ademais, esta xornada de
paro estivo acompañada de diversas
manifestacións, en Pontevedra,
Arousa ou Vigo.

cerrazón da patronal

Dende FeSMC denuncian a cerra-
zón da patronal. A pesar dos pasos
que se intentaron dar dende a parte
social, a parte empresarial négase a
mover a súa postura inicial.

De seguir esta postura por parte
da patronal, as mobilizacións conti-
nuarán ata acadar un convenio xusto
para os traballadores e traballadoras
do sector na provincia de Pontevedra.

amplo seGuimeNto Na xorNada de FolGa No comercio do metal de
poNtevedra

e orfas. O 100% dos agresores eran coñe-
cidos polas vítimas. Cerca do 60% destes
casos prodúcense no ámbito familiar. Os
feminicidios sociais representan o 32%. E o
resto, o 10%, corresponden a feminicidios
sexuais.

as asasinadas son a punta do ice-
berg. No que vai de 2022, 44.543
vítimas de violencia machista
(1.811 en Galicia)

Pero é que as asasinadas son a punta
do iceberg das violencias machistas que
van máis aló. Segundo o informe do Ob-
servatorio contra a violencia doméstica e
de xénero do Consello Xeral do Poder Xu-
dicial, entre abril e xuño de 2022 contabili-
záronse 44.543 vítimas de violencia ma-
chista (1.811 en Galicia), un 10,89% máis
que no mesmo período de 2021. É dicir,
case 20 de cada 10.000 mulleres sufriron
este tipo de violencia. Trátase, en todo caso,
de cifras máis elevadas cas que se rexis-
traban antes da COVID-19.

unha de cada dúas mulleres
declara ter sufrido ao longo da súa
vida violencia

E, máis aló dos asasinatos ou das de-
nuncias, existe a macroenquisa sobre vio-
lencias contra as mulleres de 2019, elabo-

rada polo Centro de investigacións socioló-
xicas por encarga da Delegación do Go-
berno para a violencia de xénero. Esta si-
nala que unha de cada dúas mulleres
(57,3%) residentes en España de 16 ou
máis anos sufriron violencia ao longo das
súas vidas. Unha de cada cinco sufrírona
nos últimos doce meses. 

importancia do mundo laboral para
garantir a autonomía das vítimas

UGT-Galicia subliña a importancia do
eido laboral para garantir a autonomía das
mulleres superviventes das violencias. E,
neste senso, UGT valora a Lei orgánica
10/2022, de 6 de setembro, de garantía in-
tegral da liberdade sexual, que supón a ex-
tensión de dereitos laborais (suspensión de
contratos, mobilidade xeográfica e funcio-
nal...) ás vítimas.

Número de contratos bonificados
aínda moi baixo. urxe revisar as
políticas activas de emprego

En canto aos contratos bonificados, se-
gundo o SEPE, accederon aos mesmos
854 mulleres no Estado (32 en Galicia). En
todo o ano 2021 foron 1.231 contratos (47
nesta Comunidade). Unha porcentaxe aínda
exigua. Por iso, UGT reclama un reforzo e a
revisión das políticas activas de emprego

para estas mulleres e a formación específica
dos operadores que interveñen. 

Dende o Sindicato tamén se lembra
que existen violencias machistas no eido
laboral que, en moitas ocasións, fican
ocultas e invisibilizadas porque non se
contan e, por iso, esíxese a mellora dos
instrumentos para evitar que permane-
zan. Nesta liña, UGT saúda a ratificación
do convenio 189 sobre as traballadoras
domésticas e o 190 sobre a violencia e
acoso no traballo que deberían servir
para eliminar as violencias, para o que
hai que poñer en marcha os instrumentos
co fin de darlles cumprimento. 

No ámbito da competencia sindical,
UGT comprométese a formar aos cadros,
delegados e delegadas e aos traballado-
res; que os delegados e delegadas exerzan
de barreira fronte a calquera tipo de mani-
festación de violencia contra as mulleres; ne-
gociar a aplicar os protocolos de acoso se-
xual e por razón de sexo; negociar plans de
igualdade e medidas de acción positiva na
negociación colectiva; colaborar coas ad-
ministracións e asociacións; e asesorar ás
vítimas.

Finalmente, UGT-Galicia fai un chama-
mento ao conxunto da cidadanía a participar
nos actos reivindicativos do 25N porque,
“Fronte á violencia contra as mulleres, nin un
paso atrás”.
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Redacción.- Os traballadores e traballadoras de
JEVASO concentraranse de novo hoxe, coincidindo co
Black Friday, ás portas da factoría en Arteixo para
amosar o seu rexeitamento a unhas condicións labo-
rais totalmente precarias ás que se lle suma a pre-
tensión da empresa de incrementar do número de ho-
ras de traballo.

FICA denuncia que estas mobilizacións reflicten o malestar
duns traballadores ante unha dirección que presume de gran
empresa pero que se comporta como un pequeno taller e im-
pón unhas condicións salariais e laborais en xeral moi limitadas.
Á mobilización de Arteixo, sumaranse as de Madrid, Barcelona
e Zaragoza.

as protestas eN Jevaso repetiraNse este veNres eN arteixo e
taméN se trasladaráN a madrid, barceloNa e ZaraGoZa

Redacción.- O 34,5% do profesorado
español de ensino público non universita-
rio ten máis de 50 anos, mentres que só
o 6,8% atópase por baixo dos 30. Os re-
cortes producidos a partir da crise de
2008, que limitaron drasticamente a taxa
de reposición de efectivos, e o insuficiente
número de convocatorias para a cobertura
definitiva do persoal orixinaron un enve-
llecemento excesivo do persoal docente,
que UGT Servizos Públicos considera ur-
xente reverter. A situación é aínda máis
preocupante en Educación Secundaria,
onde o número dos maiores de 50 anos
ascende ao 38,4%, e onde só o 5,1% é
menor de 30 anos.

Galicia á cabeza con profesorado
maior de 60 anos

Canarias (43,3%), Galicia (42,3%) e
País Vasco (40,7%) son as comunidades
que rexistran a maior porcentaxe de pro-
fesorado con máis de 50 anos. Mentres
tanto, Navarra (27%), Baleares (28,6%) e
A Rioxa (29,3%) son as que ofrecen unha
porcentaxe máis baixa. Se reducimos a
franxa ao profesorado con 60 ou máis
anos, existe un grupo amplo de comuni-
dades que teñen ou superan o 8%: Gali-
cia, País Vasco e Murcia. Neste grupo ta-
mén se atopan as cidades autónomas de
Ceuta (coa maior porcentaxe, un 11%) e
Melilla (cun 8,9%).

Galicia e Murcia, debido fundamen-
talmente á súa alta porcentaxe de docen-
tes con máis de 60 anos e as súas baixas
porcentaxes de profesorado novo, son as
que presentan un persoal máis envelle-
cido, en tanto que Navarra ou A Rioxa
dispoñen dos traballadores máis rexuve-
necidos.

A situación orixinada é altamente pre-
ocupante. De non corrixirse en breve, e
dado o elevado número de mozos que
non puideron incorporarse á docencia du-
rante os anos de recortes, cabe esperar
que se produza tanto escaseza de profe-
sorado como un envellecemento acele-
rado do actual. Por iso, é momento de
apoiar, máis aló dos procesos de estabili-
zación, unha potente oferta de emprego
público que, xunto a outros factores liga-
dos ás condicións laborais do profeso-
rado, favoreza o atractivo da profesión
docente e permita a necesaria renova-
ción das cadros de persoal.

Estudos da OCDE viñeron lembrando
desde 2005 os riscos asociados ao enve-
llecemento da poboación docente, un pro-
blema que desde entón non deixou de
empeorar. Co obxecto de medir o equili-
brio entre o profesorado novo e o de maior
idade, a OCDE establece como índice óp-
timo de distribución de idade o 0,50, que
resultaría de dividir o número de docentes
menores de 30 anos e o de maiores de
50.

Os datos que achega o estudo de
UGT Servizos Públicos mostran que a si-
tuación de envellecemento actual dos ca-
dros docentes constitúe un problema es-
trutural do sistema educativo español. Por
encima dese óptimo 0,50 establecido pola
OCDE, unicamente atópase Navarra, en
tanto que numerosas comunidades sitú-
anse por baixo do 0,20 e a media total co-
lócase en 0,198, moi lonxe do índice óp-
timo. Con todo, e salvo en Castela e León,
os valores melloraron, sequera sexa mi-
nimamente, respecto ao curso 2018-2019.

UGT considera que é imprescindible
facer da docencia unha carreira atractiva,

o que esixe contar cunhas boas condi-
cións profesionais e salariais. A iso contri-
buirían unha equilibrada repartición entre
a carga lectiva directa e o resto de tarefas
esixibles ao profesorado e unha promo-
ción profesional estimulante, atractiva, fle-
xible e ben incentivada.

Ademais, é urxente eliminar a taxa de
reposición e adoptar unha serie de me-
didas relacionadas coa xubilación do pro-
fesorado, á vista das novas esixencias e
os profundos cambios que se están pro-
ducindo na educación, que esixen un-
has boas condicións psicofísicas do pro-
fesorado. Tamén se fai necesaria a
inclusión doutras figuras, como a xubila-
ción parcial, que permitiría combinar a
experiencia docente acumulada ao longo
dos anos e a incorporación de novos pro-
fesionais.

Para UGT, todos estes aspectos de-
berían conxugarse nunha política de pla-
nificación a medio e longo prazo, onde se
expoñan obxectivos políticos e medidas
para prever a escaseza de profesorado, e
mellórese a repartición entre os distintos
tramos de idade, ata alcanzar unha distri-
bución óptima e así evitar o envellece-
mento do colectivo docente.

Por último, o noso sindicato considera
fundamental dotar a consecución destas
políticas co financiamento necesario. A
xuízo de UGT, é imprescindible cumprir o
obxectivo contemplado na LOMLOE de
destinar a Educación o 5% do PIB, co ho-
rizonte de alcanzar o 7% como paso in-
dispensable para poder afrontar con ga-
rantías o reto que supón o
rexuvenecemento dos cadros de persoal
e a mellora das condicións laborais do
profesorado.

uGt deNuNcia que o 42,3% do proFesorado GaleGo do eNsiNo
público NoN uNiversitario teN 50 aNos ou máis
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Redacción.- O secretario do Sector Au-
tomobilístico de UGT FICA, Jordi Carmona,
insistiu este martes en solicitar ao Goberno
central que prorrogue o contrato de substi-
tución no sector automobilístico e que
aposte por unha xornada laboral de 32 ho-
ras semanais.

Así o sinalou Carmona nunha rolda de
prensa levada a cabo en Vigo tras unha
reunión na que o sindicato analizou a si-
tuación actual da devandita industria, "es-
tratéxica" para España.

Neste sentido, explicou que o sector
do automóbil necesita que o Executivo es-
tableza medidas para evitar ter un problema
a curto prazo debido á situación conxuntu-
ral que vive a industria derivada de, entre
outras circunstancias, a falta de semicon-
ductores, a inflación ou a guerra en Ucra-
ína.

Por iso, UGT trasladou unha serie de
propostas como a prórroga do contrato re-
levo, o cal é "esencial" xa que "salvagarda
aos traballadores máis veteranos" e, á súa
vez, "xera emprego para os máis novos".

A vixencia deste contrato, acordado en
2019, termina en decembro deste ano e
desde o sindicato reclamaron que se am-
plíe o prazo nun contexto económico que
está a ser negativo para a industria auto-
mobilística.

Outra das medidas que a xuízo do sin-
dicato debería tomar o Goberno é o esta-
blecemento da xornada laboral de 32 horas

repartida en catro días,
sen que supoña unha re-
dución do salario dos em-
pregados. Sobre ela, in-
dicou que é algo que se
está debatendo noutros
países e que podería ter
bos resultados.

Pola súa banda, Car-
mona puxo o foco no ve-
hículo eléctrico, asegu-
rando que "sería un erro"
apostar todo a esta tec-
noloxía para reducir as
emisións de dióxido de carbono (CO2), xa
que existen outras alternativas que habería
que estudar, como o hidróxeno verde ou os
biocombustibles.

Jordi Carmona tamén se referiu á nova
convocatoria do Proxecto Estratéxico para
a Recuperación e Transformación Econó-
mica do Vehículo Eléctrico e Conectado
(Perte VEC), asegurando que a anterior
convocatoria debería facer "reflexionar" ao
Goberno, xa que só se repartiron 877 mi-
llóns dos máis de 2.900 millóns de orza-
mento.

Desde UGT subliñaron que o sindicato
xa alertara de que a configuración do Perte
faría difícil a presentación de proxectos,
polo que pediu que neste segundo Perte
corríxase esta situación e permítase a par-
ticipación dos sindicatos, para que poidan
presentar as súas propostas.

Tamén puxo en valor a importancia de

que as empresas que "realmente van apos-
tar pola transformación do sector" reciban
as axudas que necesitan.

Nesta liña falou o secretario xeral de
UGT FICA Vigo, Rubén Pérez, quen expli-
cou que os centros de decisión das multi-
nacionais do sector automobilístico non es-
tán en España e estas compañías deciden
os seus investimentos en función do apoio
dos gobernos.

"É a realidade", subliñou Pérez, indi-
cando a importancia de que o Goberno "o
teña claro", porque é mellor achegar as
axudas necesarias que "lamentarse" máis
tarde.

Iso si, quixo matizar que as achegas
públicas teñen que ir aparelladas a un
compromiso social de investir e desen-
volver a súa actividade no territorio na-
cional e de protexer o emprego dos tra-
balladores.

o siNdicato coNsidera "uN erro" ceNtrar a traNsFormacióN do sector No vehículo
eléctrico e iNsta a buscar "outras alterNativas"

uGt Fica iNsiste eN pedir ao GoberNo que prorroGue o
coNtrato de relevo e aposte por uNha xorNada de 32 horas Na
automocióN
a FederacióN celebrou uNha reuNióN da coodiNadora de deleGados e deleGadas da automocióN eN
viGo

Redacción.- UGT FICA ven de participar
na clausura de EmpregaNAV en Ferrol onde
se presentaron os resultados do proxecto e
entregáronse as acreditacións aos partici-
pantes.

Lembrar que neste proxecto traballá-
ronse as novas oportunidades para o em-
prego e mediddas para a reinserción laboral
das persoas do sector naval.

No acto interviñeron o secretario xeral de
UGT FICA Galicia, Javier Carreiro, e Mónica
Sema, como orientadora do Sindicato.

uGt Fica participa Na clausura de empreGaNav Ferrol
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Redacción.- Os traballadores e
traballadoras de Albada anuncian tres
días de folga, o 5, 7 e 9 de decembro,
aínda que xa arrancaría ás 22.00 ho-
ras do día 4 na última quenda de tra-
ballo.

Julio Martínez, delegado de UGT
Servizos Públicos na planta, explica
que o convenio caducou xa no ano
2019 e levan dende entón deman-
dando un texto novo, con varias xun-
tanzas polo medio que non deron nin-
gún froito. Pero é que na última a
dirección de Albada atreveuse a po-
ñer enriba da mesa unha proposta to-
talmente rexeitable e inasumible para
os traballadores, un convenio cunha

vixencia 2023-28 sen
contemplar ningún tipo
de incremento salarial,
ao que se lle sumaría a
conxelación de salrios
que xa soportan dende
o 2013, é dicir, 16 anos
sen actualizar salarios. 

A isto hai que enga-
dirlle a perda doutros de-
reitos económicos e so-
ciais. 

Pero, como apunta Martínez, a
maiores disto hai outro problema, o
Concello da Coruña non cumpriu
aínda co seu compromiso de  licitar a

xestión desta planta de residuos,
unha actitude incomprensible que di-
ficulta aínda máis as condicións dos
traballadores e traballadoras de Al-
bada.

os traballadores de albada aNuNciaN tres días de FolGa eN
demaNda duN coNveNio diGNo

Redacción.- A Unión Xeral de Traba-
lladoras e Traballadores considera in-
aceptable o Convenio subscrito o pasado
mércores, sen Diálogo Social, entre o Con-
sello Xeral do Poder Xudicial, o Ministerio
Fiscal, o Ministerio do Interior, o Ministerio
de Xustiza e o Ministerio de Traballo e
Economía Social para a Investigación Efi-
caz e Rápida dos Delitos contra a Vida, a
Saúde e a Integridade Física dos Traba-
lladores e a Execución das Sentenzas
Condenatorias, e para a toma de Con-
ciencia Social deste problema

Para UGT, que non se nos teña se-
quera comunicado nin informado respecto
diso, máis aínda cando o sindicato recla-
mou en numerosas ocasións a necesi-
dade de revisar e reactivar o Convenio
sobre a materia asinado en 2007, tanto
ante a propia Fiscalía como ante o Minis-
terio de Traballo, resulta, canto menos,
unha paradoxa.

Neste sentido, UGT considera un
grave erro por parte do Goberno, e im-
presentable desde o punto de vista insti-
tucional, non contar coa participación dos
axentes sociais na loita contra a sinistra-
lidade laboral, xa que somos parte da
solución porque, como sindicato, o noso
labor é velar polo respecto dos dereitos
das persoas traballadoras e axudar ás ví-
timas dos accidentes de traballo. Somos
os representantes das persoas traballa-
doras e contamos con máis de 980.000
afiliados e afiliadas. A Constitución en-
coméndanos os intereses xerais dos tra-
balladores e traballadoras. A nosa lexiti-

midade procede das eleccións que cele-
bramos con carácter periódico nas em-
presas. Isto outorga a nosa representati-
vidade. Defendemos os intereses do
conxunto dos traballadores en calquera
das súas condicións, traballen ou non,
sexan fixos ou temporais. Defendemos
aos traballadores con carácter integral e
non a un colectivo concreto.

En relación a este novo Convenio,
volve poñerse de relevo o grave problema
da sinistralidade laboral no noso país, cua-
lificándoo como “drama social e humano”,
requirindo a acción das administracións
públicas para conseguir “acabar con esta
lacra e evitar a impunidade dos seus res-
ponsables”, da mesma forma que se re-
collía no anterior Protocolo Marco de 2007.
Cinco anos despois da súa firma, continúa
vixente o mesmo problema.

é imprescindible abrir unha mesa
de diálogo social xa

Ante esta situación, UGT reclama ao
Goberno a necesidade de abrir unha mesa
de diálogo social en materia de sinistrali-
dade laboral para acordar medidas urxen-
tes que poñan fin a esta situación. A través
desta mesa, débese articular un Plan de
choque contra a sinistralidade laboral de
forma inmediata, que inclúa a redución da
incidencia dos riscos psicosociais entre a
poboación traballadora, xa que a primeira
causa de morte durante a xornada de tra-
ballo son os infartos e derrames cerebrais,
patoloxías asociadas a este tipo de riscos
laborais.

Para o sindicato, é igualmente im-
prescindible dotar á Inspección de Traba-
llo de maiores recursos, tanto humanos
como materiais, co fin de vixiar e controlar
o cumprimento da normativa en materia de
prevención de riscos laborais; e aumentar
os medios á Fiscalía especializada en si-
nistralidade laboral para que investigue e
depure responsabilidades. Non podemos
consentir que estas mortes queden impu-
nes.

o GoberNo subscribe uN coNveNio coNtra a siNistralidade
laboral seN coNtar co diáloGo social
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Redacción.- UGT considera que o
acordo entre o Goberno e a banca para ali-
viar a carga hipotecaria das familias, queda
curto, e moi lonxe da proposta presentada
por UGT de crear un fondo de protección
ante o aumento excesivo do custo hipote-
cario.

O sindicato considera que, con este
acordo, subscrito polo Executivo coas pa-
tronais bancarias AEB, CECA e Unacc e o
Banco de España, as entidades financeiras
volven gañar, pois viron incrementar os
seus beneficios pola subida do Euribor e os
tipos de interese de forma que non solu-
ciona as dificultades das familias máis vul-
nerables e non reparte adecuadamente os
beneficios – de máis de 8000 millóns polos
tipos- que ten a banca.

Ademais, a medida adoptada non se
corresponde co esforzo solidario da cida-
danía, durante a crise financeira do 2008,
cando o Estado tivo que achegar 42.000
millóns de euros para rescatar á banca.
Séguese producindo unha transferencia
das rendas dos cidadáns ás entidades fi-
nanceiras. Ademais, non se aborda o pro-
blema, só aprázase no tempo a duración da
hipoteca, con distintos prazos.

a proposta de uGt protexía de ver-

dade ás familias

UGT expuxo ao Goberno in-
corporar novas medidas de protec-
ción do acceso á vivenda para pa-
liar o impacto do aumento dos
prezos e dos tipos de interese,
como parte dun reforzamento do
escudo social. Neste sentido, pro-
puxo ao Goberno crear un fondo or-
zamentario estatal para axudar ás
persoas e fogares que estean a pagar unha
hipoteca e vaian ver como o seu custo elé-
vase de maneira extraordinaria e excesiva
na súa próxima renovación. Unha actua-
ción necesaria para evitar un sobrecusto
excesivo para moitas familias, inscrita no
marco xeral de apoio á vivenda pública e de
alugueiro, acompañada da extensión das
medidas antidesahucios e de aprazamento
do pago do alugueiro, polo menos ata que
entre en vigor a Lei Estatal de Vivenda.

A proposta de UGT beneficiaba ás per-
soas cuns ingresos totais inferiores ao sa-
lario medio en España e as persoas ou
unidades de convivencia en situación de
vulnerabilidade social. Para acceder ao de-
vandito fondo, aquelas persoas que cum-
pran un dos requisitos expostos deberían
acreditar, á súa vez, que o pago mensual
da hipoteca en vivenda habitual supere o
30% dos ingresos mensuais netos da per-

soa ou unidade de convivencia.

En canto á contía, o fondo estatal cu-
briría por medio dunha prestación men-
sual, o sobrecusto xerado no caso de
que o Euribor supere un valor de 1,5
puntos e tería unha duración máxima de
12 meses, con posibilidade de prórroga
no caso de que persistan os requisitos fi-
xados.

O sindicato estimou que esta medida
afectaría a preto de 340.000 hipotecas
para vivendas co que farían falta 650 mi-
llóns de euros para absorber a totalidade
do sobrecusto xerado nas familias. Un di-
ñeiro que podería recadarse co novo im-
posto ás Grandes Entidades Financei-
ras polos seus incrementos
extraordinarios, aínda que o Goberno re-
baixou o imposto especial á banca e ás
eléctricas.

o acordo eNtre o GoberNo e a baNca, iNsuFicieNte para protexer
ás Familias

Redacción.- A Unión Xeral de Traba-
lladoras e Traballadores considera practi-
camente inaplicable a proposta presen-
tada pola Comisión Europea para o tope de
emerxencia do gas, que fixa o prezo má-
ximo en 275 euros o megawatt hora (MWh)
no caso de episodios excepcionais, un ni-
vel moi elevado e con moitos condicionan-
tes

UGT insiste na necesidade de reducir
os custos enerxéticos introducindo refor-
mas nos seus sistemas de prezos e regu-
lando a actuación dos grandes oligopolios
que especulan cos prezos de produtos e
servizos esenciais. Por iso, o sindicato
oponse frontalmente a esta medida, que
non resolverá en absoluto a situación ac-
tual debido a que dará ás a unha maior es-
peculación, aumentará o prezo de venda e
non servirá para protexer ás empresas e os
fogares europeos.

O prezo proposto pola Comisión con-
trasta co límite marcado polo "mecanismo
ibérico" implantado en España e Portugal,

que desde o pasado 15 de xuño limitou os
prezos do gas para a produción de electri-
cidade nunha marxe de entre 40 e 70 eu-
ros/MWh durante doce meses, o cal si de-
mostrou ser eficiente para abaratar a
factura eléctrica e, con iso, aliviar a cre-
cente presión que supón na economía fa-
miliar.

A proposta da Comisión aínda debe
ser negociada e acordada polos países
membros. O vindeiro 13 de decembro reu-
nirase a Comisión de Exerxía para fixar a
postura.

Funcionamento da proposta inefi-
caz da comisión

O instrumento proposto consiste nun
teito para os prezos de 275 euros para os
derivados TTF a un mes vista. O meca-
nismo de transferencia de títulos (TTF),
que é a referencia de prezos do gas que a
UE máis utiliza, desempeña un papel crave
no mercado almacenista europeo do gas,

e activaríase automaticamente cando se
cumpran as dúas condicións seguintes:

•    o prezo de liquidación do derivado
TTF con vencemento máis próximo su-
pera os 275 euros durante dúas semanas;

•    os prezos de TTF son 58 euros su-
periores ao prezo de referencia do GNL du-
rante dez días de negociación consecuti-
vos nas dúas semanas.

Cando se cumpran estas condicións, a
Axencia de Cooperación dos Reguladores
da Enerxía publicará inmediatamente un
anuncio de corrección do mercado no Dia-
rio Oficial da Unión Europea e informará
diso á Comisión, á Autoridade Europea de
Valores e Mercados e ao Banco Central
Europeo. Ao día seguinte, entrará en vigor
o mecanismo de corrección de prezos e
non se aceptarán ordes de derivados TTF
con vencemento máis próximo que
superen o teito de seguridade para os pre-
zos. O mecanismo pode activarse a partir
do 1 de xaneiro de 2023. 

uGt opoNse ao tope ao Gas proposto pola comisióN europea


