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Diagnosi i conseqüències
La crisi: un canvi de cicle amb conseqüències imprevisibles per a tothom
Els abusos del sector financer i els orígens de la crisi
Les bases de la crisi han estat amagades sota lexpansió econòmica dels darrers anys. Lúltima
crisi, anomenada la dels puntcom, es va solucionar amb rapidesa a través de la reducció
dels tipus dinterès per part dels bancs centrals, que havia de fomentar la demanda a través
del consum i la inversió. I així va ser. El que no va passar, però la teoria econòmica dictava
que havia de passar, era laugment de la inflació provocat per lincrement del consum i la
demanda, que hauria conduït a un augment dels tipus dinterès dels bancs centrals pel
control inflacionista, tornant així a lequilibri inicial. Però això no va tenir lloc, perquè la
inversió i el consum es van dirigir cap al sector immobiliari i financer, i la inflació generada
no ha repercutit sobre lIPC, perquè els béns daquests sectors no pertanyen a cap de les
rúbriques que componen lindicador. Per tant, sense inflació, els bancs centrals no van actuar
i van mantenir la maquinària de crèdit fàcil i barat, farcit dexcessos, don nextreia grans
beneficis un sector, el financer, enormement sobredimensionat. El comportament de bona
part dels operadors del sector financer durant aquests anys sha dirigit a lobtenció duns
beneficis elevadíssims a través de la inversió a curt termini. Daquesta manera, els estalvis
no han estat al servei de leconomia real i productiva per la creació de riquesa i capitalització
a llarg termini, sinó al servei de lenriquiment duns quants, a curt termini i a través del
sistema financer.
...que sha convertit en la crisi de la moralitat
Hi ha hagut una falta absoluta de regulació que ha deixat pas a un sector financer facilitador
del guany a curt termini, que ha expulsat els estalvis de la inversió en economia productiva
i que ha deixat en mans de les generacions futures les conseqüències daquesta manca de
capitalització de leconomia. Aquest comportament del sistema financer ha estat el culpable
daltres crisis, totes vinculades: lenergètica, lalimentària i la de la manca de distribució de
la riquesa.
...una crisi dorigen global que està tenint conseqüències locals
La crisi va aparèixer amb la revelació dels impagats milionaris de les hipoteques subprime,
famílies descassos recursos i alt risc dimpagat, a lestiu del 2007. Davant la perspectiva que
incrementés el nombre dimpagats, les entitats financeres han optat per tancar laixeta del
crèdit, tant per a famílies com per a empreses. Sha traslladat als mercats internacionals en
forma de manca de confiança en els sistemes financers i la falta de crèdit ha reduït la
liquiditat. Les economies europees més endeutades i on lactivitat econòmica ha estat més
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dependent dels actius financers i immobiliaris, com ara lespanyola i la catalana, són les que
més intensament recullen lefecte de lincrement de la prima de risc en aquests mercats que
no estan trobant els diners que en permetin el creixement. En un model de creixement
econòmic com el nostre, que sha basat en la construcció i el consum, la crisi financera ha
derivat en una crisi immobiliària, en primer lloc, per estendres a la resta de sectors a
continuació.
Els guanys generats a partir del model de creixement espanyol i català no han estat ni
redistribuïts ni reinvertits de manera productiva...
Durant els darrers anys és indubtable que sha produït riquesa i ocupació. Ara bé, els sectors
com la construcció i els serveis associats, que han generat aquests beneficis, no han capitalitzat
leconomia ni reinvertit la riquesa generada; no sha aprofitat per millorar la qualitat de
locupació i prevenir el futur amb inversions productives. Duna banda, el model de creixement
que ha sostingut durant aquest temps leconomia ha generat ocupació de baixa qualitat
amb alts índexs de temporalitat amb salaris baixos i altament exposada als canvis de la
dinàmica econòmica. Daltra banda, no sha aprofitat la generació de riquesa per a invertir
en sectors capaços de consolidar una economia forta, estable i de futur.
...i ara en patim les conseqüències...
Si bé és cert que laparició de la crisi financera ha accentuat els problemes a leconomia real,
aquesta hauria patit igualment una recessió o disminució important de lactivitat productiva
com a conseqüència de levolució cíclica i esgotament del model de creixement.
Les darreres xifres econòmiques i laborals constaten la desacceleració, ja previsible, de les
activitats que han estat part del motor del creixement econòmic i docupació a Espanya i
Catalunya, la pèrdua de capacitat adquisitiva i latur. Mentre països com Alemanya ja han
entrat en recessió, sespera -segons les darreres previsions- un aterratge brusc de la crisi a
leconomia productiva, amb un decreixement del PIB espanyol al 2009 d1,6 punts respecte
al 2008.
...unes conseqüències que no estan patint els països que van fer bé els deures
En només un any, Espanya ha passat duna taxa datur del 8% al 12,8% (doblant la mitjana
de lOCDE), mentre la majoria de països europeus estan mantenint les seves taxes datur.
Lalt nivell de temporalitat i un model productiu precari en són els responsables.
Els països europeus amb una indústria més sòlida, tot i que alguns ja estan oficialment
en recessió, no estan augmentant tant les seves taxes datur. De fet, són els països amb
una estructura menys industrial com Irlanda i Espanya, els que estan patint un greu
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deteriorament dels seus mercats laborals. Tot això corrobora la posició de la UGT de
Catalunya que des de fa anys reclama que sha dassolir un model productiu basat en la
indústria productiva de mitjà i alt valor afegit, on locupació és més estable (els treballadors
i treballadores són més productius, estan més especialitzats i han rebut més formació de
les seves empreses, amb la qual cosa les empreses tenen menys interès a substituir-los), és
lúnica recepta per combatre els efectes nocius duna crisi sobre les persones.

Conseqüències sobre la macroeconomia
Les taxes de creixement interanual evidencien la desacceleració i el canvi de rumb de les
economies espanyola i catalana
El 2007 va significar l'any d'inflexió de la tendència de creixement de l'economia i al 2008
es confirma la recessió de la mateixa. Les dades del quart trimestre del 2008 situen la taxa
interanual de creixement del PIB en termes negatius: les economies catalana i espanyola
van caure 6 i 7 dècimes respectivament, respecte el mateix trimestre de l'any anterior. Així,
i segons les previsions oficials, el creixement del PIB tant a Espanya com a Catalunya quedarà
en un 1,2% al 2008.
Taxes de creixement interanual del PIB general (Catalunya i Espanya)
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* Idescat i INE
La crisi al sector immobiliari repercuteix en l'evolució global de l'economia...
Les taxes de creixement tan elevades al sector de la contrucció - que van arribar al 7,8% al
2001- no han estat sotenibles en el tempes i des de final del 2007 es van começar a veure
els primers símptomes de desacceleració. Una desacceleració que es confirma fins arribar
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al quart trimestre del 2008 a un decreixement del 5,4% respecte al quart trimestre de l'any
anterior.
Taxes de creixement interanual del PIB de la construcció i PIB general (Catalunya)
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...i de la indústria...
El creixement interanual del sector productiu de la indústria fa tres trimestres que presenta
signe negatiu. Les dades del quart trimestre del 2008 indiquen que la indústria decreix un
5,1% respecte el mateix trimestre del 2007.
Taxes de creixement interanual del PIB de la indústria i PIB general (Catalunya)
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I davant les males expectatives, baixa el consum de les llars i les persones treballadores...
La crisi afecta també la confiança i la capacitat adquisitiva dels consumidors. El creixement
del consum, motor de lincrement de la demanda del darrer cicle, va començar a caure per
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sota del creixement del PIB al 2006, es va intensificar al 2007 i continua el ritme de
decreixement durant el 2008. Això està accentuant els efectes de la crisi, que ha afectat tots
els sectors per la caiguda del consum.
Taxes de creixement interanual del consum de les llars i PIB general (Catalunya)
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...mentre els salaris han crescut molt per sota del que ho ha fet leconomia...
Durant el darrer període de creixement econòmic es va crear ocupació, de baixa qualitat i
temporal i, a més a més, els salaris no han augmentat al ritme que ho ha fet leconomia
en general. Tal i com mostra el gràfic, els salaris reals (resultat de restar la inflació als salaris
nominals) han crescut per sota de l1% de mitjana i fins i tot han arribat a disminuir algun
any (2005 i 2006). A partir del segon trimestre del 2008, levolució del salari real torna a
presentar signe negatiu.
Taxes de creixement interanual del salari real i PIB general (Catalunya)
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Conseqüències sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors
...que posa encara més en perill la futura evolució de la capacitat adquisitiva de les persones
treballadores...
Recordem que, en realitat, aquest augment de la inflació incideix més sobre els treballadors
i treballadores amb baixos salaris, ja que són precisament els preus dels aliments i altres
béns bàsics els que més han pujat i són aquests els que integren el 70% del cistell de consum
de les persones treballadores.
Cal recordar que lincrement salarial no és causa de laugment de la inflació: els millors
salaris són els dels sectors menys inflacionistes (la indústria) i oberts a la globalització.
Contràriament, al sector serveis, que mai es podrà deslocalitzar, conflueixen la precarietat
laboral, els baixos salaris i la inflació.
...que, tot i que durant els propers mesos sesperen rebaixes en leuríbor en resposta a les
mesures adoptades, ha patit també forts increments de les quotes hipotecàries com a
conseqüència de laugment dels tipus dinterès mantinguts fins a lagost del 2008...
La recepta ortodoxa del Banc Central adoptada fins a lagost del 2008 de no abaixar els
tipus dinterès no va ajudar a solucionar el problema inflacionista que era doferta i no de
demanda- i va agreujar encara més la situació econòmica de la classe treballadora, espe
cialment la dEspanya i Catalunya, altament endeutada (lendeutament familiar equival al
135% de la renda disponible bruta, al 2007, a Espanya).
Tot i que més tard del que hauria estat desitjable, el Banc Central Europeu i la resta de bancs
centrals internacionals van abaixar finalment i de manera coordinada el tipus dinterès per
facilitar lintercanvi de diners i préstecs interbancaris, fins a situar-lo al 3,25%. Al gener, el
BCE ha abaixat el tipus dinterès oficial fins al 2% amb la intenció daccelerar la resposta a
linterbancari. Tímidament, sembla que leuríbor (que és el tipus dinterès del diner que es
presten els bancs i referència en levolució de la majoria dhipoteques) està recollint aquesta
baixada, que ha de facilitar el moviment de diners i latorgament de crèdits a empreses i
famílies.
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Conseqüències sobre el mercat laboral
La taxa datur a Catalunya se situa ja en un 11,8% de la població activa, amb 455.800
persones a les llistes de latur
Lescenari del nostre mercat de treball actual és molt preocupant. Laturada de les activitats
que havien estat part del motor del creixement econòmic i docupació a Espanya i Catalunya,
i la inestabilitat de locupació en general, han provocat lextensió de la crisi als altres sectors
productius, amb la posterior expulsió del mercat de treball de molts col·lectius.
Des del primer trimestre del 2008, augmenta el nombre de persones desocupades, i les
darreres xifres del quart trimestre del 2008 evidencien un increment interanual del nombre
de persones desocupades del 81%. Tal i com mostra el gràfic, al quart trimestre hi ha 455.800
persones desocupades, i la taxa datur se situa en un 11,8%.
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Joves, homes i persones treballadores dorigen estranger són els col·lectius on més ha
incidit latur, i la posició al mercat laboral de les dones empitjora
Els llocs de treball de baixa qualitat que havien estat creats als sectors de la construcció i
serveis eren ocupats precisament pels col·lectius més vulnerables, que són els que primer
han patit els efectes de la crisi. Ara bé, el col·lectiu de les dones, que parteix duna situació
més desfavorable, continua essent el col·lectiu amb líndex de temporalitat més elevat i que
troba més dificultats per accedir i mantenir el lloc de treball.
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Augmenta un 81% latur en un any...
Augment de la població desocupada:
IV trimestre 2007-IV trimestre 2008
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De gener a novembre del 2008 shan registrat 665 expedients de regulació que han afectat
31.681 persones treballadores...
...i tan sols durant el mes de desembre shan registrat 267 ERO que afecten 18.558
treballadors i treballadores (segons les darreres dades disponibles)
La destrucció de treball es va accentuar en primer lloc en el sector de la construcció i la
indústria tèxtil. Els homes nhan estat més perjudicats que les dones, ja que els sectors més
afectats estaven ocupats predominantment per homes. Les dades ens mostren que els
augments més incipients del nombre dexpedients coincideix amb linici de les dificultats
econòmiques. Els símptomes de la crisi estan apareixent també al sector de la indústria i
dels serveis, tot i que més tard que a la construcció. Un fenomen interessant que sha de
tenir present és el de la intensificació de la suspensió dels contractes de treball, que han
incrementat considerablement en aquest darrer trimestre.
Apareixen empreses oportunistes que saprofiten del moment de crisi...
Molts dels ERO presentats encobreixen una decisió empresarial sota lexcusa de la crisi, que
implica un procés de deslocalització i un greuge dels drets laborals dels milers de treballadors
i treballadores afectats. Empreses com la NISSAN o Pirelli volen aprofitar el context de
desacceleració i crisi per aplicar pràctiques empresarials que poc tenen a veure amb una
reestructuració empresarial necessària.

11

Propostes de la UGT de Catalunya davant la crisi

Propostes de la UGT de Catalunya
Resum de propostes de la UGT de Catalunya
Amb caràcter urgent i de manera pal·liativa












Un bon acord sobre el model de finançament de Catalunya.
Més transparència, control públic dels diners injectats. Control social de les mesures.
Pla de rescat de la indústria catalana.
Pla de xoc contra latur.
Posada en marxa immediata del protocol dajuts davant el tancament i les reestructuracions
dempreses.
Protecció afectats ERO: les persones aturades per un ERO temporal, durant aquest
període, no consumiran el temps de la prestació datur.
Igualar condicions fiscals dindemnitzacions en acomiadaments individuals i col·lectius.
Inspecció de Treball diligent amb els drets dels treballadors.
Protecció en els acomiadaments individuals.
Mecanismes dajuda al pagament de lhabitatge habitual i protegit.
Desenvolupament de lEstatut del Treball Autònom.

Amb caràcter permanent per canviar el model de creixement











Agilitzar el compliment de lAcord estratègic.
Nou pla dinversió en equipaments a les persones: Llei de dependència i escoles infantils.
Inversió en infraestructures de la mobilitat i energètiques.
Una formació professional adequada a les necessitats reals del mercat de treball.
Agilització del Pacte nacional per lhabitatge i promoció de lhabitatge de lloguer protegit.
Promoció de la mediació pública del lloguer de pisos.
Posada en marxa dels instruments de política industrial.
Persecució del frau fiscal i leconomia submergida.
Energies renovables, sector estratègic de leconomia catalana.
Augment del poder adquisitiu de les persones treballadores i regulació de la remuneració
dels directius i blindatge de contractes.
 Promoció i impuls de leconomia social pel desenvolupament local.
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Propostes de la UGT de Catalunya davant la gestió de la crisi
1. Més transparència, control públic dels diners injectats i restauració de la
funció dels mercats financers
Lentrada dels governs als mercats financers a través de la injecció de capital als sistemes
bancaris és necessària, però el que és inacceptable és la privatització dels beneficis davant
la nacionalització de les pèrdues. Els governs han dactuar com a inversors activistes i amb
poder de control sobre les entitats participades per tal de protegir linterès públic tot
garantint que els contribuents recuperaran els seus diners.
Sha de construir larquitectura de regulació nacional i mundial per tal que els mercats
financers recuperin la seva funció primigènia, que és la de garantir un finançament estable
i rendible de leconomia real.
Cal impulsar una agenda de re-regulació bancària que garanteixi la governabilitat democràtica
de les institucions financeres internacionals on prevalgui la transparència amb les mesures
següents:
 Establir un règim internacional per gravar impositivament les operacions financeres
internacionals.
 Eliminació dels paradisos fiscals.
 Ampliar camps daplicació i cobertura de la reglamentació financera.
 Imposar normes més estrictes sobre la transparència.
 Prohibir les entitats i transaccions no comptabilitzades.
 Regulació de la remuneració de directius.
 Establir una agenda financera dels consumidors per protegir-los contra les pràctiques
abusives en matèria de préstecs.
 Organitzar els serveis públics oferint un servei bàsic i universal al sistema bancari i
promoure serveis financers basats en la comunitat, negociats amb els interlocutors
socials.

2. Creació duna comissió de seguiment del pla de rescat del sector financer
formada pel govern i els agents socials, que garanteixi que la liquiditat
arriba a treballadors i a empreses
La injecció de diner públic sha de fer sota els criteris de transparència, control públic i retorn
social, per tal que aquesta liquiditat no serveixi només pel manteniment de lstatu quo del
sistema i els beneficis de les entitats financeres. Des de la UGT de Catalunya exigim que
sobrin vies i mecanismes que assegurin que els diners injectats al sistema bancari espanyol
aniran destinats a crèdits per a les famílies i petites i mitjanes empreses. Una possible mesura
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de control seria la creació duna comissió de seguiment del fons, de la qual els agents socials
en forméssim part.
Presència dels sindicats al gabinet de crisi del govern de la Generalitat
Des de la UGT de Catalunya reclamem la presència dels sindicats al grup de treball per a
estudiar els efectes de la crisi i formular propostes.
Coordinació entre administracions: planificació i complementarietat
Més enllà de les valoracions que hem anat fent de les mesures dels dos executius, la UGT
de Catalunya creu necessària la publicació de laplicació pressupostària de cada mesura i
actuació, lestabliment dindicadors de seguiment i assoliment de cada mesura, així com la
seva planificació temporal.
Daltra banda, el nostre sindicat creu convenient estudiar la complementarietat entre les
mesures presentades pel Govern de la Generalitat i el Govern de lEstat, especialment en
el cas de les mesures relatives a les polítiques actives docupació presentades pels governs
català i espanyol, així com les mesures que impliquen actuacions en política industrial,
fiscalitat i instruments públics de finançament com lICO i lICF.

Mesures marc que han daccelerar i fer possible el canvi a un
model econòmic i social més avançat
3. Sha dassolir un bon acord sobre el model de finançament de Catalunya
per poder avançar en despesa i inversió pública
El nostre país necessita un acord de finançament econòmic just i de llarg recorregut. La UGT
de Catalunya reclama un pacte que ens permeti assolir les condicions òptimes pel desenvo
lupament de les inversions en infraestructures; pel desplegament duna política industrial
eficaç i decidida que aposti per la creació de valor afegit, riquesa i ocupació de qualitat; així
com per lampliació i lenfortiment de les polítiques socials amb recursos suficients per a la
millora de la sanitat, lensenyament i les polítiques socials. Tant lAdministració de la
Generalitat com la local han de poder disposar dels recursos necessaris que van associats
a les competències que tenen atorgades, especialment les socials, la demanda de les quals
augmenta en època de crisi.
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4. Agilització del compliment de lAcord estratègic
El diàleg social inaugurat al 2005 a partir de la signatura de lAcord estratègic és més vàlid
ara que mai. LAcord marca el camí pel canvi de model productiu i, en aquestes circumstàncies
adverses de leconomia, hem daprofitar les sinèrgies que genera el canvi de cicle per tal
daccelerar el procés basat en la millora de la competitivitat, la productivitat, la millora de
locupació i en un augment equitatiu del nivell de benestar de tota la ciutadania. Les
propostes que la nostra organització ha prioritzat en la revisió de lAE, i que considerem
que sajusten als reptes de lactual situació econòmica, han estat les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elaborar un protocol dactuacions en matèria de tancament dempreses.
Política industrial.
La gestió integral de polígons industrials per a afavorir la localització industrial.
La millora del servei públic docupació.
Reformar per integrar la formació professional a Catalunya.
Posar en marxa la renda de suficiència de Catalunya.
La millora de la qualitat de locupació de responsabilitat pública.
Potenciar el paper del Consell de Relacions Laborals.

5. Lideratge públic en la reactivació econòmica a través del dèficit públic i
lendeutament
Davant els efectes de lactual crisi, el Sector Públic ha de desenvolupar el seu paper impulsor
i dinamitzador de leconomia real. És absolutament necessari salvar el sector financer, però
encara ho és més que les administracions impulsin i exerceixin el seu poder tractor de
leconomia productiva. Si bé és cert que laparició de la crisi financera ha accentuat els
problemes a leconomia real, aquesta hagués patit igualment una recessió o disminució
important de lactivitat productiva com a conseqüència de levolució cíclica i lesgotament
del model de creixement.
És necessari, per tant, que lAdministració pública recorri al dèficit i a lendeutament, com
a mesura anticíclica, per a fer lesforç inversor i la despesa necessària. LEstat espanyol
gaudeix dunes taxes dendeutament que estan molt per sota de la mitjana europea i dels
criteris de Maastrich. Està previst que al 2009 Espanya tingui un deute públic corresponent
al 38,8% del seu PIB, mentre que la mitjana europea estarà una mica per sota del 60% del
seu PIB .

Segons els criteris de Maastrich, el deute públic no pot superar el 60% del PIB.
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Mesures concretes en els diferents àmbits dactuació de la
Generalitat
Amb la necessitat daprofitar el moment revulsiu de crisi tot afrontant els canvis necessaris
per un veritable canvi de model social i productiu, la UGT de Catalunya proposem als nostres
governs les mesures següents.

A. Pla de rescat de la indústria catalana i coordinació de polítiques industrials
6. Pla de rescat de la indústria catalana
La indústria catalana és el motor principal de la nostra economia i mercat de treball, ocupa
directament o indirecta el 54% dels treballadors i treballadores i genera el 60% de la riquesa
del nostre país. Per això, i davant el risc duna major descapitalització de la nostra economia
i pèrdua de llocs de treball, la UGT de Catalunya exigeix als governs que estableixin un pla
de rescat de la indústria.
Hem dassumir el repte del canvi de model industrial i de serveis emmarcats en aquest greu
context econòmic global. És en aquest sentit que la UGT de Catalunya exigim a les admin
istracions públiques autonòmica, estatal i europea, que la liquiditat de les empreses,
especialment les del sector industrial, i de la petita i mitjana empresa en general, ha de ser
prioritària, i que sha de protegir locupació i les economies familiars per tal de generar
dinamisme al consum.
Aquesta exigència cal fer-la efectiva en un pla de rescat de la indústria tutelat pel Govern
amb el consens i la participació dels agents socials; un pla de rescat industrial que injecti
ajuts a la competitivitat i crèdits a la liquiditat en aquells sectors i territoris que pateixen de
manera directa la crisi, com poden ser el sector de lautomòbil i el seu auxiliar o comarques
com el Baix Llobregat o el Bages. També és necessari un augment de la inversió en aquelles
empreses que garanteixin i creïn nous llocs de treball acompanyats dun pla industrial a
mitjà i llarg termini. La font principal de finançament daquest pla de rescat industrial ha
de provenir dels fons públics injectats al sector financer així com directament dels governs.
Volem que les administracions públiques atorguin ajuts a empreses, per un nou model
industrial basat en la qualitat de locupació i la competitivitat, on el coneixement i la recerca
tinguin un paper cabdal:
 Generant projectes estratègics sectorials que ajudin a curt termini a aturar la destrucció
docupació i que a mitjà termini ajudin al canvi de model productiu.
 Establint tres tipus dajudes o inversions: entrada en el capital dempreses que ho
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necessitin, crèdits a empreses que els calguin préstecs a llarg termini per fer inversions,
i fórmules per a donar crèdit a les empreses que necessiten circulant a curt termini.
Volem que el Pla es desenvolupi de la manera següent:
 Prioritzant aquells sectors de la indústria que tenen dificultats especials, fonamentalment
les empreses tractores i les seves auxiliars, tenint en compte el paper sinèrgic i estratègic
que lempresa jugui al territori.
 Les empreses hauran de presentar la seva planificació industrial garantint el manteniment
i la creació docupació.
 Prioritzant aquells territoris amb un impacte més alt de destrucció docupació.
 Prioritzant que la contractació pública de béns i serveis es faci en empreses amb els
centres de treball ubicats a Catalunya.
Tots els ajuts públics que rebin les empreses a partir del Pla de rescat de la indústria hauran
destar condicionats per uns compromisos per part de lempresa: generació i manteniment
docupació, reinversió dels beneficis al territori, no deslocalització futura de part o totalitat
de la producció, entre daltres.

7. Coordinació de polítiques industrials
Cal que ACC1Ó consolidi el paper dinstrument dinterlocució de lAdministració amb els
agents socials a Catalunya. Urgeix també la posada en marxa del Consell de Política Industrial
de Catalunya com a òrgan de participació institucional dels agents socials per tal didentificar
aquells instruments de política industrial més adequats per a cada sector dactivitat, per
actuar en el terreny amb urgència tot liderant un nou model competitiu.
Apostem també per la creació del Consell de Política Industrial a nivell estatal com a espai
de decisió i coordinació dels diferents àmbits dactuació de política industrial. Només una
actuació conjunta i complementària entre les administracions, i entre aquestes i els agents
socioeconòmics, farà possible bastir un teixit productiu diversificat sectorialment, robust i
sostenible.

B. Mesures de protecció a les persones treballadores ocupades i aturades
8. Exigim preservar la prestació datur intacta als treballadors afectats per
ERO de suspensió temporal
Són moltes les empreses que sestan acollint a la mesura de suspensió de contracte de
treball: 403 ERO (gener-setembre 2008), el 27% (107 ERO) són de suspensió de contracte
de treball, que configuren un nou escenari que cal afrontar amb mesures socials que atenuïn

17

Propostes de la UGT de Catalunya davant la crisi
limpacte daquesta mesura i preservin els drets de les persones treballadores afectades. La
suspensió del contracte de treball comporta que la persona afectada passa a la situació de
desocupació, i per tant, haurà de sol·licitar latur. Aquesta mesura perjudica les persones
treballadores, ja que es poden veure en una situació econòmica greu en el supòsit que
esgotin totalment o parcialment la prestació datur, no hagin pogut generar de nou aquest
dret o decreixi la base de càlcul de la nova prestació datur. A més a més, es poden donar
casos que la situació econòmica de lempresa faci que aquesta suspensió sigui un acomia
dament gratuït.
Per aquestes raons, la UGT de Catalunya proposa al govern de lEstat la redacció dun decret
llei amb caràcter durgència, per a què sexclogui el període de prestació datur com a
període consumit, quan la situació shagi produït per un expedient de regulació docupació
de suspensió temporal, sota el principi del que podríem anomenar el comptador a zero.
La UGT de Catalunya exigirà a les empreses el 100% de les retribucions reconegudes als
treballadors afectats per un ERO de suspensió de contracte de treball. No podem permetre
la pèrdua de poder adquisitiu de les persones treballadores que es troben en una situació
crítica i dincertesa.

9. Igualar condicions fiscals dindemnitzacions en acomiadaments individuals
i col·lectius
La UGT de Catalunya considera que amb la normativa laboral i fiscal vigent, sestan produint
situacions de desigualtat davant els acomiadaments. En els supòsits dacomiadaments
individuals en els quals lempresa reconeix la improcedència, els treballadors afectats reben
una indemnització de 45 dies per any, amb el límit de 42 mensualitats, quantia exclosa de
tributació. En canvi, en els supòsits dexpedients de regulació, lEstatut dels Treballadors
determina que la quantia indemnitzadora mínima ha de ser de 20 dies amb el límit de 12
mensualitats. En el període de negociació, la indemnització pot ser superior, però en aquest
cas, lexcedent estarà subjecte a tributació.
Davant daquestes dues situacions, sestà produint una desigualtat en matèria fiscal. La
UGT de Catalunya considerem que no sha de tractar de forma diferent un mateix fet,
lacomiadament, independentment de si és individual o col·lectiu. Per a corregir aquesta
desigualtat exigirem un mateix tractament fiscal i que sapliqui la mesura més favorable,
és a dir, que quedi exempta de tributació la quantia equivalent als primers 45 dies datur.

10. Inspecció de Treball diligent amb els drets dels treballadors
Perquè davant el tancament duna empresa sense comunicar-ho als treballadors, aquests
puguin exigir el seu dret a la prestació datur.

18

Propostes de la UGT de Catalunya davant la crisi
Davant la crisi, moltes empreses eviten seguir el procediment reglamentari i opten per
prescindir temporalment dels serveis dels seus treballadors i treballadores, que comporta
que es trobin en una situació dindefinició, ni poden percebre la prestació datur ni poden
ser retribuïts pel desenvolupament de la seva feina habitual. La UGT de Catalunya demana
a la Inspecció de Treball que, atès que lactivitat que du a terme respon al principi de treball
programat, executi les seves tasques prioritzant aquestes situacions, que cada vegada
sovintegen més, especialment en les petites i mitjanes empreses.

11. Pla de xoc contra latur
Laugment de la desocupació a Catalunya exigeix que Estat, Generalitat i ajuntaments, posin
en marxa mesures urgents per tal dafrontar les necessitats de les persones desocupades i
lincrement de lexclusió social.
 En moments de crisi és necessari un augment de la despesa pública per tal dimpulsar
leconomia productiva i combatre així latur i lexclusió social. (Pla dinversió en equipa
ments a les persones, Inversió en infraestructures, habitatge protegit, desenvolupament
del sector denergies renovables).
 Mesures de protecció per a les persones treballadores ocupades i desocupades.
 Millorar les condicions de la prestació datur.
 Millorar les condicions daccés a la prestació assistencial (Subsidi) datur.
 Millorar les condicions daccés a la Renda Activa dInserció (RAI).
 Cotització dels contractes de formació.
 Cal intensificar la mediació pública en quantitat i qualitat al mercat de treball per poder
donar una resposta més ajustada a la demanda actual. Es necessiten més recursos per
reforçar les OSOC i una ampliació del programa dorientació professional amb les entitats
cooperadores del SOC, pel foment de locupació i el treball autònom, especialment dalt
creixement i valor afegit.
 És imprescindible la reforma de les polítiques actives docupació, que permeti adaptarles a les noves dinàmiques del mercat de treball.
 Posada en marxa immediata del protocol de recol·locació i dajut amb les persones
treballadores que es poden veure afectades davant el tancament i reestructuració
empresarial.
 Adequar loferta de formació a les necessitats reals del mercat de treball. En aquest
sentit, cal desenvolupar una oferta formativa flexible, integrada i contínua en el temps;
reforçar la formació adreçada a sectors generadors docupació; més flexibilització respecte
al perfil de persones beneficiàries; polítiques de prevenció de labandonament prematur;
integració de les accions de formació i dorientació en un mateix itinerari personalitzat,
etc. Les propostes de lAcord estratègic estan pendents de desenvolupar.
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 Donar suport a través de beques i ajudes de transport a aquelles persones que segueixen
itineraris de formació personalitzats o a persones desocupades durant el període de la
seva formació. Aquesta mesura és més necessària que els crèdits a la formació.
 Cal avançar en el reconeixement i lhomologació de les competències professionals
adquirides per la via de lexperiència professional.
Potenciar els instruments de concertació territorial (meses locals docupació i pactes territorials
per a locupació, Observatori del Mercat de Treball), així com la coordinació efectiva entre
el SOC, els ajuntaments i els agents socials.

12. Desenvolupament de lEstatut del Treball Autònom
Davant el decreixement del nombre de treballadors autònoms a Catalunya com a conseqüència
de la crisi, la UGT de Catalunya demana la posada en marxa de la prestació per cessament
dactivitat (atur) pel col·lectiu dautònoms del país. Aquesta mesura ja està recollida a la
llei, però encara no sha desenvolupat.

13. Protecció de les persones treballadores en els acomiadaments individuals
La UGT de Catalunya posa de manifest la desprotecció de les persones que són acomiadades
a partir dun procés individual. La manca de presència sindical a moltes petites i mitjanes
empreses, sobretot al sector dels serveis, deixa els treballadors i les treballadores en una
situació de vulnerabilitat i desprotecció davant els abusos que puguin patir de lempresa en
el procés dacomiadament, que en la majoria daquests casos és individual.
Davant laugment espectacular de latur al sector dels serveis, la UGT de Catalunya creu que
shan de trobar mesures que atorguin als treballadors acomiadats a través dun procés
individual garanties equiparables a les dels treballadors que tenen capacitat de negociació
col·lectiva en el marc dun expedient de regulació docupació, tant a nivell dindemnitzacions
com del Pla social.

14. Poder adquisitiu dels treballadors i treballadores i regulació de la
remuneració de directius i blindatge de contractes
Venim dun llarg període de creixement econòmic que no ha servit per millorar la capacitat
adquisitiva de les persones treballadores. Els salaris en termes reals han perdut pes en
leconomia a favor dels beneficis empresarials, que han tingut taxes de fins a dos xifres de
creixement anual. Els guanys obtinguts durant els darrers anys, per tant, no han estat
redistribuïts i ara, en canvi, es volen socialitzar les pèrdues advocant per la congelació salarial.
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La contenció salarial no faria més que agreujar la crisi i perllongar-la. Les mesures de
congelació de salaris frenaran encara més la demanda interna, en lloc dactivar-la, i faran
encara més pronunciada aquesta crisi, que és de demanda i no doferta, agreujant encara
més la crisi de leconomia real.
La UGT de Catalunya creu, per tant, que és necessari establir un model de formació de salaris
sòlid a favor del manteniment i augment de la capacitat adquisitiva de treballadors i
treballadores.
El Govern ha daccelerar lincrement del salari mínim interprofessional per tal de situar-lo
immediatament en 1.000 euros.
Daltra banda, és necessari regular la remuneració dels directius així com prohibir els
blindatges de contractes en aquelles empreses que prestin serveis dinterès general.

C. Habitatge: ajuts a laccés i manteniment de lhabitatge habitual i
dinamització sectorial
15.Establir mecanismes dajuda al pagament del crèdit dels habitatges
habituals
Davant lescenari dincrement del preu del diner, levolució global del cost de la vida i la
dificultat daccés al crèdit que condiciona els joves i les persones amb rendes baixes, la UGT
de Catalunya proposa:
 De forma excepcional i no recurrent, incrementar la deducció fiscal per ladquisició de
lhabitatge habitual amb finançament en funció de les condicions familiars del contri
buent. El resultat de lajuda shauria dassimilar a una reducció del cost financer de la
hipoteca.
 Establir un sistema davals dels organismes de crèdit oficial (ICO i ICF) davant el sistema
financer privat per renegociar les condicions del pagament del deute.
 Cal que el Govern de la Generalitat garanteixi liquiditat als joves en procés demancipació
i amb dificultats daccés al crèdit.
...i els habitatges protegits
 Que els préstecs puguin tenir una durada superior a 25 anys, i abaixar daquesta forma
limport mensual que sha de satisfer en concepte dhipoteca.
 Que lAdministració avali els préstecs, davant la denegació del crèdit per part de lentitat
bancària tot i reunir els requisits del Decret del Pla pel dret a lhabitatge.
 Reduir lIVA dels habitatges de règim general al 4%, i garantir que la repercussió del sòl
sobre el preu final de lhabitatge no excedeixi el 15%.
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16.Agilització del Pacte nacional per lhabitatge i promoció del lloguer
protegit
 El Pacte nacional per lhabitatge i el Pla de Govern contenen actuacions adreçades a
impulsar lhabitatge protegit, la rehabilitació del parc dhabitatges, i a agilitzar el
desenvolupament de les àrees residencials estratègiques i el finançament del sòl per a
habitatge protegit. La UGT de Catalunya creu que cal agilitzar aquestes mesures per tal
daccelerar les inversions públiques al sector de lhabitatge, ja que, a més a més, aquest
és un sector capaç de generar nous llocs de treball i assumir els treballadors que el sector
privat està expulsant del mercat de treball.
 Proposem incrementar la densitat dedificació en les promocions dhabitatge públic.
 Apostar per lhabitatge de lloguer protegit.
 A més a més, cal reordenar les prioritats dactuació del Pacte nacional per lhabitatge
atès el context de crisi actual.

17. Promoció de la mediació pública del lloguer de pisos buits
Dimensionar els programes que ja existeixen de mediació per al lloguer social i de cessió
dhabitatges desocupats. Cal incorporar més ajuntaments i fer-ne més difusió entre propietaris
i beneficiaris potencials, perquè són programes molt útils a lhora dalleugerir el problema
daccés a lhabitatge.

D. Augment de la inversió pública. En infraestructures i serveis a les persones
Davant la crisi, el Sector Públic ha de desenvolupar el seu paper impulsor i dinamitzador de
leconomia productiva. És necessari que lAdministració pública recorri al dèficit i a lendeuta
ment, com a mesura anticíclica, per a fer lesforç inversor necessari, sobretot dels ajuntaments,
que són els que estan patint més la manca de finançament i tenen menys marge dendeuta
ment.

18. Nou Pla dinversió en equipaments a les persones
La UGT de Catalunya ha denunciat reiteradament el baix nivell de desenvolupament de
lestat del benestar a Catalunya respecte a Europa. Creiem que sha de corregir aquest dèficit
i avançar en els nivells de serveis i prestacions si volem aconseguir una societat cohesionada
i amb igualtat doportunitats. La UGT de Catalunya exigeix el compliment de la Llei de la
dependència i la cobertura dels serveis que sen deriven. En aquest sentit, i en el context
de crisi, la UGT de Catalunya creu que, tot fent convergir demandes i necessitats, aquest és
un moment clau per invertir en equipaments a les persones.
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La inversió en obra pública dequipaments per les persones té un caràcter sinèrgic i dimpuls
a tres nivells. Un primer és que afavoreix el sector de la construcció, en la mesura que
necessita actuacions dobra pública. El segon, que incrementa a curt termini locupació, tant
al sector de la construcció com al de latenció a les persones, de treballadors en situació
datur. Per últim, beneficia les famílies i ciutadans amb menys recursos i dependents.
Al sector datenció a la dependència
Creiem que és necessari un increment de la inversió en infraestructures de serveis datenció
a les persones derivades de la Llei datenció a les persones amb dependència o la Llei de
Serveis Socials que en faci possible el desplegament correcte.
Al sector de leducació infantil, de 0 a 3 anys
Catalunya arrossega un gran dèficit de places deducació infantil de 0 a 3 anys. La UGT de
Catalunya creu que és un bon moment per donar limpuls necessari a aquestes inversions.

19. Inversió en infraestructures de la mobilitat i energètiques
La inversió en les infraestructures de país permet desenvolupar la competitivitat de la nostra
economia i el benestar de les persones, alhora que genera nova ocupació en un moment
que la construcció està estancada. La UGT de Catalunya reclama:
 Que la inversió de les administracions públiques continuï activa i no es vegi afectada
per la situació de crisi. Compliment de lEstatut dAutonomia pel que fa a les inversions
en infraestructures.
 Que el Pacte nacional dinfraestructures, acord social i polític, se signi al més aviat
possible per evitar el retard dalgunes infraestructures vitals per a Catalunya. Cal donar
prioritat a aquelles actuacions que tinguin una clara repercussió en la promoció econòmica
territorial i siguin de ràpida implantació, perquè ja estan iniciades o perquè necessiten
un ràpid procés dimplantació.
 El compliment de lEstatut dAutonomia pel que fa al traspàs de competències en
infraestructures i serveis, perquè significarà una gestió més propera i més acurada a les
necessitats del territori i les persones.
 Desenvolupar xarxes dalta qualitat amb mínim impacte sobre el medi, però amb
garantia de qualitat del subministrament incrementant la capacitat de producció sense
oblidar lestalvi i leficiència. Assolir la interconnexió de xarxes espanyoles i europees
per garantir el subministrament denergia en qualsevol situació de risc ha de ser un eix
prioritari en la política energètica del nostre país.
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20. Desenvolupament del sector de les energies renovables, estratègia de
país des del lideratge públic
La nostra dependència energètica és molt superior a la mitjana europea (dades Eurostat
2005: Espanya 81,2% / Europa 52,3%). Lelevat creixement de la demanda energètica i el
deteriorament mediambiental produït pels sistemes de generació actuals aconsellen impulsar
un desenvolupament tecnològic que permeti assolir un nou model menys intensiu en lús
denergia i altres recursos materials, així com diversificar la producció, tot impulsant les
energies renovables per donar resposta a un nou model de subministrament energètic net,
sostenible, autòcton i alhora generador de llocs de treball.
Atès el seu caràcter estratègic, aquest impuls ha de venir des del lideratge públic que
desenvolupi un model energètic de conciliació entre laugment de la demanda i la compet
itivitat econòmica, els beneficis socials i la preservació del medi. Per això és necessària
lactuació pública, a través dun pla de promoció econòmica de les energies renovables.
Els instruments de política industrial i financera del país shan de posar al servei de la
diversificació en la composició del mix energètic cap a una menor dependència energètica,
sostenibilitat futura i competitivitat econòmica.
Des de la UGT de Catalunya reclamem a lAdministració catalana que, en aquest context de
crisi, prioritzi:
 El desenvolupament dun pla industrial dimplantació i creixement dempreses fabricants
dequips de tecnologia energètica i promoció de lexportació de tecnologia, buscant
també en el nostre teixit industrial empreses que comparteixin sinèrgies productives
en aquest sentit.
 La millora de la coordinació entre diferents departaments de la Generalitat de Catalunya
amb capacitat normativa i decisòria, per tal de desenvolupar un marc normatiu que
afavoreixi la implantació denergies renovables a Catalunya, així com simplificar i agilitzar
els tràmits i els terminis per a lobtenció de llicències i permisos.
 Una estratègia amb mesures que fomentin lestimulació de lesperit emprenedor i la
creació de noves empreses innovadores en el sector de lenergia renovable.
 La implantació de plaques fotovoltaiques en teulades de naus industrials, polígons
industrials, sostres dedificis públics, explotacions agràries i ramaderes, sòl dedificació
logística i de serveis.
 Incorporar en la política dempresa lestalvi i leficiència dels processos productius
actuals, mitjançant la inversió en innovació tecnològica, que reduirà els costos de
producció i millorarà la productivitat i qualitat del producte.
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E. Altres mesures
21. Persecució del frau fiscal i leconomia submergida
El frau fiscal és un acte de deslleialtat vers el conjunt de la societat que penalitza lesforç
solidari dels contribuents i priva les administracions duns recursos totalment necessaris pel
desenvolupament dels serveis públics. Segons les dades disponibles és dels més alts de la
Unió Europea: sestima que leconomia submergida a Espanya equival al 23% del seu PIB,
mentre que a Alemanya significa tan sols el 6% del seu PIB.
Considerem que sha dactuar contundentment sobre leconomia submergida que està
afectant el nostre mercat de treball i recaptació tributària: intensificar lactuació inspectora
i que actuï més dofici, i planificar lactuació en aquelles empreses en les quals es detecti
alguna irregularitat de frau.

22. Promoció i impuls de leconomia social pel desenvolupament local
Cada cop és més evident que lactual sistema de producció i consum és insostenible. Creiem
que un canvi de pauta de les persones consumidores pot esperonar un canvi en els models
de producció.
La dependència i la vulnerabilitat davant laugment de preus de les matèries primeres i del
petroli són arguments que ens refermen en la necessitat de cercar alternatives a un model
que no internalitza els costos del transport, que es basa en la insostenibilitat social, econòmica
i mediambiental, i que allunya molt la producció del consum. Daltra banda, considerem
que la formació del preu dels productes no ha de ser alterada per uns canals de distribució
que no aporten valor, però que sapropien duns marges comercials injustificables. Aquests
i daltres arguments ens refermen en laposta per leconomia cooperativa i social així com
pel desenvolupament local.
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Pla de rescat de la indústria
Ens cal un Pla de rescat per a la indústria, igual que sha fet pel sector financer. Un pla de
rescat de la indústria, amb la injecció dajuts a la competitivitat i de crèdits a la liquiditat,
especialment en aquells sectors o territoris que pateixen de manera més directa la crisi,
com pot ser el sector de lautomòbil i el seu auxiliar, o en territoris com pot ser la Regió
Metropolitana de Barcelona.
La injecció ha danar a aquelles empreses que garanteixin els llocs de treball existents i en
creïn de nous, acompanyada dun pla industrial a mitjà i llarg termini i la garantia que no
shan descapitalitzat per inversions especulatives.
Els recursos han de venir tant de la mateixa injecció en el sector bancari -que no shi ha
destancar, sinó que ha de fluir al conjunt de leconomia industrial i domèstica- com directament
des del Govern, tot ampliant els recursos públics (ICO i ICF).
Lanomenem DE RESCAT, perquè la gravetat de la situació obliga a aplicar mesures durgència
de supervivència. Però, no ha destar pensat exclusivament en el curt termini i com a reacció,
sinó que ha de formar part dun seguit dactuacions transversals complementàries com ho
és la injecció de diner públic al sistema financer, que ha de garantir el seu retorn estricte i
social a més de prioritzar la liquiditat de les empreses i les famílies, conjuntament amb
ajudes al consum i a polítiques industrials i de desenvolupament econòmic de futur.
Cal posar en marxa de nou la roda amb prou fortalesa per poder assumir els reptes de futur
amb garanties dèxit.
Aquest Pla de rescat per la indústria, igual que sha fet amb el sector financer, ha destar
liderat pel Govern de lEstat, i comptar amb el suport de la Generalitat de Catalunya, i les
altres comunitats autònomes, especialment les que tenen més pes industrial.
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Mapa de la indústria i els serveis a les empreses

El finançament del pla de rescat de la indústria, de les mesures per mantenir la liquiditat
de les empreses, de les famílies i de foment del consum
En els darrers anys, lEstat espanyol ha reduït substancialment el seu endeutament tant a
lexterior com a linterior. Lendeutament en proporció al PIB és, en aquest moment, dels
més baixos de la zona euro, el 35% del PIB.
Dèficit i deute públics en % del PIB (Espanya)
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Tenint en compte que els criteris de convergència (també coneguts com Criteris de Maastricht)
estableixen que la relació entre el deute públic i el producte interior brut no ha dultrapassar
el 60%. Per tant, hi ha prou marge de maniobra i ara cal utilitzar-lo com a eina anticíclica,
i si fos necessari, reformar la Llei destabilitat pressupostària.
Per això, cal planificar unes emissions de deute públic en part a lexterior i en part a linterior,
amb un escalat de terminis de retorn mitjà (no inferior a cinc anys) per finançar el Pla de
rescat de la indústria, de les mesures per mantenir la liquiditat de les famílies i de foment
del consum.
Evolució del Deute de lAdministració Espanyola i de la Unió Europea
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Liquiditat
El Pla de rescat ha dincidir ràpidament en aquells sectors de la indústria amb especials
dificultats de liquiditat i en les empreses tractores i les seves auxiliars.
En aquest sentit, és necessària una política ferma amb tres tipus dajudes o inversions:
 Entrar en el capital dempreses que ho necessitin.
 Crèdits a empreses que necessitin préstecs a llarg termini per inversió.
 Fórmules que permetin donar crèdits a les empreses que necessiten circulant a curt
termini.
Mesures de competitivitat
Mentre fem tot això, cal mantenir el rumb que ja havíem traçat, el rumb del canvi del model
productiu. Per això, aquest Pla de rescat de la indústria no pot anar en detriment de les
partides ja establertes, compromeses o pressupostades, en làmbit dels ajuts a la recerca,
el desenvolupament i la innovació (R+D+I). Cal mantenir laposta, doncs, per sortir enfortits
de la crisi, continuarem necessitant el canvi del model productiu cap a productes de més
valor afegit, treballadors més formats, ocupació de més qualitat. No podem permetre que
la crisi ens faci retrocedir en allò que és essencial per continuar prosperant. Es pot retrocedir
quantitativament, però no ens podem permetre retrocedir qualitativament.
Pla de promoció econòmica de les energies renovables
Un element imprescindible en el canvi de model productiu és el model energètic. La nostra
dependència energètica és molt superior a la mitjana europea (dades Eurostat 2005: Espanya
81,2% / Europa 52,3%). Lelevat creixement de la demanda energètica i el deteriorament
mediambiental produït pels sistemes de generació actuals aconsellen impulsar un desenvo
lupament tecnològic que permeti assolir un nou model menys intensiu en lús denergia i
altres recursos materials, així com diversificar la producció, tot impulsant les energies
renovables i donant així resposta a un nou model de subministrament energètic net,
sostenible, autòcton i alhora generador de llocs de treball.
Atès el seu caràcter estratègic, aquest impuls ha de venir des del lideratge públic que
desenvolupi un model energètic de conciliació entre laugment de la demanda i la compet
itivitat econòmica, els beneficis socials i la preservació del medi. Per això és necessària
lactuació pública, a través dun pla de promoció econòmica de les energies renovables. Els
instruments de política industrial i financera del país shan de posar al servei de la diversificació
en la composició del mix energètic cap a una menor dependència energètica, sostenibilitat
futura i competitivitat econòmica.
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Les empreses
El Pla de rescat per la indústria que la UGT demana i exigeix ha destar adreçat al conjunt
de les empreses establertes al país, és a dir, al conjunt de les empreses que generen ocupació.
Òbviament, cal tenir especial cura de les petites i mitjanes empreses, que són la gran majoria
de les empreses del nostre país, especialment cercant-ne la supervivència a llarg termini,
mitjançant els plans industrials adequats, que en garanteixin la independència financera,
el caràcter innovador i laposta per la internacionalització.
Calen també mesures de liquiditat pels autònoms, sobretot als dependents de la indústria
auxiliar, que estan patint amb gran virulència la crisi amb la destrucció de més de 10.000
petits negocis en només sis mesos. A més a més, la retallada de les línies de crèdit del
sistema financer provoca que els possibles nous emprenedors rebaixin les seves expectatives.

Els sectors
Però, des duna visió sectorial, com per exemple lautomòbil, cal fer alguna distinció entre
les empreses tractores (o de muntatge, aquelles que situen els seus productes al mercat
amb la seva pròpia marca), les empreses proveïdores directes de les tractores que denominem
Auxiliars nivell A (fabricació de components), i aquelles altres que subministren peces o
components a les proveïdores, que denominem Auxiliars nivell B, també englobaríem en
aquest estadi els serveis a les empreses.
Dalguna manera, caldria ordenar sectorialment els ajuts als sectors de forma que siguin
coherents. Si no sordena, podem esmerçar molts recursos en la tractora mentre tanquen
totes les proveïdores i acabem comprant els components a fora de la UE (Xina, Índia,
Tailàndia, Marroc, Brasil, Singapur...).
Per això, proposem que les empreses tractores rebin els fluxos del sistema financer -directes
o indirectes (crèdits al consum)- i préstecs del Govern si els seus plans industrials a mitjà i
llarg termini ho justifiquen, així com del Fons Europeu dAdaptació a la Globalització. Mentre
que les empreses que hem denominat Auxiliars de nivell 1 són les que haurien que rebre
més ajudes a la innovació, mitjançant la seva planificació i activitat innovadora, amb
compromisos concrets, i més ajuts directes del Govern per potenciar-ne lautonomia financera
i la diversificació de la seva producció, ja que la banca difícilment prestarà cap altra ajuda
que no sigui el descompte comercial del paper de les tractores.
Si això sordena i es coordina adequadament, entenem que les empreses Auxiliars de nivell
2 i les de serveis a les empreses rebran lefecte indirecte de les ajudes anteriors, tant a les

30

Propostes de la UGT de Catalunya davant la crisi
tractores com a les proveïdores, encara que inicialment serà necessari arbitrar mecanismes
específics.
Aquesta mateixa anàlisi cal fer-la amb tots els sectors, perquè atès el seu abast general,
tard o dhora tots acabaran patint limpacte de la crisi. Cal prestar una especial atenció als
sectors madurs com el tèxtil i també als sectors més de futur com pot ser la biomedicina,
tot analitzant què podem fer avui per guanyar demà. Tots els ajuts han destar sustentats
en plans industrials amb compromisos concrets i possibilitat de seguiment en el temps.
Propostes al sector de lautomoció
És fonamental pel futur de la indústria de lautomòbil el projecte del cotxe híbrid a mitjà i
llarg termini.
Cal implantar la recerca i la innovació com a pràctica habitual a les empreses, especialment
en les demandes del mercat dun futur immediat, que sembla que van encaminades a
vehicles de baix consum, al menor impacte climàtic en lentorn i un vehicle dels denominats
utilitaris, sense descartar gammes superiors, però sempre minimitzant al màxim el consum
i limpacte ambiental.
Per a lestructura del sector, no només shan tenir en compte les empreses tractores -Seat,
Nissan,...-, sinó també de manera clau les de fabricació de components, que són les que
acaben innovant i desenvolupant bona part de la producció. Les empreses de fabricació de
components i les auxiliars es caracteritzen per ser petites i mitjanes empreses i de llarga
tradició industrial. També shi ha de potenciar la innovació per tal de diversificar la producció
i així reduir la forta dependència de les empreses tractores o finalistes.
El sector de lautomoció, pel que representa, necessita un òrgan participat per lAdministració
de lEstat, de les comunitats autònomes que tinguin en el seu territori empreses de muntatge
i de productes finalistes, i dels agents econòmics i socials, que consensuï polítiques, en
controli laplicació, analitzi levolució del sector i determini les mesures urgents en cada
moment.
A més a més, és necessari convocar un comissionat expert que situï el futur daquest sector,
ja que les propostes que arriben des del Govern no provenen dun estudi coherent ni
semmarquen en una estratègia de futur del sector.
Propostes al sector agroalimentari
El sector de moment no ha entrat en crisi, algunes empreses han vist augmentar les comandes
dels productes de marca blanca en detriment dels propis. Per tant, de moment, el sector no
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es planteja reestructuracions. Però, cal alertar que en aquests tipus de productes els marges
són inferiors i la qualitat també, amb els problemes de competitivitat per costos que es
poden generar.
Cal plantejar un salt estratègic al sector, fomentar al màxim les aliances i cooperacions entre
les petites i mitjanes empreses que tenim al territori, que són moltes. Aquest sector està
molt repartit territorialment -Osona, Lleida, Girona,...-, lexcessiva atomització fa perdre
competitivitat i manca de pes a lhora de negociar amb les grans superfícies de distribució
i, per tant, bona part dels marges vénen definits per les distribuïdores que poden produir
un escanyament del conjunt del sector, com ja passa ara amb lagricultura.
Propostes al sector tèxtil
Cal innovar en el sector, no només per fomentar el concepte de la marca -disseny-, la logística
i la comercialització, sinó per aturar la pèrdua de pes en làmbit de la manufactura, de ben
segur que en la filatura i la confecció tradicional no som competitius. Alhora, no shan
dexcloure daltres subsectors del tèxtil, com ara el relacionat amb lautomoció, el tèxtil
tècnic i el tèxtil compost, que avui encara són competitius des dun punt de vista manufacturer
també, i amb una bona política dajuts a la recerca i la innovació, hi ha un futur possible.
Per tant, la possible reconversió del sector no necessàriament ha danar més lluny del mateix
sector.
Propostes al sector energètic
Com a sector estratègic de creixement, on no només sha de valorar-ne el pes en matèria
de sostenibilitat del nou model industrial i de serveis a les empreses sinó també com a font
de creació docupació.
Sha de prioritzar el desenvolupament dun pla industrial dimplantació i creixement
dempreses fabricants dequips de tecnologia energètica i promoció de lexportació de
tecnologia, buscant també en el nostre teixit industrial empreses que comparteixin sinèrgies
productives en aquest sentit. A més a més, dincorporar en la política dempresa lestalvi i
leficiència dels processos productius actuals, mitjançant la inversió en innovació tecnològica,
que reduirà els costos de producció i millorarà la productivitat i la qualitat del producte, així
com una estratègia amb mesures que fomentin lestimulació de lesperit emprenedor i
creació de noves empreses innovadores en el sector de lenergia renovable.
Propostes al sector químic
El sector químic, en general, compta amb un bon nombre dempreses auxiliars de lautomoció,
a més de patir, des de fa temps, pèrdua de mercat per la forta competència asiàtica.
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La indústria farmacèutica viu també un moment convuls per la pèrdua de patents de
medicaments i haver-se centrat en la producció de genèrics, amb la pèrdua consegüent de
valor afegit i el perill de deslocalitzacions cap a països emergents.
Són necessàries, doncs, actuacions concretes a tot el sector químic de diversificació productiva
acompanyada dajudes en R+D per tal de tornar a donar valor a la producció, així com de
generació de nous fàrmacs.

Els territoris
Dissortadament, limpacte de la crisi no és mai homogeni en el territori. Sempre hi ha llocs,
indrets, comarques, més afectats que altres. Comarques que per raons estructurals (moltes
vegades per especialització sectorial) acaben patint de forma especialment dramàtica la
crisi general. Per a aquestes comarques que sobrepassen les mitjanes estadístiques, cal que
la Generalitat arbitri mesures (i recursos) específiques, que han destar bastides en plans
de reindustrialització, i amb el consens tant dels sindicats com de les patronals de la comarca
i amb la implicació de les diputacions i les administracions locals corresponents (ajuntaments
i consells comarcals).

Contractació pública de béns
Com a eina complementària al Pla de rescat, sha de contemplar la contractació pública de
béns, atesa la seva importància ja que suposa el 12% del PIB.
Cal elaborar una política de contractació de béns que prioritzi totes les empreses que tinguin
establerts els centres de treball aquí.

Les infraestructures
LEstat ha de donar un nou impuls a la licitació dinfraestructures, després dun període
dalentiment com a conseqüència de les eleccions, de forma que se superi el dèficit
dinfraestructures que fa temps que patim, com a font de futura competitivitat i, alhora,
generar activitat, ocupació i consum.
En aquest sentit, cal tenir una especial atenció al desenvolupament dinfraestructures
energètiques que ens permetin, sota criteris deficiència i sostenibilitat, el màxim nivell
dautonomia vers lexterior així com de creixement econòmic i competitivitat. És necessària
la millora de la coordinació entre diferents departaments de la Generalitat de Catalunya
amb capacitat normativa i decisòria, per tal de desenvolupar un marc normatiu que afavoreixi
la implantació denergies renovables a Catalunya, així com simplificar i agilitzar els tràmits
i els terminis per a lobtenció de llicències i permisos.
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Igualment, cal cercar les fórmules, perquè tant les comunitats autònomes com les adminis
tracions locals, mitjançant els processos de finançament de lEstat, puguin reprendre les
seves licitacions públiques en els àmbits respectius, que en molts casos estan paralitzats des
de les eleccions municipals i autonòmiques de 2007.

Mesures dabast general
Buscar mesures de caire transversal que puguin col·laborar a reactivar el consum, com ho
va ser, per exemple, el Pla Renove, per a ladquisició de vehicles, o el delectrodomèstics,
ambdós dèxit. En definitiva, incentivar el consum de béns duradors i facilitar el crèdit a les
famílies per comprar-los per a les seves llars sota criteris, per exemple, deficiència energètica.
Una altra actuació necessària és la de dinamitzar el mercat immobiliari amb les mesures
oportunes. No es pot permetre, ja no només en un sentit estricte econòmic sinó de justícia
social, que lacumulació destocs dhabitatge existent en el mercat, fruit de lespeculació
daquests darrers anys, es mantingui no per manca de demanda, que és justament el que
existeix per necessitat.
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Ofensiva contra latur
10 mesures imprescindibles perquè la crisi no la paguin els treballadors
A. Més recursos, més persones
1. Millor SOC: més personal, més recursos
2. Plans locals efectius. Concertació territorial
B. Les polítiques actives que necessitem
3. Creació del sistema dorientació professional
4. Acreditació de competències professionals
5. Formació professional adequada
6. Ajut a la formació en la suspensió temporal docupació i a la formació i orientació
pels aturats de llarga durada. FSE
C. Més protecció a les persones que perden la feina
7. Augmentar la capacitat protectora de la prestació datur
8. Millorar condicions daccés a subsidi i renda activa dinserció
9. Comptador a zerode la prestació datur als ERO temporals
10. Millora del tractament fiscal en acomiadaments col·lectius

A. Més recursos, més persones: millora del servei docupació de Catalunya
La situació de crisi actual està provocant que moltes més persones sol·licitin els serveis que
el SOC ofereix i, en conseqüència, que les oficines de treball del SOC es col·lapsin.
Per aquesta raó, considerem que és indispensable reforçar-ne lactuació, no només a nivell
quantitatiu, oferint més cobertura a més persones, sinó també qualitatiu, oferint uns serveis
molt més individualitzats. La situació de crisi actual ha abocat a la desocupació a persones
que tradicionalment no feien ús dels serveis del SOC, i per qui cal implementar noves
actuacions que donin resposta a les seves necessitats.
Una dada molt significativa és que mentre les persones que han perdut la seva feina en un
any han incrementat en un 59%, el pressupost del Servei dOcupació de Catalunya només
ha crescut un ,6%.
Per tant, des de la UGT de Catalunya reclamem i exigim el reforçament del pressupost del
Servei dOcupació de Catalunya per afrontar el constant creixement del nombre daturats
i alhora proposem un seguit de mesures.
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1. Millor SOC: més personal, més recursos. Intensificar la mediació pública en quantitat i
qualitat al mercat de treball
Des de la UGT de Catalunya defensem un servei docupació públic, gratuït i universal, on la
mediació laboral ha dassolir la importància que realment té, és a dir, possibilitar el contacte
entre loferta de llocs de treball de les empreses i els sol·licitants docupació capacitats per
desenvolupar aquests llocs de treball, duna manera personalitzada, àgil i eficient.
Les OSOC (Oficines del Servei Públic dOcupació) han dadoptar un paper molt més actiu i
convertir-se en el principal interlocutor amb el teixit empresarial al nostre territori.
Actualment, les oficines de treball del Servei Públic dOcupació (SOC) no assoleixen els índexs
de mediació laboral que serien desitjables.
Des daquesta perspectiva, la nostra organització considera que les oficines del SOC han
doferir un veritable servei públic que desenvolupi de manera eficaç el procés de mediació
laboral, gestionant ofertes de treball sota els paràmetres de qualitat, eficàcia i quantitat
respectivament.
Per això, des de la nostra organització veiem que és urgent:
 La modernització dels sistemes interns dinformació de les oficines del SOC i els seus
serveis.
 La creació dun sistema de traspàs dinformació molt més àgil entre les diferents oficines
de treball del territori (treball en xarxa).
 Facilitar laccessibilitat a la informació del SOC per part dels agents implicats en els
processos de mediació: persones usuàries, personal tècnic de les OSOC i empreses.
 Difondre la funció de mediació de qualitat del SOC i sensibilitzar les empreses per tal
daugmentar la utilització de les OSOC com a agents de mediació al mercat de treball,
mitjançant campanyes informatives.
 Reforçar la plantilla dorientadors i orientadores de les oficines de treball, per tal que
totes les persones treballadores puguin ser ateses amb la dedicació necessària.
En aquest sentit, per a la UGT de Catalunya és fonamental, i ara més que mai, que la creació
locupació estigui vinculada a la qualitat. Durant molts anys, hem creat molta ocupació, però
aquest augment no ha estat acompanyat duna millora de la qualitat de locupació. Durant
aquest període de crisi, no podem permetre que incrementi la precarietat laboral.
Un dels aspectes que considerem decisiu per poder aconseguir-ho és fomentar i incentivar
ocupacions amb més valor afegit en tots els nivells productius. Valorem negativament la
dinàmica que moltes empreses adopten de contractar persones treballadores per sota de
la seva qualificació professional.
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Amb tot això, des de la UGT de Catalunya considerem que és responsabilitat del SOC vetllar
per la qualitat de locupació en lactual mercat de treball.
2. Plans locals efectius. Concertació territorial
Potenciar els instruments de concertació territorial, així com la coordinació efectiva entre
el SOC, els ajuntaments i els agents socials.
La concertació al territori és un fet que es produeix a Catalunya des de fa anys i que posa
de manifest la voluntat de tots els agents implicats (SOC, ajuntaments i agents socials) de
consensuar un conjunt de polítiques adreçades a la creació docupació, a partir duna sèrie
daccions i instruments que facilitin, duna banda, un creixement econòmic sostingut, la
cohesió social i, de laltra, larticulació i la integració necessàries de les polítiques actives.
Des de la UGT de Catalunya creiem que lacció concertada, el diàleg i el consens, entre els
agents socials, econòmics i lAdministració, són imprescindibles per tal daconseguir lobjectiu
duna ocupació estable i de qualitat, tenint en compte la realitat local i territorial, així com
la situació actual del mercat de treball.
En lactualitat, els instruments de concertació territorial o no shan desenvolupat encara o
estan deixant de tenir la importància que han de tenir.
Per a la UGT de Catalunya, la concertació territorial esdevé fonamental per tal daconseguir
lobjectiu duna ocupació estable i de qualitat. Per avançar en aquesta direcció, els instruments
que garanteixin la concertació en el territori han de suposar un valor clau per poder garantir
un correcte funcionament de les polítiques docupació (la coordinació de les polítiques, la
planificació de les accions, el disseny destratègies col·lectives, i la participació activa dels
actors locals, que donin suport a la generació docupació), han de donar resposta a les
necessitats concretes de cada territori i presentar una oferta formativa variada i adaptada
en funció daquestes necessitats.

B. Les polítiques actives que necessitem
La UGT de Catalunya fa molts anys que reclama de forma constant i reiterativa la necessitat
de reformar les polítiques actives docupació que es desenvolupen de la mateixa manera
des de fa més de 25 anys.
Òbviament, el mercat de treball i el perfil de la població són ben diferents, per tant, les
polítiques actives docupació també ho haurien de ser. En aquest sentit, proposem un seguit
de millores per poder adaptar les polítiques actives docupació al mercat laboral actual:
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 És necessària lactualització dels continguts i la metodologia de les polítiques actives
docupació, tenint en compte els nous col·lectius a què sadrecen així com la realitat
laboral actual.
 Les polítiques actives docupació han desdevenir un servei i no reduir-se a programes.
Es tracta dequiparar els serveis que ofereix el SOC (mitjançant les polítiques docupació)
als serveis que pugui oferir la sanitat, leducació o altres administracions. Les persones
han de tenir el mateix dret daccedir a leducació, a la sanitat, als serveis socials o a les
polítiques actives docupació. En aquest sentit, aquestes polítiques ocupacionals han de
transformar-se en un servei continuat i permanent en el temps, gratuït i universal.
 El nostre sindicat també reclamem una avaluació continuada i final per a cadascuna de
les polítiques actives. Demanem a lAdministració que desenvolupi processos davaluació
que permetin modificar i millorar les polítiques ocupacionals. I, en aquest sentit, pensem
que la UGT de Catalunya, com agent social i membre del Consell de Direcció del SOC, ha
de tenir un paper actiu.
Alhora, proposem dues mesures relacionades amb la formació per afrontar aquesta situació
de crisi.
3. Creació del sistema dorientació professional
Davant la situació actual del mercat de treball amb acomiadaments, ERO, tancaments
dempresa, etc., la UGT de Catalunya considera imprescindible la creació dun sistema
dorientació professional.
Les característiques que aquest sistema dorientació professional ha de tenir són:
 Ha destar a labast i ser accessible per a tots els ciutadans i ciutadanes.
 Ha desdevenir un servei més, és a dir, han de mantenir-se en el temps.
 Ha doferir informació, assessorament i orientació per tal de millorar locupabilitat
dels treballadors i treballadores, així com en lelecció dels itineraris formatius més eficaços
per tal dinserir-se de nou al mercat de treball.
 Els itineraris dorientació professional shan de poder desenvolupar al llarg de tota la
vida professional.
 Han de comptar amb la dotació necessària de recursos materials i humans.
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4. Acreditació de competències professionals
El reconeixement i acreditació de les competències professionals adquirides per la via de
lexperiència laboral
El context actual, amb uns increments significatius de les xifres de latur i amb treballadors
i treballadores en actiu que hauran de canviar docupació, provoca que moltes persones
ocupades i desocupades hagin de poder acreditar les competències professionals que han
assolit a través de lexperiència laboral i, daquesta manera, tenir més opcions dinserció
al mercat laboral.
Alhora, la UGT de Catalunya considera que sha de facilitar que les persones en situació de
desocupació quedin exemptes del pagament de les taxes necessàries per participar en els
processos davaluació i acreditació de competències.
Considerem que, per a donar a conèixer a la població treballadora lexistència dels processos
de reconeixement i acreditació de lexperiència laboral, és necessari que es desenvolupi el
model dinformació i orientació professional que sha previst a la revisió i nou impuls de
lAcord estratègic.
Atesa la diversitat territorial i sectorial del nostre mercat de treball, shan destablir els punts
dinformació necessaris per a facilitar que tots els treballadors hi tinguin accés.
La UGT de Catalunya considera que la creació i funcionament dels centres integrats de
formació professional (espais que faciliten la interrelació entre les vies daprenentatges:
formació professional, contínua i ocupacional) adquireix especial importància en el desen
volupament del futur model dinformació i orientació professional.
5. Formació professional adequada
Adequar loferta de formació a les necessitats reals del mercat de treball, així com integrar
les accions de formació i dorientació en un mateix itinerari personalitzat.
El nostre sindicat sempre ha defensat la necessitat dadequar loferta formativa a les
necessitats que demana el nostre mercat de treball, en constant transformació.
Actualment, els cursos de formació ocupacional estan tots iniciats, per tant això significa
que una persona que avui és queda a latur no podrà començar cap curs. Creiem que aquesta
situació és intolerable, i més tenint present el context actual.
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En aquest sentit, la UGT de Catalunya, quant a la formació, proposa:
 Loferta de formació ocupacional ha de ser pluriennal i contínua. Les persones que es
quedin en situació de desocupació han de poder accedir a un curs de formació qualsevol
moment de lany.
 La nova reforma del sistema de la formació professional ha de permetre desenvolupar
una oferta formativa flexible, integrada i permanent en el temps.
 Considerem que és necessari reforçar la formació adreçada a sectors generadors
docupació (sector de la dependència, activitats lligades al medi ambient, etc.).
 Més flexibilització respecte al perfil de les persones beneficiàries. Possibilitat
dhomogeneïtzar alguns tipus de grups, com per exemple els col·lectius amb especials
dificultats dinserció.
 És necessari assumir un model que no exclogui la persona de lacció formativa per la
seva situació laboral.
 Lelaboració dun protocol de seguiment per poder valorar la inserció laboral a mitjà
termini i poder valorar la qualitat daquesta ocupació.
 Polítiques de prevenció de labandonament prematur.
Daltra banda, malgrat lincrement incontrolat de latur, existeixen ocupacions classificades
com de difícil cobertura, per a les quals safirma que no hi ha candidats/es. En aquest sentit,
és fonamental posar atenció en aquestes ocupacions i dissenyar itineraris formatius per tal
que treballadors i treballadores que han perdut la seva feina en els darrers temps puguin
reorientar la seva carrera professional cap a aquelles ocupacions que necessiten personal.
LObservatori del Mercat de Treball ha desdevenir una eina fonamental per tal de detectar
aquelles ocupacions amb més dèficit de formació per tal dadaptar loferta formativa a les
noves dinàmiques del mercat de treball actual.
La UGT de Catalunya apostem per la integració de les accions dorientació professional i les
de formació en un itinerari personalitzat a mitjà i llarg termini.
També considerem que és molt important garantir a tots els ciutadans i ciutadanes la
formació permanent al llarg de la vida.
És imprescindible establir i oferir unes polítiques públiques que fomentin ofertes de formació
de qualitat i lacreditació de competències professionals assolides des de lexperiència
laboral.
Daltra banda, la situació de crisi econòmica que està patint la societat catalana requereix,
amb caràcter urgent, que el SOC implementi els processos de recol·locació.
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La UGT de Catalunya proposem activar la proposta T-Activa que consisteix a donar un títol
de transport gratuït a totes aquelles persones en situació de desocupació que fan els itineraris
de formació personalitzat o a persones desocupades amb discapacitats durant el període
de la seva formació.
Població de 25 a 64 anys que ha participat en educació-formació
Catalunya
Espanya
UE 27
6,3 %
7,5 %
10,1%
Font: Observatori del Treball de Catalunya

La situació actual que estem patint fa que la formació sigui primordial per sortir daquesta
situació. En aquest sentit, podem dir que a Catalunya només un 6,3% de persones treballadores
han participat en alguna acció de formació durant el tercer trimestre de 2008, mentre que
a lEstat espanyol aquest percentatge arriba a un 7,5% i a la UE27 arriba fins al 10,1%.
6. Ajut a la formació en la suspensió temporal docupació i a la formació i orientació pels
aturats de llarga durada. FSE
Expedients de regulació docupació temporals
Gener 2008
123
Febrer 2008
48
Març 2008
57
Abril 2008
189
Maig 2008
667
Juny 2008
10.540
Juliol 2008
674
Agost 2008
286
Setembre 2008
220
Octubre 2008
1.453
Novembre 2008
7.408
Total (novembre 2008)
21.665
A novembre de 2008, 21.665 treballadors i treballadores estaven en situació de suspensió
temporal docupació com a conseqüència de lERO temporal presentat per les seves empreses.
Aquestes persones treballadores estan en situació de desocupació i perceben la prestació
datur.
La UGT de Catalunya creu que és necessari que aquests treballadors i treballadores en situació
datur de manera temporal han dactualitzar els seus coneixements per tal de donar valor
afegit a la seva feina una vegada es reincorporin al seu lloc de treball.
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En aquest sentit, proposem un nou ajut a la formació en la suspensió temporal docupació
per als treballadors i treballadores en situació de suspensió temporal docupació.
Es tractaria dun ajut vinculat a la formació de reciclatge daquestes persones treballadores
que es portaria a terme en el període de suspensió docupació. La formació rebuda seria
molt concreta, flexible i molt adequada a les necessitats de lempresa. Seria una formació
retribuïda i que complementaria fins al 100% el salari dels treballadors i treballadores.
La UGT de Catalunya proposa la creació dun nou dret subjectiu, semblant al dret subjectiu
que tenen les persones treballadores de rebre prestacions datur si han cotitzat el temps
suficient.
Es tractaria del dret subjectiu a rebre formació durant el període de desocupació. Aquest
nou dret es basaria en el fet que totes les persones treballadores amb la seva feina, de la
mateixa manera que cotitzen per rebre prestacions econòmiques, també cotitzarien per
rebre formació. Aquesta formació seria acumulable i es realitzaria al llarg dels períodes de
desocupació dels treballadors i treballadores.
Amb això, les persones en situació de desocupació podrien gaudir de més períodes de
formació que milloraria la seva ocupabilitat a lhora de buscar una nova feina.

C. Més protecció a les persones que perden la feina
7. Augmentar la capacitat protectora de la prestació datur
El context econòmic actual, amb un gran increment de latur, està provocant situacions de
falta de cobertura, sobretot per a les persones treballadores més desfavorides (dones,
persones joves, persones immigrades...).
Concretament, durant el mes de desembre de 2008, vam denunciar que només el 79,5%
de les persones desocupades estaven cobertes per una prestació o subsidi datur. Això vol
dir que 1 de cada 5 persones que busquen feina no tenen ni salari ni prestació econòmica
que els ajudi a afrontar les seves despeses econòmiques.
Davant aquesta problemàtica, la UGT de Catalunya considerem que sha de millorar i
modernitzar la cobertura econòmica tant a nivell econòmic com a nivell assistencial, i
proposem un conjunt de mesures:
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Millorar les condicions de la prestació datur
En aquest sentit, la nostra organització proposa, sense modificar el període de cotització
exigit ni la durada de la prestació, els canvis següents:
 Persones desocupades que cobren la seva prestació datur i troben feines amb contractes
inferiors a 12 mesos
Actualment, la seva prestació inicial queda aturada fins que aquestes persones tornen a
trobar-se en una situació de desocupació, així fins que sesgota aquesta prestació. Una
vegada esgotada, encara que hagi generat un nou dret per rebre una nova prestació datur
durant el temps que intermitentment hagi treballat, no podrà cobrar aquesta prestació fins
que es torni a trobar en una nova situació de desocupació.
La UGT de Catalunya considera que sha de permetre que els dies cotitzats en les feines
realitzades després de començar a rebre la prestació inicial, sempre que sumin 360 dies o
més, es tinguin en compte després desgotar la prestació inicial, sense haver desperar a
obtenir un altre contracte que en finalitzar doni el dret de tornar a cobrar la prestació
generada.
 Persones desocupades que cobren la seva prestació datur i troben una feina amb
contracte igual o superior a 12 mesos
Actualment, quan aquestes persones es tornen a trobar en una situació de desocupació
poden decidir o continuar amb la prestació datur inicial o sol·licitar la nova prestació datur
generada. Linconvenient és que lopció descartada perd totes les cotitzacions generades.
La UGT de Catalunya considera que sha de permetre acumular la nova prestació generada,
sempre que la persona treballadora opti per continuar amb la prestació datur inicial. La
persona treballadora ha de poder enllaçar la prestació anterior, una vegada finalitzada, amb
la nova prestació datur generada.
8. Millorar condicions daccés al subsidi i renda activa dinserció
Millorar les condicions daccés a la prestació assistencial (subsidi) datur
Persones desocupades que no reben cap tipus de prestació
Catalunya
Desembre 2007
Desembre 2008
Total beneficiaris dalguna prestació
217.316
336.561
Total desocupats
265.789
423.232
Persones que no cobren cap prestació
48.473
86.671
Font: INEM
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La nostra organització considera que shauria de contemplar també la prestació per aquelles
persones que actualment no estiguin cobertes. Ens referim concretament a:
 Les persones menors de 45 anys que han esgotat una prestació contributiva i que no
tenen càrregues familiars.
En aquest sentit, trobem que a Catalunya, al desembre de 2008, un total de 86.671
persones no cobren cap tipus de prestació. Aquesta xifra gairebé sha duplicat respecte al
mateix mes de lany anterior que hi havia un total de 48.473 persones. Concretament, han
augmentat un 79%.
Millorar les condicions daccés a la renda activa dinserció (RAI)
La nostra organització considera que shaurien de modificar els requisits per poder accedir
a la RAI, amb lobjectiu dampliar el nombre de persones desocupades que hi puguin
accedir.
En aquest sentit, proposem eliminar el requisit de ledat (tenir 45 anys o més), perquè
daquesta forma sampliarà la cobertura daquesta prestació a moltes persones que
actualment no hi tenen accés i sestan veient molt afectades per la crisi, com poden ser
les persones joves o les persones immigrades.
Nombre de persones beneficiàries dalguna prestació
Catalunya
Novembre 2007
Novembre 2008
Prestació contributiva
160.513
259.357
Prestació assistencial (subsidi)
54.484
73.992
Renda activa dinserció (RAI)
2319
3212
Total beneficiaris
217.316
336.561

Variació %
+ 62%
+ 14%
+ 39%

Font: INEM

9. Comptador a zero de la prestació datur als ERO temporals
Preservar la prestació datur intacta als treballadors afectats per ERO de suspensió temporal
Són moltes les empreses que sestan acollint a la mesura de suspensió de contracte de treball
(407 ERO de gener a setembre de 2008). Aquesta mesura perjudica les persones treballadores,
ja que es poden veure en una situació econòmica greu en el supòsit que esgotin totalment
o parcialment latur i no hagin pogut generar de nou aquest dret.
Per aquestes raons, la UGT de Catalunya proposa al govern de lEstat la redacció dun decret
llei amb caràcter durgència, per a què sexclogui el període de prestació datur, com a
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període consumit, quan la situació shagi produït per un expedient de regulació docupació
de suspensió temporal, sota el principi del que podríem anomenar el comptador a zero.
10. Millora del tractament fiscal en acomiadaments col·lectius
Igualar condicions fiscals dindemnitzacions en acomiadaments individuals i col·lectius
La UGT de Catalunya considera que amb la normativa laboral i fiscal actual, sestan produint
situacions de desigualtat davant els acomiadaments. En els supòsits dacomiadaments
individuals dels quals lempresa en reconeix la improcedència, els treballadors afectats reben
una indemnització de 45 dies per any, amb el límit de 42 mensualitats, quantia exclosa de
tributació. En canvi, en els expedients de regulació, lEstatut dels Treballadors determina
que la quantia indemnitzadora mínima ha de ser de 20 dies amb el límit de 12 mensualitats.
En el període de negociació, la indemnització pot ser superior, però en aquest cas, lexcedent
estarà subjecte a tributació.
Demanem un mateix tractament fiscal en lacomiadament, independentment de si és
individual o col·lectiu, i que sapliqui la mesura més favorable, és a dir, que quedi exempta
de tributació la quantia equivalent als primers 45 dies datur.
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Annex 1. Resum dels plans i mesures anunciades per la Unió
Europea, el govern espanyol i la Generalitat
Mesures de suport al sector financer...
Reunió dels líders del G-20 a Washington, 15 i 16 de novembre
La magnitud de la crisi i el ràpid trasllat a leconomia productiva han fet necessària una acció
coordinada dels estats membre. En aquesta primera reunió, els estats membre del G-20 es
van comprometre a treballar en la millora de la regulació financera, el reforçament de la
cooperació i la reforma de les institucions financeres internacionals (Banc Mundial, Fons
Monetari Internacional...), entre daltres.
El BCE, en coordinació amb la resta de bancs centrals internacionals, i amb la intenció de
facilitar el crèdit interbancari, ha rebaixat el tipus dinterès, fins a situar-lo en el 2%.
El Govern espanyol va aprovar un conjunt de mesures de suport al sistema financer que
comprometen recursos per import de 250.000 milions deuros, desglossats a través de:
 La creació dun fons per a ladquisició dactius financers de 30.000 milions deuros,
ampliable fins a 50.000 milions deuros, per tal daportar liquiditat a la banca espanyola.
 Latorgament davals de lEstat a les operacions de finançament noves de les entitats
de crèdit espanyoles, fins un màxim de 100.000 milions deuros.
 Lenfortiment del sistema espanyol de garantia de dipòsits i dinversions, que eleva de
la protecció dels existents fins a 100.000 euros per titular i entitat.

Mesures fiscals i mesures a favor de la reactivació econòmica i dels sectors
productius...
Pla de recuperació del creixement i locupació de la Comissió Europea
El Pla està valorat en 200.000 milions deuros i té per objectiu estimular el consum, mantenir
lactivitat i frenar la recessió. Es distribueixen de la manera següent:
 170.000 milions: procediran dels pressupostos nacionals dels 27 a través dels respectius
plans i mesures nacionals preses, sota les directrius establertes.
 15.000 milions seran lampliació anual de les línies de crèdit del Banc Europeu dInversions
(BEI).
 La resta de diners procedirà del pressupost de la UE, a través davançaments de pagaments
dels fons estructurals, el Fons Europeu dAjustament a la Globalització (FEAG), entre
daltres.
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La UE estudia avalar la concessió de crèdits tous al sector de lautomòbil.El president francès,
Nicolas Sarkozy, ha demanat que la UE posi en marxa un pla dajuda a la indústria
automobilística similar al que sha adoptat als Estats Units.
El Govern espanyol





Supressió de limpost de patrimoni al 2009.
Devolució anticipada de lIVA.
Deducció de 400 euros a la declaració de lIRPF.
Noves línies de finançament de lICO per a pimes: que han de mobilitzar 19.000 milions
deuros al 2009.
 Nou fons dinversió pública en làmbit local per un import de 8.000 milions deuros,
destinat a obres dexecució immediata que siguin de competència local.
 Mesures de suport a sectors estratègics per un import de 3.000 milions deuros:
 Pla integral dautomoció, en col·laboració
amb els agents socials i les comunitats autònomes..................800 milions deuros
 Actuacions mediambientals....................................................600 milions deuros
 R+D+I ...................................................................................500 milions deuros
 Pla de dependència ...............................................................400 milions deuros
 Rehabilitació de cases caserna i comissaries ............................400 milions deuros
 Rehabilitació dhabitatge ........................................................120 milions deuros
 Turisme social ..........................................................................30 milions deuros
El Govern de la Generalitat
El 16 de desembre va anunciar la creació duna nova línia davals per a empreses amb un
pla de viabilitat a través de lInstitut Català de Finances, dotat amb 500 milions deuros.
Es posa en marxa un protocol per acompanyar les empreses i els treballadors amb lobjectiu
de reduir limpacte de les reestructuracions, dotat amb 5 milions deuros. Daquesta manera,
es dóna compliment a una de les mesures acordades a lAcord estratègic.
El 15 de desembre va anunciar un paquet de mesures de suport al sector de lautomòbil,
que seran complementàries a les que promoguin les administracions espanyola i europea,
entre les quals hi ha:
 La creació dun centre dexcel·lència FP.CAT Automoció a Martorell (10,3 milions deuros).
 15 milions deuros a centres tecnològics i de recerca perquè treballin en el disseny de
productes i processos pensats per al futur de lautomoció.
 La creació dun grup de treball del sector de lautomoció amb la participació del Govern
i els agents socials.
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I davant del Pla integral de lautomoció del Govern espanyol, la Generalitat de Catalunya
va proposar un paquet de mesures al gener del 2009.
Va anunciar també la creació dun gabinet de crisi integrat pels departaments de Treball,
Innovació i Economia i dirigit per Mar Serna, per fer un seguiment específic de la crisi en el
mercat de treball.
Al juliol del 2008 va presentar un seguit dactuacions adreçades a pal·liar els efectes de la
crisi:
 El Departament dEconomia va fer públic un paquet de 42 mesures de dinamització
econòmica.
 El Departament de Treball va presentar també un paquet de mesures per afrontar latur.
 El president Montilla va comparèixer davant el Parlament de Catalunya per retre comptes
de la situació econòmica i lactuació del Govern per afrontar-la.

Mesures de suport a les famílies, als treballadors i a locupació
El Govern espanyol va anunciar mesures de suport en relació a:
 Lhabitatge
 Possibilitat dampliar el crèdit hipotecari per reduir la quota mensual, amb cost 0.
 Línia de lICO per ampliar finançament a HPO (5.000 milions deuros) i per promoure
mercat de lloguer (3.000 milions deuros).
 Moratòria de dos anys en el pagament de la quota hipotecària: de la meitat de la
seva quota, als aturats o pensionistes amb càrregues familiars i als autònoms obligats
a tancar el negoci, fins a un màxim de 500 euros mensuals.
 Compte habitatge: ampliació del termini per materialitzar el saldo del compte estalvihabitatge.
 Compra de segon habitatge: ampliació del termini per reinvertir el guany de vendre
lhabitatge habitual, perquè no consti fiscalment.
 Devolució fiscal de la hipoteca: la devolució que reben els que paguen una hipoteca
quan fan la declaració de la renda sincorporarà a les retencions mensuals de les
seves nòmines. Permetrà disposar abans daquest benefici fiscal ja existent.
 Ocupació i contractació laboral
 Bonificació a la contractació daturats: 1.500 euros anuals per incentivar la contractació
indefinida daturats amb responsabilitats familiars.
 Ampliació de la capitalització de latur: del 40% al 60% de la prestació datur per
a fomentar lautoocupació.
 Pla extraordinari de mesures dorientació, formació professional i inserció laboral.
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 Regulació de lactivitat de les empreses de recol·locació als ERO.
 Bonificació per al foment de locupació als sectors emergents i nou model productiu,
amb requisit bàsic de compromís del manteniment de locupació per part de lempresa.
El Govern de la Generalitat ha reservat una partida pressupostària de 35 milions deuros
per a pagar temporalment les quotes hipotecàries de les famílies a latur i sense recursos.
(A data davui, encara no sha concretat la mesura.)
23 desembre 08: paquet de mesures en làmbit de lhabitatge:
1.
2.
3.
4.

Avançament del 60% de les subvencions a la rehabilitació.
Compra dhabitatges del mercat lliure per reconduir-los al protegit.
Garantia de recompra dels habitatges HPO en cas dimpagats.
Estudi de moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries, ampliant el límit estatal
de 170.000 euros dhipoteca fins a 220.000 euros.
5. Préstecs de lICF per promocions HPO.
Desconeixem la incidència que totes les propostes presentades per lexecutiu han tingut en
leconomia catalana. Daltra banda, els consellers dEconomia, Treball i Innovació ens van
convocar als agents econòmics i socials, al mes de juliol, per valorar la situació econòmica,
sense que de la reunió sen derivés cap actuació.
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Ánnex 2. Manifest: Plantem cara a la crisi
CC.OO. i la UGT tenim la decisió ferma que la crisi no la paguin els treballadors i les
treballadores, perquè no en som els responsables, som les víctimes dels qui lhan provocada,
això és el sector financer, limmobiliari i les polítiques econòmiques dels poders públics que
han tingut una actitud de passivitat i, moltes vegades, de complicitat, demostrant una falta
de previsió total i absoluta.
Les mesures promogudes fins ara pels governs central i autonòmic són clarament insuficients,
parcials, arriben amb retard i són excessivament lentes a lhora de laplicació.
Injectar liquiditat al sector financer (el màxim responsable de la situació) ha servit per tapar
els forats daquest sector i ha impedit que els diners en forma de crèdits hagin arribat a les
famílies i les empreses. Aquesta situació ha provocat una forta caiguda del consum i ha
escanyat centenars dempreses, que estan procedint a una escalada dacomiadaments
col·lectius i individuals, amb el resultat preocupant de lincrement de latur.
La UGT i CC.OO. insistim, una vegada més, que moltes empreses estan aprofitant la situació
per a desprendres de les plantilles sense explorar altres vies que no suposin la descapitalització
del bé més important que tenen, les persones. Aquestes actituds són menyspreables, per
això seguirem oposantnos-hi amb tota la contundència possible.
CC.OO. i la UGT ens refermem en la posició de defensa i millora del poder adquisitiu dels
salaris especialment dels més baixos i rebutgem amb la mateixa contundència lactitud
dalguns sectors empresarials i poders econòmics en lintent de congelació o disminució
salarial, perquè estem totalment convençuts que els salaris no són un problema sinó part
de la solució per la reactivació del consum i el canvi del model productiu.
La UGT i CC.OO. rebutgem frontalment qualsevol proposta de plantejar lacomiadament
gratuït, ja que no respon a donar solucions a la crisi, sinó a reivindicacions patronals ràncies
del segle passat que lúnic que busquen és generar més precarietat i més inseguretat per
produir més beneficis empresarials, quan el futur ha de passar per crear més ocupació de
qualitat amb més estabilitat i més formació.
CC.OO. i la UGT creiem que el nostre país necessita un acord de finançament econòmic just
i de llarg recorregut. Però, el necessita ara. Reclamem un pacte que ens permeti assolir les
condicions òptimes pel desenvolupament de les inversions en infraestructures; pel
desplegament duna política industrial eficaç i decidida que aposti per la creació de valor
afegit, riquesa i ocupació de qualitat; així com per lampliació i lenfortiment de les polítiques
socials amb recursos suficients per a la millora de la sanitat, lensenyament i les polítiques
socials. Tant lAdministració de la Generalitat com la local han de poder disposar dels recursos
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necessaris que van associats a les competències que tenen transferides, especialment les
socials, la demanda de les quals augmenta en època de crisi.
La UGT i CC.OO. ens proposem iniciar un procés dinformació, consulta i mobilització per
a la consecució de les mesures següents:
Indústria i serveis
Pla de rescat de la indústria, prioritzant els sectors on la crisi econòmica està provocant un
major impacte: automació, moble, electrònica de consum, material elèctric, tèxtil, construcció,
agroalimentari...
Polítiques de suport als sectors de serveis, igual que a la indústria, adreçades als sectors
que presten serveis a les empreses. Als serveis com, per exemple, la neteja i la seguretat,
augmenta la precarietat laboral, ja que les empreses contractants redueixen els costos,
però no redueixen els serveis.
Sectors del comerç i lhostaleria. La davallada del consum provoca que es redueixin llocs
de treball i augmenti la càrrega de feina. Aquests sectors encara es precaritzen més.
Injectar liquiditat a les empreses, urgentment i particularment a la mitjana i petita,
directament des de lICF (Institut Català de Finances), lICO (Instituto de Crédito Oficial).
Ocupació i mercat de treball
Ofensiva contra latur. Davant lalarmant increment de latur, les administracions han de
garantir latenció i la protecció social de les persones que es queden sense feina. Per això
cal reforçar el Servei dOcupació de Catalunya amb més recursos per latenció i amb
programes docupació i formació.
Garantir i millorar les mesures de protecció com són la prestació datur, laccés al subsidi
datur, laccés a la renda activa dinserció i la cotització dels contractes de formació, entre
daltres.
Reclamem que sexclogui el període de prestació datur com a període consumit per les
persones afectades per un ERO temporal.
Demanem prestació datur i prestacions complementàries pels treballadors i les treballadores
autònomes que sestan quedant sense feina.
Els autònoms pateixen de manera encara més directa la manca de liquiditat i la morositat,
per això cal una línia específica de lICF i modificar la llei contra la morositat.
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Territori i inversió pública
Reforçament de les polítiques socials als ajuntaments. Els municipis han de tenir garantits
els recursos i posar en marxa les polítiques socials que siguin necessàries.
Constitució de meses locals pel fons estatal dinversió pública. Demanem que es concreti
les localitats que shan presentat, i que es compti amb la participació dels sindicats a lhora
de desenvolupar i avaluar els plans docupació.
Nou Pla dinversió en equipaments per a les persones, per això exigim el compliment de
la Llei de la dependència i la cobertura dels serveis que sen deriven.
A més, el Govern ha daplicar la renda garantida de la ciutadania, tal i com recull lEstatut
dAutonomia, per a aquelles persones que no tinguin cap tipus de protecció per atur.
Gestió de la crisi
Coordinació entre les administracions públiques i seguiment i avaluació de les mesures
adoptades. Els diferents nivells de govern comitè de crisi del govern, Acord estratègic...
Han dincorporar mecanismes de transparència i eficiència en el seguiment i avaluació de
les mesures adoptades, amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials
més representatives.
Demanem la creació duna comissió de seguiment del pla de rescat del sector financer
formada pel Govern i els agents socials, que garanteixi que la liquiditat arriba a treballadors
i empreses.
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