
 

 
 

 

 

 
 

22 DE JUNY DE 2022 DIA MUNDIAL D'ACCIÓ CLIMÀTICA EN ELS 
CENTRES DE TREBALL 

CRIDA SINDICAL A UNA TRANSICIÓ ECOLÒGICA JUSTA 

 

El procés de recuperació europeu iniciat després de la pandèmia, traduït en 
l'aprovació dels Plans de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que 
contemplen com a eix central la transició ecològica, està sent travessat per la 
irrupció de nombroses contingències. Entre elles, la decisió de la UE de prescindir 
com més aviat millor dels combustibles fòssils russos. 

Aquesta situació, que entranya múltiples dificultats, pot suposar també l'oportunitat 
per a afrontar d'una vegada per sempre els canvis que necessita el model productiu 
a Espanya per a avançar cap a un més sostenible i energèticament més eficient; 
apostant al mateix temps per la transició justa i les ocupacions de qualitat. 

Per a complir amb l'objectiu jurídicament vinculant de la UE que compromet als 
països a reduir les emissions netes de gasos d'efecte d'hivernacle en almenys un 
55% d'aquí a 2030, així com a aconseguir la neutralitat climàtica en 2050; s'ha 
d'involucrar a empreses i sindicats en l'elaboració de propostes per a aconseguir la 
descarbonització de la nostra economia. 

L'últim pla aprovat per la UE en aquest sentit, el Pla REPowerEU, emfatitza en 
aquesta acceleració de les mesures a prendre, donant impuls a les energies 
renovables a través de l'augment de l'objectiu principal per a 2030 del 40% al 45% 
en el marc del paquet de mesures del Fitfor55. Una sèrie de propostes que, 
encaminades en la direcció correcta, obren la possibilitat d'augmentar l'oferta 
d'ocupacions verdes i de qualitat. 

A pesar que els informes científics avalen la situació d'emergència climàtica en la 
qual es troba el planeta, també recullen l'existència d'un marge d'actuació. L'últim 
informe de l'IPCC, en el seu recent estudi del Grup de Treball III, encarregat 
d'avaluar les mesures de mitigació, subratlla que, encara que en el període 2010-
2019 les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle es van situar en els nivells més 
alts de la història de la humanitat, el ritme d'augment ha disminuït. 

Dins d'aquest marge d'actuació, és necessari que els sindicats estiguin en el centre 
de l'acció ambiental i climàtica; ja que milions de treballs a tot el món es troben 
afectats per l'impacte del canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i la contaminació. 

En aquest sentit, els sindicats CCOO, UGT i USO donen suport a la convocatòria de 
la Confederació Sindical Internacional (CSI) del Dia Mundial d'Acció Climàtica en 
els Centres de Treball, el pròxim 22 de juny, que té per objectiu sensibilitzar a 
empresaris i empresàries i a persones treballadores de la necessitat d'adaptar els 
centres de treball a les conseqüències del canvi climàtic, reduir les emissions de 
gasos d'efecte d'hivernacle i avaluar els impactes de les empreses en el medi 
ambient i la biodiversitat. 



 

 
 

 

 

 
 

A través d'aquest dia, el moviment sindical fa campanya per a aconseguir que totes 
les ocupacions siguin verdes i decents i també per a aconseguir un compromís 
mundial en favor de la transició justa. És essencial impulsar i situar en el debat la 
importància d'adaptar les empreses cap a un altre model de producció més 
sostenible, que sigui garantia d'estabilitat i de futur per a les persones treballadores. 

A nivell internacional, la CSI ve demandant any rere any en les Conferències de les 
Nacions Unides sobre el canvi climàtic (COP) que augmentin l'ambició en els 
objectius de reducció d'emissions, perquè amb els compromesos actualment ni tan 
sols s'arribarà a mantenir l'augment de la temperatura mitjana per sota dels 2 °C. Els 
nivells d'ambició, d'una banda, han d'alinear-se amb les conclusions dels informes 
científics i no amb les demandes dels sectors empresarials que basen la seva 
activitat en els combustibles fòssils i, per un altre, han d'anar acompanyats de 
mesures de transició justa que proporcionin alternatives reals a les persones 
treballadores i territoris que es vegin negativament afectats. 

 

Coincidint amb el Dia Mundial d'Acció Climàtica en els Centres de Treball, UGT, 
CCOO i USO llancen una crida dirigida a les administracions públiques espanyoles i 
a les empresàries i empresaris per a impulsar una transició ecològica justa al nostre 
país. 

 

Els sindicats demanden al govern que: 

• Acceleri i reforci els processos dels convenis de transició justa en les zones on hi 
ha hagut tancaments d'instal·lacions energètiques. 

• Desenvolupi com més aviat millor plans de transició ecològica amb mesures de 
transició justa per a sectors que necessiten una urgent descarbonització o que es 
veuran afectats pels impactes del canvi climàtic, com el turisme, el transport, la 
indústria o l'agricultura, tal com preveu el govern en l'Estratègia de Transició Justa. 

• Promogui acords tripartits amb les empresàries i els empresaris i una regulació per 
a desenvolupar, entre altres temes: 

- La participació sindical en les qüestions mediambientals de les empreses, recollint 
per llei la figura dels delegats o delegades de medi ambient. 

- Plans de mobilitat sostenible en les empreses de més de 100 treballadors, que 
redueixin l'ús de l'automòbil i fomentin maneres més segures i sostenibles com el 
transport públic. 

 


