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’arribada del tren d’alta velocitat a Bar-
celona s’ha convertit en un viacrucis per

als ciutadans de Catalunya, per als treba-
lladors en general i per els professionals del

ferrocarril en particular, que són els que pa-
teixen directament la indignació dels clients. 

En primer lloc, les nombro-
ses incidències d’una xarxa

de Rodalies agonitzant per la falta d’inversions en man-
teniment i plantilla durant més de vint anys. Això sense
cap veu dissonant des del govern de la Generalitat de l’è-
poca, més preocupat pels debats identitaris que per la
denúncia de l’abandó de la xarxa de Rodalies i la quali-
tat del servei més important que existeix per a la mobili-
tat dels ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Després, un cúmul de despropòsits per part del Ministe-
ri de Foment, embargat per la síndrome “Álvarez Cas-
cos”, entossudit a fixar una data d’arribada de l’alta velo-
citat, més pensada en clau electoral que en les
possibilitats reals d’execució de les obres que la prudèn-
cia aconsellava, i la gran dificultat de l’obra com a conse-
qüència, no tan sols de les característiques del subsòl si-
nó per haver de compatibilitzar-les amb el manteniment
de les Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. Tot ai-
xó, en el punt de més trànsit de tot el país, amb més de
170.000 passatgers, i prop de 900 trens diaris. 

Si sumem la incompetència d’una constructora, OHL, la
col·laboració de la qual l’ha posat en dubte el mateix Mi-
nisteri. I amb un traçat, sense cap mena de dubte, el
menys idoni quant a dificultats d’execució, pactat pels
que ara més criden, CiU i PP; d’altra banda, inajornable,
pels reiterats retards en l’arribada de tren d’alta velocitat
a Barcelona, però en qualsevol cas sobrevingut per les
decisions d’anteriors ministeris. 

El caos provocat per les obres del tren d’alta velocitat a
Catalunya amb l’aparició d’esvorancs els últims dies, que
han obligat a tallar les línies C2, C10 i C7 i la línia de Fe-
rrocarrils de la Generalitat, i la posada en marxa d’un
sistema alternatiu, que ha generat indignació entre els
ciutadans, col·lapses circulatoris, incalculables pèrdues
en els temps de desplaçament dels treballadors afectats,
ha provocat la compareixença del president del Govern
al Congrés i l’assumpció de la responsabilitat en un gest
de valentia política.

Ara és prioritària la seguretat i el restabliment del ser-
vei de Rodalies; l’arribada del tren d’alta velocitat,
quan la prudència ho permeti. Els perjudicis als ciuta-
dans i a la imatge de la ciutat ja s’han produït, la pa-
ciència dels ciutadans -sobrepassada en tots els seus lí-
mits- ja s’ha esgotat.

EN MARCHA.  

ELS LÍMITS
DE LA PACIÈNCIA

Joan Moreno
Secretari General de la Federació de Transports,

Comunicacions i Mar de la UGT.

“Durant més de vint
anys ha hagut manca
d’inversions en el
manteniment i plantilla
a la xarxa de Rodalies”

“Ara és prioritària la 
seguretat i el restabliment
del servei de Rodalies.
L’arribada del tren d’Alta 
Velocitat, quan la prudència
ho permeti”

L



Ferroviari

mb aquest acord amb el Ministeri de Foment es
posava fi a les mobilitzacions convocades per
UGT i la resta de sindicats davant l’absoluta fal-
ta d’informació per part del Ministeri de Fo-

ment, dels negociadors de la Comissió Bilateral Generalitat-
Estat i de la pròpies empreses, ADIF i RENFE Operadora
sobre les particularitats del nou model de gestió en el qual
s’està treballant i que, segons el president del Govern a l’últim
debat sobre l’estat de la Nació, no més tard del mes de gener
del proper any ha d’estar llest per a la seva aplicació.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya exigeix el compli-
ment de l’Estatut de Catalunya pel que fa al traspàs de Ro-
dalies i així ho ha demanat a les diferents administracions
–Ministeri de Foment i Generalitat-, a qui també s’ha fet ar-
ribar el model de gestió de rodalies que de-
fensa el sindicat. En coherència amb la leg-
islació vigent i el nou Estatut, la UGT de
Catalunya considera que la Generalitat ha
de convertir-se en l’Administració gestora
dels serveis ferroviaris a Catalunya, tant
mateix, considerem que l’empresa RENFE
Operadora, adaptada a la nova situació, ha
de ser l’empresa operadora dels serveis de
Rodalies a Catalunya.

No obstant això, UGT considera que el procés de transfer-
ència en la gestió de les rodalies que s’apliqui a Catalunya
possiblement serà el referent per a la resta de comunitats
autònomes. 

En qualsevol cas, però, la nostra organització no té gens
clar el cost laboral i social que haurien d’assumir els trebal-
ladors en tot aquest procés, ni les conseqüències que sobre la
plantilla i sobre la pròpia estructura de les empreses tindria
la fragmentació d’un servei com aquest. Ni les organitzacions
sindicals, ni els treballadors als quals representem no poden
desconèixer com, quan i de quina manera es vol portar a
terme la reestructuració d’ambdues companyies –amb els
perills que això podria comportar per als treballadors. 

L’ACTUAL CRISI FERROVIÀRIA

D’altra banda, davant la supressió de les línies C-2 i C-10,
de Renfe rodalies, així com del servei de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya entre L’Hospitalet de Llobregat i
Plaça Espanya (Línia de l’Anoia), la UGT de Catalunya con-
sidera que la situació actual ha d’obligar el Govern, per sobre
de tot, a reforçar totes les mesures de seguretat a l’obra del
traçat per garantir la total reducció de riscos per als trebal-
ladors i els viatgers i accelerar els treballs per al restabliment
de les línies de rodalies interrompudes en aquest moment. 

Mentrestant, s’ha d’oferir a tots els afectats i afectades
serveis alternatius eficaços sense cap cost i altres mesures
compensatòries i també la màxima informació i claredat

perquè la ciutadania tingui
constància amb antelació
dels transports de què dis-
posa donades les molèsties
que les afectacions de les
obres de l’AVE al servei de
Rodalies Renfe i de Ferrocar-
rils de la Generalitat està oca-
sionant als treballadors i tre-
balladores que han d’accedir
a la ciutat de Barcelona i als

seus serveis mitjançant  desplaçaments en autobusos, rutes
alternatives i transbordaments que estan provocant un aug-
ment en la seva jornada laboral. No només es veuen afec-
tats pel major temps que han de dedicar al seu trasllat als
centres de treball, sinó que les hores que els usuaris i
usuàries destinen a la realització dels seus desplaçaments
perjudiquen la seva conciliació de la vida laboral i personal
per tal de complir amb l’horari de treball.

No obstant, per a la UGT de Catalunya és un error greu
caure en el fals debat sobre si les obres de l’AVE s’han d’at-
urar. Ara per ara, el que cal és la màxima celeritat en el
restabliment del servei a les línies Renfe Rodalies garantint
que les obres de l’AVE avancin de forma adequada.

El 21 de setembre es va constituir, a la seu del Ministeri de Foment, el grup 
de treball que haurà d’analitzar “i concretar” un nou model de gestió 

del servei de rodalies ferroviàries.

model de gestió
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de les rodalies

UGT I LA RESTA DE SINDICATS ACORDEN AMB EL MINISTERI 
DE FOMENT LA CREACIÓ D’UN GRUP DE TREBALL SOBE EL

A
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n la opinión del director general de AENA, Ma-
nuel Azuaga, la referida concesión no es tal, ya
que en la rueda de prensa donde se desvelaron
los nombres de las Alianzas aéreas que trabaja-

rán a partir del próximo 2009 en dicha Terminal, dejó cla-
ro que no se trata de una concesión obtenida en concurso,
con los condicionantes que ello implica, sino que era una
asignación, que puede modificarse si el servicio no es el
adecuado a criterio y consideración del ente gestor. 

La concesión beneficia
momentáneamente a la
alianza Oneworld con los
vuelos de Iberia y de su filial
de “low cost”, Clickair, y Star
Alliance (Spanair). También
queda incluida la otra com-
pañía “low cost”, -Vueling-
con sede en la capital catala-
na y un grupo de compañías
que no integran ninguna
alianza, pero sí tienen vue-
los intercontinentales.

Al encuentro, que se cele-
bró en la oficina de prensa
del aeropuerto de Barcelona,
asistieron, además del direc-
tor de Aeropuertos de Aena,
Javier Marín, el delegado del
Gobierno de Catalunya, Joan
Rangel, y el director del ae-
ropuerto de Barcelona, Fer-
nando Echegaray.

El directivo de AENA también señaló que algunas com-
pañías vinculadas operativamente a los grupos aéreos, co-
mo Clickair y Air Nostrum por parte de Oneworld, y Air
Comet y Aerolíneas Argentinas por la de Star Alliance,
operarán también desde la Terminal Sur. De igual modo,
destacó que esta Terminal poseerá un espacio diferenciado
para los vuelos del Puente Aéreo donde también se posi-
cionaran las compañías que dispongan de vuelos en este
corredor aéreo. 

Marín precisó, además, que
la tercera alianza de compañías
que optaba a la nueva Termi-
nal Sur, SkyTeam, que cuenta
con Air Europa, tendrá un es-
pacio específico en la Terminal
Norte. En la actualidad, Sky Te-
am cuenta con unos 2,45 millo-
nes de pasajeros anuales en el
aeropuerto barcelonés. Por su
parte, Star Alliance mueve un
tráfico de 5,98 millones de pa-
sajeros, y Oneworld un total de
10,92 millones.

El representante de Aena ex-
plicó que para la asignación de
espacios de la Terminal Sur, se
ha tenido en cuenta la mayor
cuota de mercado de las dos
alianzas, el mayor número de
conexiones y el mayor número
de rutas. Con ello se persigue
asegurar el crecimiento del ae-

ropuerto de Barcelona y su conecti-
vidad para desarrollar una infraes-
tructura aeroportuaria de tipo
“hub”, favoreciendo las rutas inter-
nacionales e intercontinentales.

Actualmente, el aeropuerto de
Barcelona es el segundo más tran-
sitado de España y el octavo de Eu-
ropa. En 2006 recibió más de 30
millones de pasajeros y unas
330.000 operaciones, y ha registra-
do un crecimiento sostenido de dos
dígitos desde hace varios años.

Según la sociedad empresarial catalana, reunida el pasa-
do 22 de marzo en la Escuela de Negocios de IESE para re-
clamar una gestión indepen-
diente y un mayor número
de vuelos para El Prat, estas
cifras demuestran la necesi-
dad de desarrollo de esta in-
fraestructura.

LAS TRES SALEN 
BENEFICIADAS

Si bien es cierto que la Alianza Sky
Team parece la más perjudicada
por no poder ubicarse en la nueva
Terminal, no lo es tanto ya que el
gobierno central se comprometió a
la remodelación de las terminales
actuales. El presidente del Gobier-
no, José Luís Rodríguez Zapatero,
anunció una inversión de 1.400 mi-
llones de euros suplementarios pa-

ra reformar las actuales terminales A, B, C, lo que elevará a
unos 5.000 millones el total de la inversión de El Prat.

El arquitecto Ricardo Bofill será el encargado de realizar
el proyecto de remodelación
de las actuales terminales y
de la Terminal satélite, que
podría estar lista antes de lo
previsto, para absorber el
gran ritmo de crecimiento

Informe

El pasado
mes de

Octubre fi-
nalizó uno de los

enigmas que más tinta había vertido en
los últimos meses, y que más expectación

ha levantado entre los movimientos econó-
micos y sociales de Catalunya; la concesión

de la Terminal sur del Aeropuerto de Barcelona.

Segueix en la pàgina següent >
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E “El aeropuerto de Barcelona
es el segundo más transitado

de España.”

Concesión de  la T-Sur del Aeropuerto 
de Barcelona



Informe

del número de pasajeros del aero-
puerto de El Prat. 

La compañía Iberia es la que
más presencia ostenta en la actua-
lidad, junto a Clickair, su filial de
“low cost”, en el aeropuerto de Bar-
celona con casi un 40% del tráfico
aéreo. Esta adjudicación a Iberia
significa también el establecimiento en esa Terminal de las
aerolíneas pertenecientes al grupo de la compañía españo-
la, como son Air Nostrum, y Clickair. Esta última ya ha
anunciado que, en una primera fase, realizará conexiones
entre sus propios vuelos y con otros de la alianza Oneworld
desde su espacio en la futura T-Sur.

El director general de Iberia, Enrique Donaire, cree que la
decisión tomada por AENA de ubicar a Iberia en la nueva
Terminal sur del aeropuerto de El Prat de Barcelona es “jus-
ta, sensata y acertada”.

El directivo también ha informado
a lo largo de estos últimos meses, de
la pretensión de su compañía de ins-
talar un hangar de revisiones de largo
recorrido en el aeropuerto y la apertu-
ra de cinco rutas intercontinentales
hacia América, descartando por ahora
el mercado asiático. Para alcanzar es-
te objetivo la compañía tiene previsto

adquirir 33 nuevos aviones de última generación que requeri-
rán una inversión aproximada de 4.900 millones de euros.

Los planes de Iberia hasta el 2012 pasan por una fuerte in-
versión en flota. La empresa que preside Fernando Conte ha
planteado que buena parte de los 33 nuevos aviones del mo-
delo Airbus 350-XWB o bien del Boeing B787 sean para Bar-
celona. Se trata de las nuevas estrellas tecnológicas de los dos
fabricantes de aeronaves. Son aparatos más pequeños, capa-
ces de ahorrar un 30% de combustible y, lo más importante,
pensados para realizar vuelos largos en menos tiempo.
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L a polémica que ha rodeado la asigna-
ción del espacio en la Terminal-Sur se
explica por el modelo de gestión de

aeropuertos que impera en España. AENA
es la empresa pública, dependiente del Mi-
nisterio de Fomento, que gestiona de forma
integrada y centralizadamente los 40 aero-
puertos españoles con tráfico comercial.

Hay dos razones que explican esta ten-
dencia generalizada en política aeroportua-
ria. En primer lugar, los aeropuertos gene-
ran un impacto económico notable en zonas
geográficas cercanas, pero no sobre otros
territorios más alejados. Y, en segundo lu-
gar, el creciente dinamismo y competencia
en el sector de las compañías aéreas se ha
trasladado a la infraestructura que utilizan
como base de operaciones.

Durante todo el proceso, desde la UGT
ya habíamos mostrado nuestro desacuerdo
por esta situación que dejaba en clara des-
ventaja competitiva al aeropuerto catalán,
ya que todos los beneficios se estaban ca-
nalizando hacia otros aeródromos con deci-
siones altamente discutibles y
centralistas. 

Igualmente, para la UGT nos
parecía un grave error centrar la
discusión sobre quién sería el ad-
judicatario de la Terminal Sur,
cuando lo importante es dibujar
un modelo de gestión y su orien-

tación estratégica, en beneficio de la ciuda-
danía y respetando las condiciones labora-
les de los trabajadores de las distintas em-
presas que prestan servicios en el
aeropuerto Barcelonés.

Desde la UGT no nos parecía relevante la
discusión de escoger entre Oneworld, Star
Alliance, Vueling, Clickair o Sky Team, sino la
solvencia y el compromiso de éstas. Tanto si
acababa siendo una elección o una suma de
esfuerzos, lo verdaderamente importante es
frenar con contundencia la amenaza de un
aeropuerto “low cost”, porque ello solo aca-
rrea condiciones  laborales “low cost”, cali-
dad “low cost” y, por tanto, una amenaza a
los logros sociales tanto para trabajadores
como para ciudadanos o pasajeros. 

Para la UGT de Catalunya lo importante
es garantizar la contratación en la nueva
Terminal T-Sur de los trabajadores y trabaja-
doras excedentes como consecuencia de la
reducción de actividades en la Terminal Nor-
te (tiendas, cafeterías, handling…) así como
asegurar a los trabajadores de estos secto-

res unas condiciones de trabajo dignas, con
sueldos no inferiores a 1000 euros. Así lo
manifestó nuestro sindicato en la reunión
que mantuvo con AENA, con anterioridad a
la concesión de la Terminal Sur, en donde
se solicitó la creación de una comisión que
tutelara este proceso.

En definitiva, la decisión adoptada por la
entidad pública AENA de repartir el espacio
de la Terminal Sur del aeropuerto de El Prat
entre las dos alianzas parece la más sensa-
ta, como han reconocido responsables de
las empresas de transporte aéreo y distintos
expertos, porque apunta a un buen aprove-
chamiento futuro de esa infraestructura vital.

Con esta decisión, El Prat ga-
na en competitividad con res-
pecto a otros aeropuertos euro-
peos. Pero para que El Prat
rinda al máximo de sus posibili-
dades habrá que esperar, no
obstante, a que el metro y el
tren lleguen a la nueva Terminal.

“Para UGT lo más 
importante es garantizar 

la contratación de los 
trabajadores de la T-Norte 

en condiciones dignas.”

UNA DECISIÓN POLÉMICA
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Mobilització

283 CONDUCTORS 
PROFESSIONALS 
MORTS EN 2006 

Segons les dades de la Direcció Ge-
neral de Trànsit, l’any 2006 van morir
en accidents laborals 283 conductors
professionals, 1.307 van resultar ferits
greus, i 6.052 van resultar ferits lleus
(veure quadres). Aquests nivells de si-
nistralitat, que moltes vegades queden
diluïts en les xifres d’accidents de
trànsit que es produeixen cada dia,
són equiparables, i fins i tot superiors,
als que pateixen altres sectors com la
construcció, encara que resultin
menys visibles. Considerant les dades
per tipus de vehicles, es pot observar
que l’any 2006 es va produir un incre-
ment de la sinistralitat mortal en les
furgonetes (13,74%). Per la seva ban-
da, en el segment de vehicles articulats
s’ha xifrat un descens en els índexs de
mortalitat (–13,12%). En la modalitat
d’autobusos s’ha registrat un incre-
ment proper al 11,03%. Destacar un
notable descens dels índexs de sinis-
tralitat en els turismes de servei públic
amb un màxim de 9 places (-50,12%).
En els camions de més de 3.500 tones

La Federació Internacional de Treballadors del Transport (ITF) va convocar a les
organitzacions sindicals del transport per carretera de més de 65 països a

desenvolupar simultàniament, durant la setmana del 15 al 21 d’octubre,
mobilitzacions contra la sinistralitat en el transport per carretera. A Catalunya,
igual que a la resta de l’Estat, la campanya es va portar a terme el 15 d’octubre,

amb mobilitzacions informatives en les fronteres i en les grans zones portuàries.

Setmana internacional   d’acció contra
la sinistralitat   en el transport per carretera

questa mobilització sindical
es ve realitzant des de l’any
1997, i el seu objectiu és
reclamar dels Estats l’es-

tabliment de jornades de conducció
raonables que redueixin els alts nivells
de sinistralitat laboral dels conductors
professionals del transport per carrete-
ra, així com una millora de les seves
condicions de treball. Per a la UGT, es
fa necessari el reconeixement per part
del Govern de l’existència de malalties
professionals en aquest sector i de la
necessitat establir mecanismes que
permetin la jubilació anticipada.

La campanya va tenir lloc en dife-
rents punts fronterers de l’Estat, a on
representants sindicals de la UGT van
informar als conductors professionals
sobre les conseqüències fatals de la fa-
tiga motivada per l’excés en les jorna-
des de conducció. A Catalunya, al vol-
tant de 250 professionals del
transport per carretera convocats per
UGT, CCOO i la Confederació France-
sa Democràtica del Treball (CFDT) es
van concentrar en el pas de La Jon-
quera en la AP 7—a la frontera amb
França—. La concentració, que va pa-
ralitzar el tràfic entre les 8.30 i la
14.00 hores, va provocar retencions de
prop d’un quilòmetre i es va realitzar
amb normalitat, tret d’algun incident
aïllat sense conseqüències importants.

A

En el 2006 es va produir un increment de la sinistralitat mortal en 
les furgonetes (13,74%). Per contra, es va registrar un descens 
de víctimes mortals en l’àmbit del vehicles articulats (-13,12%).

Segueix en la pàgina següent >
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UGT considera que el col·lectiu de conductors professionals ha de tenir la
consideració de treballadors que realitzen activitats perilloses, penoses o

insalubres, i optar així a la jubilació anticipada que permet la Llei General de la
Seguretat Social, mitjançant l’aplicació de coeficients reductors, com ja

gaudeixen altres col·lectius com els miners, els marins, maquinistes ferroviaris,
pilots aeris, o estibadores portuaris.

i reconeixement de malalties professionals
Jubilació anticipada

enint en compte que la se-
guretat és un dels objectius
del Govern i, en particular,
dels ministeris d’Interior i

Foment, UGT valora positivament l’esta-
bliment de mesures destinades a reduir
la sinistralitat, com la implantació del
carnet per punts (malgrat que conside-
rem la negativa dels legisladors a tenir
en compte, de manera específica, al
transport professional un defecte de la
mesura que li restarà eficàcia) o l’entra-
da en vigor de la Directiva Europea so-
bre Temps de Conducció i Descans. Tot i
això, però, considerem necessàries altre
tipus de mesures, com ara:

Reformar la Llei 29/2003, sobre millora
de les condicions de competència i segu-
retat en el mercat del transport per carre-
tera (que va modificar parcialment la Llei
d’Ordenació dels Transports Terrestres),
per a prohibir expressament la participa-
ció dels conductors en les tasques de cà-
rrega i descàrrega de les mercaderies.

Millorar el control de la conducció pro-
fessional amb mesures com la implanta-
ció del tacògraf digital en tots els vehicles
de transport professional, i establir un re-
gistre de conductors professionals sobre
la base de les cotitzacions de la Seguretat
Social amb aquesta categoria. 

Potenciar les inversions en el mante-
niment i millora de la xarxa viària i ha-

bilitar àrees de descans adequades que
permetin als conductors gaudir del
temps de descans en condicions adequa-
des de confortabilitat i seguretat.  

Desenvolupament i aplicació de plans
conjunts de formació (patronal i sindi-
cats) en prevenció de riscos laborals, es-
pecialització i reciclatge per al col·lectiu
de conductors.

En definitiva, des de la UGT entenem
que un professional de la conducció en-
tre 60 i 65 anys d’edat té més possibili-
tats de patir un accident per motiu de la
fatiga, en relació directa amb la perdua
de facultats físiques pròpies d’edats
avançades. En aquesta equació (més
edat, major incidència de la fatiga, ma-
jors possibilitats de sofrir/provocar un
accident) caldria eliminar el factor edat,
anul·lant així la resta de factors de risc.

T

Un professional de la conducció entre 60 i 65 anys té més 
possibilitats de patir un accident per la fatiga.

SINISTRALITAT ENTRE ELS CONDUCTORS PROFESSIONALS 
DEL TRANSPORT PER CARRETERA

EVOLUCIÓ DE LA SINISTRALITAT 
PER TIPUS DE VEHÍCLES
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Mobilització

Nota: còmputs a 24 hores. Font: Direcció General de Trànsit.

SINISTRE 2005 2006 % variació

Morts 279 283 +1,4

Ferits greus 1.345 1.307 -2,8

Ferits lleus 5.751 6.052 +5,2

VEHICLE MORTS  2006 2005

Turisme S.P. (max. 9 places) 3 9
Ambulància 0 0
Furgoneta 136 118
Camió – 3.500 MMA 29 31
Camió + 3.500 MMA 58 42
Vehicle articulat 54 73
Autobús 3 6

TOTAL 283 279

VEHICLE FERITS GREUS 2006 2005 LLEUS 2006 2005

Turisme S.P. (max. 9 places) 28 764 354 687
Ambulància 2 8 40 52
Furgoneta 635 612 3.259 2.813
Camió – 3.500 MMA 160 168 727 700
Camió + 3.500 MMA 255 258 1.017 763
Vehicle articulat 208 209 506 602
Autobús 19 14 149 134

TOTAL 1.307 1.345 6.052 5.751

de MMA s’ha produït un increment de
l’accidentalitat del 25,11% i en el seg-
ment de camions de menys de 3.500
tones de MMA s’ha incrementat l’acci-
dentalitat en un 1,89%.

Els conductors professionals realit-
zen jornades setmanals de fins a 80
hores, moltes de les quals es realitzen
a horari nocturn, sotmesos a períodes
de descans irregulars, amb hàbits de
nutrició condicionats per la mobilitat
de l’activitat i situacions d’estrès pro-
vocades per la necessitat de complir
els horaris de càrrega i descàrrega.
Com recorden les pròpies autoritats
de la DGT, la conducció és una activi-
tat que requereix un alt nivell de con-
centració i les condicions laborals d’a-

quests conductors professionals afa-
voreixen els estats de fatiga, augmen-
tant el risc d’accidents per al treballa-
dor i per a la seguretat vial en el seu
conjunt. En estudis realitzats sobre
aquest tema queda demostrada la re-
lació existent entre les condicions de

treball dels conductors professionals i
l’augment de determinades patologies
(pèrdua de visió, dolors a les articula-
cions, problemes gàstrics, disfuncions
del somni, etc.) que disminueixen la
qualitat de vida i acceleren el deterio-
rament de les condicions físiques.
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Autònoms

El passat 15 d’octubre es va registrar en el Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya la constitució d’UNIATRAMC - CATALUNYA, la primera associació de

Treballadors Autònoms que es constitueix i registra a l’empar de la nova Llei de
l’Estatut del Treballador Autònom, en vigor des del 12 d’octubre de 2007.

El Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) és un sistema extrajudicial de solució de
la conflictivitat laboral, configurat com un instrument de resolució de conflictes
de treball, amb la finalitat d’objectivitzar el conflicte laboral, buscant la proporció
de la raó de las posicions de les parts i oferint solucions ràpides i eficaces.
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UNIATRAMC CATALUNYA

NIATRAMC - CATALUNYA
integra tots els treballa-
dors autònoms que desen-
volupin la seva activitat

als sectors del transport, les comuni-
cacions i el mar de Catalunya. L’Asso-
ciació ostentarà la representació, ges-
tió i defensa -pels mitjans legals
adequats-, davant totes les institu-
cions públiques i privades dels inte-
ressos econòmics i professionals dels
treballadors autònoms quan afecti i
es relacioni amb els sectors d’activitat
del transport, les comunicacions i el
mar. UNIATRAMC - CATALUNYA no
té ànim de lucre i respon als principis
democràtics pel que fa a la seva orga-
nització i funcionament.

UNIATRAMC- CATALUNYA neix
per la necessitat dels treballadors au-
tònoms del transport,
comunicacions i mar de
tenir major presència
social i participar activa-
ment en les institucions
en les quals es dissen-
yen les polítiques de
transport i es prenen les
decisions que afecten
els treballadors autò-
noms i el seu futur, de
manera que s’apliquin
solucions als problemes
existents.

Per tot això UNIA-
TRAMC – CATALUNYA
ha establert un conveni

de col·laboració amb la FNTCM de la
UGT de Catalunya amb objectius co-
muns, com reunir tant als treballadors
per compte aliè com als treballadors
autònoms del transport, les comunica-
cions i el mar, a l’efecte de reivindica-
ció quotidiana per la millora del seu
benestar i defensa dels seus interessos
i intervenir, conjuntament o per sepa-
rat, en tots els problemes que els afec-
tin, exigint dels poders públics lleis
que afavoreixin els interessos del tre-
ball i la professió als treballadores del
transport, les comunicacions i el mar,
tant per compte propi com aliena.

Són preocupacions compartides
d’ambdues organitzacions assumptes
com la manca d’eficiència del funcio-
nament del transport de mercaderies,
l’excessiva explotació del sector del ta-
xi amb el conseqüent detriment en la
qualitat de vida dels titulars de llicèn-
cies i, en general, l’atomització del sec-
tor del transport i liberalització des-
controlada que generen la creació
indirecta d’un ampli col·lectiu de tre-
balladors “autònoms forçosos”, que es
mouen en un entorn de subsistència.
Tanmateix es motiu de preocupació la
precària salut laboral del sector i, es-
pecialment, la manca de polítiques
preventives que afectin als treballa-
dors per compte propi, així com la fal-
ta de garanties i instruments legals
per satisfer les necessitats preventives
del col·lectiu d’autònoms.

U l TLC, que  es va crear l’any 1992, és
una fundació privada constituïda en el
marc de l’Acord Interprofessional de
Catalunya (AIC) que van signar l’any

1990 la patronal Foment del Treball i els sindicats
UGT i CCOO. 

Les dades estadístiques del Tribunal Laboral de
Catalunya confirmen la bona acollida entre els tre-
balladors d’aquest sistema de resolució extrajudi-
cial de conflictes. Des de la seva entrada en funcio-
nament l’any 1992, amb 11 procediments, als 868
de 2006, el Tribunal ha tramitat mes de 7.000 expe-
dients, que han afectat a més de 2 milions de treba-
lladors i treballadores, consolidant-se com a punt
de trobada dels sindicats i les empreses per nego-
ciar la resolució de conflictes laborals. 

Pel que fa a les causes dels conflictes pels que s’a-
cudeix al aquest Tribunal, principalment  són el sala-
ri, els horaris o jornada laboral i els dies festius, i els
incompliment dels acords del conveni col·lectiu.

Respecte la seva eficàcia per aconseguir la solu-
ció dels conflictes, el 56% de les tramitacions efec-
tives dels actes de conciliació i mediació van fina-
litzar de forma satisfactòria, mentre que en el 44%
restant no es va assolir cap acord entre les parts.

Els treballadors i treballadores de la nostra Fede-
ració de Transports, Comunicacions i Mar de la
UGT de Catalunya coneixen força bé aquest siste-
ma de mediació entre les parts en conflicte. Així, el
passat any 2006 el 10% dels procediments presen-
tats davant el TLC afectaven al sector de trans-
ports. Tan sols superen aquesta xifra el sectors de
la sanitat i el del metall, que representa per si ma-
teix un terç dels procediments del tribunal.

E

Uniatramc Catalunya neix per tenir major presència social i participar 
activament en les institucions on es prenen les decissions.

Neix pels autònoms TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA
per la resolució de conflictes 

PREGUNTES AMB RESPOSTA DEL TLC
Qui pot accedir al TLC? 
Les persones individuals, els
delegats de personal, els
membres dels comitès d’em-
presa, seccions sindicals, i
les empreses. 

Quines qüestions laborals
podem presentar davant
aquest òrgan? 
Conflictes individuals, tots
excepte aquells que versin
sobre el règim disciplinari (aco-
miadaments i sancions), recla-
macions de quantitats i deman-
des sobre tutela de dret a lliber-
tat sindical. En quant als
Conflictes col·lectius, es poden
introduir tots sense excepció
alguna. 

Quan podem anar al TLC? 
Quan el nostre conveni col·lec-
tiu tingui la clàusula de submis-
sió expressa per a resoldre els
conflictes en el TLC (es consid-
era aquest com tràmit pre-
procesal). De no existir clàusula
de submissió en el conveni
col·lectiu ambdues parts
(empresa i treballadors) podran
sotmetre’s voluntàriament a
aquest tràmit.

Com s’inicia l’expedient? 
En la pàgina web del propi TLC
(www.tlc.es) podem trobar
diversos models de conciliació,
segons siguem persona individ-
ual, comitè d’empresa, secció
sindical o empresa. No és

obligatori presentar la sol·licitud
en aquest document, però és
molt fàcil d’emplenar. 

Com he de presentar-lo? 
A través del Registre del TLC, o
bé pel fax que el TLC té a la
nostra disposició. Totes les
sol·licituds es presenten en la
seu de Barcelona que després
distribueix els expedients. C/
Roger de Llúria 7, 1ª planta
Fax: 93.412.05.93 Telèfon de
la nostra oficina en el TLC:
93.412.28.87 

Que ocorre una vegada ha
estat presentat? 
Una vegada fet el tràmit de pre-
sentació, el TLC assenyalarà
data, hora i lloc per al tràmit,
dintre dels cinc dies hàbils
següents a la presentació, notif-
icant-lo a tots els interessats. 

Com pot acabar l’acte de
conciliació? 
L’acte de conciliació pot acabar
de les següents maneres: 

AMB ACORD, es compleix-
en les pretensions que
teníem al presentar l’escrit. 

SENSE ACORD, no és 
possible que les parts es
posin d’acord. 

INTENTAT SENSE EFECTE,
l’empresa no es presenta el 
dia de la conciliació.

“En 2006, el 10% dels 
procediments presentats 
al TLC són de Transports”.
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CARRETERES

UGT ARRIBA A UN ACORD AMB 
LA COMPANYIA HISPANO-IGUALADINA 
I DESCONVOCA LA VAGA

El sindicat no descarta tornar convocar vaga si l’empresa no
compleix els acords abans del 30 de novembre. Els treballa-

dors de la companyia d’autobusos Hispano-Igualadina han ratificat
l’acord al què van arribar l’empresa i la part sindical el 9 d’octubre
passat en el marc d’una reunió de mediació celebrada al departament
de Treball de la Generalitat. Fruit d’aquesta reunió es va desconvo-
car la vaga que havia d’afectar el servei a les principals línies de
la companyia a partir del 15 d’octubre i durant 12 dies. 
L’acord preveu que la Companyia Hispano-Igualadina doni resposta a
bona part de les demandes presentades per la UGT de Catalunya, i fi-
xa el 30 de novembre com data límit per a que la direcció
compleixi algunes de les principals reivindicacions del sindicat. 
Els punts centrals de l’acord que s’han d’acomplir abans del
30 de novembre són els següents:

L’empresa es compromet a presentar un quadrant de serveis,
de festius i de vacances. 
L’empresa també es compromet, a complir la normativa sobre
els descansos i dels temps de conducció. 

La UGT de Catalunya considera fonamentals aquests dos punts
de l’acord i està disposada a tornar mobilitzar-se si la direcció
no compleix aquest termini. Altres qüestions acordades són: 

S’han resolt les discrepàncies sobre les festes anuals i la
retribució de festius, arribant a un acord. 
L’empresa, que es negava a lliurar els partes mensuals per a
la comprovació de les nòmines, ha acceptat fer-ho des del
mes d’octubre. 
El temps per a la posada a punt i preparació del vehicle, que els
treballadors consideraven insuficient, s’ha ampliat a una hora
(abans era de 40 minuts).

UGT GANA LAS ELECCIONES SINDICALES
EN UPS Y EN GRUPO SARBUS

E l pasado 19 de octubre
se celebraron nueva-

mente las elecciones sindi-
cales en la empresa UPS
en L’Hospitalet de Llobre-
gat que cuenta con una
planti l la aproximada de
270 trabajadores. El traba-

jo de los delegados de UGT en estos cuatro años y el esfuerzo que
se realizó en la campaña electoral, que culminó con la visita del Se-
cretari general de la UGT de Catalunya, Josep María Álvarez, ha da-
do sus frutos en las urnas, que dieron un resultado de 11 delegados
de UGT, 1 CCOO y 1 USOC. 
Por otra parte, también se han celebrado las elecciones sindicales
en las empresas del Grupo SARBUS en Barcelona, compuestas por
SARBUS Sabadell, La Vallesana y MARFINA BUS Cerdanyola, que en
su conjunto suman un total de 246 trabajadores. UGT obtuvo unos
excelentes resultados, con 16 delegados frente a 1 de CCOO.

L a UGT de Catalunya ha guanyat les eleccions
sindicals celebrades recentment a Iberia. En el
còmput global de Catalunya, el nostre sindicat

ha augmentat la seva representació en tres delegats,
i amb 18 delegats es reafirma com a primera força,
ja que la segona, CCOO, n’ha perdut cinc delegats.
En el cas  de l’aeroport de Barcelona (1.680 treballa-
dors i treballadores), la UGT de Catalunya manté la
seva representació i es distancia del segon sindi-
cat, CCOO, que perd dos delegats.
En Girona (50 treballadors i treballadores), el nostre sin-
dicat s’ha fet amb la totalitat del Comitè d’Empresa
(respecte al 2003, el Comitè s’ha reduït de cinc a tres
membres), mentre que CCOO s’ha quedat sense repre-
sentació. Pel que fa a l’aeroport de Reus (56 treballa-

dors i treballadores), la UGT
continua sent l’únic sindicat
al Comitè, que abans esta-
va format per tres delegats
i ara, per cinc.

E ls dies 20 i 21 d’octubre
es va celebrar en el recin-
te de Fira de Barcelona, la

segona edició del Saló Nacional
del Professional del Taxi – FIRATA-

XI 2007. El Saló, tal com va succeir en la primera edi-
ció, va comptar amb la col·laboració de la Generalitat
de Catalunya, l`Ajuntament de Barcelona, l’Institut Me-
tropolità del Taxi i la Cambra Oficial d’Indústria i Nave-
gació de Barcelona. Firataxi és una trobada per al sec-
tor del taxi, on a mes de l’oferta de les empreses
subministradores de productes i serveis per a la indús-
tria del taxi, han participat les principals organitzacions
professionals i del sector del taxi. 
En aquesta ocasió, la representació de la UGT al saló
va a anar a càrrec d’un estand d’UNIATRAMC amb
presència de representants estatals i d’UNIATRAMC-
CATALUNYA, recentment constituïda, així com d’al-
tres comunitats, tant del sector del taxi com del sec-
tor d’autònoms en general.
Val a dir que, si la primera edició va representar un
èxit extraordinari, sent àmpliament superades les
previsions, aquest any l’assistència de públic ha es-
tat inferior, la qual cosa –al nostre entendre— ha
de fer pensar en una nova orientació per part del
comitè organitzador.

LA UGT DE CATALUNYA
AUGMENTA LA SEVA MAJORIA 
SINDICAL A IBERIA

UNIATRAMC PARTICIPA A FIRATAXI

AUTÒNOMS

AERI

Notícies
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Formació

CURSOS DE FORMACIÓ 2007
PER ELS AFILIATS/DES DE LA FNTCM

Anglès I 50 hores
Anglès II 50 hores
Permís de Conduir Classe A 50 hores
Permís de Conduir Classe C 90 hores
Permís de Conduir Classe D 90 hores
Permís de Conduir Classe C + E 130 hores
Perfeccionament en la conducció vehicle turisme 20 hores
Perfeccionament en la conducció autobusos/autocar 20 hores
Perfeccionament en la conducció mercaderies 20 hores
Manipulació de mercaderies perilloses 40 hores
Conseller de seguretat 50 hores
Conductor de carretó elevador  20 hores
Tacògraf digital 12 hores
Prevenció de riscos vials 12 hores
Carnet d’operador grua mòbil autopropulsada “A” 300 hores
Carnet d’operador grua mòbil autopropulsada “B” 450 hores
Sistema mundial de Socors i seguretat al Mar 40 hores
Patró d’embarcació d’esbarjo 90 hores
Bussejador/a professional de petita profunditat 250 hores
Formador de Formadors de Mercaderies Perilloses 270 hores

CURSOS A DISTÀNCIA
Informàtica de desenvolupament ECDL 80 hores
Anglès Bàsic 256 hores
Anglès Intermig 256 hores
Anglès Avançat 256 hores
Alemany Bàsic 256 hores
Alemany Intermig 256 hores
Alemany Bàsic 256 hores

A més a més, us recordem la formació continua especifica que tenim per els nostres autònoms:

CREDENCIAL DEL TAXI
CAPACITACIÓ PER AL TRANSPORT DE MERCADERIES A CATALUNYA
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DE LA CONDUCCIÓ

Informació:  CETTC 93 301 93 46 (demaneu per Mercedes) FNTCM-UGT 93 304 68 04/05




