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a logística ha esdevingut un sector es-
tratègic per a Catalunya, i constitueix un

dels eixos clau per la competitivitat i per
al seu desenvolupament econòmic i social;

tant des del punt de vista de la generació di-
recta de riquesa, com des de la seva funció im-

prescindible de suport a la resta d’activitats pro-
ductives, comercials i de
consum. La globalització de

l’economia, i la deslocalització d’activitats productives,
accentua encara més la necessitat de ser competitius en
el mercat logístic internacional.

Catalunya, es troba molt ben posicionada per a competir
en aquest sector de la activitat, per la seva situació geo-
gràfica en la confluència del grans corredors europeus
(Mediterrani Sud i Nord, del Roine), la magnífica situa-
ció d’infraestructures
portuàries i aeropor-
tuàries pròximes a zo-
nes d’activitat logísti-
ca; per la seva tradició
industrial i comercial.
No obstant ,el país ha
de disposar d’unes in-
fraestructures i serveis
més competitius per
poder afrontar els re-
queriments de la logís-
tica i dels fluxos co-
mercials. Cal, doncs,
un sistema d’infraestructures que sigui capaç d’assumir
els creixements de transports de mercaderies (mes de
un 9% anual des del 2000), la diversificació dels modes
de transport i la intermodalitat.  

El sector logístic a Catalunya està creixent a un ritme su-
perior al 50% del PIB. L’activitat logística representa un
4% del valor afegit brut, i suposa alhora el 4% de ocupa-
ció directa del nostre país. Catalunya té un volum molt

elevat de trànsit de mercaderies, arribant a uns 430 mi-
lions de tones, de les quals més d’un 64,7% corresponen
al trànsit intern, un 28,4% correspon a trànsits que te-
nen origen o destinació Catalunya, i només un 6,9% és
de trànsit de pas. 

El fet que més del 80% de les mercaderies es transpor-
ten per carretera posa de manifest el desequilibri mo-
dal, la dependència excessiva respecte a un sol mode, i la
necessitat de diversificar el modes de transport en bene-
fici del transport ferroviari, marítim i aeri. No obstant,
el transport per carretera és i seguirà sent el principal
mode de transport, per la qual cosa s’ha de fer compati-
ble el seu impuls (mitjançant la millora de la capacitat
de les infraestructures viàries i la millora de la competi-
tivitat del sector) amb la necessitat de millorar-ne la efi-
ciència i la seva adaptació al nou règim legislatiu (temps

de conducció, reduc-
ció d’emissions, etc.). 

Però alhora cal ga-
rantir la lleial com-
petència, entre les
operadores logísti-
ques, l’actual disbau-
xa en la aplicació de
convenis col·lectius
en el sector de la lo-
gística (neteja, ma-
rroquineria, metall,
comerç, etc.) no es

correspon amb la consideració de sector estratègic que
té la logística. Cal un mateix marc de relacions laborals
per les empreses del sector que acabi amb la competèn-
cia deslleial i les diferencies en les condicions laborals
dels treballadors de la Logística. I, avui per avui, és el
conveni de Transport de Mercaderies el que s’ha de apli-
car en les Operadores Logístiques de Catalunya.

EN MARCHA.  

Cal garantir la lleial competència, entre
les operadores logístiques, l’actual 

disbauxa en la aplicació de convenis
col·lectius en el sector de la logística no

es correspon amb la consideració de
sector estratègic que té la logística. 

L
LA LOGÍSTICA, SECTOR ESTRATÈGIC 
DE L’ECONOMIA CATALANA

Joan Moreno
Secretari General de la Federació de Transports,

Comunicacions i Mar de la UGT.
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a jornada sobre el sistema ferroviari català ha es-
tat oberta per el Secretari de la FNTCM de la
UGT de Catalunya, Joan Moreno, que es va pro-
nunciar remarcant la necessitat d’un acord que

satisfaci totes les parts respecte a la gestió ferroviària a
Catalunya. El responsable del Sector Ferroviari de Cata-
lunya, José Bravo va introduir les exposicions del secretari
de mobilitat, Manel Nadal, així com del director general
de Serveis de Rodalies i Mitjana Distància de Renfe, Javier
Pérez Sanz. Durant la seva intervenció, el Secretari de mo-
bilitat va explicar que el nou Estatut contempla el traspàs
del servei de Renfe a Catalunya, això significa que "en el
moment en el qual el Govern català assoleixi aquesta com-
petència i en el qual arribi la liberalització europea de la
línies ferroviàries el 2010, Catalunya podria donar entrada
nous operadors". Amb tot, Nadal va assegurar que el més
lògic seria que en 2010 Renfe hagi millorat el seu servei i
l’hagi posat a l’altura de les necessitats de Catalunya, ja
que "és l’operador
públic qui està in-
vertint en el mate-
rial rodador i en la
millora del servei".

Posant l’èmfasi en
la importància de la
millora permanent
de la qualitat del ser-
vei que es deixa als
ciutadans, el plante-
jament actual, se-
gons Manel Nadal,
és la transferència
del servei, encara
que la gestió conti-
nuï sent operada per
Renfe: “No dema-
nem la transferència

de la gestió però, si es planteja, també estem disposats a as-
sumir-la”. Tanmateix, va plantejar que si Renfe no atengués
les necessitats catalanes, es podria donar la possibilitat que
altres operadors es fessin càrrec del transport de passatgers a
Catalunya. En aquest sentit, ha dit que el Govern de Catalun-
ya ha de tenir la capacitat per a que, mitjançant un concurs,
Renfe es mantingui com a operadora, o bé pugui arriba a ser
una altra empresa. 

D’altra banda, el secretari de Mobilitat va anunciar també
que la Generalitat proposarà al Govern espanyol la creació
d’un òrgan ferroviari català que estaria participat pel Minis-
teri de Foment, ADIF i la pròpia Generalitat i que hauria de
servir per controlar les inversions en les infraestructures fe-
rroviàries a Catalunya i assegurar que es millori la xarxa ca-
talana per minimitzar les avaries i millorar la qualitat del
servei; també va plantejar la possibilitat que aquest orga-
nisme sigui qui gestioni directament les inversions per as-

segurar que es des-
tinen a la millora
de la xarxa. També
va assenyalar a més
que “la proposta
concreta per part
de la Generalitat és
que s’hauria de
produir una modi-
ficació legal a nivell
de l’estat espanyol,
que podríem cridar
Llei de Regionalit-
zació i Finança-
ment dels Serveis
Ferroviaris de Ro-
dalies i Regionals,
que pugui servir
també com model a
altres comunitats”.

Informe

En el marc de la Jornada organitzada pel sindicat UGT de Catalunya, 
“El futur sistema ferroviari català”, el Secretari de Mobilitat de la Conselleria de

Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Manel Nadal, va assegurar
que si Renfe no millora el servei de Rodalies a Catalunya en tres anys, 

el Govern català podria arribar a donar entrada a altres operadors el 2010, 
quan entri en vigor la liberalització del sector ferroviari a Europa.

El futur

L

Sistema Ferroviari Català

La Generalitat proposarà 
al Govern espanyol la creació 

d’un òrgan ferroviari català 

Segueix en la pàgina següent >
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PROPOSTES DE LA UGT DE CATALUNYA PER AL

SERVEI FERROVIARI CATALÀ
El director general de

Serveis de Rodalies i
Mitjana  Distància de
Renfe, Javier Pérez
Sanz, va ratificar que
l’objectiu comú de l’em-
presa amb la Generalitat
és la millora permanent
del servei als ciutadans i
que, per tant, el model
requerirà de les adapta-
cions que calguin per
que aquest compromís
avanci i es desenvolupi.

Javier Pérez Sanz va posar de manifest també que en
aquest procés de regionalització del sector Renfe s’està pre-
parant per oferir respostes satisfactòries en termes de com-
petitivitat, davant de l’arribada de nous operadors: “Està a
les mans de Renfe prestar un servei del que sigui difícil
prescindir encara que hi hagi alternatives”.

A la taula rodona posterior, moderada per la presidenta del
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, Mercè
Sala, s’ha aprofundit sobre determinades qüestions relacio-
nades amb els serveis ferroviaris d’interès públic, especial-
ment en l’àmbit de Catalunya i
amb especial atenció a la respon-
sabilitat concreta de cada un dels
participants. Han intervingut en
aquesta taula, el delegat del Mi-
nisteri de Foment per a la coordi-
nació de les actuacions ferrovià-
ries en l’àmbit metropolità de
Barcelona, Jordi Prat, que ha incidit a les accions que s’estan
duent a terme per continuar millorant els serveis en aquest
àmbit territorial; el director de Rodalies Renfe a Barcelona,
Miguel Àngel Remacha ha explicat les principals línies d’ac-
tuació que s’estan emprenent a Rodalies Barcelona, i que es
concreten en una major i millor oferta amb més capacitat,
freqüència i fiabilitat; més informació a l’estació, al tren i
fins i tot a casa; i millor atenció al client amb nous elements
com el canal web i els punts comercials territorials. Ha parti-
cipat també el director tècnic d’IFERCAT (Infraestructures
Ferroviàries de Catalunya), Jordi Julià, que ha xifrat les inver-
sions necessàries en Rodalies Barcelona en 6.000 milions
d’euros, tant per a l’ampliació i millora de la xarxa com per
augmentar la capacitat operativa; per la seva banda el presi-

dent dels Ferrocarrils de
la Generalitat de Cata-
lunya, Joan Torres, ? ha
analitzat les dades més
rellevants de la seva em-
presa i de l’evolució de
la mateixa. Per últim,
François Valle, per part
de la UGT de Catalunya
ha traslladat els princi-
pals requisits necessaris
per a la UGT de Catalun-
ya, respecte d’aquest fu-
tur sistema ferroviari ca-

talà, i que es recullen en el quadre adjunt.

La clausura va anar a càrrec del secretari general de la UGT
de Catalunya, Josep María Álvarez; i pel secretari general de la
Federació  Estatal de Transports, Comunicacions i Mar de la
UGT, Miguel Ángel Cillero que va dir que el debat actual sobre
la titularitat del servei no pot quedar-se en l’oportunitat políti-
ca de confrontar amb el Govern que correspongui en cada mo-
ment i ha de tenir garanties de que es compleixin els acords,
davant als viatgers i als treballadors; a més, considera que  és
necessària la descentralització, “perquè les polítiques de trans-
port han de fer-se des del territori”. Al seu torn, ha dit que el

model català, per ser el primer, s’-
ha de poder exportar a totes les
Comunitats Autònomes. Una altra
qüestió important que ha posat de
manifest  és que en cap ferrocarril
europeu s’ha fragmentat l’empre-
sa com a conseqüència d’aquests
processos de transferència de les

competències, la qual cosa, segons la seva opinió, posaria en
fallida la viabilitat empresarial.

El secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Ál-
varez, va reclamar “un pacte nacional sobre infraestructures,
que inclogui a totes les forces socials, i que traci el futur dels
ports, aeroports i línies fèrries a Catalunya i que asseguri la se-
va qualitat”. Va demanar també la competència dels serveis pú-
blics ferroviaris de l’àmbit de Catalunya per complir amb l’Es-
tatut d’Autonomia i que Renfe sigui l’operador del servei; va
fer una reivindicació fonamental per als treballadors i treballa-
dores i per al nostre sindicat, “lo més important és l’aposta per
l’estabilitat i ampliació de les plantilles de les empreses ferro-
viàries, falta més personal per donar un servei de qualitat”.
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El servei ferroviari és un servei essencial i
d’interès general, i en conseqüència, els po-
der públics han de garantir el seu bon funciona-
ment, una àmplia cobertura en el territori tot
creant una xarxa de transport intermodal, assu-
mir la qualitat i seguretat de les instal·lacions i
del material mòbil, i vetllar per unes òptimes
condicions laborals dels treballadors i tre-
balladores de les empreses ferroviàries,
tant si són de caràcter públic com privat.

Les infraestructures ferroviàries han de
mantenir-se sempre sota titularitat pública.

El servei ferroviari ha de ser un servei de caràcter públic, amb visió
de servei, amb preus moderats. La UGT de Catalunya aposta per una
gestió de proximitat en els serveis de regionals i rodalies i per
operadors públics que prestin serveis de qualitat. 

Que la Generalitat n’assumeixi la
gestió del sistema ferroviari cata-
là, han de revertir necessàriament
en l’augment i millora substan-
cial dels serveis de transport
per ferrocarril, tant de merca-
deries com de persones. 

La Generalitat de Catalunya ha de conver-
tir-se en l’administració gestora dels serveis
ferroviaris a Catalunya i, en el futur, poder as-
sumir la gestió d’algunes de les infraestructures
ara per ara gestionades per ADIF.

Creació d’un ens mixt Generalitat–Estat–ADIF,
amb participació sindical, aquest ens haurà de re-
dactar els plans de serveis i inversions, aplicar-los i fi-
nançar-los, i a la vegada, serà el punt de trobada per
coordinar les actuacions que desenvolupin el Ministe-
ri de Foment, l’ADIF i la Generalitat de Catalunya.

Definició d’un pla
d’inversions i fi-
nançament a tra-
vés de convenis
plurianuals Gene-
ralitat–Estat; i
traspàs a la Ge-
neralitat de Cata-
lunya de la sub-
venció que l’Estat
atorga a RENFE
Operadora per la
realització dels ser-
veis de rodalies i la
compensació del
dèficit d’explotació.

Per a la UGT de Catalun-
ya, davant del nou model
de gestió dels serveis fe-
rroviaris, RENFE Opera-
dora ha de ser l’empre-
sa que continuï donant
el servei per a rodalies
i regionals a Catalunya.

Acordar, definir i posar en mar-
xa amb la participació dels tre-
balladors, plans de segure-
tat, de prevenció de riscos
laborals i establir plans de
formació continua pels tre-
balladors i treballadores.

En cas de canvi del operador de serveis ferroviaris que tingui as-
signat l’explotació dels serveis gestionats per la Generalitat, cal-
drà complir allò que disposa la legislació vigent en refe-
rència a la subrogació de drets i obligacions laborals i de
seguretat social. La Generalitat de Catalunya, sent la ges-
tora, ha de responsabilitzar-se de les condicions en les
que les empreses ofereixen els serveis ferroviaris i, en con-
seqüència, vetllar per les condicions laborals de les empreses
contractades, exigint una ocupació estable i de qualitat.

Augmentar la plantilla d’ADIF i RENFE Operadora a Ca-
talunya. La FNTCM de la UGT de Catalunya, va xifrar en 900
persones, l’augment de personal necessari a RENFE Operado-
ra i ADIF, per millorar tant l’atenció a l’usuari com per garantir
la màxima eficiència en la gestió i el manteniment de la xarxa.
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“El model català, per ser 
el primer, s’ha de poder 

exportar a totes les 
Comunitats Autònomes.”
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La campanya

En l’actualitat s’ha produït una disper-
sió dels polígons industrials i centres de
treball, obligant així als treballadors i
treballadores a realitzar desplaçaments
cada cop mes llargs i costosos. La insufi-
cient xarxa de transport públic col·lectiu
no afavoreix l’accés a la feina en aquest
mitjà de transport, situació a més  s’a-
greuja als polígons industrials on el
transport públic col·lectiu és, en la majo-
ria dels casos, inexistent.

El nostre sindicat té com a objectiu
prioritari l’accés dels treballadors/es a
la feina en condicions segures i soste-
nibles, i que aquest accés sigui garan-
tit amb caràcter universal, eliminant
les desigualtats entre les persones per
raons de mobilitat.

Per a molts treballadors i treballado-
res, el desplaçament fins el seu centre
de treball requereix d’una gran inver-
sió en temps, salut i recursos econò-
mics. En molts casos, allò que s’ha po-
gut guanyar a través de la negociació
col·lectiva amb la reducció de jornada
laboral i en la millora de la conciliació
de la vida personal i familiar, s’acaba
perdent en els desplaçaments.

La Llei de Mobilitat i L’Acord estratè-
gic per la internacionalització, la quali-
tat de l’ocupació I a competitivitat de l’e-
conomia catalana, han estat dues eines
que han possibilitat incorporar com a
prioritat política, l’accessibilitat als cen-
tres de treball. La UGT de Catalunya, a
través de les seves propostes dins
aquest acord estratègic, i partint d’un
treball conjunt amb el departament de
Política Territorial i Obres Publiques de
la Generalitat de Catalunya, i altres
agents econòmics i socials, ha promo-
cionat el desenvolupament del Pla d’Ac-
cessibilitat a Polígons Industrials, des-
plegat pel Departament. Aquest pla ha
posat en marxa, fins ara, un total de 38
actuacions, amb 64 municipis i 118 polí-
gons industrials implicats. S’han creat
noves línies d’autobús per accedir als
polígons i d’altres han variat el seu reco-
rregut per donar-hi més i millor servei.

Al voltant de 100.000 treballadors seran informats de
les millores que s’impulsen al seu polígon a través de
la campanya iniciada per la UGT de Catalunya amb la
col·laboració del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, sota
el títol “Cap a la feina, Mou-te millor”. 

“Cap a la feina.   Mou-te millor”
al polígon Zona Franca

l voltant de 100.000 treballa-
dors seran informats de les
millores que s’impulsen al
seu polígon a través de la

campanya iniciada per la UGT de Cata-
lunya amb la col·laboració del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Pú-
bliques de la Generalitat de Catalunya,
sota el títol “Cap a la feina, Mou-te mi-
llor”. Amb aquesta frase es donava ini-
ci, el passat dia 7 de juny al Consorci
de la Zona Franca, a la presentació de
la campanya de mobilitat sostenible i
segura que la UGT vol fer arribar als
delegats i delegades dels diferents polí-
gons industrials de Catalunya,

Més d’un centenar de delegats i dele-
gades de las diferents empreses que es
troben al Consorci de la Zona Franca, la
ZAL i el polígon Pratenc, van assistir-hi a
la presentació de la campanya, una taula
moderada per el responsable de Política
Institucional de la FNTCM-UGT, Omar
Minguillon y formada per Carmen Apa-
ricio, tècnica de Mobilitat de la UGT de
Catalunya, Josep Molist, responsable de
Mobilitat del Consorci de la Zona Fran-
ca, i Dionis Oña secretari de Salut Labo-
ral, Medi Ambient i Mobilitat de la UGT
de Catalunya.

La clausura del acte va anar a càrrec
del secretari general de la UGT de Ca-
talunya Josep Maria Àlvarez, qui va
posar el èmfasis en la transmissió de
la informació que aporta la campanya
als mes de 40.000 treballadors del po-
lígon i del referent que ha de ser las
actuacions en matèria de mobilitat el
consorci de la zona franca pe a altres
polígons industrials.

PER QUÈ CAL UN CANVI 
EN EL MODEL DE MOBILITAT? A

D urant el 2005, del total de 20.965
accidents de circulació amb vícti-
mes (ferits o morts) produïts a Ca-

talunya, 17.907 van ser “in itinere”, això
vol dir que el 85,4% dels accidents de cir-
culació amb víctimes son en realitat acci-
dents laborals. Del total dels 1.342 acci-
dents laborals mortals entre el 2000 i el
2005, el 33,4% van ser “in itinere”, es a
dir, mes d’un de cada tres accidents labo-
rals mortals han estat accidents “in itine-
re”. La UGT de Catalunya reivindica com
imprescindible que aquests accidents es
tractin i rebin la consideració com “ACCI-
DENTS LABORALS DE CIRCULACIÓ”.

Actualment a Catalunya el 45% de la po-
blació adulta té carnet de conduir, D’a-
quests, el 12% no disposa d’accés diari al
cotxe, tot i tenir carnet. En conseqüència
es dedueix que el 33% de la població es
mou principalment en cotxe o moto i que,
per tant, existeix un 67% de la població
(2/3 parts) que depenen d’altres mètodes
de transport per moure’s que no són el
vehicle privat.

Això genera un element de desigualtat so-
cial ja que no tots/es tenim les mateixes
oportunitats per accedir a un lloc de tre-
ball només per raons de mobilitat. Se-
gons estudis realitzats sobre polígons in-
dustrials, el 46% dels treballadors de les
àrees industrials metropolitanes necessita
20 minuts més per arribar al seu lloc de
treball des de la parada de transport pú-

blic mes propera. Altra perjudici es el ele-
vat cost econòmic. En alguns casos, el
desplaçament diari a la feina pot suposar
una despesa mensual d’uns 150 euros. 

CANVI CLIMÁTI
El transport és, actualment, la principal
causa de contaminació atmosfèrica i acús-
tica i suposa, també, la despesa energèti-
ca més important, de l’ordre del 40%, su-
perant als sectors industrials i residencials.
És per tot plegat que hem impulsat aques-
ta campanya de difusió i comunicació per
tal de donar a conèixer les actuacions rea-
litzades, les noves línies en servei i posar
també de relleu les millores pendents.

Així, per tal de difondre la problemàtica
existent, prendre consciència de la ne-
cessitat de canviar el vehicle privat per
altres sistemes de transport més econò-
mics, segurs i sostenibles, i informar so-
bre les mesures adoptades per tal de
garantir l’accés a la feina en transport
públic, la UGT de Catalunya inicia aques-
ta campanya dirigida als treballadors i
treballadores en general, i en especial
als dels polígons industrials.

La Zona Franca de Barcelona és un polígon
exemplar, amb més de 40.000 treballa-
dors, més de nou línees de autobús i un
bon grapat de empreses del polígon ha ne-
gociat el transport col·lectiu a la seva em-
presa lo que suposa que, en poc més de
dos anys, s’ha fet un gran avançament.

MODEL DE POLÍGON INDUSTRIAL DE LA UGT

QUÈ ESTÀ FENT LA UGT

D es de la UGT lluitem per uns polí-
gons industrials a on l’economia i
la productivitat també estiguin al

servei dels treballadors i treballadores
amb àrees que alhora siguin respectuo-
ses amb el medi ambient.

PER LA COMPETITIVITAT, 
LA SOSTENIBILITAT 
I EL BENESTAR SOCIAL 
Cal adaptar la utilització de recursos 
naturals i el tractament de residus per
aconseguir més sostenibilitat.
Cal millorar la qualitat de l’ocupació per
aconseguir un nivell mes alt de benestar
social.
Cal facilitar i racionalitzar els mecanis-
mes de producció per aconseguir mes
productivitat i guanyar en competitivitat.

IMPULS NORMATIU
Elaboració de la Llei de polígons 
i zones industrials de Catalunya.

Elaboració d’un directori de polígons 
i zones industrials de Catalunya.

ORGANITZACIÓ
Creació dels consorcis de polígons 
industrials o zones industrials.
Creació de la gerència del polígon 
industrial.
Creació del Centre Integral de Serveis
a Empresa i Treballadors (CISET) com a
ens gestor.

EQUIPAMENT 
i INFRAESTRUCTURES
Proposem la concepció d’un nou edifici de
serveis integrals on ubicar els nous òrgans,
serveis i equipaments compartits. Un edifici
d’espais funcionals i polivalents, construït
amb criteris eficients i amb implantat de les
tecnologies de la comunicació. Mes produc-
tivitat, rendibilitat econòmica i valor afegit
només són útils si afavoreixen l’augment de
benestar de les persones.

IMPULSEM LA FIGURA 
DEL GESTOR DE LA MOBILITAT
La UGT de Catalunya reclama que als polí-
gons industrials hi hagi un gestor de mo-
bilitat, una persona que treballarà per ela-
borar plans de mobil i tat amb els
representants dels treballadors, empresa-
ris i les administracions. Una persona
que, en definitiva, lluitarà per: potenciar el
transport públic i col·lectiu afavorir el
transport d’empresa fomentar l’ús com-
partit del vehicle propi adequar els torns i
els horaris de treball al transport

NEGOCIEM I ACORDEM 
MILLORES PER A TOTHOM
Més de 38 polígons estan millorant la mo-
bilitat amb plans d’accessibilitat i la im-
plantació de noves línies d’autobús. Són
un exemple de les millores en accessibili-
tat al lloc de treball aconseguides a tra-
vés de l’acord estratègic.

Més infraestructures de transport públic,
integració tarifaria, descomptes per a tre-
balladors en atur...  La UGT de Catalunya
porta les teves reivindicacions al Consell
de Mobilitat de Catalunya i ais consells
territorials de mobilitat.

XARXA MOBILITAT UGT
Has de saber que tens un company de la
UGT de Catalunya al teu territori que vet-
lla per la teva mobilitat.

La Xarxa Mobilitat UGT és una eina al teu
servei que vetlla per millorar l’accés a la
feina: amb més transport públic, més
econòmic, de forma més segura i en
menys temps.

Els nostres delegats i delegades saben i
defensen que l’accés al lloc de treball for-
ma parí de la millora de les condicions la-
borals.



Carné por puntos
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PRIMAS ANUALES TOTALES

SEGURO DE VIDA ESPECIAL UGT

TENEMOS LAS MEJORES CONDICIONES PARA TODO TIPO DE SEGUROS

Automóviles
Furgonetas
Hogar
Vida

Fondos de Pensiones
Seguros de Ahorro
Salud
Comercio

Comunidades de Propietarios
Subsidio de Enfermedad 
y Accidente
Retirada de Carnet

LLÁMENOS AL TELÉFONO 902 25 27 27
Y PIDA POR EL SERVICIO A AFILIADOS DE UGT

ACEPTAMOS PREEXISTENCIAS
Si tiene un seguro de vida ya contratado 
le aceptamos las enfermedades o problemáticas 
de salud que tenga sin sobreprima.

VIGENCIA Y EDAD 
DE CONTRATACIÓN

Vigencia del seguro hasta los 70 años de edad.
Entrada máxima en el colectivo hasta 
los 60 años de edad.

GARANTÍAS ESPECIALES
Doble capital por Accidente
Triple capital por Accidente de Circulación
Invalidez Profesional

TARIFA ÚNICA
No importa cual sea su profesión, 
la tarifa es única para todos los casos.

Como afiliado a la UGT ponemos a tu disposición un Seguro de Vida
con una compañía de primera línea, para cubrir cualquier imprevisto.
Todo ello con las mejores garantías y las máximas facilidades de contratación.

Sin reconocimiento
médico hasta 180.000€

y 60 años de edad, 
sólo rellenando un 

cuestionario de salud.

Fallecimiento 
50.000€

Invalidez Permanente 
y Absoluta

50.000€

EDAD 25 años 30 años 35 años 40 años 45 años 50 años 55 años

Hombres 89,76€ 92,76€ 97,26€ 119,26€ 185,02€ 267,52€ 480,30€

Mujeres 45,76€ 53,76€ 64,76€ 78,26€ 114,52€ 141,52€ 269,30€

FACILIDAD DE
CONTRATACIÓN

EJEMPLOS DE
CONTRATACIÓN

Desde EL SECTOR DE CARRETERAS Y URBANOS DE UGT se ha remitido
Carta a la Dirección General de Tráfico para transmitir, tanto la satisfacción por los

efectos positivos que está teniendo la implantación del carné por puntos con la
consiguiente disminución de la siniestralidad en la carretera, como la necesidad de

realizar algunas modificaciones que desde la UGT se consideran relevantes.

desde el sector de carreteras
Carta a la DGT

a totalidad de la sociedad
transmite un sentimiento de

aceptación ante la implan-
tación de este Carné por

puntos por la reducción de la acci-
dentalidad en la carretera pretendida
y la confianza en un Gobierno que
con esta iniciativa busca el bien co-
mún de los ciudadanos. Sin embargo
este nuevo modelo de carné por pun-
tos genera una posición de desventa-
ja para los profesionales del transpor-
te por carretera.

Si un conductor que utiliza el vehícu-
lo privado para sus desplazamientos
habituales se ve privado del carné de
conducir por acumular una pérdida
total de los puntos, asumirá dicha san-
ción administrativa en el ámbito de su
vida privada. Pero si el conductor que
se dedica profesionalmente al ejerci-
cio de la conducción en carretera re-
sulta sancionado, está siendo agravia-
do porque se le está sancionando no
sólo con una sanción administrativa,
sino que además, se le penaliza labo-
ralmente, al ser el permiso de condu-
cir una condición sine qua non para el
desarrollo de su actividad profesional. 

El conductor profesional, que se ve
sancionado en una actuación con su
vehículo particular, no debería ver có-
mo las consecuencias de dicha san-
ción en su vida privada se extrapolan
también a su actividad como conduc-

tor profesional. Lo razonable es que
las acciones punibles cometidas en la
actividad no profesional cuando utili-
za el vehículo privado se queden en
ese ámbito, sin traspasar a su esfera
profesional, y las que se produzcan en
el ejercicio de la profesión de conduc-
tor afecten, lógicamente, al ámbito es-
trictamente profesional. 

Por lo tanto, desde la UGT continua-
mos en la convicción de la necesidad
de establecer un carné profesional
que pueda diferenciarse del carné de
conducir habitual y que las sanciones
que se generen en cualquiera de los
dos ámbitos se ciñan a los mismos,
sin que se vea afectada la estabilidad
laboral del trabajador de la carretera. 

Si bien es cierto que se han fijado al-
gunas distinciones entre el conductor
profesional y el no profesional, estas
medidas son insuficientes y, de no
acometerse las reivindicaciones apun-
tadas, se produce una tremenda injus-
ticia que no encuentra paralelismos
en otras profesiones también relacio-
nada con el transporte. Es evidente
que la pérdida de puntos en el permi-
so de conducir vehículos no afecta a
las condiciones laborales de, un piloto
de aviación, un maquinista de tren, o
un capitán de barco, por ejemplo. 

No obstante con el actual desarrollo
del carné por puntos, es importante

señalar que la aplicación de la norma-
tiva en áreas urbanas, metropolitanas
e interurbanas entraña problemas tan
complejos como la regulación del es-
tacionamiento de vehículos fuera de
las zonas de carga y descarga de mer-
cancías y viajeros y, más en concreto,
cuando estas tareas obstaculizan los
carriles bus-taxi, al no existir suficien-
tes zonas reservadas para otros trans-
portes de carácter  profesional, como
taxis, transporte de minusválidos,
transporte discrecional y regular de
viajeros (servicios a colegios, a excur-
siones organizadas, tercera edad, etc.),
transporte Sanitario de enfermos y/o
accidentados, medicinas, muestras
biológicas y equipos sanitarios, pa-
quetería, mensajería, mudanzas, ur-
gencias, averías, mantenimiento y ser-
vicios técnicos, etc. En estos casos y
otros semejantes, de cometerse infrac-
ción, la sanción no debería llevar
aparejada la pérdida de puntos al
ser consecuencia inevitable de la rea-
lización de la actividad profesional. 

Estas son las reivindicaciones del Sec-
tor de Carreteras y Urbanos de la UGT
que se han trasladado a la DGT, y que
esperan una respuesta de ésta en for-
ma de las modificaciones legales del
carné por puntos solicitadas.

UGT
Sector de Carreteras y Urbanos

L

Lo razonable es que las acciones punibles cometidas en la 
actividad no profesional cuando utiliza el vehículo privado se queden 

en ese ámbito, sin traspasar a su esfera profesional.
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CARRETERAS

DIRECTIVA DE TIEMPOS DE TRABAJO 
QUE MODIFICA EL RD 1561/95

Respecto a la aprobación del texto definitivo que traspone la ‘Di-
rectiva de Tiempos de Trabajo’ a la normativa española y que

viene a regular, por fin, la jornada laboral de los trabajadores que re-
alizan actividades móviles de transporte por carretera, considera-
mos muy positivamente desde UGT que se regule un aspecto funda-
mental del sector del transporte por carretera como es la jornada,
porque de este hecho se derivarán cambios positivos en la reduc-
ción de los niveles de siniestralidad en la carretera atribuibles, entre
otros factores, a la fatiga de los conductores por excesos de jorna-
da. Otro factor destacable es la remisión del desarrollo de la norma
a la negociación colectiva de ámbito estatal que supone, de facto, la
necesidad de llegar a acuerdos entre los representantes sociales en
el citado ámbito. 
A pesar de que el texto aprobado hoy es también la consecuencia
del fracaso en la negociación entre patronal del transporte y sindica-
tos, incapaces de llegar a un acuerdo de consenso sobre la aplica-
ción de esta norma europea en la legislación española es también
un triunfo para los trabajadores del transporte que, históricamente,
han estado soportando los viejos “vicios” del sector en forma de ta-
reas de carga y descarga que no les corresponden, incumplimiento
de los tiempos de descanso obligatorio, exceso de horas de con-
ducción, etc. En este sentido, este nuevo Real Decreto, junto a la re-
ciente aprobación del reglamento 561 sobre tiempos de conducción
y descanso, vienen a consolidar la herramienta necesaria para supe-
rar las viejas costumbres y mejorar la calidad en el trabajo de los
conductores profesionales. En definitiva, una nueva norma que ac-
tualiza el sector y lo acerca más al siglo XXI. 
Por otro lado, hay que mencionar que, el pasado 21 de junio de
2007, a solicitud de la Comisión de las Comunidades Europeas, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por la No
adaptación del Derecho interno dentro del plazo establecido de la Di-
rectiva de Ordenación del tiempo de trabajo de las personas que re-
alizan actividades móviles de transporte por carretera. El plazo dado
por la Directiva para que los Estados miembros realizaran dicha
adaptación finalizaba, a más tardar, el 23 de marzo de 2005.

FIRMAT EL CONVENI DE MERCANCIAS 
I LOGISTICA DE LA PROVÍNCIA 
DE BARCELONA

S indicats i patronals van rubricar el passat dia 13 el nou conveni
col·lectiu considerat per totes les parts com “un bon conveni”.

L’acord regularà la situació laboral dels treballadors del sector i la
seva vigència serà de quatre anys. Entre els punts a destacar del
document està l’incremento salarial d’un 1% per sobre de l’IPC real
anual, incrementar la bossa de vacances fins a arribar als 400 ?
anuals, revisar les hores extres al 105% del valor de l’hora ordinària,
el desenvolupament de la Llei d’igualtat, i la millora de la resta de
condicions socials i de prevenció de riscos laborals. Els delegats i
delegades del sector van recolzar e treball realitzat pels companys
de la taula negociadora i dels assessors dels sindicats UGT i CCOO,
donant un suport massiu en les assemblees realitzades en les em-
preses i en l’assemblea general del passat dia 20 de juny.
L’acord va arribar després de sis mesos de negociacions, i una con-
vocatòria de vaga de cinc dies a les empreses que pertanyen a
aquest important sector i que no es va produir. 

T ras el importante crecimiento de la plantilla, que ha
pasado, en menos de tres años de 40 trabajadores
a los 450 que tiene en la actualidad, la Sección Sin-

dical de UGT se planteó la necesidad de negociar un pac-
to de mejora para dicho centro de trabajo en Valls. Tras
cuatro meses de negociaciones,el pasado 22 de junio,
por fin se ha alcanzado un acuerdo que desde esta
FNTCM de la UGT de Catalunya, se valora como muy posi-
tivo, destacando en particular respecto de los contenidos
del acuerdo: incrementos salariales tomando como base
la productividad, medidas de calidad del empleo, concilia-
ción de la vida laboral y familiar y la implantación de una
comisión mixta para elaborar y aplicar en la empresa un
‘Plan de Igualdad’, entre otros aspectos del referido pacto
de mejora. Todo ello ha sido posible gracias al trabajo y al
compromiso con los trabajadores de la Sección Sindical
de UGT en Maersk Logistics.

El pasado día 30 de junio se celebraron las elecciones
sindicales en la empresa de handling en el aeropuerto
de Barcelona GROUNDFORCE con el resultado de

ocho delegados de UGT, cinco de CHESA, tres de CCOO y
uno para CGT. Una empresa de nueva creación como
GROUNDFORCE necesitaba de un equipo con ideas nuevas
e ilusiones muy claras, el que aportaba la sección sindical
de UGT de GROUNDFORCE; ello ha permitido que apoyada
por todo su sector consiguiera llevar un discurso fresco y
realista a los afiliados y simpatizantes que se ha transfor-
mado en una victoria contundente en las urnas, que refuer-
za el interés de esta joven sección sindical (con una media
de edad de 25 años, aprox.) en mejorar las condiciones la-
borales de los trabajadores de la operadora de handling en
el aeropuerto de Barcelona.

IDEAS CLARAS PARA OBJETIVOS INMEDIATOS.
La precarización laboral a la que las empresas quieren abo-
car al aeropuerto del Prat no casa con las ideas frescas y
claras del equipo de UGT en Groundforce. Cohesionar los in-
tereses de los distintos trabajadores que provienen de tres
convenios diferentes y aclarar el cobro de los devengos de
nomina de todos y cada uno de ellos son los objetivos priori-
tarios. Pero no acaba aquí el saco de ideas innovadoras que
los delegados de UGT quieren llevar acabo en Groundforce.

Creación de un convenio colectivo que englobe a to-
dos y cada uno de los trabajadores mejorando las condi-
ciones generales actuales y respetando las individuales
o ad personam.
Creación de una comisión de empleo que solidifique 
y estabilice la situación contractual de los trabajadores 
permitiendo un futuro estable y evitando una precariza-
ción laboral.
Fomento de la conciliación laboral y personal.
Promover una formación como capitulo de importan-
cia para el perfecto desempeño de las funciones de los
trabajadores así como su promoción profesional.
Protección de la salud laboral y de las medidas de 
seguridad como eje fundamental de la defensa de los 
trabajadores del aeropuerto.

PACTO DE MEJORA 
EN LA EMPRESA MAERSK

ELECCIONES EN GROUNDFORCE

CARRETERAS

AÉREO

Notícies
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Prevenció laboral

Els accidents laborals dels treballadors en el sector pesquer són un fet habitual
que poden comportar greus conseqüències, com ara incapacitats, invalidesa i,

fins i tot, la mort. Les estadístiques relatives als treballadors de la pesca mostren
per sí mateixes que, tant l’Estat com Catalunya presenten un alarmant nivell

d’accidents, i posen de relleu que el treball al mar està al capdavant del sectors
d’activitat amb major sinistralitat.

UGT de Catalunya, que en el marc de
les competències i funcions del Con-
sell de Pesca i Afers Marítims de Ca-
talunya va plantejar la necessitat de
obrir nous canals de comunicació es-
tables entre tots els implicats, admi-
nistració, confraries, armadors i re-
presentants dels treballadors, i va
demanar la creació d’un fòrum de tro-
bada, L’OBSERVATORI PERMA-
NENT DE LA PESCA A CATALUN-
YA, amb el compromís necessari de
tots per lluitar contra la sinistralitat
mitjançant la prevenció. 

Es va presentar també, la “Guia
Pràctica de la Pesca i la prevenció a
la feina”, una eina útil per les bones
pràctiques en matèria de seguretat i
salut i, alhora, un bon instrument di-
dàctic per a la formació dels pesca-
dors, atesa la importància cabdal que
té la formació per la prevenció dels
riscos laborals. La Guia té, a més a
més, una versió electrònica abreujada
que es pot consultar per ordinador i
que molt aviat restarà a disposició de
tothom a la pàgina web de la direcció
general de Pesca i Acció Marítima de

la Generalitat. També es va posar de
manifest el compromís de l’Escola de
Capacitació Nauticopesquera de Cata-
lunya, per tal de fer servir aquesta
guia com material didàctic a l’escola. 

El conseller d’Agricultura, Alimenta-
ció i Acció Rural, Joaquim Llena, va
presidir la cloenda de la jornada de
presentació acompanyat del secretari
general de la UGT de Catalunya, Josep
Maria Álvarez, que va demanar al go-
vern català que actuï sobre les xarxes
de distribució del peix pels alts per-
centatges que apliquen i perquè el
preu final repercuteixi “sobre el que
veritablement treballa, el pescador”;
també va qualificar d’escàndol el cas
de la pesca a Catalunya, on les xarxes
de distribució del peix apliquen uns
percentatges pel seu treball que afe-
geix dificultats a un sector que no tra-
vessa el seu millor moment.

Per la seva banda, el conseller d’A-
gricultura, Joaquim Llena, va respon-
dre a Álvarez assegurant que, en el te-
ma de la distribució, “tots tenim part
de culpa” i va apostar per “posar en

valor al nostre peix, per reduir la dis-
tància de l’intermediari”.

Respecte a la guia, elaborada per la
UGT amb la col·laboració de la direc-
ció general de Pesca i Acció Marítima
de la Generalitat, el titular del departa-
ment va dir que serà fonamental per a
la formació del sector, ja que recull els
riscos de la professió de pescador i el
procediment i els equips que cal utilit-
zar per evitar-los.

També va explicar que, a més d’aques-
ta guia, cal crear també uns serveis de
prevenció de riscos laborals que, pel
nombre, les dimensions i la distribució
geogràfica de les confraries de pesca-
dors de Catalunya, en alguns casos po-
drien ser serveis de prevenció manco-
munats. “Les figures dels delegats de
prevenció i els comitès de prevenció i
salut són també necessaris si entenem
cada vaixell com un centre de treball in-
dependent, a partir d’una determinada
tripulació”, va afegir Joaquim Llena.

El conseller també va destacar que
la Inspecció de Treball hauria de ga-
rantir que els vaixells de pesca amb
base a Catalunya complissin la norma-
tiva actual en matèria de prevenció de
riscos, salut, condicions de treball i se-
guretat marítima, per prevenir els ac-
cidents i les malalties professionals.
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La pesca

l Projecte d’Assessorament
i Seguiment de la Preven-
ció de Riscos Laborals al
Sector Pesquer, projecte de

la Federació Nacional de Transports,
Comunicacions i Mar de la UGT de
Catalunya, es va iniciar amb aquests
antecedents i a  partir de la considera-
ció que en aquest àmbit pesquer, amb
un alt risc d’accidentabilitat, el grau
de compliment de las normes de pre-
venció de riscos laborals s’oblida, i

com a conseqüència genera un seguit
d’hàbits comportaments i mentalitats
que influeixen decididament en la si-
nistralitat laboral. 

El 18 de juliol, es va realitzar a la seu
de la UGT de Catalunya, la jornada, “La
pesca i la Prevenció de Riscos Labo-
rals” per tal de presentar a tots els pro-
fessionals del sector, les conclusions
del projecte que són, d’una banda
l’”Estudi dels riscos laborals en el sec-

tor de la pesca”, i d’altre, la “Guia Pràcti-
ca  de la pesca i la prevenció a la feina”.

La presentació de la jornada, a la
que van assistir prop d’un centenar de
professionals, entre pescadors, pa-
trons i armadors, a més de presidents
de confraries, va anar a càrrec de Joan
Moreno, secretari general de la Fede-
ració de Transports, Comunicacions i
Març de la UGT de Catalunya i de
Martí Sans, director general de Pesca i
Acció Marítima de la Generalitat de
Catalunya, que van destacar, sobretot,
la necessitat d’aquest treball conjunt
entre Generalitat i el nostre sindicat
per a la millora de les condicions de
vida dels treballadors del sector de la
pesca i per reduir el nombre d’acci-
dents que es produeixen.

A la taula, “La Pesca i la Prevenció
en el Treball”, es van exposar les con-
clusions de l’estudi i va estar formada
per Dionís Oña, cecretari de Medi
Ambient i Salut Laboral de la UGT de
Catalunya i per François Valle, vicese-
cretari general de la FNTCM de la

E

La Guia té, a més a més, una versió electrònica abreujada que es pot 
consultar per ordinador i que molt aviat restarà a disposició de tothom.

“Les figures dels delegats de prevenció i comitès de prevenció són també 
necessaris si entenem cada vaixell com un centre de treball independent ”. 

i la prevenció   de riscos laborals



Comunicaciones

icha jornada fue organizada por diferentes ins-
tituciones, entre ellas la UGT de las Comarcas
de Tarragona, y fue realizada en las instalacio-
nes que la empresa Redessa tiene en el Tecno-

parc. En dicha Jornada se reflexionó sobre la relación entre
las ciudades y las empresas tecnológicas como instrumento
para desarrollar el territorio. Y por ende también, de la im-
portancia de contar con parques tecnológicos en el mismo.  

El sindicato participó activamente en los debates y presentó
una visión de la actualidad innovadora en nuestro país y de la
situación del mundo de la investigación desde el punto de vis-
ta sindical. Estas son algunas de las conclusiones más impor-
tantes generadas en el transcurso de las sesiones de trabajo:  

QUE es necesario que las políticas económicas tengan en cuen-
ta el grado de especialización económica y empresarial de un te-
rritorio y generar mecanismos de pronosticación y corrección de
las dinámicas empresariales y económicas locales y regionales

QUE la triple hélice en la generación de I+D requiere cierta es-
pecialización en cada uno de los agentes: la Universidad en
RR.HH., las Empresas en el dimensionamiento de su actividad,
y la Administración en la generación de infraestructuras.

QUE el programa “INGENIO” que impulsa el Gobierno del Esta-
do es la apuesta más seria e importante que nunca se ha he-
cho en España para dotarnos de una política real de I+D, pese
a eso es la Administración Local la que debe liderar las políti-
cas de I+D en el territorio.

QUE faltan medidas fiscales que favorezcan las inversiones
empresariales en I+D y es necesaria una mayor coordinación
de todos los organismos con actividad en dicha materia.

QUE las empresas tecnológicas están pasando de competir, a
asociarse, y tienen su mayor capital en la capacidad creativa y
de conocimiento
de su personal,
siendo sus necesi-
dades prioritarias:
la localización de
los profesionales,
el acceso a las in-
fraestructuras y el
acceso a redes.

QUE un territorio sin apuestas de innovación no ofrece atractivo a
las PYMES tecnológicas y si no genera demanda sofisticada de co-
nocimiento, tampoco genera espacio de aprendizaje. El sector im-
pulsor de esta demanda en España puede ser el sector sanitario.

QUE el gran salto tecnológico se está dando en la medida en
que las grandes empresas tecnológicas empiezan a comprar a
las pequeñas como estrategia de innovación. Esta dinámica en
España es inexistente. 

QUE en el campo de las nuevas tecnologías, las organizacio-
nes empresariales más competitivas son las que apuestan por
los mercados globales y para la internacionalización de nues-
tras empresas tecnológicas se requiere de la Administración la
implementación de un cuerpo de consulados tecnológicos.

QUE los cambios en el mundo del trabajo en este siglo XXI mo-
dificarán profundamente los hábitos sociales y familiares y los
trabajadores no pueden quedar fuera de las políticas de I+D
porque de ellas depende su empleabilidad futura.

QUE en la década de los 80, la apuesta era la atracción de in-
versores extranjeros. Para este siglo XXI la apuesta es la gene-
ración endógena de empresas.

QUE España es el 8º país del mundo en PIB y en 29º en innova-
ción dado entre otras cosas que el binomio Universidad-Empre-
sa NO FUNCIONA en España.

QUE sin una apuesta social por el talento, no hay Economía
basada en el Conocimiento.

QUE hay que pensar en I+i (INNOVACIÓN + INVESTIGACIÓN).

También en esta Jornada se llegó a la conclusión que el pa-
pel de la Mesa Socioeconómica del Camp de Tarragona y del plan
estratégico que impulsa pueden ser determinantes para el futuro
del Camp de Tarragona; asimismo se presentó el Parque Tecnoló-
gico del Camp de Tarragona, como un mecanismo para relanzar la
ciudad partiendo de su potencial real, las empresas agroalimenta-
rias y la investigación nutricional nacida en la Facultad de Medici-
na. Y se analizó los diferentes papeles jugados por las institucio-
nes y sectores en el futuro del Camp. 
Durante los dos días que duró la Jornada pasaron por ella 78 per-
sonas, contando además con una participación online de más de
doscientas conexiones. 

El Sector de las Comunicaciones de esta FNTCM participó en la Jornada 
“CIUDADES Y ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS”, que tuvo lugar en la ciudad 

de Reus, los días 26 y 27 de junio. 

Ciudades
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Un minut

En un minut pots acabar-te tranquil·lament el cafè.
Pots conèixer algú.
Pots trobar les sabates de la teva vida.
Pots llegir l'última pàgina d'un llibre.
Pots estirar les cames.
Pots concloure un bon negoci.
Pots trucar-li i dir-li que l'estimes.
Un minut pot ser molt important. Per això, a partir
d'ara als aparcaments B:SM cobrem minut
a minut: si estaciones 4 minuts, et cobrem 4 minuts,
i si n'estaciones 5, et cobrem 5 minuts.

Una vegada més, B:SM és capdavantera a l'hora
d'oferir un millor servei.
El 1994 vam ser els primers a introduir el
sistema de tarifes per fraccions
de quinze minuts; el 2002, de cinc minuts.
Ara tornem a ser pioners
en presentar la tarifa minut a minut.
Així entenem la qualitat de servei als més de 40
aparcaments de Barcelona de Serveis Municipals.

La tarifa
minut a minut

B:SM
Serveis a la Mobilitat

Formación

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

Comencem un any nou amb grans novetats formatives:

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

CURSOS DE FORMACIO PER A 
TRANSPORTISTES AUTÒNOMS I TAXISTES

Gener – Juny 2007
Matèries perilloses  
Perfeccionament de conducció per a transport de mercaderies lleugeres 
Perfeccionament de conducció per a transport de mercaderies  
Perfeccionament de conducció per a professionals del gremi del taxi

TOTALMENT GRATUÏTS
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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Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Direcció General de Ports i Transports

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