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INTRODUCCIÓ

En l'estudi sobre l'economia laboral apareixen molts indicadors que han de ser
objecte d'una anàlisi més exhaustiva, més enllà de la simple interpretació de
dades i fenòmens. Cal anar a l'arrel d'aquelles qüestions més bàsiques, que
faciliten una millor comprensió dels resultats obtinguts.

Els nombrosos estudis i les investigacions realitzades sobre les condicions de
treball, les relacions laborals i el context en el qual es desenvolupen donen a
entendre l'existència de diferents realitats i situacions que condicionen els
comportaments i limiten els marges de decisió i de maniobra dels agents que
intervenen: les empreses i els treballadors assalariats. La anàlisi d'aquestes és
complexa, per la qual cosa considerem que tots aquells estudis que sobre el
mercat de treball es realitzen considerant-lo com a únic i amb comportaments
homogenis d'oferta i de demanda no abasten tota la diversitat de situacions
reals, són poc rigorosos i les aportacions que realitzen, així com les conclusions
a què arriben, són parcials i en molts casos interessades1.

Per aquest motiu considerem que les dades estadístiques de què disposem,
mitjançant els organismes públics, s'han de complementar amb estudis teòrics i
amb recerques de camp realitzades sobre diferents contextos econòmics, socials
i polítics.

En aquest sentit hem optat per afegir-nos a la diversitat d'estudis de camp amb
l'objectiu que, amb el suport teòric, puguem analitzar una situació que des de fa
temps és objecte d'observació i d'interès, com és la que es produeix a la
província de Lleida. A la nostra província -de caire rural2-, els indicadors sobre
el nivell d'atur reflecteixen que les condicions de mercat de treball són òptimes3

Darrerament s'estan aplicant polítiques de caràcter neoliberal en tots els seus àmbits d'aplicació
econòmica i social que porten a la conceptualització que els comportaments dels agents econòmics són
fruit d'accions individuals i similars entre tots ells i provocades per les mateixes motivacions. Per
això, la suma de totes elles constitueix un comportament unificat, homogeni, que ha de ser considerat
com a model en les anàlisis que sobre l'oferta i la demanda de treball es realitzen en els estudis sobre
el mercat de treball. D'aquesta perspectiva analítica se'n deriven decisions importants de caràcter
polític, econòmic i social. Des del nostre posicionament analític no coincidim amb aquesta
perspectiva.

Entre altres indicadors de ruralitat destaquem:
Aproximadament la meitat de la població de la província habita a la capital, amb 112.000
persones.
De la resta de municipis de la província només 3 sobrepassen els 10.000 habitants.
La densitat de la població al conjunt de la província és de 29,6 habitants per Km2.
El sector primari ocupa prop del 20% de la població ocupada.

La taxa d'atur a la província de Lleida, en el segon trimestre de 1999, ha estat del 5,59%, mentre que
per al conjunt de Catalunya ha estat del 10,45% i per al de l'Estat ha estat del 15,63%, segons dades de
l'EPA.
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i que les empreses estan buscant treballadors fora de la província4, entre altres
aspectes. Tanmateix, si se segueix investigant, apareixen dades i indicadors que
qüestionen, o almenys interpel·len, aquests ànims eufòrics al constatar que el
nivell d'activitat és més baix a la nostra província5, que la participació femenina
al treball extradomèstic és inferior6, que el nivell de formació és baix7, que
l'economia submergida és quantitativament significativa -malgrat que
difícilment sigui mesurable- i que els nivells salarials són més baixos8. Amb tot
això, la dinàmica sindical és dèbil i les empreses disposen d'una discrecionalitat
important a l'hora de prendre decisions i d'adoptar estratègies favorables als
seus interessos.

Aquest plantejament pot semblar contradictori. Els manuals de teoria econòmica
ens ensenyen que quan l'oferta i la demanda coincideixen cap de les dues té més
força negociadora que l'altra, perquè el poder de negociació s'adquireix a base
de debilitar el posicionament de la part contrària. Segons les dades, l'oferta de
treball a Lleida es troba, gairebé, als mateixos nivells que la demanda, i per tant,
la força negociadora dels treballadors ha de ser forta i les empreses ho han de
tenir difícil per imposar les seves directrius. La realitat áóna a entendre que no
és així. Ans al contrari, a la nostra província les empreses disposen d'importants
marges de maniobra a la vegada que tenen dificultats per reclutar treballadors
-almenys, això diuen.

Davant d'aquest fet, ens plantegem conèixer més a fons la realitat laboral de la
nostra província per, d'aquesta manera, anar esbrinant les raons d'aquesta
situació, a priori paradoxal.

A l'hora de triar el camp d'investigació hem considerat que la indústria seria el
millor sector perquè és en aquest on trobem les empreses amb major nombre de
treballadors ocupats, i creiem interessant aprofundir sobre les polítiques laborals

4 Durant l'any 1999 la Cooperativa Agropecuaria de Guissona ha contractat treballadors anant-los a
buscar a Castella, Ros Roca ha contractat soldadors provinents de Polònia, etc.
3 La taxa d'activitat de la província de Lleida, durant el segon trimestre de 1999, ha estat del 48,07%,
mentre que pel conjunt de Catalunya ha estat del 52,35% i pel de l'Estat ha estat del 49,95%, segons
dades de la EPA.
6 La taxa d'activitat femenina de la província de Lleida, durant el segon trimestre de 1999, ha estat del
37,09%, mentre que per al conjunt de Catalunya ha estat del 41,55% i pel de l'Estat ha estat del
38,07%, segons dades de l'EPA.
7 Per contrastar aquesta informació exposem el següent quadre, en el qual es compara l'estructura de la
població entre Lleida i Catalunya per nivells de formació, segons dades de 1996 estretes del darrer
anuari estadístic de Catalunya:
Àmbit
territorial
Lleida
Catalunya

Analf. i s.
estudis
13,78%
17,71%

EGB

58,59%
51,55%

FP

10,34%
10,69%

BUP i COU

8,24%
10,00%

Títol
Mitjà
5,56%
5,20%

Títol
Superior

3,88%
4,80%

8 Prenent dades del darrer informe Renta Nacional del BBV, referent a l'any 1993, la renda del treball
per habitant a la província de Lleida era de 2,123 milions de ptes., mentre que a Catalunya era de
2,821 milions de ptes. i al conjunt de l'estat era de 2,548 milions de ptes.
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en aquelles empreses més grans perquè, tanmateix, és on els sindicats tenen
major presència, on poden operar amb major marge de maniobra i on, en certa
manera, s'estableixen les relacions laborals i les condicions de treball que poden
ser extrapolades i, per tant, preses com a punt de referència en altres empreses
de menor grandària. En l'empresa gran és on els sindicats poden materialitzar
millor les seues estratègies d'actuació.

En el cas de la província de Lleida assumim que aquest sector té menor
incidència que en altres territoris perquè en aquesta província el
desenvolupament industrial ha estat molt dèbil, tant pel que fa a les iniciatives
endògenes com a les exògenes9. Una de les conclusions a destacar, a priori, és
que malgrat la tipologia de les condicions de treball i de les relacions laborals,
que esbrinarem en el decurs del estudi, aquestes no són suficientment atractives
per a la instal·lació d'indústries foranes. Creiem, a més, que altres factors,
diferents als estrictament laborals, són els que més dificulten la implantació
d'aquestes indústries.

Continuant amb la tria del camp d'investigació, dins de la indústria lleidatana
destaca l'agroalimentària molt per sobre de la resta10. Aquest fenomen té la
següent explicació: la tradició agrícola i ramadera de la província de Lleida.
D'aquesta manera, aquest tipus d'indústria té l'avantatge de trobar-se localitzat
prop de les primeres matèries. En concret, ens centrarem en la indústria càrnia,
dins de la qual s'inclouen els escorxadors, les sales d'especejament d'animals i
l'elaboració de productes carnis. Existeixen empreses que es dediquen a les tres
activitats, mentre que altres, a una o dues.

De la recerca realitzada en aquest tipus d'empresa destaquem una sèrie de
connotacions, dins de l'àmbit laboral, que considerem que són pròpies del
context social que les envolta, sense descartar que en altres contextos també
puguin donar-se. Amb l'objectiu de remarcar aquesta tipologia laboral també
analitzarem una empresa dins del sector de l'alimentació que no està
relacionada, però, amb el sector primari. Es tracta d'una empresa dedicada a la
fabricació de productes de confiteria (caramels i xiclets). Observarem com, pel

9 Prenent com a referència la distribució de l'ocupació per sectors econòmics podem observar la dèbil
incidència del sector industrial a la província de Lleida. En el següent quadre reflectim les dades del
segon trimestre de 1999 de l'EPA;
Sector econòmic
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis

Lleida
17,16%
14,20%
14,87%
53,72%

Catalunya
3,45%

27,90%
9,20%

59,45%

Espanya
7,41%

20,16%
10,44%
61,99%

A més, existeixen diferents treballs sobre el desenvolupament econòmic de Lleida que expliquen les
causes d'aquest desenvolupament industrial pobre. Destaquem els següents: Morell Rosell, R. (1996),
Enciso Rodríguez, J.P. (1993) i Pujades Rubies, R. (1986)
10 Corn a dada aproximativa, el 34,03% de la població ocupada en el sector industrial de Lleida està en
el subsector d'aliments, begudes i tabac, i dins d'aquest últim la incidència de l'agroindústria és
majoritària.
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fet de trobar-se ubicada prop d'un municipi rural, moltes de les peculiaritats
destacades en la indústria càrnia també són presents en aquesta, per la qual cosa
la incidència del context social passa a ser un element clau de les condicions de
treball i de les relacions laborals pròpies de la província, caracteritzada per la
seua idiosincràsia rural. Completarem l'estudi amb l'anàlisi d'una empresa del
mateix grup empresarial d'aquesta última però localitzada a l'àrea metropolitana
de Barcelona per destacar, d'aquesta manera, les diferències existents. Les
conclusions tretes d'aquesta comparació seran un element més a afegir que ens
ajudarà a justificar la peculiaritat en la tipologia laboral que estem analitzant, el
que anomenem estructura de mercat de treball.

Finalment, ens trobem amb un bagatge d'informació estreta de les visites i de les
entrevistes efectuades a les empreses que ens dóna la possibilitat de poder
descriure les estratègies empresarials en l'adopció de les seues polítiques
laborals, els comportaments dels treballadors ocupats en aquestes empreses i la
dinàmica que segueixen els seus representants, els sindicats. Tot plegat dibuixa
un panorama de condicions de treball i de relacions laborals diferent, però amb
elements i dinàmiques laborals molt comunes en els darrers anys. Cadascun dels
agents socials que intervenen en les relacions industrials persegueix els seus
interessos i adopta aquelles actituds que considera més adients en aquest
objectiu. Les possibilitats d'actuació i les mesures adoptades depenen del marge
de decisió, de les possibilitats de maniobra i d'un factor cultural i tradicional
directament relacionat amb el context economicosocial més proper. D'aquesta
manera el context rural de la província de Lleida destaca com un element
important en la tipologia laboral de les relacions industrials de les empreses
lleidatanes.

Aquest és l'objectiu i la raó de ser d'aquesta tesi doctoral, que recull l'anàlisi
econòmica i social de les condicions de treball i de les relacions laborals als
escorxadors i a la indústria càrnia de la província de Lleida.

Tot estudi de camp té la limitació que difícilment se sap fins a quin punt les
conclusions estretes poden extrapolar-se a altres situacions. En el nostre cas ens
atrevim a dir que, amb les empreses estudiades, en tenim prou per considerar
que a la majoria de les indústries lleidatanes es produeixen les mateixes
situacions, acceptant, i de fet és així, que en alguna indústria situada al polígon
industrial de la ciutat de Lleida, que pertany a subsectors diferents als estudiats,
es poden trobar diferències a les observades.

La metodologia utilitzada en la realització d'aquesta tesi ha estat la combinació
de tres instruments analítics: la teoria, el recull estadístic i les entrevistes.

La teoria ens ha servit per aprofundir en tots aquells aspectes relacionats amb les
condicions de treball i les relacions laborals que envolten les relacions existents
entre treball i treballador, treball i empresa, treballador i empresa -tant a nivell
individual com col·lectiu-; també ens ha servit per conèixer millor la
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idiosincràsia rural, així com el desenvolupament i les característiques del sector
carni, que han estat objecte d'estudi perquè han constituït el context a partir del
qual hem analitzat les condicions de treball i les relacions laborals.

El recull estadístic ens ha servit com a informació base per situar les condicions
de mercat de treball existents a la província de Lleida, per demostrar que aquesta
província es diferencia de moltes altres per la seua idiosincràsia rural i per
conèixer la incidència del sector agroalimentari en el seu conjunt.

El treball de camp ha estat la principal font d'informació d'aquesta tesi, perquè
aquesta informació no s'obté d'altres fonts, almenys amb la precisió de què
disposem. Hem comentat al principi d'aquesta introducció que la informació
estadística ha de ser contrastada, que les dades per si soles poden portar a
confusió i a interpretacions errònies. Per aquest motiu hem recorregut al treball
de camp mitjançant les entrevistes i les visites a les empreses analitzades perquè,
d'aquesta manera, in situ, hem pogut apreciar quines són les condicions de
treball a la indústria lleidatana i quina és la realitat amb la qual s'enfronten els
treballadors i les empreses en una província que, segons les dades estadístiques,
es troba prop de la plena ocupació. En definitiva, quina és l'altra cara d'aquesta
moneda, és a dir, a canvi de què s'estan obtenint aquestes dades estadístiques.

El contingut de la tesi està dividit en tres parts, a més de la introducció i de les
conclusions. La primera part recull l'anàlisi teòrica en la qual plantegem
diferents qüestions que afecten les condicions de treball. En aquest sentit
distingim quatre apartats: en el primer argumentem el nostre posicionament
analític sobre el mercat de treball al comentar les limitacions de l'anàlisi
convencional i al afegir elements d'anàlisi de l'enfocament de la segmentació
laboral; en el segon apartat fem una anàlisi teòrica sobre l'evolució dels models
d'organització del treball, amb l'objectiu de demostrar que malgrat les noves
tecnologies i els nous paradigmes organitzatius existeixen empreses i sectors que
encara adopten models d'organització tradicionals; en el tercer apartat fem una
anàlisi teòrica sobre la flexibilitat laboral incloent el debat microeconòmic i
macroeconòmic sobre la qüestió, amb l'objectiu de demostrar que no s'ha
d'identificar la flexibilitat laboral amb els nous models organitzatius, sinó que
aquesta és aplicable a diferents contextos organitzatius del treball; en quart lloc
analitzem el paper dels representants dels treballadors i les seues possibilitats
d'incidir a l'interior de les empreses sobre les polítiques laborals adoptades per
aquestes. En la segona part fem una anàlisi teòrica i descriptiva del context
objecte d'estudi: el context rural i la indústria agroalimentària; l'objectiu és
conèixer la incidència territorial i sectorial sobre les condicions de treball i les
relacions laborals. La tercera part, molt més descriptiva, reflecteix el resultat del
treball de camp en el que hem visitat les empreses més importants del sector i
hem entrevistat els seus directius i representants legals dels treballadors -a
excepció de l'empresa JOYCO que es va negar a rebré'ns- per interpretar in situ
la realitat de totes aquelles qüestions plantejades en la primera part, posant
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èmfasi en aquells aspectes característics del sector com són la subcontractació
de cooperatives de treball associat i la duresa del treball. També en aquesta
tercera part s'inclou la comparació entre les estratègies sindicals i les estratègies
d'empresa de dues empreses que pertanyen al mateix grup, com són J i GB,
localitzades la primera en àrea rural i la segona en àrea metropolitana.

Pensem que d'aquesta manera plantegem un estudi sobre les condicions de
treball i les relacions laborals que comprèn tots aquells aspectes que ens porten a
disposar d'una visió global que ens ajudi a una interpretació millor de la realitat.

Finalment, volem fer el següent aclariment: per motius de discreció hem
substituït els noms de les empreses per les seves inicials, encara que en els
agraïments apareix el nom sencer de totes i cadascuna de les empreses visitades.
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PRIMERA PART:

ANÀLISI TEÓRICA
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1. L'ECONOMIA LABORAL: PLANTEJAMENTS ALTERNATIUS
I ENFOCAMENT ANALÍTIC

1.1. Introducció

Un dels àmbits socials que són competència en l'anàlisi econòmica és el
del treball. Des de sempre les relacions laborals i l'estudi del comportament
dels agents que hi intervenen han estat objecte d'estudi i de recerca: és el
que s'anomena "economia del mercat de treball" o "economia laboral".

Són diferents les perspectives d'anàlisi i totes elles han anat evolucionant
amb el temps.

En el cas que ens ocupa volem fer un breu repàs als principals arguments
de la visió convencional, que defensa la hipòtesi que el mercat de treball és
perfectament competitiu i que els agents que hi intervenen actuen sota
criteris de racionalitat econòmica, i posteriorment farem un major
aprofundiment dels principals arguments d'un plantejament alternatiu, que
es basa en un mercat laboral format per grups no competitius entre ells i en
el fet que els agents que intervenen ho fan seguint les pautes de
comportaments institucionalitzats.

Del segon plantejament destaquem que el mercat de treball ha de ser
considerat un conjunt de mercats o de situacions laborals estructurades i
diferenciades entre elles, per la qual cosa es justificable l'anàlisi
diferenciada, ja sigui per sectors d'activitat econòmica, per empreses o per
col·lectius de treballadors, entre altres.

El motiu d'aquest apartat no és un altre que la justificació de la línia
metodològica seguida en el treball de camp que es desenvoluparà en
capítols anteriors.

1.2. L'anàlisi convencional i l'anàlisi alternativa

El plantejament més divulgat en economia laboral és el de l'economia
neoclàssica, identificat com el plantejament convencional i més ortodox.
Parteix de la idea d'una economia descentralitzada, amb un elevat nivell de
divisió del treball i amb la participació d'uns agents econòmics que es
caracteritzen pel seu comportament racional10 i competitiu.

Exemples de manuals i llibres d'autors neoclàssics són: Hammermesh i Rees (1984),
Marshall, Briggs i King (1987), Ashenfelter i Layard (1991)
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El treball es considera un input bàsic per al desenvolupament de l'activitat
econòmica, perquè és necessari per a la producció d'altres béns, per la qual
cosa assumeix el rol de mercaderia demandada com a mitjà de producció.
La demanda de treball està formada per les empreses, perquè requereixen
d'aquest input per incorporar-lo al seu procés productiu, i l'oferta de treball
està formada per totes aquelles persones que tenen capacitat per al treball i
que estan disposades a vendre-la a canvi d'una remuneració que els permeti
l'adquisició de béns de consum.

Els qui defensen aquest plantejament creuen en els beneficis de la llibertat
de mercat i abandonen qualsevol referència al paper que juguen les
institucions en el desenvolupament econòmic i a la complexa relació que
existeix entre les forces socials, polítiques i econòmiques.

Tanmateix, es parteix del supòsit que les empreses competeixen entre elles
per aconseguir treball i els treballadors competeixen entre ells per
aconseguir ocupació. La principal funció del mercat de treball és el
d'assignar treball, l'eficiència del qual està garantida pel seu caràcter
competitiu.

Paral·lelament existeix una altra metodologia d'anàlisi de l'economia del
mercat de treball, amb idees i conceptes que contradiuen i qüestionen la
neoclàssica, perquè l'objectiu principal consisteix a demostrar que les
hipòtesis de les quals parteix no són reals i que els criteris de comportament
dels treballadors i de les empreses no són correctes.

Per aquest plantejament les forces socials i polítiques es combinen duent a
terme el desenvolupament econòmic, del qual resulta un procés dinàmic
que només pot ser descobert per la investigació empírica11.

Una idea base que volem destacar és que malgrat que existeix un mercat de
treball -empreses que compren la força de treball i treballadors que la
venen a canvi d'un salari- les relacions entre els agents que intervenen
delimiten un fenomen social. Les empreses porten a terme discriminacions
entre treballadors, que a priori tenen la mateixa capacitat productiva (p. ex.
es prefereix abans els homes que les dones), per la qual cosa els individus
no són tractats segons la seua capacitat de treball, sinó com a individus
particularitzats per altres trets. Els treballadors són una força de treball
articulada en grups o xarxes socials (p. ex. la família, les amistats, el barri,
la ciutat), per la qual cosa les seues decisions es troben condicionades per
la seua posició social. Per tant, quan ens referim als treballadors i a les
empreses fem referència a una relació basada en una ocupació
contextualitzada i regulada socialment d'una determinada manera.

11 Idea desenvolupada, entre altres, per F. Wilkinson (1983)
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Quant a la competitivitat, l'anomenat "mercat de treball" no és un veritable
mercat, sobretot si entenem que el mercat implica: intercanvi, relació
d'intercanvi entre oferta i demanda i que existeix un preu de la mercaderia
pel qual el mercat es buida.

D'aquesta manera, el mercat de treball no pot assimilar-se a qualsevol
mercat de mercaderies pel següents motius:

1. No existeix un veritable intercanvi: la força de treball no és una
mercaderia com qualsevol altra perquè els treballadors assalariats,
que en són els propietaris, no tenen la llibertat de vendre-la
perquè el desenvolupament de l'activitat del treball és necessari
per a l'obtenció de la renda amb la qual se satisfan les necessitats
familiars o individuals. D'aquesta manera, no és representativa
l'actitud d'adaptar l'oferta de treball al nivell de salaris, perquè
significaria que, a menor salari, menor disponibilitat per treballar.
Els excessos d'oferta de treball són rígids en la disminució
salarial.

2. La relació d'intercanvi no és lliure: la relació entre empresa i
treballador es caracteritza per la transformació de la capacitat de
treballar en força de treball, és a. dir, en treball efectiu. És
l'empresa la que amb el seu poder s'encarrega d'aquesta
transformació, perquè el contracte de treball assigna a l'empresa
la disponibilitat de la força de treball i, per tant, és l'empresa la
que té la potestat de dirigir, organitzar i decidir sobre la força de
treball, de manera que té el control efectiu sobre aquesta. El
treballador assalariat, per la necessitat de treballar, no té altra
opció que vendre la seua capacitat per al treball en aquestes
condicions.

3. Les variacions de salari no poden eliminar la situació de
desocupació: les empreses i els treballadors no depenen dels
salaris perquè les empreses, quant a demanda de força de tre.ball,
depenen del nivell de producció que es plantegen produir i els
treballadors, quant a oferta de força de treball, estan determinats
per factors com els demogràfics i els socials. Per això, els salaris i
les seues fluctuacions depenen de les condicions de mercat, però
sobretot de les forces econòmiques i socials.

D'aquesta manera, l'ajust entre oferta i demanda de força de treball es
produeix per les oportunitats d'ocupació i les teories sobre la segmentació
del mercat de treball han demostrat que aquest procés d'ajust no es
produeix de manera uniforme en tots els sectors, perquè, entre altres
motius, hi ha col·lectius de treballadors que estan protegits de les
fluctuacions cícliques de la demanda de força de treball, mentre que altres
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es veuen afectats per la inestabilitat i les incerteses, perquè sobre ells recau
el pes de les fluctuacions.

De tot això se'n deriva la idea que el plantejament tradicional de mercat de
treball ha de ser qüestionat perquè és poc aproximat a la realitat i perquè
altres plantejaments en superen les limitacions i contradiccions12.

1.3. Una visió més aproximada a la realitat

La idea principal és demostrar la incorrecció de les hipòtesis de partida
convencionals, perquè els criteris de comportament dels agents econòmics
que intervenen en el mercat, així com l'apreciació del rol que
desenvolupen, no són correctes13.

Per aconseguir aquest objectiu utilitzarem cinc elements d'anàlisi: el
concepte de treball, el mercat, l'oferta de treball, lar demanda de treball i els
salaris.

1.3.1. EL CONCEPTE DE TREBALL

La millor manera d'entendre el concepte de treball és analitzar el contingut
del contracte de treball. D'aquesta manera veurem exactament què és el
que les empreses necessiten per incorporar al seu procés productiu i què és
el que els treballadors aporten a canvi de la remuneració.

Mitjançant el contracte de treball l'empresa disposa d'un treballador durant
un temps determinat per al desenvolupament d'una tasca específica -
malgrat que l'especificitat pot ser molt ambigua i pot desembocar en una
arbitrarietat absoluta per part de l'empresa-. Ambdós aspectes, temps i
tasca, venen determinats en el contracte, però poca cosa més. A partir del
moment en què se signa un contracte de treball sorgeix la disponibilitat del
treballador per part de l'empresa. Ha de quedar clar que és la capacitat per
al treball la que passa a disponibilitat de l'empresa, el que s'anomena
"força de treball", i no la persona. Per tant, mitjançant el contracte
l'empresa ha de transformar la capacitat de treball en treball efectiu. Això
ens indica que hem de distingir, de forma clara, entre treball i força de

12 Diferents autors, i des de diferents òptiques, han plantejat les diferències metodològiques
existents en aquests plantejaments alternatius. Com a referència assenyalem els següents: D.
Anisi (1990), D. Marsden (1994), J. Sánchez Molinero (1979), L. Toharia (1980) i F. Wilkinson
(1983). Alguns dels seus arguments es troben en el contingut d'aquest capítol.
13 Creiem important definir-se cap a una visió o altra del mercat de treball per oferir possibles
solucions al problema de l'atur i al de la precarietat en les condicions de treball.
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treball. La primera és una característica pròpia i innata del treballador, de la
persona que està capacitada per desenvolupar una activitat. La segona és
l'activitat aplicada a un procés productiu: aquesta activitat s'anomena
"activitat laboral".
Aquesta diferenciació és interessant tenir-la present per entendre moltes de
les situacions que tenen lloc en diferents moments i en diferents àmbits del
mercat de treball.

1.3.2. LIMITACIONS DEL MERCAT14

És en l'empresa on principalment es desenvolupa l'activitat laboral i en
aquest lloc dominen les relacions econòmiques de producció, com són la
organització del procés productiu i l'estructura jeràrquica de control i de
presa de decisions, entre altres.
En aquest punt volem destacar que determinats aspectes de l'àmbit laboral
s'escapen de la dinàmica pròpia de mercat, és a dir, no és aquesta la que els
determina i els condiciona o la que decideix sobre el seu desenvolupament.
Aquests aspectes són els que fan referència als comportaments dels
treballadors i de les empreses analitzats des d'una vessant microeconòmica,
dins de l'empresa, i que poden estar influïts pels factors socials i culturals
més propers als treballadors i pels factors econòmics i sectorials més
propers a les empreses. En concret, comentarem tres aspectes: la
transformació del treball en treball efectiu, els processos de
desenvolupament personal del treballador i el conflicte d'interessos
acompanyat pel desequilibri de forces a favor de les empreses.

La transformació del treball
En el sistema econòmic capitalista la força de treball és considerada una
mercaderia i, per tant, és objecte de circulació mercantil15. Però el que
interessa a les empreses és que la capacitat de treball es converteixi en
treball efectiu, és a dir, transformar la mercaderia "força de treball" en un
factor més del procés de producció. Aquesta és una de les idees bàsiques
que es troba absent en la teoria neoclàssica.

14 Ens afegim a la idea d'A. Bagnasco (1989) de mercat de treball com a mecanisme que no està
directament controlat pels mateixos actors, per la qual cosa difícilment pot justificar-se la idea
de mercat en l'anàlisi de les condicions de treball i de les relacions laborals en l'empresa.
15 El sistema capitalista és una economia amb excedent atribuït als propietaris dels mitjans de
producció, els productes adopten la forma de mercaderies i la força de treball també s'assimila a
una mercaderia mitjançant el salari. (Barceló 1981: 252)
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La transformació del treball s'ha convertit en el principal objectiu de les
empreses a l'hora de dur a terme l'activitat productiva, i és responsabilitat
de l'empresa que en la relació continuada amb el treballador es desenvolupi
l'activitat laboral. Aquesta conversió està mediatitzada per la relació social
entre l'ocupat i l'ocupador, la qual cosa porta a creure que aquesta relació
pot ser conflictiva.16

Per aconseguir-ho, l'empresa disposa d'uns mecanismes de control i de
dissuasió que utilitzarà amb la finalitat d'aconseguir allò que necessita.
Tant la transformació de la força de treball com la utilització d'aquests
mecanismes es desenvolupen a l'interior de l'empresa i mitjançant la
relació laboral entre ambdues parts, fet que demostra la no-intervenció de
la dinàmica de mercat. D'aquesta manera, deduïm que les relacions
laborals, pel seu caràcter social, s'escapen del control i domini del mercat.

El procés de desenvolupament personal *

El col·lectiu de treballadors -oferta de treball- el formen individus que, a
més d'estar disposats a treballar, i per tant a vendre la seua capacitat de
treball, tenen unes característiques personals que els fan diferents entre ells,
malgrat que el seu posicionament laboral sigui el mateix. La disponibilitat
per al treball i l'actitud davant d'aquest estan condicionades per una sèrie
de factors17 com ara: el temps, l'espai o el territori, la cultura, la formació,
el caràcter personal, les pautes de comportament, la visió de la societat, els
criteris d'igualtat i de justícia i els judicis de valor, entre altres18. Això ens
dóna a entendre que difícilment podem homogeneïtzar comportaments i
actituds davant les variacions en les condicions del mercat. D'aquesta
manera, fer afirmacions de les quals se'n deriven comportaments
homogenis dels treballadors assalariats davant tot aquest ventall de
característiques i connotacions porta a importants errors, sobretot si
d'aquest plantejament se'n deriven caracteritzacions globalitzadores del
món laboral o orientacions i aplicacions de polítiques econòmiques i
socials sobre el mercat de treball19.

16 Sobre l'extracció del treball i el tipus de control que les empreses exerceixen sobre els
treballadors, s'aconsella llegir el llibre de Bowles i Edwards (1990: 143-160)
17 Hinrichs i Offe (1992: 56-64) defensen la idea que la força de treball, com a mercaderia,
arriba al mercat de diferent manera que altres tipus de mercaderies. Aspectes com la quantitat, la
qualitat, el lloc i el moment de l'oferta depenen de les expectatives. En el cas de la mercaderia
força de treball la possibilitat de venda és més complexa.
:8 "La llegada de personas al mercado laboral està precedida de procesos de desarrollo personal
en todos sus ámbitos (mantenimiento y crecimiento orgánico, socialización, formación, etc.) que
en gran parte tienen lugar, no solo fuera del mercado laboral, sino a menudo en instituciones
extramercantiles, sin cuyo funcionamiento ni existiría fuerza de trabajo ni mercado laboral."
Recio (1997: 75 i 76).
19 La teoria neoclàssica, l'única diferenciació que accepta entre els treballadors és la basada en
l'adquisició de capital humà. Si l'empresa accepta retribuir a nivells salarials més elevats, és
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El conflicte d'interessos i el desequilibri de forces a favor de les empreses

Finalment, cal tenir en compte que la dinàmica del sistema econòmic
capitalista, caracteritzada per la desigual distribució dels recursos i de la
riquesa, porta a una situació de desequilibri entre les empreses (que són la
part capitalista del sistema) i els treballadors assalariats, perquè els primers
posseeixen els mitjans de producció amb tot el que aquesta possessió
significa (dins de l'empresa posseeixen el poder de decisió, d'organització,
de control i de distribució del producte final). Les empreses són les que
marquen les regles del joc a complir i els treballadors s'hi han de sotmetre,
ja que les primeres són les que adquireixen la força de treball i, per tant,
paguen. Aquesta situació dual de poder i de submissió comporta que els
interessos d'uns i altres siguin diferents i a la vegada contraposats20, i que
uns intentaran reduir les aspiracions dels altres en la seua confrontació per
la determinació del marc en el qual es desenvoluparan les relacions
laborals.

Malgrat tot, aquesta situació es produeix perquè entre els treballadors i les
empreses existeix una relació de complementarietat perquè tenen interessos
mutus. El problema sorgeix pel fet que les empreses es troben millor
posicionades per explotar aquesta dependència21.

D'aquesta manera, la intervenció d'institucions extramercantils, com les
organitzacions empresarials, els sindicats i l'Estat, s'ha de considerar
normal dins del marc en el qual intentem enquadrar l'anàlisi de les
relacions laborals: s'han de reconèixer com a interlocutors vàlids dels
protagonistes de l'acció en el mercat de treball, perquè en cas contrari es
demostra que el funcionament del mercat per ell mateix i sense cap mena
d'intervencions porta a l'aparició i consolidació de desequilibris de forces a
favor de les empreses, sense cap possibilitat que el desequilibri pugui
canviar de signe2 .

perquè els treballadors posseeixen millor qualificació laboral. Aquesta qualificació no és deguda
a les capacitats innates desenvolupades en el lloc de treball per la qual cosa juga un paper molt
important la inversió en educació i formació adquirides per la persona abans d'incorporar-se al
treball. En aquest cas, creiem que es tracta de l'interès que la persona manifesta en assolir més o
menys capital humà i aquesta és una decisió individualitzada.

Els empresaris intentaran que els llocs de treball de què disposen siguin rendibles el màxim
possible i que suposin uns costos baixos, mentre que els treballadors assalariats demanaran que
els llocs de treball que ocupen no els suposin un cansament excessiu i, a la vegada, que el poder
adquisitiu del seu salari sigui el més elevat possible. Només amb aquest plantejament tan
simplista es reflecteix clarament l'existència de conflicte d'interessos.

El treball i els mitjans de producció aportats per les empreses són mútuament dependents
perquè un no funciona sense Fahre, però el grau de dependència entre aquests és diferent: el
treballador només obté els mitjans de producció i de subsistència mitjançant la venda de la seua
força de treball (F. Wilkinson, 1983)

D'aquesta manera, pensem que si els sindicats han anat perdent poder de negociació i
d'influència sobre el conjunt de treballadors assalariats, no és just responsabilitzar-los de les
deficiències del mercat.
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1.3.3. LES DECISIONS DELS TREBALLADORS ASSALARIATS

La idea que el comportament dels treballadors assalariats es basa
únicament en criteris racionalistes perquè només es preocupen per
l'obtenció d'ingressos, és a dir, que es treballa únicament perquè
mitjançant el treball s'obté un poder adquisitiu amb el qual se satisfà les
necessitats, és insuficient. Pensem que el valor del treball, o l'ètica del
treball, no està condicionat únicament a l'obtenció de rendes, per la qual
cosa la disponibilitat de treballar més o menys quantitat d'hores no
dependrà del nivell salarial. Els processos de decisió de treballar i de
determinació salarial no seran directament dependents.

Existeixen una sèrie de factors que incideixen en el comportament dels
treballadors i que condicionen la disponibilitat de més o menys hores de
treball, factors que des del plantejament convencional no es tenen en
compte i, per tant, el debiliten i el limiten^ des d'una perspectiva
metodològica d'anàlisi econòmica.

En aquest apartat comentarem les decisions dels treballadors assalariats,
com a oferta de treball, partint dels factors següents: la jornada de treball,
les decisions sobre la participació, l'objectiu de l'activitat laboral,
situacions de mercat, el poder adquisitiu dels salaris, la composició de
l'oferta de treball i l'acció col·lectiva.

La jornada de treball

La jornada de treball en la majoria de països es troba institucionalment
determinada, ja sigui perquè l'empresa té la capacitat legal d'imposar-la o
perquè és negociada en conveni col·lectiu o perquè la fixa l'Estat, i aquesta
jornada és molt similar, si no idèntica, per les diferents empreses i els
diferents sectors d'activitat econòmica d'un mateix país. Aquest fet ens
demostra que no existeix llibertat -o és molt limitada- a l'hora de triar i
decidir la quantitat d'hores que els treballadors estan disposats a treballar,
sigui quin sigui el nivell salarial. Tot aquell individu que accedeix a un
treball i busca una ocupació sap en tot moment les hores que ha de dedicar
a l'activitat laboral23. El marge de decisió es concreta a l'hora de triar entre
jornada completa o jornada a temps parcial24 i amb l'opció de realitzar

23 La normativa actual preveu la quantitat d'hores a realitzar setmanalment i anualment, i dóna
marge de decisió a les empreses per distribuir les hores setmanals durant els dies segons els
interessos de l'empresa, complint una sèrie de requisits, com són el màxim d'hores diàries i un
mínim d'hores entre l'hora de sortida d'una jornada laboral i la d'entrada de la següent jornada,
i per distribuir els dies a l'any respectant el nombre total de dies de vacances (llei 11/1994 del
19 de maig).
24 Malgrat que la decisió entre treballar a temps complet o a temps parcial és a l'abast de
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hores extres o no25, decisions que només afecten determinats col·lectius de
treballadors i determinades ocupacions, tant pel que fa a l'empresa com pel
que fa al sector26.

La participació en l'activitat laboral

Les decisions de treballar més o menys quantitat d'hores no depenen
exclusivament del nivell salarial.

No estem d'acord amb la idea que el treball és una activitat ingrata i que,
com a tal, únicament es treballa per diners. Segons Appelbaum27 el treball
suposa als individus tres tipus essencials de satisfaccions:

1. L'ocupació és per a la majoria de les famílies l'únic mitjà per a
l'obtenció d'ingressos per cobrir les seues necessitats, per la qual
cosa l'obtenció de rendes no és únicament un remei sinó una
necessitat imprescindible per a la subsistència.

2. El treball és per a l'individu una activitat útil que té un important
impacte sobre els seus sentiments d'autoestima.

3. El treball serveix per fer que els individus puguin desenvolupar
les seues habilitats i cultivar-ne altres de noves.

Des d'aquest punt de vista el treball és important per l'ingrés que rep
l'individu, per la contribució a la dignitat personal i pel seu impacte en el
procés d'adquisició d'habilitats.

tothom, és clar que la majoria dels individus decideixen fer-ho a temps complet per la necessitat
d'obtenir un nivell d'ingressos suficient per a la subsistència. Realment, i segons demostren
diferents estudis i anàlisis sobre l'estructura de l'ocupació, aquesta opció de triar només afecta
determinats col·lectius, ja que, per exemple, les dones i els joves són la població ocupada més
afectada pels contractes a temps parcial, i aquests col·lectius tenen una incidència relativa sobre
el total de l'ocupació. D'aquesta manera deduïm que la llibertat de decisió sobre la jornada de
treball, a la pràctica, és molt limitada i poc representativa en l'anàlisi del comportament dels
treballadors.

Seguint en la mateixa línia que en la nota anterior, el marge de decisió sobre l'acceptació
d'allargar la jornada laboral realitzant hores extraordinàries, encara que en molts casos sigui de
forma puntual, no és tant important com podria semblar, ja que un treballador assalariat pot
trobar-se en situacions en les quals, per exemple, la realització d'hores extres és un costum
arrelat i acceptat pel col·lectiu de treballadors de l'empresa en la qual treballa, fet que limita la
seua llibertat de decisió, o altres situacions en les quals les hores extres són una imposició de
l'empresa o un requisit a complir a què s'ha de sotmetre l'individu si vol accedir al lloc de
treball. En aquests casos les empreses disposen de mètodes persuasius i/o coactius. D'una
manera o altra la conclusió és que, també en aquest cas, la llibertat de decisió sobre la jornada
de treball és molt limitada.

Hi ha estudis que demostren com en les tasques administratives i en el sector serveis es
concentren la majoria dels contractes a temps parcial.

Appelbaum (1984: 130 i 131)
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També creiem que l'actitud davant la participació en l'activitat laboral
dependrà del grup social del qual es formi part. Com veurem en el següent
punt, la realitat del col·lectiu de joves, molts dels quals poden compaginar
l'activitat laboral amb altres activitats -com la dels estudis- o la majoria
dels quals encara formen part del nucli familiar patern, és molt diferent a la
de les dones majors de 30 anys, moltes de les quals són casades i amb
compromisos familiars o han de compaginar l'activitat laboral amb el
treball domèstic, i també és molt diferent a la del col·lectiu de majors de 45
anys, molts dels quals comencen a trobar dificultat a recol·locar-se si es
troben en situació d'aturats, quan de la majoria d'ells en depèn un nucli
familiar o quan experimenten la situació d'atur de llarga durada, etc.

En definitiva, la força de treball arriba al mercat de treball després del
resultat d'un procés social de producció i reproducció que en determina la
quantitat, qualitat i possibilitat que sigui utilitzada productivament. El
nombre de persones amb disponibilitat per a treball i les hores a treballar
dependrà de l'existència de formes alternatives de subsistència i
d'organització social.

Els objectius de l'activitat laboral

Creiem interessant conèixer l'estructura i composició de l'oferta de treball
per veure que no tots els grups socials tenen la mateixa apreciació del
treball ni adopten la mateixa actitud davant la possibilitat de treballar.

D'una banda, observem que la majoria dels ocupats són gent adulta.
D'aquest fet es dedueix que el treball és una necessitat vital, que almenys
un element integrant del nucli familiar ha de treballar per garantir la
subsistència del grup i aquesta necessitat es troba al marge del nivell
salarial. Igualment, entre el col·lectiu de gent adulta, el fet de no treballar
pot suposar un desprestigi social. En aquest sentit destaquem un doble
motiu pel qual no es treballa, bé pel fet de no trobar feina o bé pel fet que
es rep una subvenció (subsidi d'atur o pensió) que supleix l'obtenció de
rendes salarials. En tots dos casos es considera que el receptor no participa
en cap activitat útil de la qual es pugui beneficiar la col·lectivitat i és
considerat una mena de paràsit, perquè no vol o no li interessa treballar.
Creiem que la circumstància de no treballar difícilment pot ser acceptada
pels individus afectats que volen treballar.

D'altra banda, tenim el segment de població jove, que representa un
percentatge molt baix de la població ocupada, mentre que té una incidència
important entre la població aturada. Normalment, les necessitats d'aquest
col·lectiu són diferents de les que té la gent més gran. D'una banda, són
individus que generalment encara depenen d'un nucli familiar que els
aprovisiona de recursos econòmics i materials necessaris per a la seua
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subsistència, per la qual cosa les necessitats de treballar, malgrat siguin
reals, no són tan vitals com en altres casos. A més, una bona part d'aquest
col·lectiu estarà interessat a continuar la seua formació i estarà en
disposició d'abandonar-la o complementar-la amb un treball si aquest els
compensa, ja sigui econòmicament, ja sigui per les expectatives laborals de
futur.

El segment de població femenina té una incidència menor en l'ocupació
OQ

que la població masculina . Aquest fet té una doble explicació: d'una
banda, la dona, com a col·lectiu social, encara no s'ha integrat plenament al
mercat de treball donat que encara existeixen casos en què moltes dones
opten per dedicar-se amb exclusivitat a les tasques domèstiques i familiars,
activitats que pel fet de no tenir un tracte mercantil no són considerades
laborals. Tanmateix, les possibilitats d'ocupació de la dona són molt
inferiors a les de l'home, ja sigui pel tipus d'ocupació, ja sigui per la
incidència del seu rol reproductor2 , ja sigui per la idea que la seua
aportació d'ingressos al nucli familiar és complementaria de la de l'home.

L'últim segment de població a destacar és el dels majors de 54 anys, que en
els darrers anys ha perdut pes sobre el conjunt d'ocupació. El fet que un
individu s'atansi a l'edat de jubilació el fa entrar en una fase laboral
delicada, perquè són els primers que pateixen les conseqüències de les
crisis d'ocupació via jubilacions anticipades. En aquests casos, les
responsabilitats familiars es van diluint per motius evidents d'edat -els
membres més joves del nueu familiar es van independitzant
econòmicament- per la qual cosa les necessitats de treball d'aquest
col·lectiu, a banda de l'obtenció d'ingressos, passen a ser més el fet
d'ocupar el temps de desenvolupar una activitat útil i que dignifiqui a la
persona.

Podríem comentar més trets distintius si, a banda de l'edat i el sexe,
diferenciem el col·lectiu de treballadors seguint altres criteris com la
formació, els llocs de treball que ocupen, la branca d'activitat, la raça, la
nacionalitat, etc., però els comentaris que hem realitzat són suficients" per
demostrar el que volíem: que les necessitats d'ocupació no són les mateixes
per als diferents col·lectius que constitueixen la força de treball. Factors
com l'edat, el sexe, la situació familiar, l'entom social, l'escala de valors,

Malgrat que en diversos estudis i fonts estadístiques demostren que la incidència de
l'ocupació femenina, sobre el total d'ocupació, augmenta en els darrers anys.

En aquest sentit volem destacar que els problemes que pateixen les dones en el món laboral
per raons del seu rol reproductor vénen provocats per la cultura social, entre la qual s'inclou la
percepció que els empresaris tenen de la dona com a força de treball. Les empreses, a l'hora de
seleccionar la seva força de treball, tenen en compte aquest rol femení i en funció de les
característiques personals de la dona candidata a ocupar un lloc de treball li oferiran treball o no
i, en cas afirmatiu, amb unes condicions o altres.
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entre altres, tenen molta importància a l'hora d'analitzar el comportament
dels treballadors i la seua actitud davant el treball.

De tot això es dedueix que l'objectiu principal a l'hora de participar en
l'activitat laboral és que la població busca un nivell de vida acceptable,
segons les seves exigències. El plantejament convencional considera que
l'objectiu és maximitzar el benestar de les persones, idea que ens portaria a
considerar que totes les persones, per igual, tenen la mateixa disponibilitat i
necessitat de treballar i que el límit l'estableix el nivell salarial.

Les situacions de mercat

La idea que l'oferta de treball té relació directa i proporcional amb els
nivells salarials no és correcta en diferents situacions; per exemple, quant
els nivells salarials són excessivament baixos. Pot donar-se el cas de que el
nivell salarial sigui insuficient per satisfer les necessitats d'un treballador,
sigui a nivell individual o a nivell familiar. En aquests casos l'individu
optarà per treballar més hores, fent hores extres o buscant una
pluriocupació, o bé algun altre membre de la unitat familiar s'incorporarà
al mercat de treball. En aquest cas augmentarà la quantitat d'hores
disponibles per treballar i augmentarà l'oferta de treball30.

Una altra situació és la d'aquells individus que desapareixen del mercat de
treball per les dificultats que tenen a trobar ocupació o perquè les
expectatives de trobar-les no són bones. És el cas del "treballador
desanimat". Podríem trobar segments diferents de població i causes
diferents que portarien individus a formar part d'aquest grup de desanimáis.
L'increment d'aquest col·lectiu pot coincidir amb una situació en què els
salaris tendeixen a la baixa, però aquesta no seria una relació causa-efecte,
per la qual cosa el plantejament convencional no quedaria justificat.

Finalment, existeixen altres situacions que afecten el mercat i que no
queden reflectides en el plantejament convencional. La majoria -només les
anomenarem- vénen a demostrar que les característiques dels diferents
segments de població activa i les possibilitats d'ocupació defineixen
segments de mercat de treball, per la qual cosa una visió de conjunt i
globalitzadora del mercat de treball porta a anàlisis i conclusions limitades i
allunyades de la realitat. Per exemple, destacar les diferents taxes de
participació activa, d'ocupació, de desocupació i d'inactivitat per edats,
sexe, formació, etc. El nivell de participació depèn, entre altres, d'elements
quantitatius com els factors demogràfics, de comportaments de

30 En el cas que sigui un altre element del nucli familiar qui accedeixi al mercat de treball per
complementar els ingressos, ens trobem en una situació en què apareix la figura del treballador
addicional, què és tot aquell individu que forma part de l'oferta de treball únicament quan la
situació del mercat ho requereix (Reciol997: 85).
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reproducció, d'alliberament de la força de treball, de les necessitats de
subsistència, de comportament inelastic de l'oferta de treball, d'elements
temporals com la disponibilitat de mitjans de producció, de la quantitat de
llocs de treball, de les alternatives de subsistència i d'elements competitius
com la productivitat de la força de treball i les característiques físiques
d'aquesta. El fet que un individu es trobi en situació d'ocupat, desocupat o
inactiu moltes vegades no depèn de les decisions del mateix individu sinó
que existeixen una sèrie de factors, externs a la dinàmica de mercat i a la
voluntat de l'individu, que el situen en un estrat o en un altre, com poden
ser el sexe, l'edat, la formació, la raça, etc.

Les decisions sobre el nivell salarial

Creiem que no podem generalitzar la idea que davant un increment en el
nivell de salaris l'efecte substitució d'hores de treball és superior a Y efecte
renda31. Existiran comportaments que indicaran el contrari, és a dir, que
davant l'increment salarial es reduiran les hores a treballar. Un exemple
clar el tenim amb les hores extres. Molts individus ofereixen treballar hores
extres per incrementar el poder adquisitiu insuficient que obtenen amb la
jornada laboral normal. Aquests, davant un augment del poder adquisitiu
per hora normal treballada, poden optar per renunciar a la realització
d'hores extres si el nou poder adquisitiu és suficient per a les seues
aspiracions -sempre i quan s'accepta la idea que el comportament dels
treballadors assalariats no és basa únicament en criteris de racionalitat
econòmica, sinó que existeixen altres estímuls que igualment el porten a
adoptar uns determinats comportaments en l'àmbit laboral32. Diferents
autors destaquen l'existència de mercats interns de treball -sobre els quals
més endavant insistirem- mitjançant els quals un treballador renunciarà a
marxar de l'empresa per la possibilitat de millorar, via promoció interna,
en les seues aspiracions laborals, malgrat que a curt termini una altra
empresa li pugui oferir millors condicions salarials.

1 Davant un increment en el nivell de salaris, entenem per efecte substitució la predisposició a augmentar
les hores treballades per l'augment del poder adquisitiu de les rendes obtingudes per hora treballada, i per
efecte renda la predisposició a no augmentar-les perquè, com que cada hora treballada suposa més poder
adquisitiu, no s'optarà per treballar més hores perquè les possibilitats de consum i de despesa es realitzen
en les hores d'oci. Una altra perspectiva del plantejament és que l'augment del nivell salarial
encareix les hores d'oci pel fet que quan més elevat és el salari hora més diners es deixen de
guanyar per l'hora que no es treballa. Com que des de la visió neoclàssica l'individu pot triar les
hores a treballar, la seua racionalitat el portarà a treballar més hores en funció de l'increment
salarial.
32 Des de la perspectiva d'una disminució salarial, segons el plantejament neoclàssic, l'oferta de
treball reduirà la disponibilitat d'hores de treball. En aquest cas Anisi (1990) exposa un exemple
molt clarificador que consisteix a deduir que això equival a entendre que un individu que busca
feina i està disposat a treballar per un sou determinat -perquè aquest li dona un poder adquisitiu
suficient-, davant d'un increment generalitzat de preus observa que el poder adquisitiu del seu
salari ha disminuït i per tant deixarà de buscar feina o voldrà treballar menys hores.
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A més, entre els diferents col·lectius de treballadors existeixen diferències
salarials, per la qual cosa l'actitud davant el treball pot canviar segons la
pertinença a un col·lectiu o altre. Per exemple, la remuneració mitjana de la
dona continua sent inferior a la de l'home, a la vegada que els anys de
formació de les dones estan superant els dels homes. D'aquesta manera,
tenim un argument per desvincular d'una manera generalitzada el nivell
salarial del nivell de formació.

L'acció col·lectiva

La idea que els treballadors assalariats actuen individualment i seguint un
criteri estrictament racional impedeix el reconeixement a l'actuació
col·lectiva dels treballadors, i per aquest motiu es considera com una
externalitat a la dinàmica de mercat.

Des de sempre els sindicats han actuat per defensar la situació de
desavantatge que tenen els treballadors assalariats respecte als empresaris,
tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit socioeconòmic. Des del moment en
què reconeixem aquest fet, hem d'admetre que els treballadors assalariats
no poden romandre impassibles ni sotmesos incondicionalment, per la qual
cosa la unitat d'acció serà un dels objectius del col·lectiu de treballadors.

Si els treballadors assalariats formen part de la dinàmica de mercat, en tant
que oferta de força de treball, tota acció que estigui relacionada amb la
defensa dels seus interessos ha de ser acceptada com a pròpia del mercat.
Amb aquest argument, defensem l'acció dels sindicats dins de l'àmbit
laboral i rebutgen la idea de considerar-la aliena a la dinàmica de mercat.
Per tant, les empreses, a l'hora de planificar les seues estratègies han de
comptar amb l'acció col·lectiva dels treballadors, tenint en compte que és
una acció reconeguda i legitimada per la societat des del moment en què
els sindicats són els interlocutors vàlids per a la concertació social i per a la
negociació col·lectiva de les condicions de treball. Fer abstracció d'aquesta
realitat és un error que limita qualsevol anàlisi laboral.

1.3.4. LES DECISIONS DE LES EMPRESES

Si es parteix de la idea que les empreses tenen com a finalitat l'obtenció de
benefici, amb l'objectiu de mantenir-se en el mercat, el comportament
també serà únicament racional al voltant d'aquest objectiu. D'això es
deriva la teoria de la productivitat marginal decreixent del treball a curt
termini. Aquesta teoria ens porta a la conclusió que les empreses estaran
disposades a contractar quantitat de treball en funció del nivell salarial i de
la productivitat marginal del treball, de manera que quan més elevat sigui el
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salari més disponibilitat per contractar força de treball i viceversa. A llarg
termini contraposa els dos principals factors productius, capital i treball,
considerant-los alternatius i no complementaris perquè a llarg termini no
existeixen factors productius fixos i, per tant, se substituirà treball assalariat
per capital.

Una visió diferent parteix dels següents supòsits: la demanda de treball
derivada, la complementarietat entre capital i treball i la distribució de les
rendes com a problema de fons. Passem a comentar-los seguidament.

La demanda de treball derivada

Una idea generalitzada és que les empreses optimitzen els seus beneficis
amb la diferència entre els ingressos i els costos. Entre aquests últims
destaquen els salarials perquè el seu pes sobre el total és molt significatiu33.
Malgrat tot, aquests formen part d'un conjunt d'elements que, entre tots,
sumen la totalitat dels costos empresarials, és a dir, que els costos salarials
només són una part dels costos totals que han de suportar les empreses. A
més, l'import nominal dels salaris és una part del total dels costos salarials.
Amb aquestes dues apreciacions volem donar a entendre que, malgrat que
el nivell dels salaris és una variable important a tenir en compte en les
decisions empresarials, no és l'única i que la seua rellevància és parcial. Els
autors neoclàssics plantegen una dependència única i directa del nivell
d'ocupació respecte al nivell salarial, mentre que existeixen altres variables
que també tenen el seu pes, i possiblement més important, sobre les
decisions empresarials.

En aquest sentit, defensem la idea que les empreses estaran disposades a
contractar força de treball segons les seues necessitats de producció,
atenint-se als criteris de productivitat del treball i de capacitat productiva
utilitzada34. D'aquesta manera la demanda de treball no depèn del nivell
dels salaris sinó de les necessitats de producció: a major nivell de
producció major necessitat de força de treball i viceversa3 .

33 Per a un aprofundiment del tema, ens remetem al llibre de Recio (1997: 121-124).
Actualment, i atenent als nous criteris d'organització de la producció, les possibles

fluctuacions de la demanda de productes, i per tant del nivell de producció, s'afronten amb
diferents nivells d'utilització de la capacitat productiva instal·lada. A curt termini, les empreses
no treballen al 100% de la seua capacitat per respondre a les imprevisions del mercat. Aquest
argument es contraposa al dels neoclàssics, que consideren que les empreses utilitzen plenament
la seua capacitat productiva i que a curt termini afronten les fluctuacions de la demanda de
productes amb la variació en la contractació de treball -atenent al criteri de la productivitat
marginal decreixent-.

La teoria neokeynesiana desenvolupa la relació existent entre els nivells d'ocupació i la
situació de les empreses en els mercats de productes.
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Les empreses basen l'obtenció de beneficis en la venda dels seus productes:
a major venda majors beneficis. Des d'aquesta perspectiva la demanda de
treball és una demanda derivada perquè depèn d'elements aliens a la
dinàmica del mercat de treball; en definitiva: és en el mercat de productes
on trobem l'origen i les causes de les decisions sobre la política d'ocupació
empresarial. La disminució dels salaris porta a l'obtenció de beneficis
extraordinaris via augment en la diferència entre ingressos i despeses, la
qual cosa no té perquè derivar en un augment en l'ocupació.

La complementarietat entre capital i treball

Si partim de la idea que el capital i el treball són factors productius
alternatius, les empreses, buscant major productivitat, substituiran treball
per capital.

En aquest supòsit les empreses poden triar la tècnica que estimin més
adient. Les tècniques es caracteritzen pel grau d'utilització de capital i
força de treball, essent o bé intensives en mà d'obra quan predomina el
treball assalariat sobre el capital o bé intensives en capital quan aquest
últim predomina sobre el primer. El primer cas és característic de les
situacions en què els salaris són baixos i el segon cas, quan són elevats.

Aquest model falla per diversos aspectes. Un d'ells és quan la informació
sobre els diferents tipus de tècniques a utilitzar no és perfecta; per tant,
l'empresa, a l'hora d'aplicar una tècnica o altra, es mou en el terreny de la
intuïció i de la incertesa. D'altra banda, no és tan fàcil canviar la orientació
de la tècnica a utilitzar perquè pot suposar un cost massa elevat. A més,
segons aquestes idees, la mecanització pot interpretar-se com un procés
provocat pel fet que els salaris són molt elevats i, per tant, les empreses
opten per substituir treballadors assalariats per capital, fet que no és cert, ja
que no existeix relació directa entre la innovació tecnològica i els nivells
salarials. De la mateixa manera, davant una disminució dels salaris se
substituiria tècniques i equipament per mà d'obra, procés irreal que planteja
molts dubtes.

El procés d'innovació tecnològica suggereix que, a la vegada que
s'utilitzen noves tècniques menys intensives en treball, es produeix una
dualització en les exigències sobre la mà d'obra, perquè l'especialització
requereix més formació i més qualificació per desenvolupar tasques més
professionalitzades i tècniques, i d'altra banda, també es requereix menor
especialització per al desenvolupament de tasques menys
professionalitzades i més rutinàries. Les primeres formen part de categories
laborals on els nivells salarials són més elevats i les segones formen part de
categories laborals amb menor nivell salarial. Això demostra que
l'aplicació de noves tècniques, més innovadores i productives, no té una
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relació directa amb els nivells salarials, ja que dualitzen la
professionalització laboral i, a la vegada, l'obtenció de rendes salarials36.

La distribució de rendes

Seguint l'argument convencional, partint d'un nivell salarial determinat, les
empreses estaran disposades a contractar més o menys treballadors en
funció de la productivitat marginal del treball, i aquesta última dependrà de
la tècnica utilitzada i de les possibilitats de modificar-la. Per tant, una
variació salarial portarà a una variació, en sentit contrari, de la contractació
de força de treball.

En aquest sentit, considerem que la raó de fons en el canvi de
comportament de les empreses davant una variació en el nivell salarial és el
manteniment o millora del nivell de beneficis empresarials37. A priori, la
relació salaris-beneficis és inversament proporcional: com més elevats són
els salaris, menors són els beneficis. Seguint aquest criteri és raonable que
a major nivell salarial les empreses tendeixin a contractar menor quantitat
de treball.

En diferents ocasions hem remarcat que la disminució dels salaris
repercuteix positivament en els beneficis empresarials. Si, a més, creiem
que la disminució de salaris no repercuteix en un augment de la
contractació, podem arribar a la conclusió que l'objectiu de la disminució
dels salaris és augmentar la disponibilitat de recursos i els beneficis
empresarials, d'on es deriva una redistribució de rendes, augmentant la
participació de les empresarials i disminuint la de les salarials. Aquesta és
la raó principal de la intervenció dels agents socials en la negociació de les
condicions de treball. Cada interlocutor -sindicats per part dels treballadors
assalariats i patronal per part dels empresaris- intentarà defensar el seu
posicionament davant la distribució de rendes i així és corn apareix el
conflicte d'interessos. És per això que l'escola neoclàssica responsabilitza
els sindicats de la rigidesa dels salaris a la baixa i, indirectament, "de
l'existència de desequilibris en el mercat de treball.

Actualment existeix un interessant debat sobre l'efecte de la tecnologia sobre els nivells de
qualificació exigida en l'ocupació. En aquest sentit destaquem la següent bibliografia: Thurrow
(1996)vGlyn (1996) i Britton (1997).

El sistema capitalista es caracteritza per la propietat privada dels mitjans de producció i
aquesta propietat inclou la del resultat final del procés productiu. És l'empresari qui decideix la
seua distribució, la qual consistirà en la reposició dels mitjans de producció i la retribució del
factor treball, i la resta serà el benefici empresarial. D'aquesta manera l'augment dels salaris es
contraposa a l'augment de beneficis.
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1.3.5. LA INCIDENCIA DELS SALARIS

El plantejament neoclàssic no relaciona el nivell salarial amb la
productivitat del treball, fet que suposa un error en la seua anàlisi perquè,
com destaquen diferents estudis empírics, la relació entre aquestes dues
variables és significativa.

L'increment salarial influeix positivament sobre la productivitat perquè
millora la qualitat de vida dels treballadors, els incentiva, els predisposa a
acceptar els canvis en les directrius o en l'organització empresarial i, a
nivell macroeconòmic, provoca un augment en la demanda de productes.

Amb un augment dels salaris els treballadors assalariats veuen millorades
les seues expectatives de consum i de benestar econòmic, per la qual cosa
poden sentir-se més estimulats i d'aquesta manera més capacitats en el
desenvolupament de la seua activitat laboral. A més, els treballadors
assalariats apliquen el seu criteri de justícia segons el tracte que reben a
l'empresa38. Una millora salarial pot ser interpretada com un tracte més
just, com un reconeixement de la utilitat de la participació laboral, i això
estimula el treball, fa que el treballador es mostri més predisposat a
compensar aquest tracte amb l'acceptació de canvis dins de l'empresa -en
l'organització de la producció, en les condicions de treball, etc.-, i amb un
comportament més submís i disciplinat39.

Un últim aspecte a considerar és el referent a què passaria si totes les
empreses decideixen reduir els salaris, atenint-nos al plantejament
neoclàssic. Per deducció lògica, això no es traduiria en més ocupació, sinó
que es derivaria en una disminució del poder adquisitiu del conjunt de
treballadors assalariats, fet que repercutiria en la demanda de productes i,
en conseqüència, es reduiria el nivell de producció de les empreses. La
disminució salarial pot provocar una espiral salaris-demanda de productes-
nivell de producció-ocupació que provocaria el tancament de moltes
empreses i el desànim dels treballadors assalariats. D'aquesta manera,
destaquem el possible perill d'una disminució generalitzada -fins i tot
d'una congelació i d'una moderació- en el nivell salarial.

Finalment destaquem l'elevada discrecionalitat que tenen les empreses a
l'hora de fixar els salaris que han de pagar. Els convenis col·lectius, que
són el punt de referència de les condicions laborals, faciliten una àmplia

38 Aspectes com el criteri de justícia que el treballador aplica a la seua situació i el desig dels
treballadors per veure reconeguda la seua participació són analitzats per Solow (1992: 21-40)
39Aquest fenomen dependrà molt de la grandària de l'empresa, ja que no és el mateix un tracte
personalitzat entre l'empresari i el treballador que un tracte impersonal pel volum d'ocupació i
per l'organigrama i l'estructura piramidal de les grans empreses. En el primer cas, els
increments salarials aconsegueixen més fàcilment l'objectiu de millorar el comportament del
treballador.
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dispersió salarial de la qual les empreses es beneficien perquè, segons la
seua situació de mercat, s'ajustaran a un extrem o un altre de la dispersió.

1.4. L'enfocament de la segmentació del mercat de treball

Fins ara hem volgut argumentar la idea que tot plantejament que parteixi de
la concepció d'un mercat de treball homogeni no és realista. Tanmateix, la
dinàmica de mercat tampoc és certa, donat que com a mercat de treball
podem entendre la relació existent entre l'oferta i demanda de força de
treball, però aquesta relació no es regeix pels criteris de mercat perquè,
com hem comentat, ens trobem, entre altres, amb les següents situacions:

1. Les empreses disposen de la força de treball que, mitjançant el
control sobre aquesta, l'organització del procés de treball i la
direcció del procés productiu converteixen en treball.

2. La disponibilitat i l'actitud dels treballadors assalariats davant el
treball depenen, principalment, de factors complementaris al
salarial.

3. El control dels treballadors sobre les seues condicions de treball
és reduït, per la qual cosa l'acció col·lectiva d'aquests és
justificada. L'activitat dels representants dels treballadors ha de
considerar-se una institució de mercat de treball.

4. Les decisions empresarials sobre ocupació estan directament
relacionades amb el mercat de productes en el qual operen.

5. Les característiques dels llocs de treball estan relacionades amb
les condicions econòmiques i tecnològiques de les empreses.

6. Els processos d'assignació dels llocs de treball no estan
relacionats exclusivament amb la determinació dels salaris.

7. Els interessos i les motivacions dels treballadors assalariats i de
les empreses estan contraposats, de manera que sorgirà un
conflicte constant entre les parts davant del qual les empreses
disposen de millor posicionament per sortir-ne afavorides en la
relació laboral.

En aquest sentit, com que les realitats són diferents, poden considerar que
el mercat de treball es divideix en estructures de mercat diferenciades,
cadascuna amb característiques diferents, amb condicions de treball
diverses i amb normes de funcionament formals i informals que regeixen
cada situació i estructura.
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L'anàlisi sobre la segmentado del mercat de treball és una de les
aportacions més importants del corrent de pensament econòmic no
convencional, perquè posa en qüestió la noció tradicional del mercat de
treball competitiu i desvincula l'evolució dels salaris de les característiques
dels llocs de treball. De totes maneres, existeixen enfocaments
convencionals que reconeixen l'existència de segmentació laboral com a
element explicatiu de la persistència dels elevats nivells de desocupació i
altres imperfeccions del mercat (Sánchez Molinero, 1980; Lorente, 1991;
Bentolila i Dolado, 1994; Sanromá, 1996 i Martín, 1997, en el cas
espanyol).

A l'hora d'analitzar les característiques de les relacions laborals que es
porten a terme en les empreses cal recollir la base social en què aquestes es
recolzen, com ara les transformacions socials, l'estructuració de les
empreses i de l'ocupació, les relacions existents entre els diferents grups de
treballadors assalariats i les relacions entre aquests últims i les empreses40.

En aquest sentit, l'anàlisi de la segmentació laboral recull les diferents
situacions de mercat de treball en les quals es troben els treballadors
assalariats. Considerem evident que si el context en què es mouen els
treballadors assalariats i les empreses és diferent, així com les seues
possibilitats d'actuació, les estratègies d'actuació també seran diferents i
caracteritzades per la diversitat de criteris.

Tanmateix, distingim com, partint d'una mateixa normativa legal, poden
produir-se les següents situacions:

1. Diferents treballadors d'una mateixa empresa tenen realitats
diferents, és a dir, les condicions de treball no són les mateixes.

2. Diferents treballadors que desenvolupen la mateixa tasca però en
diferents empreses tenen condicions de treball diferenciades.

3. Treballadors externs a una determinada empresa, amb treball o
sense, tenen dificultats per accedir als seus llocs de treball per les
restriccions imposades per aquesta i pels treballadors que els
ocupen.

D'aquesta manera, observem diferents estatus laborals entre empreses, dins
de les mateixes empreses i entre treballadors ocupats en una empresa i la
resta de treballadors.

Aquesta diversitat de situacions, que podem anomenar estructures de
mercat, ha afectat d'una manera molt important l'acció col·lectiva dels

40 J.J. Castillo (1988) fa una interessant reflexió sobre per què sempre que s'analitzen les
relacions laborals d'una empresa o sector se n'ha de tenir en compte el context econòmic i
social. La reflexió podem ampliar-la a l'anàlisi de qualsevol aspecte relacionat amb el mercat de
força de treball.
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treballadors i ha trencant amb la idea de col·lectiu o classe obrera
homogènia interessada pels problemes comuns davant els propietaris dels
mitjans de producció.

1.4.1. ELS GRUPS NO COMPETITIUS I EL MERCAT DUAL DE
TREBALL

La hipòtesi de l'estratificació del mercat en grups no competitius va ser
formulada per primera vegada per Cairnes (1874) quan sostenia que el
conjunt de la població no competia indiscriminadament per totes les
ocupacions sinó que existien una sèrie de grups industrials. Segons l'autor,
el treballador mitjà es troba que el seu poder per competir es limita a una
determinada gamma d'ocupacions, per la qual cosa per molt que augmentin
els salaris en altres ocupacions, no hi podrà participar. Per tant, existien
grups no competitius. D'aquesta manera es considerava que:

1. El treball estava dividit en estrats horitzontals.

2. Els treballadors podien competir dins de cadascun.

3. Estava prohibida l'entrada a altres grups.

4. L'assignació dels treballadors als diferents estrats depenia del seu
origen social.

Se suposava que la població treballadora estava segmentada
horitzontalment en categories i que aquesta segmentació la determinaven
factors exògens al funcionament del mercat de treball, com són els factors
socials i els institucionals.

Segons P. Villa (1990, les anàlisis posteriors han determinat que la
conducta en el mercat de treball s'explica en funció de:

1. Factors històrics i institucionals de la fixació dels salaris.

2. L'existència de ports d'entrada que limitaven l'accés als mercats
interns.

3. La importància de l'antiguitat i altres normes institucionals que
regien l'assignació dels llocs de treball.

4. La creixent importància de la pràctica de contractació i de la
formació en el treball realitzades a l'empresa.

5. La incertesa sobre el comportament dels treballadors.

D'aquesta manera, s'introduïen elements institucionals per explicar tant la
mobilitat dels treballadors com l'estructura salarial. L'existència de mercats
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no competitius es va atribuir a la institucionalització dels lliures mercats,
com a conseqüència de les normes formals i informals41.

A*y

Amb aquestes idees sorgeix el corrent institucionalista , del qual la
principal diferencia respecte al plantejament de Cairnes és que l'eix de
l'anàlisi és l'empresa institucionalitzada, de manera que el mercat queda
reduït a un "mínim irreductible" per les normes establertes. Aquestes
normes fixen unes fronteres més nítides entre els mercats interns i els
externs i són el resultat de la conducta de grup, perquè les decisions no són
preses per individus sinó per subjectes col·lectius com els grups de
treballadors, els sindicats i els directius.

Kerr a l'examinar les característiques dels mercats de treball l'any 1950,
va determinar que els processos de fixació dels salaris i de fixació dels llocs
de treball no sempre ni necessàriament estan connectats. En aquest sentit,
va distingir diferents models de mercats de treball caracteritzats pel diferent
grau de connexió d'aquests dos processos.

Posteriorment, l'autor va desenvolupar la seua idea de mercat institucional
descrivint un mercat estructurat (o institucional) mitjançant l'establiment
de normes formals o informals que el delimiten, destacant un tractament
diferenciat per als que "es troben a dins" i per als que "es troben fora" i
creant, d'aquesta manera, grups no competitius.

En aquest sentit Kerr va identificar dos tipus de mercats institucionals: el
mercat gremial i el feudal (tots dos poden considerar-se mercats interns),
les característiques dels quals són diferenciades en base als següents
criteris:

1. Control de l'ocupació.

2. Condicions d'ocupació.

3. Determinació de la mobilitat.

En tots dos tipus de mercat institucional els salaris desenvolupen un paper
secundari en el procés d'assignació dels treballadors als llocs de treball i, a
la vegada, la mobilitat dels treballadors desenvolupa un paper secundari en
el procés de determinació dels salaris.

Doeringer i Piore (1985) van proposar un enfocament més ampli, que
acostuma a denominar-se mercat dual de treball (MDT) i que incorpora les
variables identificades per les aportacions anteriors.

Les tres idees fonamentals d'aquest enfocament són:

41 Un dels defensors de la idea que en el mercat de treball intervenien una sèrie d'institucions
que en regien el seu funcionament va ser Kerr amb la seua argumentació sobre la balcanització
del mercat de treball.
42 Autors institucionalistes, entre altres: Dunlop (1966), Fisher (1951), Kerr (1985) i Lester
(1951-52).
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1. El mercat de treball pot dividir-se en dos sectors (el primari)
caracteritzat per l'estabilitat laboral i les bones condicions de
treball, i el secundari, caracteritzat per la inestabilitat i la
precarietat laborals), en els quals els treballadors i els patrons
actuen d'acord amb unes normes de conducta fonamentalment
diferents i que mostren trets distintius i identificables.

2. El lloc de treball fa al treballador i no al revés. Dit d'una altra
manera, significa que els individus que suposadament estan millor
entrenats i els treballadors més productius no són, en termes
generals, els que més s'han esforçat, ni els més hàbils o més
intel·ligents, sinó els que més oportunitats han tingut en el món
laboral. A més, la distribució d'oportunitats tampoc s'ajusta,
segons aquesta teoria, a la distribució d'habilitats manuals i
intel·lectuals entre la població treballadora. Amb tot això, arribem
a la conclusió que l'estructura de les empreses és el principal
determinant de l'estructura de l'ocupació i, per tant, de la força de
treball.

3. Existeix una barrera que impedeix la mobilitat laboral entre
segments. Aquesta barrera és concebuda com a conseqüència
directa del sistema competitiu. D'aquesta manera, les barreres
d'accés a altres segments suposen, a la vegada, facilitats o
privilegis que afavoreixen l'accés a persones del mateix grup; és
l'efecte complementari de la restricció d'intercanviabilitat.

Així doncs, el mercat de treball s'entén com una pluralitat de mercats que
tenen cadascun una estructura i unes característiques diferenciades.

El MDT es desenvolupa al voltant de la idea del mercat intern de treball,
que pot definir-se com la unitat administrativa dins de la qual es realitzen
les funcions de mercat de fixar preus i assignar i, sovint, de formar els
treballadors. Es regeix per un conjunt de normes institucionals que tracen
les seues fronteres i determinen la seua estructura interna.

En relació amb les barreres de mobilitat i les normes institucionals que
regeixen, creiem important fer referència al concepte de "cadena de
mobilitat" (M.J. Piore, 1983) que reflecteix la idea que un lloc de treball
tendeix a ser cobert per un conjunt de treballadors que procedeixen d'altres
llocs de treball concrets i aquestes persones són assimilades per unes
característiques socials molt determinades; és a dir, la posició social que
tenen les persones és important a l'hora de trobar la primera ocupació i per
les possibilitats de canvi posteriors, la qual cosa vol dir que les persones
que ocupen determinats llocs de treball tenen una procedència social
determinada (escoles, veïnatge, característiques familiars) i a la inversa, els
individus de determinats col·lectius socials tendeixen a ocupar determinats
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llocs de treball. Aquestes cadenes de mobilitat delimiten els marges de
maniobra per a les persones a l'hora de incorporar-se al mercat de treball i
molt més a l'hora de canviar d'ocupació. Així doncs, són aquests marges
els que defineixen les barreres que mantenen l'individu en un mateix estrat
o segment i a la vegada li dificulten l'accés a altres cadenes de mobilitat
per aspirar a altres ocupacions, situació que pot interpretar-se com garantia
d'ocupació davant la competència d'altres individus o com l'impediment
per aspirar a altres condicions de treball. La interpretació dependrà del
nivell de satisfacció que cada individu aconsegueixi en el seu lloc de
treball.

Segons afirma C. Casassus (1980: 20 i 21), el que estaria segmentat no són
les ocupacions sinó les línies de carrera definida com a trajectòria
professional comuna a una part de la força de treball. D'aquesta manera,
l'empresa apareix com un agent de categorització dels individus i de la
distribució diferencial de possibilitats de carrera. *

L'element fonamental d'aquests mercats és la rigidesa de les normes que,
basant-se en gran part en l'experiència passada, tendeixen a regir tots i
cadascun dels aspectes de la relació de treball. L'estructura resultant és
producte de l'interès de la direcció per l'assignació interna, així com la
recerca d'eficàcia reduint els costos de formació i rotació, i de l'interès dels
treballadors pels mercats interns, com a mitjà d'augmentar la seguretat de
l'ocupació i les possibilitats d'ascens. Les decisions referents a la fixació
del preu, l'assignació i la formació són controlades més directament per les
variables econòmiques.

1.4.2. ELS MERCATS INTERNS: BASE DEL PLANTEJAMENT DUAL

Idea central i naturalesa

Existeixen en les empreses determinades normes i costums que regeixen
internament l'assignació dels llocs de treball i, fins i tot, dels seus preus, al
concedir un estatus laboral diferenciat als seus treballadors respecte dels
treballadors externs a les empreses. Aquest estatus es caracteritza,
bàsicament, per uns drets exclusius sobre determinats llocs de treball amb
la garantia d'una certa continuïtat. Aquests drets i el seu desenvolupament
dependran de la categoria professional i del lloc de treball.

Amb aquesta situació, les empreses diferencien entre els treballadors
interns i els externs. Els primers seran considerats en els casos de vacants i
ascensos a determinats llocs de treball de l'empresa, a partir d'unes normes
establertes, mentre que els segons seran considerats en la incorporació de
nous treballadors a l'empresa per unes vies restringides.

42



Aquesta dinàmica és la que justifica la utilització de la paraula "mercat",
perquè un nombre restringit de persones constitueixen la base per cobrir
llocs de treball interns43.

Pel que fa a la naturalesa dels MIT, plantegem de forma molt resumida
diferents aportacions:

1. Kerr (1985) posa l'accent en la naturalesa administrativa de les
regles que delimiten aquests mercats en detriment de les
característiques tècniques de la qualificació aplicada. Per Kerr, els
mercats de treball d'empresa i els d'oficis són mercats interns: no
es tracta d'explicar la internalització per una suposada major
eficàcia d'aquest tipus d'organització respecte del mercat general,
sinó d'una obstaculització a la competència limitant les
possibilitats dels treballadors que posseeixen les capacitats
necessàries, però que es troben exclosos d'aquests mercats.

2. Per Doeringer i Piore (1985) l'especificitat de la tecnologia i de la
qualificació juguen un paper bàsic en la seua teoria quan miren de
demostrar que els mercats interns de treball són el resultat,
completament natural, de l'acció de qualificacions específiques en
el marc d'un mercat competitiu. L'ocupador sempre tindrà la
necessitat de determinades polítiques per reduir la rotació de la
mà d'obra, amb l'objectiu de protegir la seua inversió en la
formació específica. A més, per l'assalariat el fet de buscar una
altra ocupació suposaria uns guanys menors. Segons aquests
autors, són les polítiques empresarials que tracten de reduir la
rotació i minimitzar els costos de la formació específica les que
engendren mercats de treball interns44.

3. En una línia similar es manifesta Williamson (1975) quan vol
demostrar que l'origen dels mercats interns, i de l'estabilitat de
l'ocupació que comporten, es troba en les polítiques empresarials
que tenen com a objectiu cridar l'atenció dels seus assalariats en
la prosperitat a llarg termini de l'empresa. Es tracta que les
empreses adoptin polítiques de gestió i de formació de personal
que causin l'especificitat de les qualificacions dels llocs de
treball. Per aquesta raó, la tecnologia juga un paper fonamental.

43 Sobre els mercats interns d'empresa destaquem les següents referències bibliogràfiques
consultades: Doeringer i Piore (1985), Osterman, P. (1988), Addison i Siebert (1991) i Marsden
(1986)
44 La formació en el lloc de treball suposa uns avantatges que es tradueixen en els costos, com el
fet que els ensinistradors (treballadors qualificats) es troben a l'empresa, la proporció de
treballadors a formar és reduïda -per la qual cosa el procés de formació resultarà rendible-, la
formació es refereix a una o diverses activitats dins d'un procés productiu i per aquest motiu un
avenç posterior d'un lloc a un altre serà molt més viable, entre altres.
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Un dels aspectes objecte de debat és si la formació d'aquests mercats
respon únicament a estratègies empresarials o bé si les reivindicacions del
col·lectiu de treballadors han pressionat per la formació d'aquests.

En aquest sentit, la mà d'obra defensa els agrupaments de mobilitat amplis
amb una gran cobertura de l'ocupació, l'entrada limitada a un petit nombre,
de llocs de treball poc qualificats i la utilització de criteris uniformes, com
l'antiguitat, per a l'assignació interna dels llocs.

Aquestes característiques es defensen perquè, si no existeixen garanties
d'ocupació, la renda i l'ocupació només es garanteixen en la mesura que el
desplaçament d'un treballador d'un lloc coincideix amb una vacant a la
qual té accés. Les possibilitats que això passi depenen de l'amplitud del
mercat intern i de la diversitat tècnica i econòmica que redueix la
possibilitat que qualsevol canvi tècnic o contingència econòmica que
elimini un lloc de treball afecti la resta de llocs del mercat intern.

Els interessos dels treballadors plantegen conflictes clàssics de relacions
industrials quant al disseny d'estructures dels mercats interns.

Malgrat tot, el normal seria que aquests mercats estiguessin dissenyats per
acomodar la demanda interna de treball a algunes fluctuacions més o
menys previstes de força de treball en el mercat extern (ex. fluctuacions
estacionals i cícliques de la demanda d'obrers de producció). Les
variacions de la demanda del producte també influeixen en l'estructura dels
MIT.

Els mercats interns d'empresa: naturalesa i interpretacions

Passem ara d'un plantejament teòric i general a un de més concret, amb el
qual a partir d'ara, ens referirem als mercats interns d'empresa com a
dinàmica pròpia de l'empresa.

Amb determinades formes d'organització del treball s'ha reduït el grau
d'autonomia laboral dels assalariats i s'han augmentat les capacitats de
control sobre aquests, a la vegada que moltes ocupacions gaudeixen d'un
cert grau de protecció i estabilitat laborals, amb la qual cosa els treballadors
que les ocupen mantenen relacions estables amb l'empresa. Per aquest
motiu, molts llocs de treball de moltes empreses es cobreixen per promoció
interna.

Aquesta situació pot plantejar-se com a contradictòria, sobretot quan
l'estabilitat laboral no està protegida per la legislació i quan els
representants dels treballadors no funcionen o la seua incidència és dèbil.
En aquests casos, l'estabilitat laboral respon, en gran manera, a interessos
de les mateixes empreses.
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Aquest fenomen és el que s'anomena "mercat intern d'empresa" en el sentit
que es tracta de mercats en els quals un nombre restringit de persones
constitueixen la base per cobrir els llocs de treball interns. Fins i tot, alguns
autors han destacat que la cobertura de noves places es realitza mitjançant
un "mercat intern ampliat" (T. Manwaring, 1984); per exemple, quan les
empreses tendeixen a ampliar la plantilla al recórrer a persones
relacionades amb els treballadors interns (familiars i amics).

Cada mercat intern d'empresa acostuma a caracteritzar-se per l'existència
d'uns "ports d'entrada": aquells llocs de treball que són coberts per
personal extern a l'empresa i que constitueixen la via d'entrada de noves
persones al mercat restringit. És possible que una mateixa empresa tingui
diferents "ports" per l'entrada de diferents tipus de treballadors o per
ocupar diferents grups de llocs de treball, malgrat que pugui donar-se el cas
d'un únic port d'entrada.

També poden caracteritzar-se per oferir diferents escales de promoció en
funció del tipus d'ocupació45, ja que quan un treballador entra a formar part
d'un grup de llocs de treball (p. ex. producció), difícilment pot aspirar a
promocionar mitjançant el canvi de grup (p. ex. passar de treballar en
producció a treballar en administració).

Aquests mercats són característics de les grans empreses al tenir la
capacitat d'oferir estabilitat laboral a un gran nombre de persones, però
també en nombroses petites i mitjanes empreses es detecta l'existència d'un
nucli d'ocupació estable i d'algunes vies de promoció. Tanmateix, són
compatibles amb diferents formes de relacions laborals.

Pel que fa al control sobre aquests mercats, en alguns casos estan controlats
completament per l'empresa, que és la que defineix els ports d'entrada, la
que controla els processos de promoció i la que decideix unilateralment els
avantatges concedits als treballadors interns, que en alguns casos suposen
millores substancials respecte a altres empreses en matèria de retribucions
extrasalarials i que tenen com a contrapartida un paternalisme empresarial
més o menys autoritari i més o menys formalitzat. En altres casos, els
treballadors participen en la seua definició (les formes de contractació, de
promoció, els drets i els avantatges) mitjançant els seus representants legals
i la negociació col·lectiva.

En aquest sentit, en els darrers anys el debat sobre la seua existència ha
donat lloc a interpretacions diverses46:

1. Interpretació de l'eficiència: consisteix a considerar que els
mercats d'empresa permeten millorar l'eficiència productiva,

Seria el cas dels treballadors de producció que s'introdueixen a l'empresa com a ajudants,
amb aspiracions que es limiten a poder ascendir a oficials i a encarregats de línies de producció.
46 Estretes de A. Recio (1997) i de Doeringer i Piore (1985)
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provocada pel fet que cada empresa desenvolupa uns processos
productius particulars que requereixen d'un aprenentatge específic
del qual se'n deriva una reducció en la despesa de formació i de
rotació47. La motivació per l'aprenentatge serà una garantia
d'ocupació a llarg termini i una certa garantia de promoció.
Aquest mateix plantejament serveix quan el treball és en equip, ja
que això suposa unes relacions entre companys marcades per
comportaments que es repeteixen amb el temps i per costums que
ajuden al seu desenvolupament, els quals funcionen millor si les
persones es coneixen entre si i tenen una experiència continuada
de col·laboració48.

2. La interpretació de lluita de classes, segons la qual les relacions
laborals es caracteritzen pel conflicte. Aquest conflicte es
manifesta en les esferes distributiva i de control, perquè les
empreses tracten en tot moment de reduir els costos salarials i
d'obtenir una elevada laboriositat en els seus treballadors. Amb
aquest objectiu els mercats d'empresa constitueixen una estratègia
empresarial, perquè amb la creació de llocs de treball estables
poden dividir els treballadors (contraposant-los amb els externs) i
guanyar fidelitat dels treballadors interns (millors condicions de
treball), entre altres, però amb l'amenaça de perdre aquests
avantatges pel fet de ser acomiadats. Tanmateix, la jerarquia en
l'empresa garanteix el control capitalista de la producció, i aquesta
funciona si s'estableixen mecanismes de diferenciació dels
treballadors, concedint majors prerrogatives als que ocupen llocs
de treball més elevats en la piràmide de control. Els mercats
d'empresa tendeixen a reproduir, i legitimar, aquest procés de
jerarquització. Aquesta interpretació reconeix que pot donar-se el
cas que alguns d'aquests mercats s'han desenvolupat per la pressió
sindical, perquè l'estabilitat laboral, així com altres avantatges
laborals i la definició de les normes a seguir per la millora del
estatus laboral, constitueixen situacions positives, i reconegudes
d'aquesta manera, pels treballadors. Malgrat tot, el seu
desenvolupament sembla el resultat de les estratègies, pressions i

47 L'eficiència de la formació dependrà del nivell de qualificacions a adquirir. En aquest sentit
destaquem dues situacions: quan el nivell de qualificació del lloc de treball és baix i quan és
independent d'altres llocs de treball de l'empresa, amb la qual cosa la qualificació s'ha
d'adquirir al llarg d'un ampli període de formació en el treball. En aquestes situacions
l'eficiència serà diferent. No hi entrarem amb més detall perquè el seu aprofundiment no és
objecte d'anàlisi en el nostre cas.
48 Autors com Addison i Siebert (1991) defensen la idea que els mercats interns d'empresa
existeixen per l'interès de les empreses a comptar amb una mà d'obra formada.
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acords nascuts del conflicte social inherent a les economies
T 49capitalistes .

3. La interpretació basada en la legitimitat: consisteix en la
consideració que la capacitat de control laboral per part de les
empreses és sempre limitada. La major part dels treballs requereix
una participació activa per part de les persones, que va més enllà
del que és fàcilment controlable. L'èxit de la majoria dels
processos productius requereix una implicació autònoma per part
de les persones que els desenvolupen, una certa fidelitat cap a
l'empresa. Aquesta lleialtat es desenvolupa amb major facilitat
quan existeix una relació estable entre l'empresa i treballador,
quan les normes de comportament de l'empresa es desenvolupen
mitjançant unes pautes considerades "justes" per part dels seus
ocupats50.

Les tres interpretacions no són necessàriament contradictòries, perquè
reflecteixen la complexitat de situacions que influeixen en el món laboral i
la importància dels aspectes socials.

L'estructura del mercat intern d'empresa

L'assignació dels llocs de treball és una de les principals funcions dels
mercats d'empresa i per aquest motiu realitzarem una breu anàlisi de les
estructures d'aquesta assignació.

Seguint el criteri de Doeringer i Piore (1985), aquestes estructures poden
analitzar-se d'acord amb tres característiques:

1. El grau d'obertura al mercat extern de treball a partir de la
proporció de llocs o ports d'entrada o de sortida i de la rigorositat
dels criteris aplicats a aquest efecte. En aquest sentit, podem
distingir entre:

a. Mercats tancats: els llocs es cobreixen internament
mitjançant trasllats o ascensos a partir d'una única
classificació de llocs d'entrada.

L'existència dels mercats interns és analitzada com a resultat del mateix conflicte social, en el
sentit que estableix el marc per al desenvolupament del complex equilibri entre les demandes
d^estabilitat laboral i reconeixement professional per part obrera i les necessitats empresarials
d aconseguir un comportament participatiu dels assalariats. Aquest plantejament es pot seguir a
Recio (1988), Rubery (1994), Osterman (1994) i Grimshaw i Rubery (1998)

A Williamson, Watcher i Harris (1975) es dóna importància al fet que els treballadors es
considerin ben tractats, amb estabilitat laboral per exemple, per evitar pràctiques que puguin
resultar perjudicials per a les empreses.
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b. Mercats oberts: les vacants de totes les classificacions de
llocs es cobreixen directament a partir del mercat extern de
treball.

En el cas del personal administratiu, els mercats d'empresa,
generalment, són més oberts que els del personal de
producció. Els sistemes mixteo són més freqüents en llocs
de treball per a directius i tècnics. Al personal professional,
donat que té poques expectatives de mobilitat, se'l
contracta d'acord amb la seua educació i experiència.

c. Criteris per a l'entrada: els criteris de selecció s'utilitzen
per classificar els treballadors del mercat extern de treball
d'acord amb la seua qualitat. Els empresaris tenen la
llibertat d'establir normes que controlen l'entrada i que
reflecteixen les qualificacions i trets a complir, tant per als
treballadors externs com per als interns que han de cobrir
llocs de treball. L'or5ertura dels mercats dependrà també de
la situació del mercat de treball. Normalment, aquestes
normes es pacten amb els treballadors.

d. Criteris de sortida: les normes de sortida generalment es
defineixen amb la finalitat de controlar la mobilitat
involuntària (suspensió d'ocupació, acomiadaments,
excedències, extinció del contracte per manca de treball,
incapacitat, etc.).

2. L'abast i l'estructura dels mercats d'empresa i els agrupaments de
mobilitat interna: els agrupaments de mobilitat interna són els
agrupaments de llocs de treball dins dels quals s'ascendeix,
descendeix, es trasllada o se suspèn d'ocupació un treballador. Els
llocs dels agrupaments de mobilitat comparteixen un o més dels
següents elements:

a. Qualificacions o experiència laboral semblants.

b. Nivells similars de contingut dels llocs.

c. Una organització funcional o departamental comuna.

d. Una única àrea de treball.

Els mercats d'empresa dels agrupaments de mobilitat amplis
acostumen a anar associats a llocs de treball dels que els seus
continguts experimenten poca variació i que tenen una baixa
especialització.

Els agrupaments de mobilitat reduïts estan formats per una única
classificació de llocs i cada classificació constitueix un port
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d'entrada, a causa de l'elevada especialització, el temps de
formació i el fet que les qualificacions no estan relacionades entre
si. En aquest últim cas, l'estructura de llocs es divideix en
departaments o grups i en algunes plantes hi ha subdivisions
internes o línies de progressió dins dels departaments de
producció.

3. Normes que determinen les prioritats en la distribució dels
treballadors entre els llocs dels mercats d'empresa:

a. L'antiguitat i la capacitat: En la majoria dels casos
s'utilitza una combinació de totes dues, malgrat que en el
cas dels ascensos s'utilitzi una combinació i per als
descensos, una altra. En el segon cas, quan no s'utilitza
l'antiguitat, els empresaris ofereixen altres formes de
seguretat en l'ocupació. Les empreses no sindicades
majoritàriament utilitzen el criteri dels mèrits, mentre que
les sindicades utilitzen majoritàriament el criteri
d'antiguitat.

b. Drets de desplaçament: defineixen la seqüència en la qual
els treballadors en desplacen d'altres que són descendits o
suspesos d'ocupació. En el cas dels desplaçaments en
cadena es produeixen uns costos i friccions en el
procediment d'ajustament de la plantilla i cada moviment
requereix un cert reciclatge i reorientado laboral. Quan
aquests costos són significatius, els empresaris prefereixen
limitar el nombre de desplaçaments practicant altres vies.

c. Anuncis i sol·licituds: són normes per notificar als
treballadors les vacants internes i permetre'ls seleccionar
les oportunitats de moviments interns. Els treballadors
sol·liciten o mostren interès per la reassignació. Aquests
procediments determinen el grup de sol·licitants als quals
els directius apliquen els criteris de selecció.

1.4.3. UN ENFOCAMENT MÉS AMBICIÓS: LA SEGMENTACIÓ
LABORAL

La teoria del MDT s'ha anat ampliant per explicar el problema dels
treballadors més desfavorits. S'ha analitzat el mercat de treball com un tot i
se n'ha assenyalat la segmentació en un sector primari i en un de secundari.
El primer format per una sèrie de mercats interns i els subsectors dels
mercats externs en els quals existeix una pauta de carrera perfectament
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definida. El segon el formen totes les situacions d'ocupació que es
caracteritzen per la manca d'estructura definida i és on es troben confinats
els treballadors desfavorits.

L'estructuració del mercat de treball s'aprecia cada cop més com un
complex fenomen en el qual els diferents factors s'influeixen mútuament.
Així doncs, les investigacions recents no han presentat hipòtesis
contraposades sinó que han mostrat explicacions convergents.

Pel que fa als orígens de la segmentació, podem destacar tres hipòtesis
diferents51:

1. Relacionada amb la teoria del MDT proposada per Doeringer i
Piore (1971) destaca el paper que desenvolupa la tecnologia. La
tecnologia és un dels factors més importants en l'explicació de les
diferències de conducta existents en el mercat de treball. L'eix de
l'anàlisi és l'estructura econòmica i la seua evolució. Amb el
desenvolupament dels mercats oligopolistes la tecnologia passa a
ser específica de l'empresa, les qualificacions es tornen més
específiques de l'empresa i la productivitat dels treballadors està
més relacionada amb la formació en el treball. Els criteris de
l'eficiència afavoreixen els mercats de treball estructurats perquè
es considera més necessari comptar amb una mà d'obra estable.
El dualisme, és a dir, l'existència de mercats primaris de treball -
bones relacions de treball, seguretat en l'ocupació i estabilitat- i de
mercats secundaris de treball -salaris baixos, inestabilitat, manca
de perspectives professionals i incertesa- s'interpreta com una
conseqüència d'un desenvolupament divergent de l'estructura
industrial, donada l'evolució tecnològica heterogènia i la seua
relació amb l'estructura del mercat de productes.

2. Els economistes radicals52 pensen que la principal causa del
dualisme és el fet que els patrons i els treballadors tenen
interessos contraposats. El punt de partida és que els processos
connectats amb l'evolució del sistema fabril i l'augment de la
mecanització/automatització del procés de producció van conduir
a una progressiva homogeneïtzació de la població treballadora,
amb baixos nivells de qualificació (eliminació de determinats
oficis i empobriment de la quantitat de qualificació exigida en
d'altres) i més fàcilment sindicada. Davant d'aquest fenomen, les
empreses han respost utilitzant el mecanisme del mercat intern de
treball, per dividir i vèncer la classe treballadora, i han reduït tant

51 Són diferents autors els qui han confrontat les diferents hipòtesis, entre altres: Gordon i altres
(1982)iRubery(1994).
52 Reich et al. (1973), Watchel (1975), Edwards (1979) i Gordon et al. (1982), entre altres.
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com han pogut la seua capacitat de unió i la possibilitat de que
esclatessin conflictes laborals. D'aquesta manera, es considera
que el desenvolupament dels mercats interns de treball al segle
XX, així com la divisió del treball en els diferents segments és la
resposta dels capitalistes al problema de la disciplina, inherent a
la seua necessitat de controlar el procés de treball. En definitiva:
les empreses tracten de desenvolupar un mercat de treball
segmentat i estratificat amb la finalitat de reduir al mínim la
possibilitat que els treballadors que ocupin els llocs menys
desitjables (secundaris) puguin identificar-se i formar una coalició
amb els treballadors que ocupen els llocs millors (primaris), per
reduir així la possibilitat que es desenvolupi la consciència de
classe i la lluita de classes.

3 L'enfocament de Cambridge53 es fixa en el paper actiu que
desenvolupen les organitzacions de treballadors en el procés de
segmentació. Parteix de la hipòtesi que els sindicats s'organitzen
a partir de les condicions de producció en què actuen. Les
condicions econòmiques, tecnològiques i de mercat de les
empreses i dels sectors industrials en els que es troba el treball
afecten poderosament l'organització, el poder i l'estratègia dels
sindicats. Els continus canvis de l'estructura econòmica
modifiquen el procés de treball i produeixen complexos i
transcendentals efectes en l'estructura de l'ocupació, la qual cosa
planteja problemes als treballadors perquè la competència pels
llocs de treball redueix el seu poder de negociació. A més, aquests
canvis provoquen conflictes per l'oposició i la resistència dels
sindicats que actuen a la defensiva per protegir-se de la
competència del mercat extern de treball i així aconseguir
seguretat en l'ocupació i millors salaris. Els esforços dels
treballadors i de les seues organitzacions a defensar-se de la
competència del mercat extern tendeixen a implicar algun tipus de
control d'aquests i, per tant, es crea segmentació en el mercat de
treball.

L'assignació dels llocs de treball
Per comprendre el problema de l'assignació dels treballadors als llocs es
necessari, seguint P. Villa (1990), analitzar els factors relacionats amb la
demanda i amb l'oferta:

1. Referent a la demanda, els factors econòmics i tecnològics
(característiques del sector, característiques de l'empresa, la

53 Friedman (1977), Wilkinson (1977) i Rubery (1978), entre altres.
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tecnologia, les tècniques de producció, les qualificacions
específiques de l'empresa i les necessitats de formació en el
treball) conformen les característiques dels llocs de treball.
Aquests factors i la política laboral general de les empreses
defineixen els estereotips dels treballadors que millor s'ajusten
als llocs de treball existents. La informació i els prejudicis dels
directius determinen l'ordenació de la mà d'obra basada en les
preferències i, per tant, en els mecanismes de contractació.

2. Referent a l'oferta, s'han analitzat les diferències entre les
característiques dels treballadors. Aquestes poden agrupar-se en:

a. Característiques bàsiques: són les que defineixen la posició
que ocupen en el mercat de treball directament respecte a
les característiques tècniques, físiques i d'actitud
necessàries per ocupar llocs vacants i, indirectament
respecte a les pautéis de conducta que utilitzen els directius
com a mecanisme de selecció en la seua política de
contractació.

b. Pautes de conducta: Existeixen dos arguments contraposats.
Els que defensen que les pautes de conducta són exògenes
al funcionament del mercat de treball i s'hi exploten (els
qui ocupen els llocs secundaris mostren una conducta
adient pel seu origen social) i els qui afirmen que és
l'estructura social i la forma de funcionar del mercat de
treball i de tractar els treballadors el que crea aquests grups
amb l'objectiu de comptar amb persones que desenvolupin
aquests papers econòmics (els trets de conducta dels
treballadors són diferents en el mercat nucli i en el
perifèric, perquè les seues característiques de conducta són
induïdes endògenament).

c. Posició social: els treballadors ocupen llocs de treball
diferents segons la seua disposició i/o capacitat per acceptar
determinades condicions de treball. Aquest fet s'ha de
relacionar amb les diferències existents en la posició que
ocupen en el sistema de reproducció social i, per tant, es
reflecteix en les diferències respecte al sexe, edat i estat
civil. La posició dels treballadors en l'estructura social
afecta la seua cultura, l'ètica del treball i els hàbits de
treball i, per tant, defineix l'acceptabilitat dels llocs de
treball.

En conclusió, podem dir que les diferències entre les característiques
bàsiques i entre les pautes de conducta dels treballadors permeten a les
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empreses diferenciar la seua política de contractació, segonsels llocs
existents. Al mateix temps, les diferències entre els treballadors en quant a
la seua posició social, tant respecte a l'estructura familiar com a la social,
defineixen el nivell mínim d'acceptabilitat des del punt de vista de l'oferta.

Les estructures de mercat

Els mercats de treball es troben estructurats en diferents segments en els
quals s'impedeix alguns treballadors passar dels llocs de treball secundaris
a altres primaris.

D'aquesta manera, la divisió dels mercats en segments s'ha d'analitzar en
funció de l'existència de rigideses i, per tant, el problema consisteix a
explicar l'existència d'aquestes rigideses perquè:

1. El funcionament d'aquests mercats segmentats s'allunya de la
norma competitiva.

2. El que distingeix els diferents segments és el fet que són
qualitativament diferents.

Malgrat tot, el que importa no és tant sols l'existència de rigideses i el
problema de la manca de mobilitat, sinó que quedi clar que els segments
del mercat tracten als treballadors d'una forma diferent.

Referent a les categories, una part del debat sobre la segmentació del
mercat de treball (SMT) es basa en la gran divisió del mercat de treball en
un sector primari i en un altre de secundari i centra l'anàlisi, implicitament
o explícitament, al voltant de la definició i descripció del mercat intern de
treball. L'anàlisi es preocupa del nivell agregat i es basa en una
categorització que no està relacionada amb el mercat de productes, la
tecnologia, la situació de les relacions laborals o de l'oferta de treball de les
empreses similars que pertanyien a branques d'activitat diferents (Rubery i
Wilkinson, 1979).

De fet, aquestes categories són difícilment aplicables si es tracta d'analitzar
un nivell menys agregat. L'intent de formular una tipologia més extensa ha
portat a especificar més els segments del mercat de treball, per exemple, un
segment superior per a l'ocupació professional i directiva en el mercat
primari i un segment inferior per als llocs de treball manuals i una part dels
no manuals; esferes independents i subordinades; i intern primari, extern
primari, intern secundari i extern secundari.

Aquestes noves categories constitueixen, en certa mesura, una especificació
millor dels segments del mercat de treball. De totes maneres, la seva utilitat
depèn significativament del nivell de generalització, del nivell d'abstracció
i del tipus de problema que es desitgi investigar.
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De tot això, sembla que el que és necessari no és tant ampliar la tipologia
com interpretar la segmentació des del punt de vista de la discontinuïtat, de
manera que es distingeixin uns segments del mercat de treball que són
qualitativament diferents. Malgrat tot, totes les variables explicatives del
fenomen són complementàries, perquè per identificar els determinants de
l'estructuració del mercat de treball és necessari adoptar un enfocament
ampli que expliqui el funcionament dels mercats no competitius.

Tanmateix, això ens porta a la idea central que estem desenvolupant: els
processos d'assignació, formació, ascens, determinació dels salaris, etc.,
així com els trets de conducta dels treballadors i dels directius, són
qualitativament diferents segons anem passant d'un segment del mercat a
un altre. I aquesta és la hipòtesi segons la qual els segments del mercat de
treball no són uniformes, és a dir, són qualitativament diferents.

1.4.4. TENDÈNCIES MÉS RECENTS: DELS MERCATS INTERNS A
LA RELACIÓ LABORAL PERSONALITZADA

Les empreses han adaptat les seues estructures i les seues estratègies
d'actuació, amb motiu dels canvis produïts en el seu context, i això ha
provocat canvis en les relacions laborals, en l'assignació dels llocs de
treball, en la determinació de les condicions de treball i en els requisits de
formació i desenvolupament de qualificacions laborals.

Aquests canvis podem delimitar-los en els següents àmbits:

1. Internacionalització de la producció.

2. Introducció de noves tecnologies.

3. Canvis en la composició del producte final.

4. Major dependència de la intervenció pública respecte al capital
privat.

5. Canvis en el marc regulador laboral.

Un dels efectes és el debilitament de la incidència dels mercats interns
d'empresa que deriva en la bipolarització que sorgeix al créixer en
importància els mercats professionals i, especialment, els secundaris. La
desregulació dels mercats laborals a l'empara de les polítiques de
flexibilització i de reducció dels costos, de vegades negociades amb els
sindicats, de vegades imposades sense ells, concedeixen un major marge de
discrecionalitat empresarial, que es tradueix en una major individualització
de les relacions laborals i en una major rellevància de la carrera individual
respecte als sistemes de determinació col·lectiva de les condicions
d'ocupació (Rubery, 1997) i, per tant, es debilita l'acció col·lectiva
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reforçant l'espai per l'experimentació de sistemes de gestió
individualitzada de la força de treball.

Les polítiques centrades en la flexibilitat i la reducció de costos laborals no
només redueixen la grandària dels mercats interns de treball, sinó que
també provoquen una major segmentació i varietat en els espais laborals.
Aquesta segmentació comprèn el procés de subcontractació creixent de les
activitats, mitjançant la fragmentació d'unitats de treball, però que no amb
una descentralització del poder empresarial (Harrison, 1997). El model de
producció flexible ha facilitat nous processos de segmentació laboral, ha
dotat les empreses de majors marges de maniobra en les seues polítiques
laborals.

L'actual procés de segmentació esta també influït per aspectes com:

1. L'atur massiu redueix el poder relatiu dels assalariats i els fa
menys exigents.

2. L'arribada de nous col·lectius laborals amb situació diversa (per
exemple, els immigrants).

3. Els diferents mecanismes de formació i d'inserció laboral.

No només està canviant el pes dels mercats interns de treball sinó també les
característiques que faciliten la instauració de situacions autoritàries,
paternalistes, corporativistes, entre altres, que porten a la negociació
individualitzada, en què, per norma, la posició negociadora de les empreses
és molt més avantatjosa que la dels treballadors.

Malgrat que aquesta sembla ser la tendència dominant, s'expressa amb
ritmes i característiques molt diferenciades, ja que en un món tan regulat
com el món laboral, la tradició i la història compten i, fins a cert punt,
generen trajectòries divergents.

1.5. La segmentació laboral, el mercat intern d'empresa i l'estructura
de mercat: un cas objecte d'estudi

En aquest apartat mirarem de justificar el vessant que hem seguit en
l'anàlisi de la segmentació laboral i dels mercats interns.

En l'anàlisi empírica d'aquest estudi hem utilitzat un tipus d'empresa i un
àmbit territorial molt específics, en què hem pogut observar la
materialització dels anomenats "mercats interns ampliáis d'empresa".54 La

Entenem per "mercat intern ampliat d'empresa" que les empreses disposin d'un cercle tancat
o reduït de persones entre les quals trobem els treballadors interns de l'empresa i els possibles
candidats a incorporar-s'hi.
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dinàmica d'aquests parteix de polítiques empresarials de segmentació
laboral i d'estratègies de mercats d'empresa, aquestes últimes compartides
amb els representants legals dels treballadors.

Sense entrar en la descripció detallada que realitzarem en capítols
posteriors, exposarem aquells aspectes que considerem adients per situar-
nos en el cas objecte d'estudi.

Les polítiques de segmentació laboral poden concretar-se en:

1. L'organització del treball i de la producció basada en sistemes
tradicionals amb una extensa divisió del treball. En aquest cas no
es tracta únicament de polítiques intencionades, perquè les
característiques del producte i la tecnologia aplicable faciliten el
manteniment d'aquest tipus d'estructura. Malgrat això, per
l'objectiu de fragmentar la força de treball, de dotar-la de poca
autonomia en el desenvolupament del treball i d'augmentar el
control sobre els treballadors, aquestes polítiques són les adients.
És més, existeixen pocs incentius en la reorganització de la
producció i, per tant, les empreses adopten polítiques passives de
planificació organitzativa.

2. Les polítiques d'ocupació basades en diferents marcs contractuals:
quan les relacions laborals es caracteritzen per l'estabilitat, aquesta
pot ser per la llarga durada de la relació. Malgrat tot, les empreses
poden obligar els treballadors que s'incorporen a passar per
diferents tipus d'ocupacions fins a esgotar les possibilitats
d'inestabilitat. En aquest cas, a l'empresa pot haver-hi diferents
grups de treballadors diferenciats per la seua situació laboral. Això
pot ser d'aquesta manera, perquè l'estabilitat laboral només pot ser
garantida per llei a llarg termini.

3. La catalogació de llocs de treball per grups definits: la tendència
actual consisteix a agrupar llocs de treball per grups, dins dels
quals es busca l'homogeneïtat. D'aquesta manera, les diferències
grupals són majors, fet que facilita l'establiment de barreres de
mobilitat d'un grup a un altre. Tanmateix, els marcs contractuals i
els nivells de rotació entre grups seran diferents. En aquest cas, i
globalment, les condicions de treball per grups seran diferents.

4. L'aprofitament del context economicosocial: prenent com a
referència el cas que estudiarem, les empreses coneixen els
contextos familiars, culturals i socials dels candidats s'han
d'incorporar a l'empresa i, per tant, amb el que els llocs de treball
seran ocupats per treballadors segons la seua pertinença a un grup
social o a un altre. Tanmateix, l'adopció de determinades mesures
de flexibilitat en l'organització productiva i en les modalitats de
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contractació seran més o menys fàcils d'adoptar en base a la
conjuntura social més propera. Aquestes són estratègies utilitzades
un cop les empreses es troben localitzades en un àmbit territorial o
altre, ja que no necessàriament seran factors decisius per a la
localització empresarial.

Aquestes quatre polítiques d'empresa estableixen un marc en què les
empreses augmenten les seues possibilitats de decidir discrecionalment les
mesures a adoptar en els diferents àmbits d'actuació.

Referent a la dinàmica de mercats interns d'empresa, podem destacar els
següents aspectes:

1. Poder disposar, per part de les empreses, d'un cercle reduït de
persones entre les quals hi ha els treballadors interns i els possibles
candidats a incorporar-se, donar l'avantatge d'un millor
coneixement dels treballadors (costums, tradicions, cultura, entre
altres) i d'una millor adaptació mútua, que acostuma a passar per
les relacions laborals individualitzades. D'aquesta manera les
empreses tendiran a ocupar les vacants amb treballadors interns o
amb candidats externs coneguts, segons els casos i els llocs a
cobrir.

2. Si la localització de l'empresa és en un espai amb poca densitat de
població es produeix, a més a més, una identificació de la zona i
dels seus habitants amb l'empresa, perquè cada persona de forma
directa o indirecta hi està relacionada (via treball, consum, entre
altres). D'aquesta manera, els treballadors o aspirants estaran
interessats a participar en la bona marxa de l'empresa, la qual cosa
facilitarà la disponibilitat de treballadors fidels i motivats en
l'aprenentatge i la formació, i aquesta última, en l'empresa, hi serà
menys costosa i amb garanties d'eficiència. Aquest fenomen
ajudarà la dinàmica dels mercats interns d'empresa.

3. Referent a la localització, si en una àrea pròxima existeixen
diferents empreses especialitzades en el mateix sector d'activitat
econòmica, pot parlar-se de mercat intern de sector, perquè
segurament es produirà una rotació de treballadors entre les
empreses perquè l'aprenentatge i formació en una d'elles serveix
per a les altres i, per tant, es crea un mercat de treballadors
especialitzats en determinades tasques que poden ser ocupats en
diferents llocs de treball de diferents empreses, sense gairebé
mobilitat geogràfica o desplaçaments. Aquest fenomen és
aplicable principalment a treballadors del grup de producció,
perquè per les seues condicions de treball tenen més tendència a la
mobilitat per la inestabilitat laboral i perquè les condicions
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laborals no difereixen gaire d'una empresa a una altra.

4. Els ports d'entrada se situen en determinats llocs de treball. Si la
tecnologia és senzilla, la qualificació dels llocs de treball serà
baixa i la formació en el treball simple, fet que facilita que una
major varietat de llocs de treball constitueixin els ports d'entrada.
En grups de llocs de treball de superior categoria o
Professionalität, els ports d'entrada són més reduïts i restringits.

5. En aquells casos en què la incidència sindical és dèbil, els
representants dels treballadors estimulen la dinàmica de mercats
interns per diverses raons:

a. Controlen millor el col·lectiu de treballadors que
representen, la qual cosa suposa un avantatge a l'hora de
delimitar-ne l'actuació.

b. Amb aquesta dinàmica les relacions laborals s'allarguen en
el temps. L'estabilitat laboral afavoreix el clima de pau
social i, per tant, que les negociacions col·lectives són més
disteses.

c. Els sindicats i els òrgans de representació participen en la
selecció de candidats a incorporar-se a l'empresa i en
l'establiment de criteris a aplicar en la promoció i els
ascensos i, per tant, queda palès el seu protagonisme.

d. Referent a la localització en àrees poc poblades, poden
existir vincles d'unió extralaboral entre els treballadors, els
representants sindicals i els directius de les empreses,
fenomen que afavoreix la convivència i la signatura
d'acords que beneficiïn ambdues parts i que ajudin en la
delimitació de dinàmiques tancades (o proteccionistes)
respecte al context social més proper.

Aquestes estratègies fomenten les dinàmiques dels mercats interns
d'empresa que en cap moment apareixen com a conflictives, ans al contrari,
podem interpretar-les com a consensuades.

Aquestes estratègies i les polítiques de segmentació laboral amb què poden
coexistir, delimiten unes polítiques laborals empresarials i sindicals que
poden caracteritzar àmbits d'aplicació, com serà el cas que ens ocuparà.

1.6. Les empreses, la gestió de la força de treball i l'ocupació

Fins ara hem destacat objectius i comportaments dels treballadors i de les
empreses com a oferta i demanda de força de treball i les relacions que
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entre ambdues parts comporten aquestes funcions. Però en el nostre cas,
ens interessa justificar per què en determinades empreses les condicions
laborals, és a dir la manera com és desenvolupa l'activitat laboral per part
dels treballadors i els requisits que han de complir per dur-la a terme,
prenen un caire específic respecte d'altres empreses. En aquest sentit, hern
volgut identificar-la amb una estructura de mercat de treball.

En els apartats anteriors hem destacat el marge de maniobra dels
treballadors i de les empreses a l'hora de delimitar aquestes condicions. Ha
quedat clar que els interessos d'uns i altres són contraposats i que el poder
de negociació i d'incidència sobre les condicions laborals és del tot
favorable a les empreses. Això és perquè aquestes són les que marquen les
polítiques empresarials a seguir en tots aquells àmbits que li són propis. En
aquest sentit, partim de la idea que totes les empreses tenen l'objectiu
d'aconseguir uns beneficis econòmics i que, seguint aquest objectiu, han de
gestionar els diferents factors que entren a formar part del procés productiu.
Per aquest motiu, la gestió de la força de treball apareix com un tipus de
gestió com qualsevol altre.

Des del nostre punt de vista, que creiem més qualitatiu, aquesta gestió és
diferent a la resta. La justificació d'aquesta diferència la trobem en el factor
relacional, perquè el treballador s'incorpora i actua a l'empresa en
condicions de dependència i en la incertesa que per l'empresa suposa el
resultat final de l'aplicació de la força de treball, inseparable de la seua
naturalesa física d'ésser humà que li correspon.

D'aquesta manera, l'empresa també aplicarà criteris de racionalitat en la
gestió de la força de treball, és a dir, aplicarà un càlcul racional cost-
benefici. Però com que en la pràctica existeixen diferents maneres de
gestionar la força de treball, no se sabrà mai amb certesa si la gestió ha
estat la més efectiva o en pot haver una altra. Qualsevol gestió que es basi
en una relació entre agents econòmics no permet conèixer amb exactitud el
perquè del resultat final. Això justifica la impossibilitat de portar a terme
l'aplicació del càlcul cost-benefici a aquest tipus de gestió:

Davant d'aquest fet, les empreses opten per dur a terme aquella gestió de la
força de treball que pot assegurar millor la lògica de la racionalitat
econòmica i, per aquest motiu, la gestió es basarà en el control de la força
de treball, l'extracció de màxim treball disponible i la reducció al màxim
del seu cost.

La característica principal del desenvolupament de la gestió de la força de
treball és la flexibilitat. Es tracta d'una característica comuna als diferents
models aplicables a aquest tipus de gestió en els darrers anys. Ja hem
comentat anteriorment que les polítiques de flexibilització han servit per
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modificar els continguts de les relacions laborals i la delimitació de les
condicions de treball.

La flexibilitat consisteix en la capacitat que tenen les empreses per
aconseguir que els seus objectius s'adaptin ràpidament als canvis originats
al seu entorn. Si la flexibilitat ha de poder aplicar-se a tots els àmbits
d'actuació i de decisió de l'empresa, podem parlar de molts tipus de
flexibilitat, però en aquest moment ens interessa destacar la flexibilitat en
la gestió de la força de treball.

La flexibilitat laboral es tradueix en l'adaptació de la quantitat de força de
treball disponible, dels costos laborals i de la capacitat i la disponibilitat
productiva de la força de treball, entre altres. Es tracta, doncs, d'un ajust de
la força de treball a les necessitats de l'empresa.

De l'èxit d'aquestes mesures dependrà el resultat de l'empresa i
l'aproximació a l'objectiu d'obtenció de beneficis.

Des del punt de vista dels treballadors aquesta gestió empresarial els
delimitarà unes determinades condicions de treball (el grau de dependència
de cada treballador en relació amb la seua empresa), de les quals, a priori,
les que més els afectaran seran les condicions d'ocupació perquè s'han anat
convertint en una de les dimensions més importants de les condicions de
treball55.

Referent a l'ocupació, les empreses, en base a la flexibilitat laboral,
contracten discrecionalment, és a dir, contracten uns individus abans que
uns altres, segons les característiques que presentin, i decideixen la forma i
el contingut de l'ocupació segons les seues necessitats o conveniències, del
qual se'n deriva allò que podem qualificar com a "precarietat laboral", que
consisteix en la pèrdua de control de les condicions de treball per part del
treballador.

Aquesta pèrdua de control per part del treballador es manifesta en la
inseguretat sobre la continuïtat de la relació laboral, en la vulnerabilitat de
la situació de treball i en l'empitjorament de les condicions de treball
respecte a determinats models, en la incertesa i insuficiència dels ingressos
salarials i en la reducció de la protecció social (E. Cano, 1997).

D'aquesta manera, arribem a la conclusió què amb el procés de
segmentació i amb les darreres tendències de gestió laboral de les
empreses, s'ha aconseguit que les estructures de mercat, que defineixen els
diferents segments de mercat de treball, es caracteritzin per la flexibilitat
laboral i la reducció dels costos salarials, amb el qual augmenta la
discrecionalitat empresarial i la relació laboral individualitzada.

55 Els treballadors es diferencien tant pel fet d'estar ocupats o no com pel tipus de contracte de
què disposen (temporal/indefinit, temps complet/temps parcial, etc.)
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9. Valoració final

En els apartats anteriors hem comentat diferents arguments derivats de
diverses aportacions en matèria d'anàlisi laboral que tenen en comú una
visió molt més real del que passa en el mercat de treball, entès com a
dinàmica social de relacions entre empreses i treballadors, i que qüestionen
el plantejament convencional.

De l'aportació neoclàssica ens interessa destacar que la seua visió
d'empresa és únicament tecnològica, sense donar importància al que pugui
passar al seu interior al marge de l'aspecte purament tècnic. La visió de
treballador és merament racionalista i es preocupa només de l'obtenció
d'ingressos. A partir d'això en base a lo qual planifica la seua estratègia
davant el treball.

En el nostre cas pensem que la dinàmica del mercat de treball no actua al
marge de la resta de mercats, ja que existeix una relació directa entre el
nivell de producció i el de venda de les empreses i la demanda de treball.
Per aquest motiu hem afegit un breu comentari sobre com les empreses
gestionen la força de treball, gestió condicionada per les estratègies
mercantilistes, i les conseqüències d'aquesta gestió pel que fa a la situació
dels treballadors assalariats.

L'objectiu d'haver destacat aquests aspectes no és un altre que justificar la
recerca realitzada. En el nostre cas hem analitzat condicions de treball i
relacions laborals en un sector i en un territori, en el qual existeixen
diferents factors que les condicionen i que no s'acostumen a tenir en
compte en les anàlisis convencionals. Partint del plantejament teòric
realitzat, destaquem els punts següents:

1. La força de treball té poc marge de maniobra a l'hora de decidir i
negociar les condicions de treball. La jornada de treball està
establerta per llei o bé condicionada als interessos de l'empresa.
La quantitat d'hores a treballar també depe'ndrà del poder
adquisitiu dels salaris i del grup professional al qual es pertany, ja
que entre aquests dos factors existeix una relació directa.

2. Existeix una acció col·lectiva dels treballadors assalariats, amb
més o menys incidència, que té com a objectiu defensar els
interessos de la força de treball. Segons l'èxit d'aquesta acció, les
condicions de treball poden variar d'un sector a un altre, d'una
empresa a una altra o, fins i tot, d'un territori a un altre.

3. Les empreses, a més d'obtenir beneficis, es preocupen per la seva
situació en el mercat i per les possibilitats de mantenir-s'hi. A
aquest efecte, organitzaran el seu procés de producció buscant el
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màxim rendiment dels factors productius utilitzats. D'aquesta
manera, les necessitats de força de treball estaran en funció de la
demanda del producte final, de la flexibilitat de la tècnica
utilitzada en el procés productiu, de l'organització del treball i de
la capacitat productiva utilitzades. La seua estratègia anirà
dirigida a millorar la productivitat dels seus factors productius,
entre els quals es troba la força de treball, i aquesta es basarà en
l'obtenció del màxim rendiment possible amb una política salarial
restrictiva.

4. Les empreses disposen d'una gran discrecionalitat per organitzar
el procés productiu, de manera que disposen d'un marge de
maniobra molt important per imposar les seues directrius i
aconseguir, d'aquesta manera, els seus objectius empresarials.
Malgrat que existeixen negociacions entre els directius i els
representants dels treballadors, el resultat de les quals adquireixen
la forma de norma -convenis col·lectius, pactes d'empresa,
reglaments de règim intern, entre altres-, les empreses actuen amb
molta arbitrarietat en la presa de decisions sobre polítiques
d'ocupació.

L'objectiu de les polítiques adreçades a millorar les condicions del mercat
de treball ha de ser millorar las condicions de vida dels treballadors i
millorar el posicionament de les empreses davant la competència en el
mercat de béns i serveis. Altres plantejaments que s'apartin del que
realment passa a les empreses -en les quals dominen les relacions socials
entre empresaris i treballadors- i en el mercat de treball -en el qual els
agents que intervenen defensen els seus posicionaments- no marcaran les
pautes per a l'adopció de polítiques econòmiques i socials eficients que
solucionin o millorin les condicions d'inestabilitat continuada i precarietat
laboral que pateixen aquests mercats.

Pel que fa a l'enfocament de la segmentació laboral, creiem que les
diferents realitats es deuen a actituds i estratègies dels agents econòmics
que intervenen en la dinàmica de les relacions de treball. Les empreses amb
l'objectiu de millorar el seu posicionament i adoptar polítiques i estratègies
d'actuació davant els treballadors assalariats disposen d'un instrumental
útil a aquest efecte, del qual distingim les següents situacions:

1. Existeix un marc contractual basat en una tipologia de contractes
amb els quals poden imposar criteris selectius en la incorporació
de treballadors que els mantindran, durant un important període de
temps, en situació inestable i amb diferents condicions de treball.
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2. Les empreses organitzaran el procés productiu i el treball
delimitant llocs de treball diferents per als quals exigiran
treballadors amb perfils diferents.

La principal conseqüència d'aquest fenomen és que la força de treball es
troba fragmentada i això dificulta l'homogeneïtat entre el col·lectiu de
treballadors assalariats i també la unitat d'acció.

En aquest sentit, partim de la idea que els interessos dels empresaris i dels
treballadors assalariats es troben contraposats i per aquest motiu les
relacions laborals són un àmbit important de les polítiques laborals de les
empreses. Entre aquesta relació destaca la negociació i reivindicació de
condicions de treball que generen debat, discussió i conflicte, per la qual
cosa totes dues parts intentaran millorar el seu posicionament negociador.

Amb això volem donar a entendre la implicació dels representants dels
treballadors i, fins i tot, els mateixos treballadors, col·lectivament o
individualment, en l'establiment dels criteris i de les normes de
funcionament que regeixen en cada segment o mercat. En el debat sobre la
naturalesa dels mercats interns hem destacat aquesta possibilitat, i poden
dir que aquests mercats són el resultat d'un procés de convivència,
negociació i pactes entre empreses i treballadors. Ara bé, tenint present que
el posicionament empresarial és d'avantatge a l'hora d'aconseguir acords
amb la part contrària.

Quant a les barreres existents entre segments, les possibilitats de mobilitat
laboral dels treballadors -interns o externs-, delimiten els mercats
d'empresa. La mobilitat té la limitació que només pot existir entre llocs de
treball que integren un mateix grup i que representen millores en les
condicions de treball (ascensos i promocions); els canvis entre grups són
molt limitats. Aquesta situació significa un avantatge respecte als
treballadors externs, cosa que suposa una diferenciació d'estatus laboral
important. Aquests avantatges es tradueixen en possibilitats de millora
professional, en estabilitat laboral -les relacions laborals són més
duradores- i en relacions més personalitzades amb la direcció de l'empresa,
d'on es deriven actituds paternalistes que poden emparar millor els
treballadors. A canvi, per part del treballador assalariat existeix un
comportament més lleial amb l'empresa.

Aquestes dinàmiques internes poden ser afavorides per l'acció dels
representants dels treballadors, perquè des del punt de vista laboral
consideren que els avantatges són positius per als treballadors i perquè des
del punt de vista sindical es troben amb un major domini i control de la
situació; d'aquesta manera l'activitat sindical tindrà més ressò i serà més
efectiva.
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Amb tot això, podem deduir que les estratègies empresarials dirigides a
millorar el seu posicionament en la distribució, control i flexibilitat laboral
troben un marc d'actuació i una resposta laboral adients amb els seus
objectius.

Malgrat que amb el pas del temps el context evoluciona i les empreses
adapten les seues estratègies i actuacions, la situació d'avantatge es manté,
i fins i tot millora, pel fet que les condicions de treball i d'ocupació
s'ajusten millor a les demandes i interessos empresarials. La creixent
adopció de polítiques de flexibilització laboral i els canvis normatius a
favor de les demandes empresarials en són un exemple clar.

64



2. L'ORGANITZACIÓ CIENTÍFICA DEL TREBALL I ALTRES
SISTEMES POSTERIORS

2.1. Introducció

Al llarg d'un ampli període de temps que s'inicia amb la crisi econòmica de
final del segle XIX, té lloc el sorgiment, expansió i posterior consolidació
de la forma organitzativa del procés de treball coneguda amb el nom
d'Organització Científica del Treball (OCT)56. La seua configuració
definitiva serà el fruit de la maduració d'un conjunt de tècniques, principis i
mètodes de treball que s'aniran estenent i reformant d'acord amb les
vicissituds conjuntarais, els conflictes socials i l'expansió econòmica, ja
que es tracta d'un moviment de transformacions que defineixen l'evolució i
desenvolupament del sistema capitalista, en el qual l'organització del
procés de treball assumeix un paper dominant.

Durant aquest període, que comprèn dues crisis econòmiques estructurals i
dues guerres mundials, el sistema capitalista es troba immers en un procés
de profundes transformacions que comprenen el procés de treball,
juntament amb les forces productives materials, les formes de competència
intercapitaíista, el sistema monetari i financer, les relacions econòmiques
internacionals, la reproducció de la força de treball, les pautes de consum i
el paper de l'Estat, entre altres.

La base motriu d'aquest interval de temps és el canvi en les pautes
d'acumulació que provoquen les grans mutacions estructurals, amb
períodes d'inestabilitat econòmica, política i social. Les formes definitives
del model d'acumulació acabaran definint-se, primer als EUA i,
posteriorment, a la resta de països capitalistes desenvolupats dins de
l'àmbit americà.

El marc de relacions socials en què tindrà lloc l'OCT.pot delimitar-se
partint dels fenòmens següents:

1. L'afirmació del moviment obrer i, per tant, la configuració d'una
nova relació de força entre capital i treball.

2. El naixement, posada al punt i posterior desenvolupament de
l'anomenada segona revolució industrial, que va posar en
funcionament noves tècniques de producció i noves branques
industrials.

L'Organització Científica del Treball és una nova manera d'entendre el desenvolupament del
procés de producció basat en la separació entre el disseny i l'execució del treball.

65



3. El naixement i la conformació d'una nova modalitat de
competència entre capitals, sota l'impuls dels processos de
concentració i centralització del capital i el sorgiment i posterior
expansió del capital financer.

4. Un fort impuls a l'expansió del capital a escala mundial amb la
nova onada de colonització directa i indirecta, el moviment de
capitals i la inversió productiva.

Considerant les transformacions i les relacions socials acabades d'enumerar
i arran de les innovacions organitzatives originades, l'OCT pot
caracteritzar-se com el conjunt de tècniques articulades entorn de principis
reguladors que li donen coherència i que van configurant-se durant un llarg
període històric, mitjançant el qual els mètodes i el cos doctrinal van
perfeccionant-se, ampliant-se, adaptant-se o substituint-se segons les
necessitats engendrades pel desenvolupament de la lluita de classes i pels
canvis en les relacions de producció i en la naturalesa de les forces
productives.

D'aquesta manera sorgeix evolutivament la nova modalitat organitzativa
del procés de treball que es farà dominant, primer als EUA i després de la
Segona Guerra Mundial a la resta de països capitalistes desenvolupats, pel
fet que es troba estretament vinculada a la relació de forces que hi ha entre
capital i treball, així com a un nou règim d'acumulació i a una nova
configuració internacional dels mercats i de la divisió del treball.

Inicialment, el concepte d'OCT s'utilitzà per a fer referència al conjunt de
principis i tècniques operatives enunciades per Taylor i, més tard, va fer
referència a l'organització fordista de la producció, amb l'aparició i
generalització de les cadenes de fabricació i de muntatge.

Ambdós sistemes d'organització del treball parteixen de l'eliminació de
l'ofici del treballador assalariat amb la idea que aquest realitzi l'activitat
que li sigui encomanada per la direcció de l'empresa que, amb una
racionalitat econòmica més gran, organitzarà el procés productiu per
aconseguir més eficàcia. Per tant, es tracta de dos sistemes que partiran
d'estudis i d'anàlisis sobre el funcionament del procés productiu i el
dotaran de la cientificitat que justificarà la seua aplicació57.
Després d'aquesta breu introducció sobre el que suposa l'OCT, la seua
aportació i el marc de relacions socials en què té lloc, passarem a exposar el
contingut dels dos sistemes d'organització del treball, per distingir-los de

57 Per a Taylor, l'organització científica representava una combinació d'elements que no
existien en el passat, com: "Ciència en lloc d'empirisme, harmonia en lloc de discòrdia,
cooperació en lloc d'individualisme, màxima producció en lloc de producció limitada, la
formació de cada home per a que aconsegueixi el grau més elevat d'eficàcia i prosperitat".
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sistemes posteriors que dominen les estructures productives actuals, com
són el neofordisme i l'especialització flexible.

A l'hora d'exposar aquests dos sistemes hem optat per plantejar-los des de
dos vessants diferents però interrelacionats. En primer lloc destacarem les
aportacions de Taylor i Ford des del vessant empresarial més productivista.
En segon lloc, i sobre la base de l'anàlisi de Coriat, destacarem la recerca
del domini de l'empresa sobre el treballador, ja que en fer seu el "saber" de
l'obrer acaba dominant la relació entre les forces productives.

2.2. La discrecionalitat empresarial

Amb el sorgiment de la primera revolució industrial i amb el consegüent
naixement i desenvolupament d'indústries, la força de treball i l'ofici de
l'obrer es converteixen en la principal font de recursos productius per a les
empreses. D'aquesta manera, les empreses obtenen la rendibilitat de
l'explotació d'aquest recurs.

En aquella època una bona part de la força de treball, sobretot la més
qualificada, provenia dels artesans i de tots aquells obrers coneixedors
d'antuvi de l'ofici a desenvolupar en la indústria. És així com les empreses
depenen directament del "saber" dels treballadors que contracten i
incorporen en el seu procés productiu. Aquest "saber" incomoda les
empreses perquè els redueix la discrecionalitat a la vegada que pot ser
utilitzat com a forma de resistència dels treballadors en la lluita i defensa
dels seus interessos davant determinades estratègies i polítiques
empresarials. L'ofici es veu com un obstacle a l'acumulació del capital, i
per aquest motiu sorgeixen teories i aplicacions sobre estratègies
d'organització de la producció i del treball -tenen l'objectiu de combatre
l'ofici dels treballadors-, d'apropiació del "saber" dels treballadors per part
de les empreses, d'augment de la discrecionalitat empresarial i
d'afavoriment del procés d'acumulació de capitals.
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2.2.1. EL TAYLORISME58: DE L'OBRER AMB OFICI A L'OBRER
AUTÒMAT

Taylor59 pretén destruir l'ofici de l'obrer com a tal, convertint-lo en blanc
d'atac, en obstacle a salvar. Tampoc tracta d'adaptar-lo a la maquina ni
d'estimular-lo, ni de dirigir-lo contra ell mateix com fa la contractació a
preu fet60, tracta de destruir-lo. Per aquest motiu podem considerar que
l'objectiu de l'OCT és acabar amb l'ofici per acabar amb el control obrer
sobre el temps de producció.

Per a Taylor, el coneixement i el control de les maneres industrials de
produir són en principi propietat exclusiva, monopoli de la classe obrera.
Aquest domini provoca que el control sobre els temps de producció el
tinguin els obrers, i és aquest "saber" de la classe obrera el que la torna
"gandul" (ganduleria sistemàtica)61. La contribució del taylorisme és la de
doblegar l'obrer d'ofici i alliberar al procés de treball del poder que
exerceix sobre ell per a instal·lar en el seu lloc la llei i la norma patronals.

En aquest sentit, Braverman (1974) va destacar la transformació que en les
relacions entre treballadors i empresaris es persegueix amb les pràctiques
tayloristes mitjançant la delimitació d'una jerarquia funcional i de les
qualificacions en els centres de treball, i que tenien com a objectius el
control i el domini de classe, tots dos objectius disfressats entre els
principis d'eficiència organitzativa, d'imposició tecnològica i de
modernització productiva62.

58 Referent al taylorisme com a model d'organització del treball i la seua concreció existeixen
moltes publicacions descriptives. En el nostre cas ens hem basat en: Braverman (1974), J.J.
Castillo (1988), Coriat (1979), Finkel (1994), Sàrries (1993) i J.M. Vegara, (1971). Una atenció
especial mereix la publicació de Braverman (sobre la qual aconsellem llegir-ne V. Smith, 1996)
de la qual s'ha derivat un important debat sobre el taylorisme.
59 F.W. Taylor (EUA, 1856-1915) va ser un enginyer pragmàtic, un home d'acció que va passar
d'obrer a enginyer en cap de la Midvale Irons Works, i que es va interessar pels problemes de
l'organització del treball.
60 Abans de Taylor s'havia començat a practicar el sistema "a preu fet" com a via eficaç per
tractar de reduir els efectes que provocava en les empreses la seva dependència respecte l'ofici
del obrer.
61 Per a Taylor, la situació de força de què disposava l'obrer d'ofici era utilitzada per aquest per
controlar el temps de producció, és a dir, els ritmes de treball, de manera que els adaptava a les
seves conveniències, les quals el decantaven a treballar a ritmes lents, això a part, un augment
del ritme de treball podia provocar l'acomiadament de companys per un excés de força de
treball disponible. Taylor opinava que aquest fenomen era el que provocava, des d'un punt de
vista estrictament empresarial, ganduleria en els obrers.
62 Labor and Monopoly Capital de H. Braverman és una obra escrita l'any 1974 que tracta de la
desqualificació i de la separació inexorable de la concepció i l'execució com a trets distintius
dels processos de treball en el capitalisme monopolista. A partir d'aquesta obra ha sorgit un
ampli debat gràcies al qual tenim, entre altres coses, una visió molt més matisada i complexa de
quan, on i com es desqualifiquen determinats processos de treball. Comprenem que la
desqualificació pot servir, però no sempre serveix, als interessos empresarials; entenem la



La posada en pràctica d'aquests principis es veu facilitada i recolzada pel
fet que el mercat de treball extern a les empreses va canviant, sobretot -i
aquest és el cas dels EUA durant el segle XIX- pels importants moviments
migratoris, que suposen la provisió d'una mà d'obra dòcil i poc qualificada
que deriva en l'accentuació d'unes diferències socials importants.

Amb el temps sorgeix una classe obrera amb una estructura completament
singular: una minoria d'obrers d'ofici i artesans que formen part de
sindicats i associacions de defensa i una gegantesca massa d'obrers sense
especialització i sense organització63.

D'aquesta manera, Taylor fa possible l'entrada massiva dels treballadors no
especialitzats en la producció, i aconsegueix la transformació del saber dels
obrers en gestos elementals. Així és com el sindicalisme és "derrotat" en
dos fronts: per una banda, l'obrer d'ofici és progressivament expulsat de la
fàbrica, expulsant l'obrer organitzat i sindicat i, per altra banda, l'obrer no
qualificat és menys car, no organitzat i privat de la capacitat per a defensar
el valor de la seva força de treball. Per això, la lluita en el taller -per a
introduir i consolidar el control per part de la direcció de les empreses, que
d'aquesta manera imposen la seva llei- és inseparable d'una lluita més
àmplia, lliurada en el terreny social per una llibertat de reclutar la força de
treball fora dels sindicats.

La concreció del taylorisme

Els avenços aconseguits en el decurs del temps a la indústria reclamaven,
amb l'objectiu de millorar el procés d'acumulació de capitals, un canvi cap
a un nou tipus d'organització de la producció. "Sábese, en efecto, que,
cuanto más se divide el trabajo, más se eleva el rendimiento. Los recursos
que pone a nuestra disposición son más abundantes, son también de mejor
calidad' (Durkheim, 1987: 272). La divisió del treball era percebuda com
un factor motivador per al treballador, ja que facilitava poder conèixer la
seva aportació real i adaptar-ne les seues remuneracions al seu rendiment
efectiu, però per altra banda, també facilitava el control empresarial sobre
l'activitat que aquest desenvolupava en l'empresa. Calia aprofitar la divisió
del treball perquè cada secció de l'empresa pogués arribar a la seua quota

relació que existeix entre la variable gènere i la desqualificació i l'enriquiment dels llocs de
treball; i sabem que no és productiu separar l'anàlisi estructural (de la tecnologia, de la divisió
del treball i dels imperatius de l'eficiència) de les experiències subjectives i intersubjectives dels
treballadors i dels empresaris (V. Smith, 1995: 3).
63 Un dels problemes que sorgeix és que alguns d'aquests sindicats i associacions obreres es
transformen en corporatius, amb la qual cosa defensen els interessos dels seus afiliats -obrers
d'ofici- excloent els no qualificats, fins i tot dificultant la seva organització. Com a exemple als
EUA l'American Federation of Labor (AFL), conjunt d'unions professionals, al principi de
segle porta a terme pràctiques selectives de reclutament en conveni amb les empreses, de
manera que els obrers es veuen obligats a sindicar-se amb l'únic objectiu d'aconseguir un lloc
de treball.



més elevada de perfecció i rendiment i perquè cada treballador portés a
terme la seva tasca amb més eficàcia.

Per aquests motius, Taylor proposa una sistematització tècnica en
l'organització del treball basada en la dràstica separació entre els que
executen i els que dissenyen el treball, basada també en la fragmentació i
l'especialització de les tasques i en l'establiment d'un sistema de
remuneració fonamentat en el salari individualitzat. D'aquesta manera volia
reduir l'ampli marge d'ineficàcia i de "ganduleria" que es donava entre els
treballadors de l'empresa.

Els punts bàsics que distingeixen el pensament de Taylor són (Sàrries,
1993: 83-86):

1. Necessitat d'organitzar el treball científicament. Planteja superar
l'etapa en la que els principis fonamentals de l'organització eren
la "iniciativa i l'incentiu", amb la qual cosa es deixava la solució
dels problemes en mans de cada treballador, i donava pas a una
etapa d'organització científica en la qual les solucions es deixen
en les mans més segures de la direcció.

Dos elements que cal destacar són:

a) El sistema científic, que consisteix en una determinada
teoria que pot reduir-se a quatre principis fonamentals:

- El desenvolupament del coneixement sobre bases
científiques, abandonant les opinions personals del
treballador.

- Selecció del treballador que millor s'adapti a una
determinada tasca.

- Preparació, ensinistrament i perfeccionament
científic de la força de treball.

- Col·laboració estreta entre els dirigents i la força de
treball, de manera que els treballadors portin a terme
el treball segons lleis científiques prèviament
determinades64.

b) El mecanisme organitzatiu, que suposa:

- Estudiar la successió exacta de les operacions
elementals i dels moviments que cadascun segueix
per a realitzar el treball, així com dels instruments
que utilitza.

64 Taylor es proposava superar l'antagonisme de classe, doncs estava convençut de que patrons i
ocupats tenien interessos coincidents, ja que ambdós perseguien la màxima prosperitat.
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- Determinar amb el cronometre el temps que
requereix cada un dels moviments elementals i
escollir el moviment més ràpid per a cada operació.

- Direcció amb estructura funcional, que consisteix a
subdividir el treball organitzatiu de manera que
cadascun, des del supervisor en avall, tingui el menor
nombre possible de funcions a desenvolupar.

- Estandardització de totes les eines i instruments, així
com de les operacions i dels moviments realitzats en
l'execució de tot tipus de treball.

- El principi de l'excepció en el sistema organitzatiu: a
cada membre de l'organització li correspon una
tasca, una màquina, un lloc i un temps.

- Ús de les fitxes d'instruccions per a la ma d'obra.

- Tasques ben definida per a cada treballador amb
elevades recompenses si les acompleix i sancions si
no les acompleix.

- Un esquema per al flux de materials.

2. Direcció jeràrquica amb estructura funcional. Cal una
organització de tipus jeràrquic amb una distribució funcional del
treball. Les directrius són jerarquitzades i lineals. El treballador és
un executor i per això és necessària una direcció piramidal.

3. Anàlisi dels temps i moviments, basada en la rigidesa dels
moviments dels treballadors, per millorar i unificar els
instruments i condicions de treball; en la selecció acurada i
ensinistrament dels treballadors, per millorar-ne la capacitat, i en
l'assistència i control continuats als treballadors per què sels
pagui segons el seu treball i perquè facin el que han de fer.

4. Nova cultura d'empresa. Es produeix un canvi çn la manera
d'entendre l'empresa i les relacions industrials. Els aspectes
d'interès són els següents:

a) Canvi de mentalitat. Suposa que totes les persones que
entren a l'empresa hi tenen una nova representació
psicològica. Els canvis en la mentalitat i en els hàbits
només poden realitzar-se amb lentitud.

b) Coneixement i motivació dels treballadors. En aquest
àmbits cal tenir en compte:
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- Que el treballador tingui una tasca ben definida. Això
fa possible la seua quantificació immediata i, en
conseqüència, el seu salari.

- Que el seu treball obtingui un premi immediat si
aconsegueix els objectius proposats.

b.3. El treballador es mou per interessos personals, que
sobreposa als interessos col·lectius.

c) Tutoria contínua dels treballadors. Suposa indicar al
treballador com ha de dur a terme la seua tasca.

d) Seguiment estricte de les normes.

e) Autoritat i disciplina. Ha de fer-se extensiva l'experiència a
tota l'empresa i ha d'existir algun sistema per a garantir la
disciplina i l'acompliment de les normes.

Segons l'opinió de JJ. Castillo (1988; 57), el balanç dels principis
taylorians sembla clar en la pràctica red: la despossessió dels coneixements
dels treballadors i del seu traspàs a la direcció; el manteniment d'una
divisió del treball quasi per igual -però on la direcció tingui totes les
funcions de plantejament i concepció- i la subordinació d'aquests
treballadors desposseïts de les seues velles habilitats a la disciplina
empresarial.

El sistema d'organització científica del treball va ser molt ben acollit pels
empresaris i es va estendre amb rapidesa. Els treballadors començaren a
demostrar una forta resistència, ja que el nou sistema els reduïa
d'autonomia, els exigia uns mínims de treball i, en la pràctica, els
reclamava un rendiment bastant superior.

2.2.2. LES APORTACIONS DEL FORDISME65: DE LA PRODUCCIÓ
ESPECIALITZADA A LA PRODUCCIÓ DE MASSES

A finals del segle passat la producció en el sector de l'automòbil66 era
qualificada de "producció especialitzada", ja que tenia les característiques
següents:

65 Sobre el fordisme com a model d'organització de la producció existeix una amplia
bibliografia. En el nostre cas ens hem basat en: Boyer (1986), Coriat (1979), Finkel (1994),
Piore i Sabel (1984), Sabel (1985), Sàrries (1993).
66 H. Ford introdueix el 1913 per primera vegada la línia de muntatge a la fabrica de Highland
Park a Michigan en la fabricació d'automòbils Ford. Els plantejaments tayloristes no es
preocupaven del problema que suposava per a determinades indústries, com la del automòbil, la
venda d'excedents de producció i va ser el mateix H. Ford qui va comprendre que la creixent

72



1. Una força de treball altament qualificada.

2. Organitzacions extremadament descentralitzades.

3. Utilització d'eines i màquines de funcions generals i adaptades a
múltiples utilitats.

4. Volum de producció molt baix.

Aquest sistema plantejava, entre altres, els següents problemes:

1. Elevat cost de fabricació perquè la producció era limitada.

2. Dificultats per avançar en noves tecnologies.

3. No podia garantir-se la qualitat del producte.

4. Carència de treballadors especialitzats.

Com a alternativa al sistema de producció especialitzada en el sector de
l'automòbil, sorgeix la producció de masses, que consisteix en la
intercanviabilitat completa i consistent de les parts i en la simplicitat de
l'acoblament de cadascuna d'aquestes, com a complement eficaç en la línia
de muntatge continua o mòbil. En les línies de muntatge els treballadors
han d'executar la part assignada del procés productiu segons el ritme
imposat pel transportador que condueix el producte perquè sigui completat.

D'aquesta manera, ha de quedar clar que l'objectiu del model fordista no
era un altre que donar resposta a les noves exigències empresarials
provocades per la transició d'una organització basada en la producció
especialitzada a una organització basada en la producció de masses, perquè
la nova demanda reclamava grans quantitats de producte homogeni i, per
tant, el mercat s'expansionava.

Des del punt de vista tècnic, el funcionament de la cadena mòbil exigeix
una planificació rigorosa dels materials i tasques per poder assegurar la
progressió ordenada de la mercaderia per la fàbrica i, ja que l'objectiu és
facilitar la seqüència lineal del treball, cada part ha de ser dissenyada de
manera que pugui ser acoblada sense dificultat, per poder-minimitzar el
temps dedicat als ajustaments.

L'organització del treball en cadena suposa que les tasques es
subdivideixin al minut i s'adjudiquin als treballadors que estan assignats a
llocs fixos al llarg de la cadena. El transportador permet eliminar els temps
morts de la producció, ja que els obrers no necessiten desplaçar-se. La
norma de productivitat es socialitza, en el sentit que tots estan sotmesos al
ritme de la cadena. La parcel-lacio de les tasques exigeix capatassos i
personal de vigilància per controlar i coordinar les diferents fases de la

productivitat exigia grans mercats; per tant es preocupà d'augmentar el consum i d'innovar
tecnològicament els processos productius mitjançant la introducció de la línia de muntatge.
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producció. El resultat va ser que en poc temps la cadena de muntatge es va
estendre a altres sectors.

La part més fosca d'aquest procés la van viure els obrers, sotmesos al ritme
cada cop més accelerat del transportador, confinats a tasques monòtones i
repetitives i apartats dels sabers de l'ofici, ara incorporats definitivament a
la maquinària.

Els empresaris europeus veien en la cadena de muntatge el doble avantatge
de la possibilitat de rebaixar els preus i d'incrementar el seu control sobre
el procés de treball, reclutant mà d'obra poc o gens qualificada, i sense la
contrapartida d'augments salarials67. Això no va ser obstacle perquè la
cadena de muntatge s'expandís, en part perquè als anys 20 el fordisme
gaudia d'una aura progressista i en part perquè no es va donar una resposta
important i coherent per part de la classe obrera europea. Els obrers
sindicats, que en general eren els més qualificats, no es van oposar
frontalment; alguns sectors fins i tot veien perspectives de promoció en els
departaments que es creaven a la fàbrica o en l'accés a noves categories
destinades al manteniment i la supervisió. En canvi, els obrers de planta,
que eren els que patien directament els efectes de la cadena, plantejaren,
amb el recolzament o no dels sindicats, diferents formes de lluita, des de
vagues salvatges fins a la resistència informal, però que no van resultar
fructíferes de cara als objectius pels quals les havien plantejat. Malgrat tot,
com assenyala P. Fridenson (1988), la cadena de muntatge es va difondre a
velocitat desigual perquè cada país, cada sector industrial es caracteritzava
pel seu propi ritme i el seu propi estil.

Les característiques de la producció en massa són (Sàrries 1993):

1. Desaparició del treballador especialitzat, amb experiència i
coneixedor de la seua professió. És substituït per un treballador al
qual s'ensinistra per realitzar una operació determinada.

2. La divisió del treball es porta fins a les conseqüències més
extremes. Ara cada treballador s'ocupa d'una tasca concreta. Es
limita a fer d'una manera reiterativa el que li encarreguen sota la
vigilància d'un supervisor. Per al seu treball només necessita un
entrenament ràpid.

3. Al treballador se l'allibera de tota responsabilitat sobre les eines.
La creativitat per a la millora del procés o de les eines i de les
màquines correspon als supervisors o als enginyers industrials.

4. El treballador no té cap expectativa de promoció.

67 Per contra H. Ford associava la cadena de muntatge amb la idea de que uns salaris més elevats
suposarien l'ampliació d'un mercat de masses, és a dir, unes noves normes socials de consum.
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2.2.3. L'ANOMENAT POSTFORDISME: EL NEOFORDISME I
L'ESPECIALITZACIÓ FLEXIBLE

Plantejament general

Els canvis que en les darreres dècades es registren en les empreses són
identificats com les transformacions que experimenten la producció i el
treball68. És a partir dels anys 70 que s'apliquen nous plantejaments
empresarials derivats de diferents factors contextuáis, com poden ser:

1. La crisi del mercat de masses. La forma d'organització del treball
es basava en l'expansió de la producció i del consum, i quan
aquests s'aturen es retalla la producció de grans sèries de
productes a baix cost, per la qual cosa les empreses han de buscar
nous mercats partint de polítiques de flexibilització, de la qual
cosa se'n deriva l'exigència de flexibilitzar el mercat de treball.

2. La nova competència que suposa que molts països perifèrics
(NICs) comencin a apropar-se als països centrals en les
utilitzacions d'algunes tecnologies, amb els avantatges inicials de
menors costos laborals, fiscals, ecològics, etc.

3. La rigidesa que davant aquesta nova realitat suposa l'organització
taylorista-fordista. Aquesta rigidesa provoca conflictes interns a
les empreses, i d'aquesta manera es trenca amb bona part de la
pau social que dominava les relacions industrials.

Com a resposta a aquesta nova situació es generalitza un canvi en el model
d'organització del treball que prendrà connotacions diferenciades segons
els països i segons els sectors d'activitat econòmica. En aquest sentit,
podem generalitzar que les exigències del nou model són:

1. Necessitat de respondre de manera ràpida i polivalent a les noves
necessitats del mercat. La qualitat en la producció passa a ser
l'exigència productiva per excel·lència, per davant de la quantitat.
Aquest canvi d'orientació incidirà de manera important en la nova

f O

En aquest punt realitzen una breu exposició descriptiva dels models anomenats postfordistes.
No entrarem en el debat de les seues interpretacions, malgrat que en un apartat posterior hi
farem alguna referència. De totes maneres creiem oportú comentar, en aquest moment en què
fem referència a les transformacions que s'experimenten en les empreses en les darreres
dècades, que aquesta evolució és analitzada des de dues vessants diferenciades, tot i ser
coincidents en alguns aspectes com el paper de la innovació tecnològica i la flexibilitat
productiva. El corrent regulacionista considera que les empreses busquen una nova manera
d'acumulació que permeti l'autoregulació del sistema i que s'origina amb els experiments que
desenvolupen les empreses en la producció. La corrent institucionalista considera que les crisis
econòmiques dels anys 70 i 80 provoquen canvis en el comportament de la demanda que
exigeixen a les empreses noves estructures productives.
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organització del treball i en les noves exigències del treball
assalariat.

2. Necessitat d'implicar en el treball coneixements i recursos
intel·lectuals dels treballadors. El treball assalariat es fragmenta
partint dels requisits de formació i qualificació a desenvolupar en
el lloc de treball. La nova organització necessita, a part de la força
física, la col·laboració i la confiança del treballador, de la qual
cosa se'n deriva un reconeixement a la seua Professionalität.

3. Necessitat de nous sistemes de control sobre el treball. L'empresa
ha de disposar de la garantia que la feina es fa bé i que les noves
responsabilitats delegades s'ajusten a les seues exigències.

En conseqüència, el nou model, que parteix de les premisses acabades
d'exposar i que podríem anomenar postfordista, es desenvolupa amb
diferents característiques que deriven en variants metodològiques
d'organització de la producció, però que disposen d'un element comú com
és el de la flexibilitat. *

El JAT o Tovotisme69

Consisteix en la implementació d'una nova filosofia de gestió empresarial
que tendeix a imitar l'anomenat model japonès, cosa que suposa un gir
important respecte als plantejaments tradicionals70.

Es parteix de la idea de poder superar el sistema taylorista-fordista
tradicional impregnat de rigidesa davant les respostes que exigeixen el
mercat i les relacions laborals.

Des del punt de vista tècnic, pot definir-se com una organització en què tots
els processos estan planificats per evitar la malversació de temps, materials
i costos i afegir la component qualitat de la producció com a objectiu
prioritari. Parteix de les exigències següents:

1. Que els béns es produeixen i distribueixen just a temps per ser
venuts, cosa que requereix atendre minuciosament les variacions
del mercat.

2. El subministrament just a temps dels materials o parts
submuntades que s'acoblen en el producte final, amb la qual cosa

69 El terme "toyotisme" es deu a Taichi Ohno autor del llibre "El sistema de producción Toyota"
Ed. Gestión 2000 SA, Barna 1991. Aquest model és el més representatiu de l'anomenat
postfordisme o neofordisme analitzat per l'escola regulacionista amb els següents autors, entre
altres: Aglietta, Boyer i Coriat (Aglietta, 1979; Boyer, 1986 i Coriat, 1993a)
70 En aquest apartat fem una breu descripció del model japonès, sense entrar en valoracions.
Malgrat tot, en G. Bonazzi (1993) trobarem una anàlisi valorativa del mateix en la que destaca
els aspectes més rellevants, les ambigüitats i la seva transmissió cap a països occidentals.
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es redueix tant el conjunt de capital necessari per la producció
immediata com l'espai destinat a emmagatzematge.

3. La descentralització de la producció mitjançant una configuració
d'empreses subsidiàries, proveïdores i subcontractistes que
formen part del complex de producció tipus JAT.

El sistema JAT té un impacte que afecta un espectre d'empreses molt ampli
que pot desembocar en conflictes des del moment en què les decisions més
importants resideixen en la gran corporació i els contractistes s'hi ha
d'adaptar quant a ritmes i exigències. Els proveïdors es poden veure com
un tipus de força externa de treball que es dirigeix de la mateixa forma que
als ocupats que treballen a l'empresa central.

En aquest sistema la força de treball és molt més polivalent, amb una alta
qualificació. D'altra banda, les jerarquies estan molt més diluïdes que en
l'organització fordista, les diferències salarials són menors i els obrers
compten amb possibilitats de promoció a llarg termini.

No es tracta d'una forma única, malgrat que els seus trets configurin una
organització del treball i de la producció diferents de la tradicional
taylorista-fordista, ja que adopta formes variades atenint-se a diferents
aspectes com l'antiguitat de l'empresa71, el nivell de sindicació72 i altres
com l'activitat que es desenvolupa i la posició que s'ocupa en el mercat.

L'especialització flexible73

Es basa en el ressorgiment de les formes artesanals de producció mitjançant
les xarxes d'empreses que disposen d'equips flexibles i de treballadors
qualificats i constitueixen una comunitat industrial que només permet la
competència que afavoreix la innovació74.

Aquest tipus d'estratègia sorgeix com a resposta a la saturació de molts
mercats de béns duradors, al fraccionament de la demanda i a l'exigència
de qualitat en lloc de quantitat i millora en el preu dels productes, per la

Per norma general aquest sistema s'ha implantat de forma més radical en les empreses de
nova creació, ja que els coneixements i els hàbits acostumen a suposar un important fre a
l'assimilació de nous conceptes i estratègies d'actuació. A més, les noves empreses poden
aplicar sistemes més estrictes de selecció de personal.

El nivell de sindicació és un fet molt determinant, ja que una major capacitat i poder de
negociació dels treballadors els permet evitar aquells components que li són més perjudicials en
les noves formes de gestió i d'organització del treball.

Aquest és el model representatiu de l'escola institucionalista com a substitut del fordista, amb
els següents autors, entre altres: Piore i Säbel (Säbel, 1985 i Piore i Sabel, 1990)

En aquest apartat fem una breu descripció sobre l'especialització flexible. Per a una major
aprofundiment aconsellem la lectura de C. Smith (1989) sobre l'especialització flexible,
l'automatització i la producció en sèrie.
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qual cosa s'ha de buscar una alternativa subjecta a noves condicions com,
per exemple, el creixement de la demanda internacional.

La trajectòria de l'especialització flexible s'articula sobre principis de
cooperació, qualitat, flexibilitat i unitat entre disseny i execució, i així
s'estableixen xarxes d'empreses dinàmiques que poden beneficiar-se de les
oportunitats que ofereixen les tecnologies flexibles per produir béns
adaptats al client i crear així nínxols de mercat diferenciat.

Les característiques a destacar del procés de producció d'especialització
flexible són:

1. Es dilueixen les diferències jeràrquiques, perquè tots hi participen
i els directius es formen mitjançant la rotació per diferents treballs
en diferents unitats operatives; formen, doncs, una élit corporativa
que entén les problemàtiques generals.

2. El personal encarregat de les tasques de planificació,
comptabilitat, recerca, entre altres, es redueix dràsticament en les
oficines centrals i s'assigna a altres companyies; d'aquesta
manera es consolida una estructura assimilada més a una
federació d'empreses que a una simple entitat organitzativa.

3. S'estableixen acords de col·laboració entre empreses sobre la base
de la mútua confiança per dissenyar nous productes, amb la qual
cosa és possible reduir riscs i costos.

4. Proliferen constantment els anomenats projectes integrats
d'enginyeria que poden durar cinc o més anys, a càrrec d'equips
interdisciplinaris, que inclouen directius, tècnics, obrers.

Paral·lelament, s'incrementen les exigències de noves habilitats, incloent-hi
la de saber cooperar. En aquestes circumstàncies, els treballadors no poden
esperar una relació a llarg termini amb cap ocupador i, mentre alguns es
convertiran en empresaris, altres hauran de garantir la seua feina
participant, en sistema de rotació, en diferents llocs de treball aconseguits
mitjançant les xarxes de relacions socials que es creen en la convivència
entre persones i institucions existents en la societat. Sabel (1985) descriu
aquesta situació com un mercat de treball obert.

En una estructura els límits de la qual són borrosos, on es treballa avui en
un projecte i possiblement demà en un altre, resulta difícil establir com es
configura la identitat d'un treballador.

2.3. EI domini de la relació entre les forces productives

Un dels aspectes més importants i que ha caracteritzat les relacions entre
els empresaris i els treballadors, uns com a propietaris dels mitjans de
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producció i els altres com a propietaris de la força de treball
respectivament, ha estat el domini d'aquestes relacions. En aquest sentit,
destaca la correlació de forces entre les dos parts en la convivència diària
en la qual es prenen moltes decisions i es realitzen gran quantitat d'acords
sobre les formes d'organització de la producció i del treball i sobre el
desenvolupament de les tasques realitzar. Per tot això, la dinàmica
d'aquestes relacions i el seu domini té una gran incidència en el
comportament dels seus protagonistes i en l'èxit de les seves estratègies i
propostes d'actuació.

En termes generals, podem decantar la balança a favor dels empresaris,
perquè sempre han tingut la potestat d'imposar canvis en l'organització
productiva a favor dels seus propis interessos, amb el col·lectiu de
treballadors assalariats ha hagut d'anar adaptant-se a un continuat procés de
canvis.

2.3.1. ELS CANVIS A FAVOR DE L'ACUMULACIÓ DE CAPITALS

L'OCT manifestada per diferents maneres de controlar el procés de treball,
com la valoració dels llocs de treball (VPT) i el cronometratge75, ha portat a
una reducció del "saber" de l'obrer de fabricació i a substituir-lo per la
sèrie de gestos elementals a desenvolupar. Plantejat d'aquesta manera
l'OCT sembla un instrument al servei de l'empresa dirigit contra la forma
organitzada i combativa de la classe obrera: l'obrer professional d'ofici i el
seu sindicat. Es pretén substituir l'obrer professional per l'obrer-massa.

Una de les aportacions de la revolució industrial, en els seus inicis, va ser
l'aparició de la figura de l'obrer d'ofici (obrer hàbil i disciplinat), hereu
dels "secrets" dels gremis, en què el treballador assalariat de la indústria es
converteix en peça clau, fins al punt que la indústria es capaç d'instal·lar-se
en el lloc on l'obrer estableix la seua residència. El plantejament industrial
és el de disposar, en quantitats suficients, d'obrers hàbils. D'aquesta
manera, en el naixement de la indústria, i com a condició d'aquest, la mà de
l'obrer i el seu ofici són una reserva de la qual el capital ha d'alimentar-se i
traure'n la seua substància (Coriat 1979: 10).

Malgrat tot, el fet que l'obrer disposi de la formació i qualificació que
necessita la indústria suposa una complicació en la planificació empresarial
i un obstacle al procés d'acumulació del capital. L'obrer coneix la seua
posició de força, de manera que es reserva l'aprenentatge de l'ofici a
cercles reduïts, com diu Coriat (1979:11): "es guarda l'ofici com a

Aquests dos sistemes de control i valoració dels llocs de treball seran analitzats i
desenvolupats en un capítol posterior.
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patrimoni familiar, només transmès a la descendència"; i no està disposat a
transmetre'l a una altra població amb la doble finalitat de mantenir la
qualificació professional a un nombre reduït de persones, amb la qual cosa
les condicions de treball a exigir poden ser millors mantenint-se una
situació de privilegi, i d'evitar que altres obrers estiguin disposats a exercir
els oficis amb condicions de treball inferiors, com per exemple els
estrangers i tots els treballadors emigrants que busquen amb més urgència
una ocupació. Aquesta endotècnia16 funciona com una forma obrera de
resistència. Aquest és l'indicador d'una generalització de la resistència
obrera constituïda entorn a l'ofici. D'aquesta manera, podem argumentar
que aquest posicionament de força és conseqüència de l'escassetat d'obrers
d'ofici i del domini que aquests tenen d'un coneixement sobre la
fabricació. Per tant, des del punt de vista estrictament empresarial, un
obstacle per al desenvolupament del procés d'acumulació del capital.

Però aquesta situació de força dels obrers, amb el temps, s'apaivaga pel
canvi d'estratègia de les empreses^ en col·laboració amb les divisions
internes en el col·lectiu d'obrers assalariats. En el cas dels EUA
determinades pràctiques selectives i discriminatòries a favor dels obrers
qualificats i de tots aquells que se sindicaven amb l'objectiu d'afavorir el
desenvolupament d'un sindicalisme corporativista, que "traficava" amb els
assalariats fent de pont amb les empreses, va provocar el desencís de molts
treballadors, sobretot dels no qualificats, i a la vegada, va facilitar a les
empreses l'obtenció de guanys, perquè a que els mateixos sindicats, amb
aquestes pràctiques, afavorien l'acumulació i els rendiments dels capitals77.
Juntament amb aquest procés de trencament de la unitat de la força obrera,
les empreses se sentien incòmodes amb l'estret control a què eren sotmeses
pels col·lectius d'obrers d'ofici, de manera que la dependència respecte a
l'aprovisionament de la força de treball es converteix en una situació
bastant insuportable. Amb el decurs del temps, el pensament patronal es
torna contra l'ofici, i es dedica a quebrantar-lo per crear les condicions
d'una acumulació de capitals a gran escala.

D'aquesta manera, les empreses busquen en la màquina, en el treballador
dèbil i en la contractació a "preu fet" unes vies d'acció que afavoriran el
seu predomini i control sobre l'organització de la producció i del treball,
que resultaran òptims per millorar les condicions d'acumulació de capital.

76 Terme utilitzat per D.Woronoff en la seua obra referent als obrers de l'antiga siderúrgia
francesa. Citat a Coriat (1979; 11)
77 Als EUA, durant la segona meitat del segle XIX, l'AFL va crear amb les seues pràctiques
selectives una situació monopolista que amb el temps afavoreix les empreses, perquè aquesta
situació li permet incrementar preus. Finalment, els obrers assalariats, que pateixen les
conseqüències amb pèrdues en el seu poder adquisitiu, van abandonant els sindicats
corporativistes, i creen una situació de divisió i enfrontament obrer.
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Amb el recurs de la maquinària s'aconsegueix reduir la dependència de la
fabricació respecte de l'ofici de l'obrer, i així el que l'empresa guanya
quota de poder i converteix el treball dels obrers en simple exercici de
vigilància i destresa. La incorporació progressiva de la maquinària i de la
tecnologia suposen determinats avantatges, com la reducció dels costos de
fabricació (es redueix considerablement l'especialització dels obrers, amb
la qual cosa la força de treball és més barata), l'augment del ritme de treball
(es redueix considerablement l'esforç físic a desenvolupar pels obrers, i
d'aquesta manera la seua aportació és més descansada i, per tant, més
vulnerable a augmentar ritmes i temps de treball) i la lluita contra
l'organització obrera (se sotmet el treballador a l'automatisme que
caracteritza el procés productiu).

Paral·lelament, es busca el recurs d'un treballador regular, disciplinat i
dòcil, sobretot en l'aprenentatge. Per aquest motiu en moltes empreses es
va recórrer a l'ús de la força de treball infantil, malgrat que en el seu
moment la legislació va controlar aquestes pràctiques abusives.

Malgrat tot, la necessitat de l'ofici era inevitable per a moltes empreses, i
per això que es va estudiar la possibilitat d'extraure-li el màxim profit. És
així com va sorgir la idea de remunerar a preu fet; és a dir, practicar un
sistema de subcontractació de mà d'obra en què l'obrer d'ofici es
converteix en organitzador del treball i contractista de la mà d'obra, i
l'empresa, en un conglomerat de seccions senceres de fabricació,
autònomes i separades, confiades a l'activitat dels obrers d'ofici. D'aquesta
manera l'obrer d'ofici vigila i controla, de més a prop, el treball dels altres,
incorporant la racionalitat necessària per a l'eficiència del procés de
fabricació78. La resta d'obrers, els que executen el treball, se senten més
controlats i no poden relaxar-se en la feina. És així com es manté el nivell
de divisió del treball i l'organització de la producció guanya en eficàcia de
control i de subjecció de les forces de treball.

2.3.2. EL DETERIORAMENT DEL TREBALL

Als inicis de la industrialització l'organització de les empreses es basava en
la coexistència del control directe per part dels empresaris amb l'imposat
pel sistema de la subcontractació interna, entorn a la qual girava bona part
de les relacions laborals. Els subcontractistes gaudien d'un reconegut status
social i laboral i eren els responsables d'àrees determinades de la
producció, vigilaven els treballadors que depenien directament d'ells -en

78
D'aquesta manera, l'obrer d'ofici, pel coneixement de la resta d'obrers, de l'ofici i perquè

treballa amb un pressupost, evita molts riscos a l'empresa.
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molts casos es tractava dels seus propis assalariats- i els instruien en l'ofici
que desenvolupaven, per la qual cosa el control era doble, d'ofici i de
rendiment. Es tractava de sistemes jeràrquics en els que el control no era
centralitzat, i aquest es converteix en el problema a resoldre per poder
racionalitzar la producció a gran escala.

Estudiosos de l'època79 defensaven la idea que en el funcionament intern
de les grans empreses dominava el caos, la improvisació i la malversació.
És per això que es començaren a idear noves estratègies d'organització de
la producció i el treball amb noves formes de control més eficaces i de la
redefinició del paper a desenvolupar per part dels supervisors. D'aquesta
manera, comencen a introduir-se formes de registre que permeten avaluar
l'activitat de cada treballador individual i la col·lectiva, i tècniques noves
que fan més repetitiva i monòtona l'activitat desenvolupada pel treballador
a l'empresa. Amb aquesta idea, a més, es donava resposta a la problemàtica
de reclutar treballadors qualificats a la vegada que s'acabava amb la
resistència i poder de l'obrer d'ofici. „

La sistematització tècnica suposa canvis significatius en l'aportació del
treballador en el desenvolupament de la seua activitat. Davant la dràstica
separació entre qui executa el treball i qui el dissenya, apareix un
departament o secció de l'empresa que es dedica a estudiar meticulosament
l'activitat abans de ser confiada a l'obrer. El treballador, que era qui abans
tenia aquesta facultat, es converteix en un simple executor d'un treball
assignat, i perd autonomia i discrecionalitat sobre la seua feina, a més de
ser controlat per uns capatassos. Els coneixements es tabulen i classifiquen
i resten reduïts a regles i procediments fixos.

Un altre dels efectes d'aquests canvis és la necessitat d'individualitzar el
• ROrendiment, fet que es facilita amb la desaparició del treball en equip .

Amb la implantació del fordisme i l'exigència d'una producció en sèrie i en
masses, el treballador ha d'adaptar-se al ritme de treball imposat per la línia
de muntatge o cadena mòbil, amb la qual cosa, juntament amb una
planificació rigorosa dels materials i de les tasques a desenvolupar,
aquestes últimes es subdivideixen per temps i s'adjudiquen als treballadors
que estan assignats als llocs fixos. El transportador permet eliminar els
temps morts de la producció perquè el treballador no necessita moure's del
lloc. La productivitat se socialitza ja que tots els treballadors participen i
estan sotmesos al ritme de la cadena. Aquesta organització parcel·la al
màxim les tasques i requereix majors controls i vigilàncies per coordinar
amb eficàcia les diferents fases de la producció.

79 Anomenats "sistematitzadors" per L. Finkel (1994: 120) com el cas de F. W. Taylor.
80 Aquest és un dels arguments que Taylor pensava que acabaria amb la ganduleria í l'actitud
sistemàtica que adoptaven els treballadors.
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En aquest sentit, l'OCT considera al treballador un mitjà de producció, és a
dir, només té en compte la seua aportació com a productor, mentre que
n'omet la faceta més humana i personal, ja que, com diu Sàrries (1993: 91):
"El trabajador no es una persona que, al llegar a la empresa, se transforme
en un productor. Llega a su puesto de trabajo con la experiencia diaria de
su vida familiar, de relaciones, de problemas o éxitos que obtienen él o los
suyos". Prenent el fil d'aquesta idea, podem argumentar que la
productivitat i el nivell de satisfacció a la feina no depenen únicament de
factors objectius i materials, o d'increments salarials, sinó que també
depenen de factors psíquics i psicosocials; és a dir, de les relacions
interpersonals que puguin sorgir a l'empresa. Per això considerem que la
productivitat pot augmentar si el treballador es troba integrat en un grup
que li suposi un elevat benestar psíquic que pugui arribar a diluir les
penúries i rutines del treball diari.

Fem aquesta breu reflexió per evidenciar que al llarg del temps s'ha produït
un deteriorament en les relacions laborals a les empreses. Al treballador se
l'ha relegat al paper de simple factor de producció al servei de les empreses
amb l'objectiu de millorar el procés d'acumulació de capitals. En aquest
sentit, no s'ha comptat amb la col·laboració ni amb la confiança del
treballador, i se n'ha reduït al màxim l'autonomia professional ensinistrant-
lo en la realització d'una sèrie de gestos i activitats i eliminant qualsevol
possibilitat de marge de maniobra o de decisió sense comptar amb el
control o vistiplau d'un encarregat o capatàs.

D'aquesta manera, quan parlem de deteriorament del treball fem al·lusió a
la desaparició, en el context de la realització del treball, de l'aportació
d'iniciatives i consideracions humanes, al marge de l'aportació física i
automata, que provoca apatia, alienació i manca d'esperit participatiu dels
treballadors en allò que podria ser considerat una realització i satisfacció
personals81. En aquest sentit, i amb aquest sistema, les empreses han passat
d'un extrem en què el reconeixement de l'ofici era una basa important per
la creació d'indústries i per al desenvolupament de l'activitat industrial a
T altre extrem en què, garantit aquest desenvolupament, és passa a una
política empresarial generalitzada de domini del mercat, amb l'afany
d'acumulació de capitals basat en la transformació del treball en un factor
de producció més al servei dels interessos empresarials.

81
J.M. Vegara (1980) realitza una interessant distinció entre la força de treball i el treball partint

del posicionament de domini de les empreses sobre el treball, que és la transformació de la força
de treball que posseeixen les persones en treball efectiu, que és el que realment apliquen les
empreses en el seu procés productiu.
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2,3.3. EL CONTROL DEL PROCES PRODUCTIU l EL CONFLICTE DE
CLASSES

Un aspecte que considerem important remarcar és que, malgrat el domini
empresarial en les relacions socials productives, paral·lelament al
desenvolupament de les noves formes d'organització del treball i de la
producció, els treballadors assalariats van configurant-se com a col·lectiu.
Volem dir que, amb el desenvolupament de les estratègies productives
adoptades per les empreses, s'estableixen accions de resistència, per part
dels treballadors, que obliguen a les empreses a adoptar determinades
estratègies de control. En aquest sentit, V. Smith (1996; 7) afirma que
existia la possibilitat que els treballadors poguessin reconfigurar les formes
de control de la direcció de les empreses, apropiar-se'n i suavitzar-les, però
aquestes accions portarien els empresaris i directius a adoptar determinades
estratègies de control. D'aquesta manera, el control no té únicament
l'objectiu d'afavorir l'acumulació de Kapitals, sinó també el d'anul·lar les
accions reivindicatives del treballadors, individuals o col·lectives, de
manera que les estratègies de control creen nous terrenys per a la
confrontació.

o^Diferents autors han analitzat les estratègies de canvis en els processos de
producció en els centres de treball dins del context de les relacions socials
capitalistes, en el sentit que el procés de privació als treballadors de
qualificacions, de poder de maniobra, de decisió i d'autonomia havia
provocat continuats conflictes entre aquests i la direcció de les empreses.

En aquest sentit, per exemple, Edwards (1979) va considerar que la
introducció de la cadena de muntatge, que es va extrapolar a altres sectors
diferents de l'automobilístic, va donar com a resultat una extensa militància
anticapitalista i una mobilització col·lectiva dels treballadors. El resultat
d'aquesta situació va ser la substitució de sistemes de control tècnic per
sistemes de control burocràtic, menys visible però més individualitzat i
aparentment més impersonal, amb l'objectiu de regular l'activitat dels
treballadors83.

Quant a l'èxit de les estratègies col·lectives dels treballadors existeix una
disparitat de criteris. El cert és que, independentment de la intensitat
d'aquestes accions i de l'encert en el seu enfocament, les empreses sempre
han disposat de prou marge de maniobra suficient per imposar formes de

82 Entre aquests destaquem les investigacions de Clawson (1980), Edwards (1979, Friedman
(1977), Montgomery (1979) i Stark (1980), citats a V. Smith (1996).
83 El control tècnic es basa en la dependència del resultat de l'esforç del treballador del ritme de
les màquines, mentre que el control burocràtic el fa dependre més de la situació del treballador a
l'empresa (Bowles i Edwards, 1990; 162-166).
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producció que incapacitaven els treballadors per aconseguir els seus
objectius reivindicatius.

Tant és així que investigacions com la de Burawoy (1979)84 explicaven el
procés simultani de com els treballadors s'oposaven conscientment a les
iniciatives de la direcció de les empreses, plantejant conflictes però
complint finalment els objectius empresarials. L'estratègia empresarial es
basava a donar joc als treballadors mitjançant un limitat marge de
discrecionalitat sobre el desenvolupament del seu treball, i així el control
burocràtic facilitava que els treballadors delimitessin els seus propis
interessos individualitzats, que a la llarga es coordinarien amb els
interessos de les empreses. Els mercats interns de treball poden servir com
exemple de coordinació i identificació d'interessos de les dues parts.

Pel que fa a la resposta dels treballadors a l'organització fordista cal fer una
distinció, dins del moviment obrer, entre dirigents i base, com assenyala P.
Fridenson (1988).

En primer lloc, els sindicats europeus passaren a acceptar els mètodes
tayloristes sempre que no suposessin, únicament, un increment en la
productivitat. En aquest sentit els sindicats apostaven per tots aquells
sistemes i models que suposessin creixement econòmic general. El model
fordista semblava que facilitava aquest objectiu, ja que la cadena de
muntatge suposava major producció, i d'aquí podria derivar-se beneficis
concrets per a la classe obrera en forma de salaris reals, menys hores de
treball i la disponibilitat de productes manufacturats per al consum més
barats. En aquest sentit els sindicats podrien assumir un paper protagonista
de negociació.

El moviment sindical, en general, va adoptar el mateix posicionament,
malgrat que en alguns casos es destacava que la cadena de muntatge,
característica del model fordista de producció, suposava un mitjà còmode
de produir més a un preu més barat i amb el mateix esforç. Els qui
defensaven aquest darrer postulat proposaven combatre els efectes
capitalistes de l'aplicació d'aquest model.

L'explicació d'aquest posicionament permissiu rau en el fet que al
capdavant de molts sindicats es trobaven treballadors qualificats que
estaven a favor del canvi tècnic pels avantatges que aquest els suposava de
millora professional i laboral. També s'explica pel fet que els treballadors
sense qualificació o amb menor nivell van mantenir posicionaments
divergents, sobretot si la comparació es realitza entre països. Malgrat tot, es
destaquen vagues i conflictes que es van solucionar amb concessions per
part de les empreses en el terreny salarial a canvi de mantenir la seua

84 Citat a V. Smith (1996)
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discrecionalitat en les decisions sobre organització del treball i de la
producció.

2.3.4. ELS LÍMITS DEL FORDISME AL DESENVOLUPAMENT DE
LES EMPRESES I LES APORTACIONS DEL POSTFORDISME A
LES RELACIONS LABORALS

Segons R. Boyer (1986; 254-257), el desenvolupament creixent del model
fordista es caracteritza per quatre tendències, amb desigual importància,
que amenacen el seu futur. Això es deu a que les noves exigències
empresarials, a partir del període de crisi dels anys 70 i 80, no troben
resposta amb l'aplicació d'aquest model perquè resulta poc flexible; és a
dir, difícilment adaptable a les noves regles. Aquestes tendències són:

1. L'ampliació de l'organització del treball en les cadenes de
muntatge caracteritzada ^per F excessiva multiplicació i
parcel·lació dels llocs de treball i pel recurs a equips altament
especialitzats. Això posa en perill la productivitat efectiva, que
tendeix a disminuir. A més, es donen situacions en què les lluites
obreres arriben a bloquejar unitats de producció senceres i en què
les reivindicacions dels treballadors tendeixen a tancar-se amb
augments salarials. Aquests aspectes porten a la desacceleració de
la inversió, que consolida la disminució de la productivitat.

2. La producció en sèrie exigeix mercats de dimensions mundials.
3. El model fordista va provocant uns costos socials creixents

perquè en la recerca d'aquests mercats ampliats s'ha de potenciar
la vessant consumista dels assalariats.

4. Les innovacions en el consum es van allunyant de la producció
estandarditzada. Els consumidors prefereixen una major varietat
de productes, amb la qual cosa la norma de consum de la
postguerra sembla que s'esgota, malgrat que determinades capes
socials encara no havien beneficiat per complet.

Tanmateix, les empreses són objecte d'una sèrie de pressions que deriven
en el problema del seu finançament, que es convertirà en un dels principals
problemes empresarials i que condicionarà les seues polítiques, entre les
quals destaquem les laborals. Això es deu al fet que entre els anys 60 i 80
es produeix una disminució generalitzada en la taxa de benefici
empresarial, que s'explica per tres trets característics del fordisme (R.
Boyer, 1986; 260-262), que són:

1. El salari real tendeix a augmentar més depressa que la
productivitat. La distribució del valor afegit evoluciona
favorablement pels costos salarials, malgrat que es poden
reconèixer algunes excepcions.
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2. Les transferències socials afecten la distribució de les rendes
directes. Una bona part de les transferències a les famílies era
finançada de forma directa o indirecta per les empreses. Les
cotitzacions, amb aquest finançament, evitaren conflictes i
recolzaren el consum, però perjudicaren la rendibilitat de les
empreses i, per tant, les decisions d'invertir.

3. La maduració del fordisme provoca una alça del coeficient de
capital i, després, una desacceleració de la productivitat del
treball. La taxa de benefici acusà les conseqüències d'aquesta
baixa de la proporció producció/capital, fenomen que facilità la
reducció de la participació dels beneficis en el valor afegit.

Sota la pressió d'aquests tres factors, la rendibilitat de les empreses va
experimentar una caiguda significativa, la qual cosa va provocar un gir en
la tendència de les inversions i va suscitar esforços cap a la flexibilització.
Paral·lelament al sorgiment de la crisi fordista i a la recerca de nous models
d'organització productiva, es produeix un deteriorament del poder de
negociació dels assalariats, provocat, entre altres motius, per:

1. La desindustrialització, que afecta els bastions del fordisme, sobre
el qual s'havia establert una de les bases més tradicionals del
sindicalisme obrer.

2. En conseqüència, van guanyant terreny les formes d'ocupació
més pròpies del sector terciari. Aquest sector s'expandeix, en part,
per l'expulsió de determinades ocupacions fora de la indústria que
formaran part de l'activitat terciària, la qual cosa té les seues
conseqüències sobre l'organització del treball, sobre els convenis
col·lectius -són diferents- i sobre els sindicats d'assalariats perquè
tenen dificultats d'organització per la dispersió i petita dimensió
de les empreses i pels valors més significatius dels treballadors de
coll blanc. Amb l'augment del sector terciari, la iniciativa i el
poder de negociació pertanyen a les direccions de les empreses.

3. L'atur arriba a nivells sense precedents des del període d'entre
guerres.

4. Es produeix una disminució dels conflictes laborals, per la qual
cosa la influència sindical registra un cert declivi, tant en matèria
d'afiliats com d'influència i eficàcia. El nombre de jornades de
vaga disminueix.

Amb tot això es demostra com en les darreres dècades el model fordista es
converteix en una limitació important al desenvolupament de les empreses
que busquen adaptar-se a la nova situació de mercat i que volen mantenir
les seues estratègies a favor de l'acumulació de capital.
Les empreses necessiten adaptacions ràpides i polivalents, la implicació
dels treballadors en les noves estratègies productives i nous sistemes de
control sobre el treball, amb la qual cosa els models intensius en mà d'obra
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poc qualificada i la producció de grans sèries de productes es converteixen
en rigideses que dificulten la recerca de respostes, per part de les empreses,
als nous problemes de producció, de finançament i d'equilibri social intern.
Per tant, és en la naturalesa social de la producció i en les limitacions que
genera el mateix règim d'acumulació fordista on es troben les causes de la
crisi d'aquest model (visió regulacionista).
Tanmateix, el sistema de producció fordista ha estat incapaç d'adaptar les
empreses a les noves exigències del mercat, amb producció no massiva i
diferenciada que actua paral·lelament a les crisis internacionals (visió
institucionalista).
Per aquests motius, i amb el pas del temps, es porten a terme noves
estratègies i canvis que afecten l'organització de la producció i del treball i
que han afectat el desenvolupament de les relacions laborals. Aquestes
s'han anat generalitzant, de manera que s'han acabat imposant en altres
formes d'organització que han mantingut els esquemes més tradicionals.

El nou corrent consisteix a motivar el treballador sobre els valors de
*l'empresa i sobre els de competitivitat i emulació (Alós 1992: 9). Aquesta

és la manera més eficient d'implicar en el treball els recursos personals i el
potencial professional de l'assalariat. Això es conseqüència del fet que amb
el nou sistema, es busca la transformació de la formació i de la capacitació
en el treball, mitjançant la polivalència, la mobilitat i la millora constant de
les tasques. En conseqüència, en la selecció de personal s'aplica aquest
criteri.

D'altra banda, aquelles empreses que formen els treballadors converteixen
aquesta formació en un mitjà de control i d'influència en el col·lectiu de
treballadors, identificant-los amb l'empresa85.

Interessa també destacar la resposta que els treballadors i els seus
representants tenen davant aquestes noves estratègies d'actuació. En aquest
sentit podem destacar els diferents grups de treballadors, segons la seua
formació i edat, i el diferent grau de sindicació o cultura sindical. En el
primer cas, els treballadors més joves, per norma general, accepten millor
les noves pautes de comportament empresarial, així com els que gaudeixen
de millor status professional dins les empreses. En el segon cas, la cultura i
la inquietud sindical porten al rebuig de determinades pràctiques, sobretot
d'aquelles que comportin un augment de la discrecionalitat empresarial86.

85 S'ha de destacar la transmissió de la idea de "privilegiat" per al treballador que aconsegueix
una feina en una determinada empresa pel fet que la seva alternativa és l'atur i l'ocupació en
altres empreses o llocs de treball amb pitjors condicions laborals i expectatives de futur.
86 Aquests són aspectes que les empreses coneixen i que tenen en consideració. Sembla que els
sistemes més dràstics s'han instal·lat en fàbriques de nova creació, majoritàriament localitzades
en àrees rurals o semirurals, amb elevats nivells d'atur, poca incidència sindical i amb borses de
treball que suposen la disponibilitat de treballadors disposats a ajustar-se als objectius
empresarials. Tanmateix, les empreses poden recórrer a formes diverses de repressió sindical.
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De tot això es desprèn que les empreses adopten estratègies per mantenir, o
fins i tot augmentar, la seua discrecionalitat o poder de decisió aprofitant
els canvis en les formes d'organització de la producció i del treball. El
procediment de negociació amb els sindicats o els representants dels
treballadors s'ha convertit en una pràctica habitual, malgrat que les
empreses, sobretot les petites i mitjanes, prefereixen que aquesta
negociació es porti fora de l'àmbit estrictament empresarial -convenis
nacionals o de sector- reduint al màxim la negociació directa i utilitzant-la,
en la mesura que es pugui, com a via de legitimació de les seues decisions.

Amb tot això, destaca la penetració de nous valors com l'emulació i
l'individualisme fomentats a partir de la competitivitat dins l'empresa,
sobre els quals els treballadors i els sindicats han d'adoptar noves
estratègies de reducció, perquè l'adaptació al canvi que aquests exerceixen
no provoqui la pèrdua dels mínims exigibles en la reivindicació de la
millora de les condicions de treball ni la idea de col·lectivitat.

2.4. L'organització del treball en la era de la flexibilitat

De la mateixa manera que el fordisme ha deixat de ser el model
d'organització de la producció més aplicat per les empreses, del taylorisme
sembla que no es pot dir el mateix87.

El model fordista, que es caracteritza per la rigidesa tecnicorganitzativa
necessària per al seu desenvolupament, dificulta l'ajustament de les
empreses al context de crisi i d'incertesa iniciat a partir dels anys 70. Entre
aquestes rigideses, l'organització burocràtica i piramidal ha estat el factor
que ha obstaculitzat l'ajustament i les respostes ràpides a les variacions del
mercat. Quant a la crisi del fordisme, Aglietta (1987: 120-122) i Boyer
(1995: 380-382), autors regulacionistes, emfatitzen sobre els elements
relatius a la producció i al procés de treball, de manera que la crisi del
model com a sistema de producció es deu a les* seues pròpies
contradiccions internes, que les situen en:

1. La línia de muntatge, que és incapaç d'evitar els temps morts que
retarden la producció.

87
Malgrat tot, pel que fa al fordisme hi ha autors (Hyman, 1991 i Thompson, 1989) que

consideren que la seua aplicació no va ser hegemònica, sinó que encara existeixen àrees en les
que la producció encara no es regeix pels principis fordistes, i que la línia de muntatge fordista
només es va aplicar en alguns sectors d'economies avançades.
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2. La intensificació del treball i la resistència a aquesta dels
treballadors, que porta a un malestar a les fàbriques i per extensió
a la societat.

3. La reducció dels beneficis empresarials, que limita les
possibilitats d'inversió i deteriora el circuit d'acumulació.

Aquests autors busquen les causes en la naturalesa social de la producció i
en les limitacions que genera el mateix règim d'acumulació fordista.

D'altra banda, Piore i Sabel (1990), de l'escola institucionalista, se centren
en els aspectes del mercat; és a dir, en les externalitats de les empreses.
Expliquen la crisi del fordisme recorrent als següents postulats:

1. Les crisis dels anys 70 i 80 provoquen una espiral inflacionista i
la reducció de la demanda i de les inversions. Per tant, les
empreses diversifiquen l'oferta per mantenir els beneficis, cosa
que significa produir en lots i a una escala menor.

2. Aquestes crisis treuen a la llum la incapacitat del sistema de
producció de masses per satisfer la demanda cada cop més
individualitzada (no massiva) i diferenciada.

Com que el presupòsit és que el fordisme entra en crisi, les dues escoles
interpreten que les transformacions que es produeixen en el món de les
empreses són un reflex de l'emergència de noves formes de producció. Els
regulacionistes parlen de neofordisme -postfordisme-, mentre que els
institucionalistes parlen d'especialització flexible. La característica comuna
és que els dos corrents situen la innovació tecnològica i la flexibilitat en un

oQ

lloc central dels processos de producció.

D'altra banda, el taylorisme suposa divisió del treball, parcel·lació de les
tasques a desenvolupar i reducció del saber obrer perquè aquest se sotmeti a
les directrius que li vénen imposades des de la direcció, que és qui posseeix
el saber científic. En aquest sentit, existeixen diferents treballs i
investigacions que qüestionen el postaylorisme com a nova concepció
diferent i substitutiva de la divisió del treball. La qüestió de fons és que el
taylorisme ha suposat una sèrie d'avantatges per a les empreses, orientades
a l'acumulació de capitals, i difícilment altres sistemes poden servir tant
eficientment a aquest objectiu.

Per tot això, ens trobem amb arguments que defensen que s'està entrant en
una fase de reorganització del treball postaylorista (JJ. Castillo, 1988).
Però, tanmateix ens trobem amb arguments que justifiquen el final de la
divisió del treball i la introducció de nous models i conceptes de producció
(Kern i Schumann, 1989) i, fins i tot, hi ha qui planteja que els principis

88 Agüeita, 1987: 124-127; Coriat, 1993a: 68-97; Sabel, 1985: 307-318; Piore i Sabel, 1990:
377-380.
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d'organització tayloristes del treball segueixen vigents però integrats en
noves concepcions com l'automatització dels processos de producció,
sobretot en activitats terciàries (Ritzer, 1996).

El que sembla evident és que a partir de la crisi dels anys 70 i 80 es
produeix una reestructuració empresarial reclamada per les mateixes
empreses mentre el moviment sindical es troba en fase de retrocés, per la
qual cosa no assumeix protagonisme en aquesta reestructuració, com
assenyala A. Martín (1999; 79). Són les empreses les que utilitzen noves
formes d'organització amb la introducció de nova tecnologia, de noves
qualificacions i noves formes d'utilitzar la força de treball. L'organització
pensada per a la producció de grans sèries es presenta rígida davant la
inestabilitat i les incerteses dels mercats.

Partint de les noves tendències en la divisió del treball, segons Kern i
Shuman, i els arguments que hi aplica A. Martín, podem justificar per què
els criteris bàsics del taylorisme poden continuar vigents.

Les noves tendències són:

1. La reducció de la divisió funcional del treball mitjançant la
reducció en el nombre de departaments i esglaons en la cadena de
comandaments. Ara, amb l'automatització, aquesta reducció
funcional facilita la disminució dels costos laborals i del consum
d'inputs materials i energètics.

2. La reducció en la divisió tècnica del treball mitjançant
l'enriquiment vertical de les tasques i basat en el principi de
totalitat en la concepció del treball, cosa que pot representar una
major qualificació i implicació del treballador. D'aquesta manera
canvia la motivació directa de l'operari, amb la qual cosa es
redueixen rigideses burocràtiques i s'obté un major flux
d'informació sobre la marxa directa del procés de producció.
L'organització tècnica del treball no varia, només ho fa el criteri
de passivitat tradicional del model.

3. L'augment de la polivalència professional pel fet que la
parcel·lació dels llocs de treball no és tant estricta ni rígida, i cada
tasca es considera una part d'un conjunt que és assimilable per tot
un grup d'operaris.

Es tracta de nous estils de gestió i d'usos més flexibles de la força de
treball, recolzats en conceptes com la polivalència i la mobilitat.

L'automatització dels processos productius suposa una reducció de força de
treball directa a favor de tasques de vigilància i d'assistència a les
màquines, als processos informatitzats i als sistemes de control centralitzats
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i computeritzats. Es tracta d'un desplaçaments dels perfils professionals
cap a tasques més abstractes de concepció i de gestió89.

Aquestes modificacions no qüestionen els principis últims de l'organització
clàssica del treball90: la divisió del treball, l'economia de temps i
l'especialització de tasques. El que fa és introduir modificacions en altres
principis, com la unitat de comandament, l'ordenament esglaonat i els
mètodes d'incentivació. Tot això suposa suavitzar la duresa de la
prescripció mecànica del taylorisme tradicional (A. Martín, 1999, 84).

Les transformacions de les noves formes d'organització del treball es
concreten en els següents principis:

1. La individualitat com a criteri de definició dels llocs de treball i
incenti vació.

2. La producció en quantitat substituïda per la de qualitat.

La motivació, la implicació i la participació directa s'estan constituint en
claus de les polítiques de gestió de Ïa força de treball amb l'objectiu de
millorar la qualitat i la diversificació de la producció, sense que un model
pugui considerar-se clarament dominant per l'existència d'una gran
diversitat i variabilitat de les formes d'organització del treball (A.
Rosanvallon; 1987, 68).

2.5. La gestió de la força de treball

Amb motiu dels canvis que s'han comentat i del fet que les relacions
laborals han assumit un protagonisme molt important en el conjunt de les
relacions industrials, la gestió de la mà d'obra exigeix una anàlisi i
consideració a apart.

El denominador comú del nou model de gestió de la força de treball és la
flexibilitat. Aquest concepte s'ha convertit en la problemàtica general de la
gestió empresarial, que consisteix en la capacitat que tenen les empreses
per aconseguir que els seus objectius, que no són altres que produir i

89 Un dels aspectes que més han estat objecte de reestructuració és el de la formació i la
qualificació laborals. En aquest estudi no entrem en aquesta anàlisi, però existeix bibliografía
interessant sobre la qüestió, entre la qual destaquem: A. Lope (1996)
90 Per A. Rosanvallon (1987), en el cas de l'especialització flexible afirma que:

1. Continua existint un grau bastant elevat de divisió del treball entre les funcions a
desenvolupar i entre els treballadors que les executen.

2. L'organització del treball segueix caracteritzant-se per la jerarquia de nivells de
qualificació.

El que sí que és important destacar és que cada vegada és menys important la incidència del
treball industrial, i per això l'organització del treball i la producció dels serveis es presta més als
canvis respecte els sistemes tradicionals d'organització.
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vendre amb beneficis, s'adaptin ràpidament als canvis originats al seu
91entorn.

oo
En el sentit més ampli de la flexibilitat les empreses adopten canvis i totes
les mesures adients per incorporar-la a la seua gestió, i és per aquesta raó
que podern parlar de flexibilitat financera, flexibilitat tecnològica,
flexibilitat organitzativa i, entre , flexibilitat en la gestió de la mà d'obra.

En l'àmbit de la gestió de la força de treball podem distingir entre la
flexibilitat numèrica, quan es tracta d'adaptar la quantitat de força de
treball; la flexibilitat salarial, quan es tracta d'adaptar els costos salarials, i
la flexibilitat funcional, quan es tracta d'adaptar la capacitat i la
disponibilitat productives de la força de treball. En els tres casos es tracta
d'una adaptació a l'obtenció de beneficis empresarials i de l'aportació de la
força de treball als resultats finals. En el primer cas es tracta d'un ajust de
la mà d'obra a les necessitats de l'empresa; en el segon cas, a més d'ajust,
d'una mobilització productiva dels assalariats partint de la lògica de
l'intercanvi mercantil, i en el tercer cas, d'un redisseny organitzatiu amb
l'objecte de la mobilització productiva.

C. Prieto (1992: 85-92), amb referència a la gestió de la força de treball
com a gestió de recursos humans i en paral·lel a la gestió flexible,
argumenta que aquesta última es justifica amb el fet que la societat actual
ha passat de ser una societat fundada al voltant de l'emparellament
producció de massa-consum de massa a una societat fundada al voltant de
l'emparellament alta tecnologia-serveis basada en una lògica de producció-
consum caracteritzada pels següents elements:

1. La innovació productiva passa a ocupar el lloc preferent que
ocupava la racionalització.

2. Es dóna prioritat a la qualitat respecte a la quantitat.

3. El recurs humà es converteix en un recurs estrany que dóna sentit
a la possessió de maquinària, tecnologia i capital.

•

4. Adquireix importància estratègica la inversió en persones, pel
sistema de relació que existeix en l'empresa i per la
professionalització que es busca en els assalariats.

91
A partir dels anys 70 l'entorn a l'empresa es modifica de forma continuada ja que els cicles

econòmics i les variacions en les pautes de comportament són permanents i amb això la
intervenció dels estats va reduint-se i deixa en mans del mercat i les seues incerteses el futur
més immediat dels protagonistes de l'activitat econòmica -productors i consumidors-.

El de la flexibilitat, malgrat el seu significat divers, és un concepte positiu en el sentit que tot
allò que és flexible o que té comportament flexible és valorat positivament en les nostres
societats, de la mateixa manera que Inflexibilität és sinònim de poca efectivitat, de manca de
modernitat i de viabilitat dubtosa.
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Malgrat tot, la flexibilitat i aquesta nova concepció de l'organització
productiva teñen com a rerefons que 1'empresa pugui gaudir de major
discrecionalitat i això afavoreix la possessió del poder per part de la
direcció de les empreses, per la qual cosa difícilment sembla justificable
considerar el nou model un model de gestió flexible, ja que aquest no és un
concepte unitari93 ni pot generalitzar-se per a tot tipus d'empresa.

Les noves polítiques de gestió de la força de treball es plantegen des de
l'òptica de la implicació de la força de treball en el treball i en l'empresa.
Aquesta participació és promoguda per la direcció de l'empresa i en el
marc de la reestructuració i reorganització de les línies de producció.
L'objectiu empresarial és que la força de treball disposi d'una major
sensibilitat sobre el procés de producció mitjançant la major discreció,
responsabilitat i autonomia que se li atorga. D'aquesta manera
s'aconsegueix major eficiència, intensificació i control del treball i, per part
de la direcció empresarial, es compleixen els requisits d'articular
mecanismes de control i d'assegurar-se la cooperació del treballador,
sobretot en moments de canvis (Regini, 1992).

A tot això cal afegir que aquesta nova gestió de la força de treball no afecta
per igual tots els grups professionals de l'empresa perquè dependrà de la
forma de treballar de cada grup. En aquest sentit destaquem que les noves
formes de treballar que sorgeixen es caracteritzen per (X. Coller, 1997: 24-
25):

1. La reducció del treball directe en virtut de l'aplicació de noves
tecnologies de producció.

2. L'extensió del treball indirecte (programació, diagnòstic,
manteniment, etc.).

3. La integració de tasques administratives en les tasques de
fabricació.

Aquestes noves formes afectaran els grups de treballadors més qualificats i
que compleixen els nous perfils professionals que exigeixen els nous
models aplicables. Pel que fa al conjunt de treballadors afectats per les
transformacions, alguns treballadors diferencien entre matisos de
guanyadors i perdedors (Kern i Schuman, 1988: 11-12) o entre exclosos,
inestables i revaloritzats en funció que les seues qualificacions es trobin
atacades o reforçades (Coriat, 1993a: 188). Entre els perdedors es troben
els obrers94, relacionats amb els residus del fordisme (fragmentació de

93 Es tracta més aviat d'un model amb trets predominants diferents o de models diferents. El
criteri unitari és que les tres flexibilitats faciliten major discrecionalitat en la gestió de la força
de treball.
94 Són els treballadors que s'acostumen a contractar de l'exterior, que són objecte de major
rotació laboral i als quals se'ls ensinistra puntualment.
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tasques, repetició, monotonia), mentre que entre els guanyadors es troben
l'obrer fabricant, el tècnic i l'administrador, que signifiquen polivalència,
autonomia, responsabilitat i capacitat de control sobre el treball95.

Tanmateix, la subcontractació de tasques, la descentralització del procés
productiu i l'externalització d'activitats de servei i manteniment
compleixen els objectius de racionalització productiva de les empreses, als
quals serveix la política de gestió de la força de treball de les empreses.

2.6. Un fordisme amb connotacions postfordistes

Els arguments que s'estan exposant serveixen per justificar la idea que en
un moment com l'actual, en què predomina la literatura i l'analítica sobre
el postfordisme i les noves formes d'organització de la producció de les
empreses amb l'objectiu de fer-les més flexibles per adaptar-se millor als
canvis de l'entorn més immediat i perquè les empreses gaudeixin del
posicionament adient per a l'acumulació de capitals, ens trobarem amb un
sector industrial, que serà objecte d'anàlisi en capítols posteriors, en el qual
l'organització del treball i de la producció és fordista, amb plantejaments
de base tayloristes. Aquesta organització tradicional coexisteix amb
polítiques de gestió de la força de treball basades en la flexibilitat.
D'aquesta manera, donem la raó a C. Prieto (1992) quan argumenta que el
concepte de flexibilitat s'aplica a tots els àmbits de l'empresa, entre els
quals destaquem la política d'ocupació, i que, com assenyala B. Coriat
(1979), l'objectiu de les formes d'organització empresarials no és un altre
que afavorir el procés d'acumulació de capitals, arnb la qual cosa les
polítiques de flexibilitat laboral no tenen perquè identificar-se amb models
d'organització, sinó que podem identificar estratègies de flexibilitat
aplicables als models.

Com assenyala J. J. Castillo (1994: 66-68), les investigacions sobre models
d'organització empresarials s'han de basar en les relacions socials que
dominen en les empreses, per arribar a discernir entre organització de la
producció i estratègia de flexibilitat laboral.

D'aquesta manera, observem que les trajectòries dels models
d'organització de la producció, que han estat analitzades evolutivament en
aquest capítol, han seguit una tendència, a la vegada que la flexibilitat
laboral ha seguit una altra evolució, més recent i més condicionada a
l'evolució de l'activitat econòmica i als resultats globals d'aquesta,

95
Són els treballadors sobre els que funcionen els mercats interns de treball i sobre els que

s'apliquen les polítiques de formació -es requalifica als treballadors qualificats.
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paral·lelament a les necessitats específiques de les empreses. De tota
manera, les empreses, donant resposta a les seues necessitats d'adaptació,
han utilitzat les diferents estratègies i instruments de flexibilitat per adaptar
els seus models organitzatius als seus interessos. Per aquest motiu, en molts
casos s'identifica la flexibilitat de les empreses amb els models
organitzatius.

En el cas del sector que ens ocuparà, es tracta d'una organització de la
producció tradicional amb parcel·lació de les tasques a desenvolupar, amb
la identificació del treballador i el lloc de treball que ocupa, amb la
producció estandarditzada i en grans sèries i amb l'adopció de mesures de
flexibilització laboral que, com es veurà més endavant, res tenen de
diferent amb les adoptades per les empreses més modernes i que adopten
models organitzatius postfordistes d'organització flexible.

2.7. Valoració

Amb tot el que hem destacat fins aquí, tenim prou elements per poder
realitzar la següent valoració.

El taylorisme va facilitar la determinació de noves normes de treball dins
l'empresa amb la parcel·lació de les tasques a desenvolupar pels
treballadors partint de la definició dels temps de les diferents operacions
que configuren el procés productiu. El fordisme va aportar l'aplicació de la
maquinària a una part específica del procés de producció i, amb ella, els
avançats mètodes de manipulació de materials i transport interior -la
cadena de muntatge- per a una producció estandarditzada i en grans sèries
amb la utilització de l'emmagatzematge com a amortidor davant les
fluctuacions del mercat.

Els avantatges més importants que ha suposat per a l'empresa són:

1. Reduir el temps de producció al mínim.

2. Estalvi de força de treball.

3. Estalvi d'espai.

4. Millor control, i més estricte, del flux de la producció.

De tots se'n deriva major producció amb menors costos de gestió.

D'aquests avantatges es dedueix que augmenta la intensitat amb què el
treballador ha d'executar les seues tasques, ja que no s'ha de moure del seu
lloc de treball, i així perd control sobre el contingut, velocitat i ritme del
treball. D'aquesta manera, al perdre autonomia i iniciativa, funciona com
un apèndix de la màquina (Fridenson 1987: 133).
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El procés de treball gira al voltant del rendiment de la màquina i el
treballador rendeix d'acord amb les necessitats o exigències d'aquesta. La
seua producció està determinada mecànicament per la velocitat fixada que
estarà en funció d'un sistema de mesura i control dels temps -
cronometratge en molts casos- de manera que cada treballador ha de fer la
seva feina en el temps justament necessari.

Amb aquest sistema la majoria dels treballadors qualificats han estat
eliminats perquè cada treballador realitzarà sempre el mateix treball, amb la
qual cosa li resultarà fàcil aconseguir l'habilitat i destresa necessaris, ja que
les tasques són molt més normalitzades, rutinàries i previsibles, i serà més
fàcilment controlat. D'aquesta manera, el treball és més barat i el
treballador més fàcilment substituïble.

El binomi taylorisme-fordisme ha suposat major eficiència en el treball
(taylorisme) i major eficiència en el capital (fordisme).

En el terreny de les relacions laborals a Europa, els empresaris que
aplicaren el fordisme no van respondre amb la idea que uns elevats salaris
ampliarien el mercat de masses, i com a resposta a la competència de les
empreses americanes van concedir als treballadors una part menor dels
guanys de la productivitat que suposava la incorporació de la cadena de
muntatge. La debilitat sindical del moment, sobretot per les seues divisions
internes, va facilitar l'aplicació d'aquestes estratègies, afavorides per
l'increment en la disponibilitat de mà d'obra immigrada.

Per aquestes raons, i coincidint amb diferents autors, assumim l'argument
que la producció en sèrie es va convertir en un mitjà per reforçar el poder
de la gran empresa sobre els treballadors sense l'oposició coherent per part
d'aquests.

L'explicació a aquesta actitud sindical es deu al fet que els sindicats més
representatius eren controlats per treballadors qualificats que acceptaven el
canvi tècnic i consideraven que la cadena de muntatge podia mantenir la
seua situació de superioritat envers la resta de treballadors de les fàbriques.
Per contra, els treballadors menys qualificats o semiqualificats van tenir
una resposta molt variada, des de la submissió fins a la convocatòria de
vagues. En definitiva, i de manera més global, la resposta per part del
col·lectiu de treballadors assalariats davant els canvis en l'organització de
la producció i del treball va ser poc homogènia i molt dispersa segons les
categories professionals, els territoris i la cultura sindical.

De tot això que acabem de resumir es desprèn, tal com afirma Fridenson
(1987: 141), que la introducció de la cadena de muntatge, resultat de
l'aplicació del model d'organització fordista, no va ser un simple succés
tecnològic. La reorganització del procés de treball va permetre un
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moviment més ràpid del capital i va millorar les condicions de la seua
acumulació.

Aquest fenomen, juntament amb la tipologia de relacions laborals que es
desprèn de la implantació de nous sistemes d'organització de la producció i
del treball -que anomenem postfordisme-, defineixen el marc empresarial
on es desenvolupa l'activitat productiva del sector objecte d'estudi.
Aquesta tipologia parteix d'una nova consideració del treball i, per tant, del
treballador. Tanmateix, s'ha implantat en sectors d'activitat econòmica on
encara subsisteix l'aplicació de sistemes organitzatius tradicionals. Les
relacions laborals, en aquest sentit, es caracteritzen per l'aplicació de
criteris empresarials encaminats a implicar molt més el treballador en el
desenvolupament de la seua activitat. Els sistemes postfordistes es basen en
destacar les aportacions qualitatives del treballador, buscant l'estímul que
aquest necessita per a una plena identificació amb els objectius
empresarials. En conseqüència, s'apliquen criteris de selecció de personal
en què els treballadors han de demostrar la predisposició a aquesta
identificació i a preocupar-se per una eficaç formació i adaptació a les
exigències del treball que han de realitzar. Interessa un treballador
polivalent, competitiu, amb iniciatives i amb capacitat professional, de
manera que demostri poder gaudir d'autonomia en el treball.

L'aplicació d'aquesta estratègia es combina amb la disponibilitat de
treballadors amb baixa formació i inestabilitat laboral, de manera que es
facilita la seua substituïbilitat. Es tracta d'aquells treballadors que
interessen més quantitativament per poder ajustar el volum de producció a
les exigències del mercat que per la seua qualitat professional. La doble
realitat que acabem de destacar determina l'existència d'una clara
segmentació de la força de treball partint de la qual s'aplica una política
laboral que respon als objectius de flexibilització laboral i productiva.
Desapareix la producció de masses i per això l'adaptació a l'entorn
canviant és un requisit inqüestionable.

En aquest sentit, sectors com el dels escorxadors i indústries càrnies, sobre
el qual ens ocuparem més endavant, funcionen atenint-se a una activitat
econòmica en què el procés de treball parteix de criteris tayloristes i el
procés de la producció s'organitza a partir de criteris fordistes, perquè
depenen d'una producció de masses per respondre a un consum de masses -
es tracta de l'obtenció d'un producte alimentari que forma part de
l'alimentació bàsica de les persones-, i les relacions laborals, així com la
gestió de la mà d'obra, estan impregnades de pràctiques postfordistes,
perquè la majoria de treballadors són tractats amb polítiques laborals
defensives, seguint la dinàmica d'augmentar la discrecionalitat empresarial,
flexibilitzant en la mesura que es pugui l'organització del treball i amb ella
la gestió de la mà d'obra. Aquest és un exemple que trenca amb la idea de
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la generalització de les aplicacions de nous sistemes productius, de la
coherència de les polítiques laborals amb les noves exigències empresarials
i del fet que la gestió dels recursos humans ha d'adaptar-se a les noves
modalitats de gestió atenint-se a criteris d'eficàcia i de modernització.

Aquesta és una afirmació sobre la qual incidirem posteriorment, en un
proper apartat, amb l'anàlisi de l'organització de la producció en el sector
objecte d'estudi.
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INCIDENCIA SECTORIAL I
TERRITORIAL EN L'ESTRUCTURA DE
MERCAT DE TREBALL: EL CAS DELS

ESCORXADORS I LA INDÚSTRIA
CÀRNIA A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA





3. LA FLEXIBILITAT LABORAL: EL DEBAT MICROECONÒMIC
IMACROECONOMIC

3.1. Introducció

Dos són els fets que ens traslladen cap al debat sobre la flexibilitat laboral.
D'una banda, la situació persistent de desocupació que afecta la majoria
dels països capitalistes desenvolupats, cosa que provoca l'adopció, a escala
macroeconòmica, de mesures que afavoreixen la reducció d'aquesta
situació de desequilibri de mercat; i d'altra banda, que l'organització
productiva ha estat objecte d'una transformació tecnològica important i
d'un procés de reestructuració adaptativa, de manera que producció i
relacions laborals s'han d'adaptar a aquests canvis mitjançant noves formes
d'organització.

D'aquesta manera observem com el debat inclou dos vessants analítiques
importants:

1. La macroeconòmica, que es refereix a que les condicions de
mercat de treball han de canviar per reduir el desequilibri existent.

2. La microeconòmica, que es refereix a l'organització del treball i
de la producció de les empreses en el sentit que aquestes s'han
d'adaptar als canvis que es produeixen en el context
socioeconòmic, amb la qual cosa aquesta organització, juntament
amb les polítiques de mà d'obra empresarials, ha de prendre
formes noves i models sistemàtics.

Ambdues vessants es tradueixen a veure com millora la capacitat
d'adaptació de les empreses, eliminant les rigideses que impedeixen la
presa de decisions i la posada en pràctica de polítiques empresarials
encaminades a tal fi. Les empreses necessiten elements d'estabilitat amb
l'objectiu de definir o redéfinir normes, procediments reglats,
institucionalitzats i interlocutors per encaminar la dialèctica conflicte-
pacte, estabilitat-canvi (Martín Artiles 1995). Aquests elements es
converteixen en instruments de control que afavoreixen el posicionament
de les empreses en aquest afer.

D'això es dedueix que la flexibilitat és la millor eina per a l'adaptació i
posterior desenvolupament productiu (Hyman 1993: 66) i, com diu LL.
Fina, "la tendència cap a un augment de la flexibilitat és un procés en
marxa imparable"96.

En l'actualitat, la flexibilitat, i en el cas que ens ocupa la flexibilitat laboral, ha estat un procés/
d'ajustament amb objectius macro i microeconomics inevitable, i continua sent un dels objectius^
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3.2. La flexibilitat laboral: plantejaments alternatius

El concepte flexibilitat i la seua aplicació pràctica no és un problema nou,
ja que ha estat objecte de debat durant molt de temps. El que veritablement
ha d'interessar i preocupar no és tant la seua concepció -ja que la idea que
és la millor via per resoldre els problemes organitzatius de les empreses i
de desequilibri de mercat sembla consensuada, i no sense diferències
importants de caire ideològic i pràctic-97, sinó el seu ús i aplicació.

És important tenir present que l'ús de la flexibilitat incideix directament en
l'eficiència98, d'aquesta manera la seua aplicació serà avaluada per la seva
capacitat d'adaptació a les circumstàncies canviants del context econòmic i
social de les empreses.

En primer lloc, i aquest serà l'objectiu d'aquest primer apartat, entrarem en
la justificació de l'ús de la flexibilitat en el terreny laboral.

*

3.2.1. LA NATURALESA DE LA FLEXIBILITAT LABORAL

La nova situació

La crisi dels anys 70 va suposar una ruptura del model de desenvolupament
iniciat després de la Segona Guerra Mundial en el qual les desigualtats i els
desequilibris eren compensats per l'aplicació de polítiques keynesianes que
es traduïen en polítiques de rendes que garantien l'estabilitat social.
D'aquesta manera l'increment del nivell general de vida i dels salaris de
segments determinats de la població coexistien amb determinades
prestacions del sistema de seguretat social per l'aplicació d'un Estat de
benestar de caire general. Així és com les diferències socials i econòmiques

claus en els debats amb vista a superar els períodes de crisi i a facilitar l'obtenció d'un
desenvolupament sostingut (Fina, 1988:45).
97 Això no obstant, reproduïm dues concepcions que ens semblen prou encertades. D'una banda
J. Aragón i E. Gutiérrez (1987, 105) consideren que el grau de flexibilitat d'un sistema es
defineix com la capacitat d'ajust del mateix sistema davant els canvis autònoms que es
produeixen pel costat de la demanda de treball, tant de tipus quantitatiu com qualitatiu i tant de
naturalesa conjuntural com estructural. Pel costat de l'oferta de treball, l'informe Daherendorf
(OCDE 1986) l'assenyala: "la capacitat dels individus en la vida econòmica i en particular en el
mercat de treball, de renunciar als seus hàbits i adaptar-se a les noves circumstàncies". Són
molts els autors que han participat en el debat conceptual, metodològic i polític sobre la
flexibilitat laboral, dels quals destaquem les referències bibliogràfiques següents: J. Atkinson
(1987), R. Boyer (1986), R. Dombois i M. Osterland (1987), LI. Fina (1991), R. Hyman (1993),
J.L. Malo de Molina (1987), M. Piore (1986), A. Recio (1988a, 1988b), S. Rosemberg (1989),
H. Safati i C. Kobrin (1992), G. Standing (1987), W. Streek (1986), R. Tarling i F. Wilkinson
(1987), L. Tobaría (1988) i T. Treu (1993).
98 En aquest aspecte l'eficiència es relaciona amb la capacitat que tenen els sistemes productius
de subministrar béns en quantitats i qualitats suficients per satisfer les necessitats socials (A.
Recio: 1988, 82).
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són esmorteïdes amb polítiques públiques, evitant que els conflictes socials
superessin els límits que podien posar en perill l'estabilització social.

A partir dels anys setanta les polítiques monetàries i fiscals alternatives a
les polítiques keynesianes anteriors a la crisi resulten ineficaces per a
contenir els desequilibris econòmics més bàsics, i es debiliten els
mecanismes de compensació social, es desmantella l'Estat de benestar i
s'exigeixen mesures de flexibilitat davant la nova situació canviant." La
flexibilitat del mercat de treball sembla constituir la clau de l'estratègia de
recomposició de les bases del creixement econòmic.

Les forces socials davant la flexibilitat laboral

Des del punt de vista de les forces socials es donen arguments i
plantejaments diferents sobre la qüestió. Seguint els arguments de J.
Atkinson (1986-87), cal distingir els objectius, els aspectes més importants
i els mitjans a posar en pràctica per cada una d'aquestes forces socials:

1. Perspectives governamentals: l'objectiu en l'aplicació de la
flexibilitat laboral és reduir l'atur. La manera de fer-ho és
intentant reduir els costos que suposa la creació de llocs nous de
treball i la reducció de les limitacions legals o administratives que
existeixen per al procés de creació de llocs de treball. Amb
aquests objectius es realitzen reformes legislatives i es faciliten
vies de negociació col·lectiva100.

2. Perspectives empresarials: l'objectiu que busquen els empresaris
amb la flexibilitat laboral és l'eficàcia òptima en el rendiment
dels factors productius utilitzats, entre ells especialment la mà
d'obra contractada. En aquest últim cas, es porta a terme
mitjançant la reorganització dels mercats laborals interns de
l'empresa, possibilitant la mobilitat interna i externa i aplicant
estratègies que suposin diferents status laborals entre la mà
d'obra.

3. Perspectives sindicals: el principal objectiu és assegurar els
termes i les condicions a què es troben subjectes els treballadors

99
G. Standing (1992: 527-534) destaca que des de la desaparició de la plena ocupació sorgeix el

ràpid canvi de la divisió del treball, amb el qual molts drets laborals comencen a considerar-se
costos, es debilita l'acció sindical, les tecnologies són més mòbils -des del punt de vista
internacional- i afavoreixen nous tipus d'organització empresarial (descentralitzant l'ocupació i
canviant la naturalesa dels llocs de treball), desapareix el consens distributiu i apareixen les
pressions inflacionistes i les pressions a favor de la reducció del sector públic i de la despesa
Pública en general, etc.

L'abast i orientació d'aquestes mesures estarà d'acord amb la postura ideològica dels
governs en qüestió i també del marc institucional i legislatiu del mercat laboral.
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assalariats abans de portar a terme les iniciatives de flexibilitat.
La manera d'aconseguir-ho és mitjançant una legislació
proteccionista i una negociació col·lectiva defensiva.

D'aquests posicionaments diferents i de les possibilitats d'actuació, es
dedueix que davant la flexibilitat laboral existeixen punts de vista totalment
oposats. Partint d'aquests punts de vista, el mateix Atkinson destaca dues
concepcions: la solidaritat social i l'ajust de mercat.

Per a solidaritat social, Atkinson (1986-87: 5-6) entén que la millor manera
d'assegurar els increments de productivitat és gràcies a la cooperació entre
les diferents forces socials. Aquesta és la idea defensada pels col·lectius de
treballadors assalariats mitjançant l'acció dels seus representants. En aquest
sentit el paper dels governs seria controlar el conjunt de l'economia per
facilitar un context adient i per la participació activa de la força de treball.
Des d'aquesta òptica, la flexibilitat laboral té com a objectiu principal
l'adaptació i versatilitat de la mà d'obra als canvis, facilitant el
coneixement de tècniques noves per adquirir les aptituds imprescindibles
per operar de manera efectiva en un entorn que es troba en constant
transformació i per reduir els costos implícits que aquesta adaptació
comporta.

Per ajust de mercat, Atkinson (1986-87: 6-7) entén la dinàmica de mercat
que garanteix millor l'eficàcia i adaptabilitat al canvi. D'aquesta manera la
regulació i totes les vies d'intervenció són relegades a la provisió d'un
mínim de criteris d'actuació i de condicions d'ocupació. Aquesta és la idea
seguida per la patronal i per la direcció de les empreses, que són les que
tenen el poder de decisió i el marge de maniobra per aplicar els ajustaments
de la força de treball. Aquesta segona concepció ha eclipsat el punt de vista
de la solidaritat social.

Objectiu de la flexibilitat laboral

Referent al debat sobre la flexibilitat laboral aplicada a les empreses, J.I.
Palacio (1988: 89-90) considera clau aclarir el seu objectiu, ja que com s'ha
vist, aquest pot ser doble. D'una banda, aconseguir la disminució dels
costos laborals de les empreses; d'altra banda, aconseguir canviar
l'estructura productiva i dels esquemes d'organització i de gestió de
l'empresa. A dit efecte L. Toharia (1988: 33-35) distingeix entre flexibilitat
negativa i flexibilitat positiva. La primera és aquella que suposa
l'eliminació de traves perquè s'ajustin oferta i demanda de treball, que
aniria en la línia de la disminució de costos per part de l'empresa.
D'aquesta manera, són factors externs al mercat de treball els causants de la
crisi i els que no permeten l'ajust necessari per a la plena adaptació de
l'empresa al seu entorn. Es tracta d'identificar els problemes amb la manca
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de resposta permesa als mercats. Com a flexibilitat positiva considera la
recerca de pautes noves que condueixin a un canvi de model de creixement
i que donin coherència al sistema de relacions laborals dins el nou marc
econòmic.

Així és com deduïm que la flexibilitat laboral pot tenir aplicacions i usos
diversos que responen a formes diferents d'entendre la problemàtica
generada en les empreses davant els canvis en el seu entorn.

Seguidament entrem en l'anàlisi de la seua aplicació i distingim diferents
propostes en matèria de flexibilitat laboral i les seues conseqüències, amb
el doble objectiu de recollir i d'afegir elements de judici.

3.2.2. ELS PLANTEJAMENTS ALTERNATIUS

La flexibilitat laboral des del plantejament productiu

L'enfocament de la producció flexible, que és l'alternativa a altres models
de producció més tradicionals que per a determinats sectors suposen una
sèrie de rigideses que impedeixen l'adaptació al nou context econòmic i
social, inclou un conjunt d'aportacions teòriques portades a terme des dels
anys vuitanta per una pluralitat d'investigadors, els quals tractaven de
trobar una explicació a la crisi industrial d'aquest període atenint-se a
l'anàlisi de variables tecnològiques.

La idea principal de la qual es parteix és la de considerar que el procés
d'acumulació de les empreses des de la fi de la Segona Guerra Mundial fins
a la crisi dels anys setanta, s'havia fonamentat en la coherència del model
d'organització i divisió del treball amb un sistema d'institucions que
regulen el mercat laboral i amb la política econòmica global. D'aquesta
manera el model d'organització fordista101 amb aplicacions de polítiques
keynesianes orientades a garantir una demanda interna suficient afavorien
un augment salarial d'acord amb l'alça de la productivitat.

Les raons que expliquen la fallida d'aquesta dinàmica d'expansió
continuada de la producció en massa han estat i continuen sent objecte de
discussió, raó per la qual existeixen òptiques analítiques diferents i també
diferents propostes de mesures d'aplicació, que reproduïm a continuació1 :

1. La interpretació dominant és la d'un canvi en la demanda de
productes provocat per l'augment continuat de la renda i la

101 Recordem que el model fordista consisteix en una divisió del treball important a l'interior de
les empreses i en la producció de grans sèries de productes homogenis.
102 Idees extretes de la bibliografia bàsica següent: P. Calza (1989), B. Coriat (1979),
i A. Pizzorno (1978), M. Piore (1986), M. Piore i Ch. Sabel (1984) i A. Recio (1997).
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saturació del consum de masses homogeneïtzat103. Aquest canvi
en la demanda es traduiria en una preocupació més gran per la
capacitat de resposta ràpida davant aquests canvis. Això tindrà
efectes importants, no només sobre la forma d'organització del
treball, sinó també sobre els mecanismes d'ajust. Si la
configuració del producte demanat varia de manera continuada,
l'única resposta eficient que té l'empresa és adaptar contínuament
la producció a la demanda immediata, amb la qual cosa els
processos de producció tradicionals deixen de ser útils per la seua
rigidesa i obsolescencia.

2. Una visió alternativa és aquella que considera que han estat les
mateixes empreses les que han provocat el canvi atenint-se a
criteris de:

a) Competitivitat, com a conseqüència de l'estancament de
la demanda.

b) Obertura de barreres d'entrada -increment dels mercats
pel procés d'internacionalització- i la consegüent
entrada en els mercats dels nous països en vies de
desenvolupament.

En ambdós casos, com assenyala A. Recio (1997: 4), la
creativitat i la capacitat d'innovació i de resposta ràpida
constituirien el nucli en el qual s'assegurarà la posició
de domini de l'empresa, cosa que es traduirà en la
pèrdua d'interès per la producció en massa.

c) Altres criteris, com el que considera que la crisi del
model productiu fordista és una resposta als enormes
conflictes socials que varen tenir lloc en el període
1968-75 i que varen ser en gran manera una resposta
dels treballadors a les condicions de treball imposades
pel model d'organització taylorista. Davant d'aquests
fets les empreses responen a les seues demandes i
humanitzen el procés de treball potenciant la creativitat i
la participació dels treballadors -mitjançant el treball en
equip, l'enriquiment de tasques, etc.- i descentralitzant
el procés productiu amb l'objectiu de reduir la capacitat

103 Després d'uns anys d'increment generalitzat de les rendes, malgrat que poc equitatiu, en els
països occidentals el consum passa a ser més selectiu pel que fa a aquells productes que s'han
fabricat en massa i dels quals gairebé la totalitat de la població ja en gaudeix. Així mateix, és
important que determinats col·lectius de la població amb poder adquisitiu més gran consideren
que s'han de distingir d'altres col·lectius per la disponibilitat de productes diferenciats i de nous
productes, atenint-se a criteris de qualitat i preu.
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d'organització i de reivindicació dels treballadors -la
millor estratègia en aquest sentit és la desconcentració.

3. Una tercera interpretació, relacionada amb la primera, és que
l'efecte de l'obertura internacional de les economies es va traduir
en un canvi en l'orientació de les polítiques econòmiques: les
empreses a considerar que la reducció dels costos salarials és una
precondició per augmentar la seua posició competitiva en l'esfera
mundial, de la qual cosa es deriva que les polítiques keynesianes
d'expansió salarial són considerades com obstacles a la
competitivitat i, a més a més, s'assumeixen discursos i polítiques
que dificulten Facció sindical, reduint el paper dels sindicats. En
promoure mesures de contenció salarial, i augmentar les
desigualtats en la distribució de la renda, la producció de béns
especialitzats i la conquesta de mercats "de luxe" es converteixen
en l'eix de les polítiques industrials.

Des d'aquest plantejament productiu es proposa la modificació en les
estructures productives i l'adopció d'una política laboral en coherència amb
els objectius d'adaptació i versatilitat empresarials. D'aquesta manera
s'ajusta millor la producció de les empreses a les noves exigències de la
demanda de béns i serveis104 i per part de l'organització del treball
s'aconsegueix una capacitat més gran de resposta flexible.

La idea de flexibilització que sorgeix d'aquest plantejament es basa
principalment en les qüestions següents:

1. La qualificació laboral: es té en compte la importància del treball
qualificat, en el qual són bàsiques la formació amplia dels
treballadors i la seua participació directa en l'adopció de
solucions als problemes que es plantegen quan s'està en presència
d'una producció canviant.

2. Els mitjans de producció: la flexibilitat no pot recaure
exclusivament en els treballadors, sinó que ha de trobar-se al
mateix temps en els mitjans de producció. En aquest sentit es
destaquen dues línies de flexibilitat: la que deriva de la utilització
de mitjans de producció poc especialitzats i adaptables a les
diferents circumstàncies, i la que prové de la introducció de la
microinformàtica i la robotització, que afavoreix la versatilitat
dels mitjans de producció.

104
En aquest sentit, s'aconsegueix una satisfacció més eficaç de les necessitats humanes,

d'acord amb les preferències i necessitats individuals, perquè les persones a qui van dirigides les
noves produccions tenen major possibilitat d'elecció en l'ampliar-se la diversitat de productes
oferts.
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3. L'organització interempresarial: se subratlla la importància de la
xarxa de producció. El que dota de flexibilitat el procés productiu
no és tant la unitat empresarial, sinó el fet que aquest procés és
portat a terme per diferents empreses directament
interrelacionades, cadascuna de les quals s'hi especialitza en una
petita fase. És molt habitual que en les empreses grans, sobretot
les industrials, es practiqui la descentralització amb el recurs de la
subcontractació de petites empreses que porten a terme alguna
part del procés productiu. Sorgeix la tendència cap a un model
nou d'empresa flexible en la qual, una part de l'activitat es
desenvolupada per l'empresa nuclear amb treballadors en
condicions de treball preferentment estables, i l'altra, per
empreses auxiliars i treballadors temporals que absorbeixen totes
les demandes de flexibilitat que el nucli no és capaç de portar a
terme o que la direcció empresarial mateixa ha decidit no
assignar-li (Atkinson 1986).

4. Les institucions de regulació: es considera necessària l'existència
d'un teixit d'institucions que reguli el procés d'interrelacions
empresarials acabades d'exposar, així com la defensa d'un nivell
satisfactori de drets laborals dels treballadors. Es tracta de generar
un ambient que permeti que el conjunt de l'estructura sigui
competitiu i que els seus resultats es reparteixin de forma
equitativa.

Segons autors com Piore i Sabel (1984), l'especialització flexible es basa
en la col·laboració entre empresaris i treballadors partint d'un acord entre
les parts amb l'objectiu de defensar els interessos respectius. D'aquesta
manera els empresaris aconsegueixen un sistema de producció més adaptat
al seu entorn per garantir un determinat èxit empresarial, i els treballadors,
en mostrar-se disposats a la mobilitat interna, per via formació continuada,
milloren les seues perspectives per obtenir una ocupació més segura i
estable dins l'empresa, així com un treball més estimulant i responsable.

La flexibilitat laboral des del plantejament del mercat flexible

Des d'aquesta perspectiva dominen les anàlisis següents105:

1. La defensa de la idea que el mercat de treball funciona segons el
preu del mercat com a mecanisme regulador dels desequilibris.
Per tal motiu, l'atur massiu que predomina en els països
occidentals és provocat, sobre manera, perquè no es deixa que el

105 Idees extretes de la bibliografia bàsica següent: LI. Fina (1991), Malo de Molina (1987),
OCDE (1986 i 1987) i A. Recio (1997).
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salari fluctuï segons les necessitats del mercat. Per tant, els salaris
no han de ser rígids a la baixa i s'han de moderar els seus
increments d'acord amb el nivell d'activitat econòmica i de les
exigències del mercat. Per tot això, es defensa la fixació
descentralitzada dels salaris perquè s'adaptin a les condicions de
cada situació particular. Així mateix, es defensa la idea de
descomposar el salari total en partides diferents, una part fixa i
una altra de variable, que dependrà de la producció o dels
resultats empresarials, i tindrà més protagonisme la segona.

2. L'anàlisi macroeconòmica dominant ha seguit la tendència
d'interpretar les fluctuacions econòmiques com el resultat de
pertorbacions aleatòries i externes a les empreses. Aquestes
pertorbacions generen problemes empresarials greus en forma de
necessitats d'ajustaments de la producció, cosa que comporta la
necessitat permanent d'ajustar els costos laborals (per via salaris o
per via ocupació) per a fer-los front. La priorització d'aquests
ajustaments passa per l'exigència que les plantilles s'adaptin
ràpidament a les circumstancies de la producció (canviant de llocs
de treball, d'horaris, entre altres)106.

3. Prendre la desocupació en termes de desajust estructural del
mercat laboral. Es considera la flexibilitat laboral com una de les
estratègies bàsiques de reducció de la desocupació. En aquest cas
la desocupació es considera provocada pels increments dels
costos laborals relacionats amb una elevada protecció dels
treballadors ocupats -i com de costosa resulta la seua substitució
per treballadors externs-. Un altre factor important que protegeix
aquests treballadors és la formació professional.

En definitiva, en l'enfocament convencional predominen dues idees: la
necessitat de restablir els mecanismes de mercat i la consideració que
l'element clau de la flexibilització consisteix en el reforçament de les
prerrogatives empresarials en tot el que es "refereix, per exemple, a la
fixació de salaris o a la mobilitat interna i externa dels treballadors, és a dir,
una flexibilitat lligada més a la lliure disponibilitat de treballadors que a
l'adquisició de qualificacions. Per contra, l'enfocament de l'especialització
flexible s'ha centrat més a destacar la importància, no sols de la
qualificació laboral sinó també de les regulacions socials de tot tipus a
l'hora de promoure, a la vegada, una major eficiència productiva i una
lOfi

Ha d'advertir-se que en aquest cas l'impacte d'aquestes mesures sobre l'ocupació és, si més
no, indirecte. Si una plantilla és més versàtil es requeriran menys treballadors per garantir la
producció de l'empresa, amb la qual cosa l'efecte directe de la flexibilitat serà una reducció de
la demanda. L'efecte net només es produirà si les millors perspectives de guanys es tradueixen
en una expansió de la producció generadora d'ocupació.
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absorció dels efectes negatius que poden generar determinades mesures
flexibilitzadores.

Aspectes limitatius dels plantejaments productiu i del mercat flexible

En la posada en pràctica dels diferents mecanismes que hem comentat en
els plantejaments anteriors han aparegut les qüestions que destaquem a
continuació:

1. Referent a l'especialització flexible:

a) No és tan nova la idea que l'especialització flexible sigui
un model alternatiu als ja existents i que, a més, suposi un
canvi radical respecte als models d'organització més
tradicionals. El taylorisme i el fordisme no s'havien aplicat
a tots els sectors d'activitat econòmica i, paral·lelament a
aquests models, coexistien d'altres no tan diferents al de
l'especialització flexible. Per tant, aquest plantejament
sembla més aviat una estratègia útil per a determinades
àrees o empreses10 i la seua generalització és més que
dubtosa.

b) L'impacte del canvi tecnològic comporta 1'obsolescencia
de certes línies de productes, d'organitzacions de
produccions i de determinats béns de capital fix. Per tant,
no sembla correcte centrar-ho tot en la pèrdua d'eficàcia del
model de producció.

c) Les conseqüències laborals s'han traduït en molts llocs de
treball mal pagats, socialment marginats i en condicions de
treball poc atractives. La constatació d'aquests fets ha
suposat una visió menys triomfalista d'aquest model.

d) L'anàlisi d'aquest plantejament s'ha centrat en l'estudi dels
processos industrials i s'ha preocupat poc de l'estudi de
í'expansiva ocupació en el sector dels serveis.

D'aquestes objeccions es dedueix que és més que discutible el realisme del
model i que algunes de les qüestions importants del plantejament inicial
han de replantejar-se, sempre amb l'objectiu de poder generalitzar més bé i
d'arribar a conclusions més eficaces que ajudin a obrir millors expectatives
de desenvolupament humà basat en la justícia distributiva.

107 Aquesta visió es basa en la idea que gran part de la producció especialitzada d'elevada
qualitat és producció de luxe i amb una demanda limitada a uns pocs sectors de la població
mundial, per la qual cosa no pot generalitzar-se.
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A més, partint de la idea de Piore i Säbel (1984), no queda clar que
l'especialització flexible estigui basada en la col·laboració entre empresaris
i treballadors, perquè col·laboració és sinònim de delegació de la direcció
-en els termes de transmissió de responsabilitats i capacitat de decisió- i,
malgrat els canvis en l'organització productiva per a una major
especialització flexible, l'estructura empresarial continua sent marcadament
jeràrquica, basada en el dirigisme empresarial i en la discrecionalitat quasi
absoluta de la direcció empresarial10 . A l'efecte de constatar si realment
existeix major col·laboració dels treballadors assalariats que en sistemes
d'organització tradicionals, hem d'acollir-nos a la idea de l'augment en la
qualificació professional en determinats col·lectius, provocat per la
innovació tecnològica, de manera que l'increment de qualificació suposa
una major dependència empresarial respecte a aquests treballadors i la seua
implicació pel que fa a l'empresa, no només en l'àmbit laboral, sinó també
en la presa de decisions. En cas que així sigui, només aquest col·lectiu
minoritari de treballadors ha millorat la seua participació i cooperació.

2. Referent al mercat de treball flexible:

a) No s'ha de donar a la flexibilitat de preus i salaris el paper
prioritari que se li dóna, ja que com alguns autors han
destacat, en aquests casos no es consideren els efectes que
tenen els salaris sobre la demanda agregada. Aquesta
objecció és important quan una gran part del debat sobre la
flexibilitat laboral es relaciona més amb la moderació
salarial que amb un ajust permanent dels salaris a l'alça o a
la baixa. Aquest últim problema tendeix a oblidar-se perquè
predomina la visió que el mercat de treball està
permanentment en excés d'oferta, cosa que pot ser certa en
termes agregats i no ser-ho per a mercats particulars.

b) Els nombrosos costos socials que pot generar l'aplicació
massiva d'una política indiscriminada de flexibilització,
orientada a dotar els dirigents empresarials d'un poder
indiscriminat en matèria de mobilitat i orientada també a
afavorir ajustos automàtics de plantilla i a diferenciar les
pautes salarials i de contractació.

10R

H. Gintis (1983: 172-180) fa una reflexió sobre la divisió jeràrquica del treball, la influència i
la fragmentació de la classe obrera basada en la idea que els empresaris, atenint-se a l'objectiu
de maximitzar els beneficis, organitzen la producció sobre la base de criteris d'autoritat i de
transmissió directa als treballadors de les directrius complir i a un control exhaustiu del seu
compliment, que fa que el marge de maniobra i de decisió dels treballadors es redueixi a la
nu'nima expressió, en cas d'existir. Segons l'autor, aquests són els criteris capitalistes bàsics en
"organització empresarial.
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El que persegueixen les empreses amb l'adopció de polítiques de mercat de
treball flexible és aconseguir treballadors disponibles més resignats a les
exigències de canvis cíclics o conjunturals en el nivell i composició de la
producció, així com la reducció dels costos que això comporta.

D'aquesta estratègia se'n deriva la diferenciació entre treballadors estables
i amb bones condicions laborals i treballadors inestables en circumstàncies
de treball més precàries. El reclutament de treballadors amb contractes
temporals, la substitució de la contractació directa per la indirecta
mitjançant la subcontractació, la contractació a temps parcial, els
acomiadaments -per via regulació d'ocupació, per exemple-, etc., així com
l'augment més generalitzat en la desprotecció de l'ocupació, són mostres
d'aquesta segmentació dins la mà d'obra, procés que no és aliè a la
tendència que apareix entre les empreses, ja que cada vegada més
apareixen, o es transformen, empreses que actuen com a subcontractades
d'altres empreses més importants i que ofereixen una ocupació insegura.

*
Per tant, flexibilitat implica una diferenciació gran entre els relativament

1 f\Q

protegits i avantatjats i els vulnerables i oprimits (Hyman 1993) .

3.3. La flexibilitat laboral i les empreses

Al marge de les diverses aplicacions que en matèria de flexibilitat poden
aplicar les empreses, segons els diferents plantejaments exposats, les
exigències empresarials de flexibilitat fan referència a les necessitats que
tenen per mantenir-se davant la competència externa creixent. Plantejada
així, es presenta com una obligació objectiva que els treballadors han
d'acceptar sobre la base del manteniment de l'ocupació.

Aquestes necessitats, que no deixen de ser certes, van acompanyades de
maniobres empresarials tàctiques que afavoreixen la discrecionalitat en la
presa de decisions en qualsevol àmbit d'actuació, fins i tot l'estrictament
laboral.

Per tant, primerament ens centrarem, de forma generalitzada, en les
externalitats que indueixen a les exigències empresarials de flexibilitat i les
conseqüències que poden tenir:

1. La internacionalització dels mercats provoca l'augment de la
competència entre les empreses, que al seu torn porta a situacions
d'incertesa, d'inseguretat i de canvi. L'estratègia empresarial
consisteix a reduir els costos amb un doble objectiu: millorar les

109 Avancem en aquest apartat que, segons el mateix Hyman, el status de treballador perifèric -
inestable- és un reflex i un reforç d'altres tipus de divisions socials com el gènere, l'ètnia, l'edat
i l'educació. Les diferències geogràfiques també es veuen reforçades.
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possibilitats d'obtenció de beneficis empresarials i reduir la
càrrega que suposa haver de realitzar de manera continuada
ajustaments de les empreses al seu entorn canviant. D'això se'n
deriva que la contractació temporal, la subcontractació, la
moderació salarial, entre altres factors, afavoreixen la
transformació dels costos fixos de les empreses en variables.

2. Lligat amb el punt anterior, les empreses busquen rendibilitzar a
curt termini les inversions, per la qual cosa intentaran amortitzar,
en el menor temps possible, els béns de capital fix de què
disposen, i exigiran utilitzar la capacitat productiva al màxim,
organitzant el treball per torns, per exemple. Això suposa la
contractació eventual, la flexibilitat horària, el temps parcial (caps
de setmana, per exemple), etc.

3. El creixement de les activitats estacionals a causa de la millora
del nivell de vida en els països més industrialitzats, de la reducció
de la jornada laboral i de l'increment dels temps lliure en èpoques
concretes de l'any, provoca un increment en la demanda,
principalment de determinats serveis. Així mateix, el consum
d'alguns productes també és estacional, fet que provoca la
concentració de la producció en algunes èpoques de l'any. Aquest
fenomen potencia la contractació de mà d'obra eventual i
disposada a realitzar jornades de treball de durada diversa segons
les exigències de la producció,

4. Una quarta externalitat és la tendència generalitzada a reduir la
producció d'excedents que tenen com a destí l'emmagatzematge.
La disminució d'existències suposa una disminució important de
costos (de producció i d'emmagatzematge) i de recursos
malversáis (la producció en magatzem pot tornar-se obsoleta o
perdre utilitat amb el temps), així com la possibilitat de
diversificar la producció per satisfer millor la demanda, més
personalitzada i variada. Això requereix contractació eventual,
mobilitat interna i subcontractació com a millors vies d'adaptació.

5. La creació de noves activitats de serveis d'atenció personalitzada
-fins i tot la mercantilització d'activitats ja existents- a causa de
l'augment del nivell de vida i, per tant, de l'aparició de noves
necessitats a satisfer, ja que en aquests casos la demanda sigui
molt més personalitzada, fet que provoca la necessitat de llocs de
treball amb jornades adaptades a situacions particulars (caps de
setmana, períodes habitualment de vacances, nits, etc.). Aquestes
activitats exigeixen dedicacions a temps parcial, eventualitats,
jornades de duració diversa, hores extraordinàries, mobilitat, i
altres adaptacions.
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Davant de tots aquests fenòmens i les seues conseqüències, es tracta, com
planteja R. Hyman (1993: 69-72), de veure fins a quin punt les estratègies
adoptades per les empreses, ja siguin d'especialització flexible o de mercat
de treball flexible, són estratègies coherents.

En primer lloc, cal tenir en compte la manera com arriba a les empreses la
informació del que passa en el mercat. L'adaptació de l'estructura
productiva dependrà de les decisions empresarials i de la base en què
aquestes es recolzen. Això dependrà de l'atenció que l'empresari presti a
l'evolució de les variables que intervenen en el mercat com, per exemple,
els canvis en el comportament de la demanda.

En segon lloc, l'empresari té molts àmbits, dintre de la seua organització
productiva, que ha de tractar i controlar. Però, si vol adaptar-se a aquests
canvis, és necessari que altres problemes o plantejaments interns no li
desviïn l'atenció que ha de dipositar en l'adaptació de l'estructura
productiva als canvis *de mercat. Li caldrà, doncs, una estratègia
empresarial que serà resultat de diferents alternatives possibles, i l'èxit es
trobarà en l'encert d'una estratègia coherent que s'adapti a l'entorn de
mercat.

Una de les qüestions a tenir present és que l'empresa ha d'assumir riscos
elevats, entre ells el fet de dipositar la confiança en uns treballadors davant
els quals, alguns aspectes com la fidelitat, cooperació, identificació amb
l'objectiu de la producció, entre altres, no s'han de donar per suposats. El
fet que l'estructura productiva sigui adaptativa requereix un esforç o
implicació dels treballadors, esforç que pot suposar un benefici per a
l'empresari no compartit pels treballadors, per la qual cosa la classe
treballadora pot mostrar-se contrària a respondre amb eficàcia davant
d'estructures productives flexibles. D'aquí la coherència demanada a les
mesures flexibilitzadores adoptades per les empreses, ja que si aquestes
surten guanyant no han de deixar de banda que davant d'aquests canvis hi
pot haver treballadors contraris a identificar-se de ple amb la nova situació,
sobretot si la seua seguretat no es troba garantida.

3.4. La flexibilitat laboral i els treballadors

Com ja s'ha comentat, els treballadors tenen àmbits d'actuació davant els
canvis que les empreses adopten en resposta a les seues exigències de
flexibilitat. Malgrat tot, és interessant tenir en compte l'actitud dels
treballadors davant l'estratègia flexibilitzadora des del moment en què hi
participen coin a treballadors i com a consumidors.
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Determinats grups de treballadors poden estar interessats en modalitats
d'ocupacions diferents a les tradicionals. Les raons que porten a aquest
interès són:

1. Canvis en els comportaments familiars. En les darreres dècades
s'ha produït el procés de trencament del rol tradicional i habitual
de la dona en el context familiar. La dona compagina el treball
domèstic amb el treball assalariat, cosa que origina l'exigència de
treballar fora del domicili, amb jornades laborals inferiors a les
reglamentàriament considerades normals. L'increment dels
contractes a temps parcial ha estat provocat, en gran manera, per
aquest fet.

2. Canvis en les pautes de consum, la qual cosa provoca la necessitat
de que molts joves busquin la independència econòmica respecte
de la unitat familiar, compaginant activitats de formació amb
activitats laborals. L'exigència moltes vegades és similar al cas
anterior de la dona, la realització de jornades inferiors a les
completes faciliten la cohabitació dels dos tipus d'activitats
esmentades en una mateixa persona.

3. La major importància dels processos d'educació i de formació
fora del món productiu. Al marge de la formació reglada s'han
intensificat processos de formació complementària que es
realitzen fora dels horaris habitualment establerts per a aquestes
activitats, així com la realització d'activitats extraescolars per als
infants i joves després de la seua jornada a les escoles i instituts.
Així mateix, la formació continuada de treballadors es realitza
fora de la jornada de treball. Aquests exemples serveixen per
il·lustrar que en els darrers anys s'ha produït un increment
important en la demanda d'activitats determinades,
majoritàriament de serveis, que requereixen la disponibilitat de
treballadors per realitzar-les en jornades de treball amb horaris
considerats atípics i, en molts casos, amb dedicació a temps
parcial.

4. L'increment del nivell de renda en els països més industrialitzats
ha permès a certs individus portar a terme projectes vitals amb
combinacions variades de consum de béns i de temps lliure que
responen a aspiracions de major benestar, de forma que s'han
creat determinades activitats adaptables a la satisfacció d'aquesta
nova demanda.

Podem constatar d'aquesta manera que en les exigències de flexibilitat no
només intervenen les empreses, sinó que a més, s'hi afegeix una demanda
social important. No obstant això, reconeixent que els individus com a
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consumidors i com a treballadors reclamen flexibilitat laboral, aquesta es
realitza bàsicament atenent les exigències empresarials i a favor de la seua
discrecionalitat. En l'intent de satisfer les demandes individuals de consum
i de treball, les empreses sempre prenen l'orientació més favorable als
propis interessos.

3.5. La flexibilitat laboral des de la vessant empresarial: aspectes
microeconomics de la flexibilitat laboral

Pel que fa a la dinàmica productiva, les empreses apliquen polítiques que
afecten l'organització del treball i el comportament laboral de la seua
estructura. Entre aquestes polítiques podem distingir les d'àmbit intern i les
d'àmbit extern. Les primeres són controlables per les mateixes empreses,
mentre que les segones escapen del control exhaustiu d'aquestes i, per tant,
suposen major dificultat d'aplicació i resolució dels problemes i de les
tensions que comporten.

Entre les d'àmbit intern destaquen les del terreny laboral, amb les quals les
empreses tracten d'ajustar les plantilles i d'adaptar l'organització del treball
a situacions ja comentades. L'ajustament dependrà de l'estructura tècnica i
organitzativa i de les dificultats de disposar d'una força de treball dòcil,
aplicada i austera (Recio 1988: 29-30). La capacitat negociadora de
l'empresa davant la força de treball ha de ser superior a la d'aquesta, amb
l'objectiu de disposar d'un context social favorable per a l'adopció de les
polítiques més adequades als seus interessos.

3.5.1. MODALITATS DE FLEXIBILITAT I PRESSIONS A QUÈ
RESPONEN

Les estratègies portades a terme entorn de la flexibilitat laboral han estat
introduïdes per les empreses perseguint els propis interessos. En aquest
sentit destaquem les estratègies que sobre flexibilitat apliquen les empreses
amb l'objectiu principal de saber què entenen els empresaris per flexibilitat
laboral. Cadascuna de les modalitats respon a pressions diferents a que les
empreses es veuen sotmeses en el desenvolupament de l'activitat
productiva. Les més importants -i que, a més, deriven en l'aplicació de
determinades estratègies- són les següents:

1. Flexibilitat numèrica: pot definir-se com la capacitat que posseeix
l'empresa per adaptar el nombre de treballadors o el nombre
d'hores de treball, segons les exigències. Es tracta d'un
ajustament del nivell d'ocupació al nivell de treball que es
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necessita, modificant el nombre de treballadors o bé modificant la
distribució de l'horari de treball. Les possibilitats d'aplicar
aquesta modalitat de flexibilitat depenen de les característiques de
les fluctuacions del nivell de treball -com són la seua dimensió,
freqüència, previsió, etc.- i de les possibilitats legals i
administratives d'aquest ajust.

Pressions a què respon:

- Les fluctuacions de la producció poden ser cada cop majors,
més freqüents i en molts casos més imprevisibles.

- L'augment en la competitivitat que exigeixen els mercats
suposaria una pèrdua en la capacitat de resistència si les
empreses no disposessin de marges d'actuació eficaç a curt
termini.

- Els costos d'adaptació, que s'han reduït per l'aplicació de les
modalitats de flexibilitat, perquè la reglamentació ha facilitat a
les empreses adoptar aquestes mesures i perquè la inestabilitat
laboral d'una bona part de la població activa provoca
l'acceptació de les condicions imposades per les empreses
d'acord amb els seus interessos.

2. Flexibilitat funcional: pot definir-se com la capacitat que posseeix
l'empresa per reorganitzar les seues competències segons els
treballadors assalariats, de manera que un treballador pugui
modificar o ampliar els objectius pels quals ha estat contractat,
aplicant les seues competències en un marc d'actuació més ampli.
En aquest cas, les raons per les quals l'empresa es veu obligada a
aplicar aquesta modalitat de flexibilitat responen a pressions de
caire tecnològic i organitzatiu.

Pressions a què respon:

- La innovació tecnològica, que porta implícita la necessitat de
conèixer tècniques diferents que cal aplicar en el procés
productiu, cosa que a la vegada comporta una disposició a la
formació continuada dels treballadors assalariats, de la qual el
principal beneficiari és l'empresa contractant.

- Els costos que suposa per a l'empresa l'adaptació a un entorn
que es troba en contínua transformació fan que intentin
optimitzar al màxim el rendiment dels treballadors de què
disposa.

- La incertesa amb què les empreses s'enfronten per les
variacions en la demanda dels productes porta a exigir una
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disponibilitat de força de treball capaç de respondre a canvis
determinats.

3. Externalització: pot definir-se com la substitució dels contractes
laborals per contractes mercantils. Més que una modalitat de
flexibilitat és una alternativa a ella mateixa. Moltes empreses
consideren que és més senzill i més efectiu externalitzar una part
del procés productiu o alguna tasca complementària del mateix
procés que responsabilitzar-se directament del seu
desenvolupament; d'aquesta manera es traspassa el problema de
la flexibilitat a una altra empresa, la subcontractada. També
serveix com a resposta a la situació en la qual els costos de
reorganització (financers, administratius, d'ajust laboral, etc.)
necessaris per aplicar una modalitat de flexibilitat siguin superiors
als de la subcontractació d'una altra empresa.

Pressions a què respon:

- La concentració dels recursos productius de l'empresa en les
àrees més necessàries i més estratègiques ofereix un avantatge
comparatiu.

- La possibilitat de reduir costos perquè l'activitat en qüestió
és desenvolupada per una organització externa a l'empresa.

- La possibilitat de reduir risc i incertesa amb els costos que
se'n deriven.

- La possibilitat de reduir despeses d'explotació i sobretot les
referides als costos salarials, que solen ser els més conflictius.

- La possibilitat de reduir el nombre de treballadors assalariats
en plantilla, cosa que suposa una major agilitat en la gestió
portada a terme pels departaments de recursos humans, un
menor conflicte social i una menor intensitat en la relació amb
els comitès d'empresa i les seccions sindicals.

4. Flexibilitat salarial: es defineix com la capacitat que posseeix
l'empresa d'ajustar les estructures de pagament per estimular la
flexibilitat funcional. D'aquesta manera s'aconsegueix un nivell
de competitivitat superior gràcies a la utilització de tècniques
menys costoses i de més incentivació individual per al treball.

Pressions a què respon:

- La necessitat de retenir els treballadors millor qualificats,
amb l'objectiu d'aconseguir més productivitat en termes
globals.
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- La substitució de salaris per quotes productives, amb
l'objectiu d'adaptar al màxim les remuneracions que cal
satisfer als treballadors assalariats sobre la base del treball
efectivament realitzat i requerit per l'empresa.

Darrerament s'ha pogut constatar que les possibilitats d'aconseguir
flexibilitat numèrica han augmentat perquè determinades modificacions
legals i administratives, introduïdes en els diferents països europeus, han
elevat considerablement les possibilitats de contractar treballadors per
terminis de temps breus o a temps parcial, així com que acceptin els
treballadors assalariats -sobretot els fixos- la variació en els horaris
laborals, reflectida en els convenis col·lectius. Aquesta actitud permissiva
dels col·lectius de treballadors és la que ha afavorit la modificació de
l'estructura dels mercats interns de les empreses, que ha derivat en una
fragmentació important del conjunt de treballadors assalariats d'una
empresa, la qual cosa ha permès l'augment -amb menor intensitat- de la
flexibilitat funcional i de la salarial, modalitats que es basen en la
reorganització de l'activitat interna de l'empresa i en la negociació
individualitzada dels objectius empresarials que cal assolir.

3.6. La flexibilitat laboral des de la vessant de mercat: aspectes
macroeconomies de la flexibilitat laboral

Des d'una visió molt més generalitzada que l'estrictament empresarial
s'observa un empitjorament del funcionament dels mercats de treball, la
qual cosa deriva en l'increment de l'atur. Per pal·liar aquest efecte,
s'adopten una sèrie de mesures d'àmbit normatiu que afecten les polítiques
empresarials, en el sentit que donen elements i criteris que s'han
d'incorporar per facilitar la flexibilitat laboral. Aquests són els elements
que integren la vessant macroeconòmica de la flexibilitat laboral, i que
destaquem de la manera següent:

1. La mobilitat interempresarial: consisteix en la possibilitat dels
treballadors de canviar d'ocupació entre empreses diferents, ja
sigui per millorar la situació professional o per millorar la situació
personal i familiar. Podem distingir tres tipus:

a) Mobilitat geogràfica: comporta el desplaçament dels
treballadors del lloc de residència per motius laborals. És
interessant veure la relació entre els nivells de mobilitat
geogràfica i el nivell d'activitat econòmica i fins a quin punt
els primers són conseqüència del segon. El que sí que sembla
clar és que, pels desocupats, la mobilitat geogràfica és
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dificultosa per la seua situació econòmica i per les possibilitats
reals d'obtenir aquella ocupació que compensi el trasllat, ja
que els desocupats són només una part dels possibles
treballadors que practiquen la mobilitat geogràfica.

b) Mobilitat ocupacional: es tracta de la mobilitat ocupacional
fora de l'empresa i és de difícil valoració. Dues són les
qüestions que cal plantejar; d'una banda, la incidència de la
formació que posseeix el treballador, que el dota del que és
necessari per a la transferència d'aptituds i de tècniques;
d'altra banda, i la provisió d'especialització del treballador
adult, al qual el canvi i l'adaptació li suposen un cost més
gran. L'especialització i la formació generalment depenen dels
treballadors mateixos, perquè les que ha dut a terme l'empresa
i l'Estat han resultat poc efectives110.

c) Mobilitat d't)cupació en termes generals: és difícil de mesurar.
Un nivell elevat de mobilitat d'ocupació no és sinònim
d'eficiència, perquè genera uns costos transitoris que es
tradueixen en pèrdua de productivitat i provoquen en el
treballador una resistència al canvi. L'estratègia general ha
estat retirar el recolzament administratiu als contractes de
llarga durada i deixar en mans de la dinàmica del mercat
l'equilibri entre les contractacions de llarga i de curta durada.
L'efecte de la reducció de la duració mitjana dels contractes de
treball estimula la tendència a la segmentació entre els
treballadors estables i els inestables.

2. La durada del treball: es tracta d'ajustar el temps de treball aplicat
a les necessitats de l'empresa.

La realització d'un nombre determinat d'hores de feina dependrà
del grau d'utilització i del nivell de rendibilitat dels factors
complementaris del treball111.

La jornada s'ha reduït mitjançant mecanismes molt diversos: s'ha
escurçat la durada de la vida activa i, al mateix temps, s'ha reduït

110 Estudis diferents han demostrat que la formació facilitada per les empreses als treballadors és
escassa i molt selectiva -per a personal tècnic i administratiu-, mentre que l'exercida per
l'Administració pública ha estat valorada com a poc efectiva i malversadora de recursos
econòmics.
111 També dependrà de l'existència de mecanismes alternatius diversos que modifiquen la
quantitat de treball que es dóna a l'empresa, com són: la contractació de més o menys persones i
la realització de més o menys hores de treball per persona.
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el nombre de dies treballats l'any i el nombre d'hores treballades
per jornada112.

Una major flexibilitat del temps de treball (flexitime) pot ser
interessant, ja que permet reduir costos per vies diverses (reduir
períodes d'inactivitat pagats, reducció d'estocs, increments de
productivitat horària, increment del temps d'utilització del capital
instal·lat, etc.). A escala macroeconòmica aquesta reducció de
costos és una de les raons més clares a favor de la utilització del
flexitime perquè possibilita augmentar els nivells d'activitat i
d'ocupació amb les mateixes dotacions de capital.

Des de la perspectiva empresarial, existeix un cert intercanvi entre
ocupació i durada del treball en tant que mecanismes d'ajust
davant variacions de la demanda o davant canvis tecnològics.
Això dependrà dels costos relatius de cadascuna de les opcions.
Malgrat tot, davant la caiguda de la demanda, les empreses, en
primer lloc, reduiran les hores de treball i, si aquesta caiguda és
persistent, recorreran al mecanisme dels acomiadaments, encara
que aquest últim és molt més costós. Per contra, davant un
augment de la demanda s'optarà per reclamar als treballadors que
realitzin jornades de treball més àmplies i, si aquests augments
són persistents, optaran per augmentar la plantilla. Això no
obstant, l'augment de les jornades suposa un increment del cost
per hora treballada.

Així com la mobilitat interempresarial és més difícil d'aconseguir -excepte
en els casos d'acomiadaments o cessaments per finalització de contracte o
situacions que no donen més opció que el canvi d'ocupació i d'empresa-, la
flexibilitat en la durada del treball és de les més practicades en els darrers
anys per la realització, bastant generalitzada, d'hores extraordinàries i pels
canvis en la normativa legal, que han facilitat que les empreses puguin
adaptar la jornada de treball anual als ritmes de treball necessaris, donant
més possibilitats d'adaptació a les empreses.

3.7. Els ajustaments practicats per les empreses

En resposta a les seues exigències de flexibilitat, les empreses adopten
polítiques laborals que es tradueixen en els instruments següents:

Al llarg del desenvolupament econòmic, una part important dels guanys en productivitat s'ha
convertit en reduccions del temps de treball.
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3.7.1. LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL

La tendència principal ha estât la difusió de les modalitats de treball
temporal. La legislació ha fomentat aquest fenomen mitjançant l'ampliació
gradual dels motius que poden justificar els contractes a termini, afegint-los
als queja existien.

Referent a aquesta modalitat contractual destaquem, entre altres, tres
arguments que la recolzen:

1. El mercat de treball s'ha convertit en un mercat de compradors i
per tal motiu el poder de decisió s'ha traslladat cap a les
empreses. D'aquesta manera, les crisis que generen incertesa en
els mercats de productes porten a què les empreses adoptin
polítiques laborals que generen inestabilitat en l'ocupació.

2. La competiti¥itat dels mercats i el model d'especialització
flexible de la producció requereixen un marc institucional que
aparqui les rigideses i afavoreixi que les empreses adoptin de
mesures més flexibles (Fina 1988: 52-54)113.

3. La utilització de la flexibilitat com a mecanisme que permet
millorar la informació sobre els nous treballadors i la seua
formació en el lloc de treball, amb l'objectiu d'efectuar una
selecció satisfactòria.

Des de la vessant empresarial, la contractació eventual dels treballadors té
avantatges diversos com, entre d'altres, els següents:

1. Baix cost de formació.

2. Informació adequada del treballador.

3. Increment del control del procés de treball (pràctiques
discriminatòries i antisindicals)

Des del moment que els contractats temporals es converteixen en
treballadors estables aquests avantatges poden desaparèixer.

D'aquesta manera, amb la contractació temporal les empreses
aconsegueixen reduir els costos de reclutament de la mà d'obra, els de
formació dels treballadors i els laborals (amb salaris inferiors, menors
antiguitats, cotitzacions més baixes, possibilitats d'acomiadaments més
difícils, entre altres, al mateix temps que incrementen els beneficis). Amb
aquests arguments es defensa l'aplicació de polítiques de contractació
basades en la temporalitat. Cal afegir, que en èpoques de desocupació

113 Com a exemple, destaquem que el sistema de producció per comanda requereix un
ajustament permanent de l'ocupació (no utilitzen les existències per afrontar nivells de demanda
diferents), com pot ser el sistema de torns.
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important s'observa un comportament favorable dels treballadors temporals
als interessos de l'empresa, i desenvolupen tasques que resultarien
conflictives si les portessin a terme treballadors fixos (torns nocturns, hores
extres, dies festius, etc.), amb la qual cosa aquestes situacions milloren el
control de les empreses sobre el conjunt del procés productiu114.

L'adopció d'aquestes mesures ha suposat les conseqüències següents:

1. Com que els treballadors temporals acostumen a desenvolupar
tasques simples que necessiten de poca qualificació, aquest
mecanisme no serà gaire efectiu en la selecció de personal amb
formació i de qualificació elevada, perquè la durada de la
temporalitat es pot allargar i l'eventualitat durarà fins al màxim
legal permès. L'avantatge relatiu és que durant tot aquest període
de temps el treballador pot ser substituït fàcilment per uns altres
treballadors.

2. Integració difícil dels treballadors temporals en el context social
de les empreses, ja que en la majoria de casos els resulta
esporàdic i distant (Recio 1988), de la qual cosa es deriva que la
eventualitat no promou una actitud productiva adequada.

3. Limitació per als treballadors de l'exercici de drets sindicals,115 de
l'accés a beneficis extrasalarials116, de les possibilitats de
promoció interna; d'aquí deriven relacions de treball més
individualitzades amb la condició d'indefensió que això provoca.

4. Consolidació, amb el pas del temps, de la fracció de la força de
treball, que dóna lloc a dos blocs ben diferenciats: els ocupats
estables amb forts instruments de defensa dels seus interessos i els
ocupats temporals abocats a una provisionalitat continuada.

5. Relacionat amb l'anterior, hi ha col·lectius determinats de
població treballadora afectats directament per la temporalitat
laboral, com és el cas dels joves117.

6. L'ús habitual dels contractes temporals i la seua acceptació
generalitzada s'ha estès a altres categories d'edat i col·lectius de
treballadors. I el que és més important, legalment s'han adoptat
una sèrie de mesures que possibiliten aquestes situacions, les

En aquests casos no s'ha de descartar que quan un treballador passa a fix canviï la seua
actitud.

Només els lligams solidaris entre els treballadors poden trencar amb la discriminació i
diferenciació de tracte als diferents col·lectius de treballadors en una mateixa empresa.

Per exemple, retribucions lligades a l'antiguitat.
En aquest cas, no solament s'han permès els contractes temporals pels joves, sinó que fins i

tot s'han subvencionat amb fons públics i s'ha incentivat els ocupadors reduint-los-hi les
normes mínimes d'ocupació, en particular, les salarials. Això ha estat possible justificant la
combinació singular de formació i de treball que suposen la majoria d'aquests contractes.
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fomenten en molts casos i ajuden a la creació d'organismes i
institucions, com les agències de col·locació, les empreses de
treball temporal (ETT), entre altres, que consoliden la seua
aplicació i tolerància social.

Les empreses dissenyen els llocs de treball que han d'ocupar els
treballadors temporals sense cap més interès que el ocupar mà d'obra
variable, sense augurar resultats en matèria de formació laboral ni
expectatives de promoció.

En un context generalitzat d'atur important, les forces discriminatòries són
menys conflictives i el treball temporal és acceptat sense grans resistències
per por de perdre l'ocupació i pel convenciment que és millor l'ocupació
precària que la inactivitat.

Gran part de la flexibilitat que s'exigeix a la força de treball per acceptar
l'ajustament temporal té la seua argumentació en la rigidesa del sistema
econòmic i social. Independentment de la certesa d'aquesta justificació, és
certa l'existència de temporalitats i estacionalitats que reclamen
adaptacions, tot i que en condicions determinades, el creixement de la
contractació temporal té menys a veure amb l'existència d'activitats
estacionals i més amb la possibilitat d'alleugerir tensions laborals a les
empreses, o d'incrementar-ne el marge de discrecionalitat. Malgrat tot, el
funcionament d'activitats estacionals i a temps parcial s'ha basat
històricament en el recurs a una força de treball marginal118.

De totes maneres, el desenvolupament d'aquests sistemes de contractació
depèn, sobre manera, de l'existència d'un context econòmic (elevades taxes
d'atur) i/o social (sexisrne, racisme, etc.) que l'afavoreixi.

3.7.2. LA EXTERNALITZACIÓ

Podem analitzar la substitució de contractes laborals per contractes
mercantils des de dues vessants: la subcontractació interna i l'externa.

La subcontractació interna

És el cas en el qual l'empresa substitueix la contractació laboral per la
contractació mercantil amb una altra empresa, però el treball es
desenvolupa a l'interior de l'empresa subcontractant. Aquest tipus de
subcontractació es presenta, principalment, sota la forma de contractes de
serveis. Darrerament, en el nostre país ha guanyat terreny el pes de les

118 La marginació social condueix a l'acceptació d'ocupacions discriminatòries que la reforcen.
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contractacions mitjançant empreses de treball temporal, atesa la seua
legalització recent119.

En la majoria de les empreses industrials, una sèrie de tasques auxiliars
(neteja, vigilància, servei de menjador, manteniment, transport, etc.) són
portades a terme per altres empreses que s'encarreguen d'organitzar el
servei i de contractar els treballadors.120 Amb freqüència es tracta
d'activitats estructurals que s'han de dur a terme habitualment per al
funcionament regular de l'empresa.

Un dels criteris a l'hora de decidir la subcontractació interna és el de
separar de forma clara, dins de l'organització de la producció, aquelles
activitats o tasques que seran objecte de subcontractació, amb els objectius
següents:

1. L'estabilitat de la subcontractació interna. És per aquest motiu
que són les activitats auxiliars -enumerades anteriorment- les que
principalment són objecte de subcontractació.

2. Crear divisions entre els treballadors pel fet que el col·lectiu de
treballadors que actuen en l'empresa subcontractista negocien
condicions de treball diferents, en pertànyer a una empresa
diferent.

3. Limitar els costos salarials perquè hi ha menys necessitat de força
de treball directa.

4. Portar a terme l'estratègia encaminada a evitar la formació de
coalicions laborals fortes, pràctica habitual en les concentracions
de treballadors assalariats, i reduir, així, el seu poder negociador.

En certa manera, els dos últims objectius responen a l'existència del segon,
és a dir, són conseqüència de les polítiques empresarials de segmentació
laboral.

Referent a la reducció de costos, interpretem que les empreses actuen
racionalment per aconseguir els avantatges següents:

1. L'empresa subcontractant és capaç d'aconseguir la mateixa
producció amb la contractació laboral d'una quantitat de treball
inferior (menys supervisió, menor quantitat de treball directe, o
ambdues alhora).

119
Aquestes empreses es limiten a subministrar mà d'obra temporal a les empreses usuàries.

L'aparició de les ETT és deguda a l'existència de necessitats de mà d'obra per a un termini de
temps curt (treball irregular) o a l'existència de problemes específics de reclutament.

No sembla lògic subcontractar activitats que exigeixin una gran tasca de coordinació amb les
habituals de l'empresa perquè, en cas contrari, s'incrementarien les càrregues de personal de
supervisió i de control, la separació entre els treballadors (amb salaris diferents, problemàtiques
diverses, etc.).
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2. L'empresa subcontractada es proveeix de força de treball més
barata en acudir a un segment del mercat en el qual s'ocupen a
persones amb dèbil poder negociador, amb la qual cosa el cost de
la subcontractació també serà inferior.

D'això se'n deriva que l'avantatge principal de la subcontractació interna
per a l'empresa subcontractista és gaudir de la possibilitat de disposar
d'una força de treball més barata, i frenar, d'aquesta manera, els costos de
la gestió laboral.

La subcontractació externa

Es tracta de la subcontractació de parts del procés productiu o de la
integració d'activitats en l'estructura interna.

En aquest cas, l'empresa subcontractant té capacitat de decidir la producció
interior o l'exteriorització de l'activitat, situació a la qual no pot optar
l'empresa subcontractada. Aquesta desigual capacitat decisòria s'explica
per una sèrie de factors com la capacitat tecnològica, el poder de mercat,
etc.

El recurs a la subcontractació externa es justifica a través dels avantatges
següents per a l'empresa subcontractant:

1. Avantatge en el terreny productiu: l'empresa subcontractada
assumeix tots els riscs derivats de fluctuacions del mercat
descarregant l'empresa subcontractant, la qual utilitza aquesta
fórmula per evitar les caigudes cícliques de la demanda.

2. Avantatge en el terreny organitzatiu: recórrer a fragmentar el
procés productiu i subcontractar una part a les empreses externes
(descentralització especialitzada). L'empresa que practica aquesta
modalitat té l'avantatge que controla el cicle complet de
producció i està capacitada per recomposar-lo quan la demanda
caigui. L'empresa subcontractada es limita a produir una part del
procés.

Aquests dos avantatges empresarials en el terreny laboral es trnasformen en
les conseqüències següents:

1. La subcontractació externa, generalment, esdevé un mecanisme
fonamental per flexibilitzar el recurs de la força de treball. En
aquells casos que les empreses subcontractades estiguin ben
dotades tècnicament i socialment, pot garantir-se l'estabilitat
laboral dels treballadors per la facilitat d'adaptació de les seues
estructures a situacions diferents -amb la qual cosa no dependran
d'una única empresa subcontractant o, fins i tot, treballaran per a
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més d'una a la vegada- i per la versatilitat professional dels
treballadors.

2. La fragmentació d'una activitat en nuclis petits actua com a
element eficaç, des del punt de vista patronal, de fragmentació
laboral i de fre al desenvolupament d'organitzacions obreres
potents.

Això es transforma en possibilitats més grans d'estabilitat laboral pels
treballadors de les empreses subcontractants i situacions de més precarietat
laboral per als treballadors de les empreses subcontractades. La precarietat
la crea el context laboral en què s'integren els treballadors (Recio 1988a:
355-368)121.

El mercat laboral i les condicions de treball apareixen com a centres
d'interès que expliquen el recurs a la subcontractació, malgrat que es
presenti com un simple mecanisme de flexibilitat productiva sense
referència a l'aspecte laboral. De fet, sota moltes formes de subcontractació
hi ha un sistema de relacions jerarquitzades entre empreses que està
relacionat, almenys parcialment, amb problemes del món laboral.

La descentralització productiva que genera la subcontractació tendeix a
anar lligada al creixement d'empreses petites en les quals les relacions de
producció estan molt més personalitzades (paternalisme capitalista,
masclisme, discriminació, etc.) i provoca situacions en les quals la mà
d'obra s'ha d'identificar amb els objectius empresarials, perquè la
subcontractació permet establir una competència entre els subministradors,
que esdevé una pressió constant sobre els assalariats (pressions sobre el
comportament laboral).

3.7.3. LES VARIACIONS DE LA JORNADA DE TREBALL

La realització d'hores extres és el principal mecanisme d'ajustament de la
jornada de treball a les variacions de la producció, i té com a alternativa la
nova contractació. L'ús d'una alternativa o d'altra dependrà dels costos de
cada una de les mesures i de la persistència dels motius que provoquen la
realització de més hores d'activitat productiva.

Aquest allargament de la jornada de treball és objecte de rebuig dels
sindicats, cosa que es justifica per la preocupació per l'ocupació -la
reducció de la jornada de treball és un dels objectius per millorar els nivells
d'ocupació-, perquè la millora salarial que s'obté amb les hores extres pot

La descentralització actua com a mecanisme creador de precarietat, ja que el mateix
col·lectiu laboral, amb característiques personals idèntiques, actua d'una altra forma quan està
contractat en empreses de grans dimensions.
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constituir un fre a les reivindicacions salarials, base de l'actuació sindical, i
perquè suposa una capacitat discrecional més gran per a l'empresari en
l'organització de la producció.

En situacions d'elevada desocupació també es limitarà legalment la
realització d'hores extres.

Una altra possibilitat de variació de la jornada de treball és reduir-la, amb o
sense disminució proporcional del salari. El primer cas constitueix una
mesura òptima des del punt de vista empresarial, però que es troba amb
l'oposició dels treballadors perquè suposa una pèrdua del seu poder
adquisitiu.

En el cas espanyol, l'ajustament per variació de la jornada ha estat afavorit
per la legislació, en el sentit que dóna a les empreses més marge de decisió
sobre la distribució del temps de treball. Basem aquesta afirmació en els
fets següents: *

1. El repartiment de la jornada de treball anual en períodes de
vacances complementaris, amb la realització d'una part segons les
demandes dels treballadors i de l'altra segons les conveniències
de l'empresa.

2. La distribució de la jornada de treball setmanal per dies,
respectant que entre la finalització d'una jornada i l'inici de la
següent passin, almenys, dotze hores.

3. En els convenis de molts sectors s'estableix la possibilitat de triar
com a segon dia de descans setmanal entre el dissabte o el dilluns,
respectant el diumenge com a dia festiu.

En aquest sentit els canvis han estat importants. Fins i tot, com assenyala T.
Treu (1993), la negociació col·lectiva ha contribuït sensiblement a la
formulació o aplicació del principi de la flexibilitat en aquest camp i els
exemples anteriors en són un exponent clar.

3.7.4. ELS SALARIS FLEXIBLES

Els salaris es determinen, principalment, en els convenis col·lectius. En
aquest sentit, la flexibilitat ha implicat directament els interlocutors socials,
suposant-los-hi molta dedicació.

La tendència generalitzada és la de relacionar els salaris amb la
productivitat individualitzada del treballador, la qual cosa ha provocat
nombrosos conflictes ateses les seues implicacions microeconòmica (els
treballadors consideren el salari com la font principal d'ingressos i les
empreses, com una font important de despeses) i macroeconòmica (lligada
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a la qüestió general de la política d'ingressos). Des dels inicis dels anys
noranta es fa sentir la necessitat que les tendències salarials, sectorials i
nacionals, es mantinguin a un nivell que depengui dels resultats econòmics.
Aquesta tendència s'ha donat simultàniament amb la descentralització de la
negociació col·lectiva i, d'aquesta manera, una part important dels
ingressos laborals bruts dels treballadors es fixen en la empresa mateixa, ja
sigui col·lectivament mitjançant acords entre empresa i representants dels
treballadors o unilateralment per l'empresa. S'ha prestat molta atenció a la
necessitat de donar més flexibilitat als salaris, perquè estiguin més
estretament relacionats amb diferents indicadors del rendiment del treball i
de l'organització. Així, els ocupadors també han pres iniciatives amb la
finalitat de reduir la part de la massa salarial que no es basa en els mèrits o
en el rendiment individualitzat dels treballadors. En conseqüència, davant
un nivell de producció variable, els salaris s'ajusten de forma menys
conflictiva que mitjançant la reducció d'una taxa salari-hora.

Aquests sistemes retributius es justifiquen perquè les empreses tenen
dificultats a determinar el preu de venda dels productes, ja que es troben en
mercats oligopolístics en què el marge de decisió de les empreses, sobretot
de les més petites, sobre els preus, és molt reduït. Les empreses es
preocuparan més pels ajustaments dels costos salarials, perquè poden
negociar les primes de productivitat i perquè en aquest àmbit és on tenen
més poder de decisió122.

Segons T. Treu (1993), en l'actitud dels ocupadors destaca l'interès en la
creixent relació entre l'empresa i el treballador a l'hora de determinar
aquest complement salarial, de la qual cosa es deriva el descens de la
influència dels mercats de treball locals. Amb la informació de què
disposem estem en condicions de qüestionar aquesta afirmació, en el sentit
de que amb la negociació a nivell d'empresa augmenta la influència dels
mercats de treball locals, ja que els punts de referència acostumen a ser les
empreses veïnes, els costums, les tradicions, el nivell de vida, els
indicadors del mercat de treball local, la incidència sindical, entre altres123.

122
El sistema de control mecànic dominant relega a la motivació dels treballadors en el

desenvolupament de la feina a un paper secundari. En aquest sentit, les empreses no poden
utilitzar mecanismes psicològics per aconseguir millores productives en els treballadors; aquests
se sotmeten als ritmes de treball marcats per l'automatisme tecnològic i segons els resultats
globals seran mereixedors de més o menys remuneració.

En una conversa mantinguda amb un directiu d'una empresa formada per grups carnis
diferents, en els quals s'apliquen dos tipus de convenis col·lectius -d'empresa en un cas i
nacional en els altres-, aquest manifestava l'aplicació dels convenis col·lectius d'àmbit nacional
per evitar la negociació directa del conveni, ja que l'interessava evitar els efectes localistes en
una negociació tan àmplia de les condicions de treball i afrontar-los en aquells aspectes
negociadors inevitables.
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Una altra possibilitat és aplicar el sistema de preu fet, però aquesta només
és viable en el cas de subcontractacions, ja que en el contracte mercantil és
més fàcil pactar aquest tipus de remuneracions124.

Com assenyala A. Recio (1988b: 84-85), darrere de la proposta d'ajustar
els salaris als resultats empresarials s'amaga la idea de que els salaris han
de poder fluctuar partint de tres objectius:

1. Variabilitat dels salaris individuals per adequar-los a les
condicions de cada mercat particular.

2. Rexibilitat dels salaris a la baixa davant les caigudes de la
demanda global i com a mitjà per afavorir el manteniment de
tècniques intensives en mà d'obra.

3. Moderació salarial mitjançant l'eliminació de mecanismes de
revisió automàtica dels salaris davant l'increment de preus o en
augments salarials inferiors al creixement de la productivitat.

D'aquests tres casos, només els dos primers poden considerar-se
flexibilitat. En el primer, la proposta d'adequació pot ser contrarestada per
la dificultat que suposa la mobilitat laboral, ja que l'existència de
diferències salarials provocarà reticències als treballadors per la mobilitat
interempresarial, sobretot per a aquells a qui pugui suposar una pèrdua del
poder adquisitiu. A més, l'acceptació de grans diferències de salaris facilita
la subsistència de tecnologies i sistemes d'organització obsolets gràcies al
manteniment de condicions laborals precàries, i en aquest sentit, aquestes
situacions d'immobilitat poden portar a pèrdues -si no a renúncies- de
productivitat.

En el segon cas, tant la reducció de salaris com el manteniment de
tècniques intensives en mà d'obra, deriven en un increment automàtic dels
beneficis empresarials a curt termini. Resta per veure si aquests es
transformen en un increment de l'ocupació.

Referent al tercer objectiu, es tracta d'una proposta que esdevé una
distribució de les rendes a favor dels beneficis, ja que tot increment de
preus que no derivi en un ajust dels salaris suposarà una pèrdua automàtica
del poder adquisitiu d'aquests últims, i tot increment de salaris per sota de
l'augment de la productivitat suposarà un increment de les rendes
generades a favor de les empreses. Tota moderació salarial afavoreix la
participació dels beneficis en la renda. Com diu Recio (1988:86), "lo que
consideramos inadecuado es que se trate de camuflar una discusión que
afecta a la distribución de la renta bajo la idea de flexibilidad."

124 Com veurem més endavant, en la indústria càrnia hi ha diferents cooperatives de treball
associat que ofereixen treballadors autònoms per a determinades tasques -generalment, la
matança d'animals- amb les quals es pacta la retribució a preu fet.
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"El més desitjable seria una política que camini per la senda estreta que
discorre entre uns increments suficientment moderats per la recuperació
dels beneficis empresarials (l'augment de la inversió porta a un augment de
l'ocupació) i uns increments suficientment elevats com perquè es
mantingui la demanda i s'estimuli el canvi tècnic i la modernització de
l'economia (Fina 1988: 47)."

3.7.5. LA POLIVALÈNCIA

En aquest punt, entra en debat l'amplitud de la divisió del treball, ja que si
aquesta és molt estricta pot derivar en una estructura productiva
excessivament rígida que pot portar a problemes diferents com, per
exemple, la dotació rígida de les plantilles. Així mateix, suposa una
disminució del temps d'aprenentatge de cada una de les tasques, cosa que
facilita la substitució d'un determinat tipus de treballadors per uns altres.

Quan es tracta d'empreses que fabriquen un sol tipus de producte, la divisió
del treball acostuma a ser molt més rellevant amb una gran parcel·lació de
les tasques a realitzar, la qual cosa esdevé una repetició monòtona d'una
sèrie de moviments. En aquests casos, l'aprenentatge és breu i senzill i el
nivell de rotació interna entre la mà d'obra és poc significatiu,125 és per
això que la polivalència no resulta un tema preocupant.

La polivalència que requereixen les "empreses multiproducte" és important
pel fet que la diversitat de tasques a realitzar és major. Aquest fenomen
perd transcendència amb la incorporació de tecnologia especialitzada, ja
que disminueixen les necessitats de formació pel desenvolupament de les
tasques que comprenen el procés productiu.

La incorporació de tecnologies noves modifica l'organització del procés
productiu, per la qual cosa l'organització del treball ha d'adaptar-se a la
nova situació i trencar amb les rigideses existents. L'adaptació s'ha de dur
a terme amb els mateixos treballadors que hauran d'assumir les tasques

1*!?rt

noves que cal realitzar i, per tant, noves capacitats i noves habilitats, cosa
que dependrà de les polítiques formatives d'àmbit intern de les empreses
partint d'una plantilla de treballadors coneguts, estables i dels quals a cada
moment es coneix la identitat i la capacitat de treball. D'aquesta manera,

En aquest casos, generalment es disposa d'un grup de treballadors experimentats per
l'antiguitat aconseguida, que serveixen de comodins quan per motius de baixes laborals o per
absentisme s'ha de produir una rotació entre la mà d'obra.

Una alternativa seria la substitució dels treballadors disponibles per uns altres de nous, però
aquesta via dependrà dels mecanismes legals que permetin a les empreses desfer-se de
treballadors amb facilitat i amb el mínim cost possible.
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com manifesta A. Recio (1988a: 233), podem afirmar que la rigidesa de la
plantilla depèn de la rigidesa de l'aparell productiu.

Aplicar aquestes polítiques de formació en les empreses augmenta la
discrecionalitat en la seua política laboral. El fet de disposar de treballadors
polivalents comporta que l'empresa pugui continuar controlant el procés
productiu i pugui aplicar la mateixa política distributiva. L'altra lectura del
fenomen és que els treballadors, en aquests casos, poden provocar
situacions conflictives que no apareixerien en el cas de substitució de la
força de treball, com és la resistència a la mobilitat, derivada de la
resistència a la modificació en l'organització del procés productiu i del
procés de treball. Quan les plantilles són molt estables generalment la
presència sindical és més important i la capacitat d'organització obrera es
desenvolupa amb més facilitat. Els treballadors voldran participar en les
decisions de reestructuració a la vegada que intentaran mantenir el seu

* 197
estatus laboral (professional i econòmic) .

D'altra banda, on les empreses reflecteixen millor la divisió del treball és
en la catalogació dels llocs de treball mitjançant la delimitació de les
categories professionals. Aquestes serveixen perquè els treballadors
coneguin a cada moment la seua situació a l'empresa, l'activitat que ha de
realitzar, el límit de la discrecionalitat de l'empresa en l'ús de la seua força
de treball i la base de la fixació de les escales salarials. Els treballadors
manifestaran, sobre la base de la catalogació laboral, resistència al canvi de
categoria, amb l'objectiu de defensar el seu estatus laboral128.

La flexibilitat funcional, amb vista a aconseguir la polivalència dels
treballadors, és una pràctica àmpliament acceptada i portada a terme per
d'adoptar formes innovadores d'organització del treball que optimitzin
l'aprofitament de la mà d'obra.

Els sindicats han respost i l'han acceptat a canvi de garantir l'ocupació,
almenys per al nucli central de treballadors estables, i de participar més
activament en l'adopció de decisions en l'empresa (Treu 1993), segons es
recull en els convenis col·lectius.

3.7.6. LA DESREGULACIÓI L'ACCIÓ SINDICAL

Partint de la idea que per al treballador el salari serà la principal font
d'ingressos com a renda disponible i que, per contra, l'empresari el

127 En aquests casos, les empreses respondran amb polítiques antisindicals, i buscaran la
participació individualitzada del treballador.

En aquest sentit, les empreses poden respondre desenvolupant el sistema salarial en funció de
la tasca concreta que es porta a terme, de manera que el salari resta lligat a la feina feta i no a la
categoria personal.
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considera com a cost laboral, sorgeix la diferenciació d'interessos de la
qual neix la negociació col·lectiva, que té bases objectives i que, com
argumenten Aragón i Gutiérrez (1987: 105-109) no pot desaparèixer per un
simple posicionament ideològic129.

El debat s'estableix, principalment, en l'àmbit d'aplicació dels convenis, si
aquests han de ser nacionals o d'empresa o, si més no, d'algun àmbit
inferior al nacional, com pot ser el local, sectorial o provincial.

Aragón i Gutiérrez (1987: 109-110) argumenten que la política de
solidaritat amb els més desprotegits o els més dèbils, en termes socials,
obliga a defensar un marc global d'actuació que eviti el corporativisme i
que no estigui limitat a l'àmbit estricte de la política laboral. La necessitat
d'abordar camps com la política de serveis públics, la política fiscal, la
industrial, la tecnològica o els sistemes de protecció social, és bona mostra
de la importància de no renunciar a aquest àmbit de negociació, per més
dificultats que el seu desenvolupament impliqui. L'intens desenvolupament
de la innovació tecnològica i de modificació de les estructures productives
es combina amb un procés fort de segmentació laboral i fragmentació
social. La formulació i aplicació de polítiques de solidaritat que intenten
actuar en contra de la segmentació o fragmentació dels treballadors no
tindria efecte en una negociació basada únicament en l'empresa.

Malgrat tot, les empreses buscaran adequar millor l'evolució dels salaris a
la productivitat en la negociació descentralitzada, perquè això permet
adequar-ne els costos laborals a les condicions específiques de la unitat
productiva o del sector.

Al marge de tot això, les empreses utilitzen les polítiques flexibilizadores
per eliminar una sèrie de mecanismes institucionals que tradicionalment
s'han considerat favorables als treballadors. L'objectiu d'aquestes mesures
no és altre que millorar la posició de força del capital i mantenir la
distribució més favorable de la riquesa generada per les empreses (R.
Boyer (1986).

3.8. El debat sobre l'aplicació de la flexibilitat laboral

La nova ortodòxia ha invertit el procés que la corrent socialdemòcrata
havia portat a terme. El govern abandona la responsabilitat de la plena
ocupació.

Hem agafat el diferent posicionament de les empreses i dels treballadors davant el salari com
a exemple de diferenciació d'interessos, ja que aquesta diferenciació es manifesta en molts
altres aspectes de la relació laboral.
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Es parteix de la idea de que existeix una taxa "natural" de desocupado,
suposadament inherent a l'estructura del mercat de treball. Aquesta taxa ha
estat elevada per les rigideses institucionals. La solució prescrita va ser la
reglamentació del mercat de treball i el debilitament dels drets laborals, tot
amb l'objectiu de reduir els salaris reials i els costos de la mà d'obra. Els
drets adquirits en l'era de la plena ocupació són ara responsables de la
desocupació massiva.

Prenent com a referència a G. Standing (1986) i amb l'objectiu de reflectir
el debat, de contingut ideològic, que existeix entorn a la flexibilitat,
plantegem les propostes que l'actual ortodòxia defensa a favor de la
flexibilitat i els seus arguments per a posteriorment plantejar F alternativa
basada en les incorreccions convencionals.

Idees bàsiques convencionals:

1. Els salaris són elevats i es mostren inflexibles, del que se'n deriva
que els salaris dels treballadors impedeixen l'increment
d'ocupació. La proposta d'actuació és l'eliminació o reducció
dels salaris mínims i els mecanismes per a preservar-los.
Tanmateix cal debilitar els sindicats i limitar el seu paper a
l'economia, descentralitzant les negociacions sobre els salaris i
creant estructures salarials de múltiples nivells.

2. Les diferències salarials són petites i massa inflexibles. Això
impedeix que els salaris influeixin eficaçment en la mobilitat i
debilita els incentius per a que augmenti la qualificació. La
proposta d'actuació és la de retallar el subsidi dels aturats, reduir
els impostos sobre la renda i fer-los menys progressius, eliminar
subvencions als llocs de treball i vincular més el salari als
resultats individuals o a la rendibilitat de l'empresa.

3. La mobilitat laboral ha disminuït, quan interessa que augmenti, i
això es degut a les rigideses de la mà d'obra. La proposta
d'actuació és la d'ampliar les diferències entre condicions de
treball, fomentar la formació i el reciclatge professional i
reformar, per exemple, el mercat de l'habitatge.

4. Els drets laborals han imposat als empresaris uns costos
excessius, els anomenats "costos laborals no salarials". La
proposta d'actuació és la de retallar les contribucions a la
seguretat social que corresponen a l'ús de la mà d'obra eventual i
autònoma i l'eliminació o suavització de les normes de seguretat.

5. Les normes de protecció de l'ocupació redueixen el nivell general
d'ocupació. Els empresaris limitats o impossibilitats per
acomiadar els treballadors, són més adversos a contractar



personal. La protecció de l'ocupació fa que els treballadors
estiguin menys disposats a canviar de lloc de treball. La proposta
d'actuació és la de mitigar les normes i excloure de la jurisdicció
a les petites empreses, als treballadors temporals i eventuals, als
llocs de treball a temps parcial i als treballadors amb una
antiguitat en el treball inferior a dos anys.

6. El sistema de seguretat social construït en les darreres dècades és
un instrument que afavoreix la Inflexibilität del mercat de treball.
La proposta d'actuació és la de retallar els subsidis o fer-los més
selectius i ampliar les diferències entre qui té treball i qui no el té.

Resumint podríem centrar en dos aspectes els arguments que acabem
d'exposar: els salaris són inflexibles i els drets laborals que defensen els
interessos dels treballadors assalariats suposen una càrrega excessiva per
les empreses. Ambdós aspectes provoquen que el mercat de treball estigui
mancat dels mecanismes que el dotin d'una major flexibilitat de cara a
aconseguir una millor adaptació als canvis.

Per a G. Standing, l'al·legat a favor de la flexibilització del mercat de
treball com a resposta a la desocupació massiva no pot ser acceptat sense
més, pel que existeixen raons per a creure que el paquet de mesures de
flexibilitat no tenen un gran impacte sobre la desocupació. A tal efecte
defensa els següents arguments, que anomena contraafirmacions:

1. Referent a la primera idea de que els salaris són elevats i
inflexibles G. Standing ens recorda que en el conjunt de l'Europa
occidental els salaris reials i els costos unitaris de la mà d'obra a
la indústria van reduir-se, al Regne Unit l'augment dels costos
totals de la mà d'obra un cop deduït el creixement de la
productivitat es va reduir i va estancar-se a la resta de països
europeus130 i que l'elasticitat de l'ocupació respecte a un canvi en
els salaris reials ha estat escassa i en certa manera inestable. De
tot això, en deduïm que:

a. No es garanteix que qualsevol retallada en els salaris
repercuteix a favor de l'ocupació, mentre que si
afecta en la demanda global.

b. L'eliminació dels mecanismes del salari mínim no
sols tindria implicacions socials si no que limitaria el
progrés tècnic al reduir la pressió a modernitzar les
instal·lacions i la maquinària.

ï 30
En el cas espanyol els salaris han estat objecte de continuades adaptacions, de manera que no

es pot responsabilitzar a aquests de ser el principal problema que evita l'ajust entre oferta i
demanda.
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c. Negociar els salaris amb acords descentralitzats no
garanteix la reducció dels augments salarials perquè
aquests poden provocar la "deriva salarial".

En el terreny més teòric L. Tonaría (1988) manifesta que els
mercats de béns i serveis són mercats oligopolístics, pel que el
plantejament teòric de que els mercats de productes s'equilibren
gràcies al factor preu no és cert, i per altra banda en el mercat de
treball el salari (el preu) té un caràcter social que l'impedeix
actuar d'element equilibrador. No és cert que els salaris s'hagin
comportat de manera tant rígida com es denuncia131.

2. L'ampliació de les diferències de renda no assegura la mobilitat i
l'ajust a les variacions estructurals. Per contra, la reducció de les
diferències salarials entre les empreses pot, reialment, accelerar el
canvi estructural i la mobilitat laboral en lloc d'impedir-ho,
incitant als treballadors d'empreses en declivi a mostrar-se
disposats a canviar de lloc de treball i a reconvertir-se, l'elevada
desocupació juvenil és conseqüència de l'absència de nous llocs
de treball. Malgrat tot, les diferències salarials sempre han existit
perquè les empreses han disposat, gràcies al contingut dels
convenis col·lectius de caire nacional aplicables, d'un marge de
negociació a nivell d'empresa sobre els plussos addicionals al
salari de conveni. Els convenis col·lectius plantegen els mínims i
a partir d'aquests les empreses negocien els complements.

3. La mobilitat en el lloc de treball pot disminuir com a resultat
d'una major flexibilitat en el lloc de treball, ja que la mobilitat en
l'ocupació disminueix en èpoques de recessió. A més, la mobilitat
geogràfica no és tant necessària quan hi ha desocupació massiva
en totes les regions d'un país i en moments en que la producció
s'ha descentralitzat. Malgrat tot, la mobilitat laboral ha estat
possible per la diversitat de contractes temporals que ha dominat
la contractació laboral de les empreses en les darreres dècades.

4. A nivell internacional ni l'augment ni el nivell dels costos
laborals no salarials mostra una forta correlació amb el nivell o
l'augment de la desocupació. A nivell macroeconòmic aquests
costos creen una demanda de serveis pel que no redueixen
necessàriament l'ocupació, mentre que si se retallen les
contribucions han de ser compensades amb altres impostos. Amb
els mecanismes contractuals existents en l'actualitat, cada cop és

131 La moderació salarial pot provocar a curt termini una disminució o creixement insuficient de
la demanda de consum i a llarg termini un menor estímul per la modernització de l'estructura
productiva i per l'augment de la competitivitat internacional per raons diferents al preu (LI.
Fina).
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més fàcil evitar aquests costos per l'ús freqüent de sistemes
d'ocupació flexible i el major recurs al temps de treball flexible, i
si es rebaixen les normes de seguretat provocarà més accidents
pel que els treballadors s'absentaran més decaient la seva moral,
la qual cosa repercutirà en la productivitat del treball.

5. Allí on la protecció de l'ocupació és major la desocupació és
relativament baixa. Amb la protecció de l'ocupació els
treballadors mostren una relativa tirada cap a la seva empresa,
amb el que s'elevaria la seva productivitat i es mostrarien més
disposats a acceptar la flexibilitat en les tasques que
desenvolupen. De ser així, els costos laborals es reduirien, el que
fomentaria l'expansió de la desocupació. A més, l'acomiadament
ha estat possible i no de manera tant dificultosa com es qüestiona.
En el cas espanyol, des de l'Estatut dels treballadors i passant per
la reforma laboral de l'any 1984, els motius d'acomiadament
s'han ampliat legislativament i la tipologia dels contractes
temporals ha facilitat el poder prescindir del treballador sense cap
cost addicional. A més, si haguessin hagut més facilitats
d'acomiadament possiblement s'haurien produït moltes més
situacions de conflicte laboral, amb les repercussions lesives que
per la productivitat de les empreses pot tenir aquesta
circumstancia.

6. Molts dels aturats no reuneixen les condicions per a rebre un
subsidi de desocupació. No és sensat romandre aturat
deliberadament durant llarg temps, ja que les probabilitats de
trobar ocupació disminueixen quant més dura la desocupació. Pel
que una reforma de la seguretat social no solucionaria el problema
de la inflexibilitat del mercat de treball.

Tots aquells arguments que relacionen el problema de la flexibilitat laboral
amb l'existència de traves a les empreses, provocades per factors externs al
mercat, perquè s'adaptin millor a les condicions de mercat buscant l'ajust
entre l'oferta i demanda constitueixen, com recordarem, per a L. Toharia la
flexibilitat negativa.

Amb l'anàlisi d'aquestes diferències observem que els plantejaments
convencionals justifiquen els arguments en la defensa de que l'objectiu de
la flexibilitat ha de ser l'ajust microeconòmic de les empreses, de manera
que aquestes puguin adaptar-se a les noves situacions minimitzant els
costos de la producció. Mentre que pels plantejaments alternatius sembla
més coherent que l'objectiu de la flexibilitat ha de ser el de l'ajust
macroeconòmic amb la transformació del sistema productiu, millorant la
competitivitat i l'eficiència econòmica, i de les empreses amb el rerafons
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d'aconseguir l'expansió de l'ocupació, lo qual pot facilitar a la vegada un
ajust microeconòmic per les empreses.

Les polítiques que s'han adoptat buscant aquest objectiu no han aconseguit
el consens que necessitaria la seva aplicació eficient, però les propostes
majoritàries en aquest sentit podem resumir-les de la següent manera:

1. Variabilitat dels salaris reials, de manera que aquests puguin
adaptar-se el millor possible a la productivitat, deixant un cert
marge per l'obtenció dels beneficis empresarials destinats a la
inversió132 i buscant una actualització que permeti el
manteniment, o millora, de la demanda interna i s'estimuli el
canvi tècnic i la modernització de les empreses i de l'economia en
general.

2. Existència de diferències salarials recolzada en els mateixos
arguments que en el punt anterior.

3. Reordenament del temps de treball, que suposi l'aplicació del
flexitime (flexibilització de la jornada de treball), ja que aquesta
no respon únicament als interessos empresarials (p. ex.
disminució de costos, adaptació als canvis de comportament de la
demanda, etc.) sinó també a desigs dels treballadors (p. ex. canvis
en les pautes de conducta i de consum, etc.)

4. Inestabilitat de l'ocupació en base a l'aplicació en determinats
sectors i empreses del model d'especialització flexible. Aquest
model és incompatible amb un marc institucional rígid. A més,
s'ha de tenir present que el mercat de treball s'ha convertit en un
mercat de compradors, ja que el poder de decisió s'ha decantat
cap a aquest costat, pel que les crisis que generen incertesa en els
mercats de productes es traslladen a l'interior de les empreses.

5. Flexibilitat en l'organització del treball que suposi la supressió de
barreres que puguin limitar la discrecionalitat empresarial a l'hora
de decidir quines tasques corresponen a cada treballador.

Aquestes polítiques poden portar-se a terme en base als següents criteris
d'aplicació (JI Palacio, 1988; 89-92):

1. Un sistema salarial flexible amb l'establiment d'uns objectius
generals de política social i econòmica que tots els agents socials
han de considerar necessàriament i acompanyat d'una
instrumentació en cada realitat concreta d'aquests objectius

132 Acceptem la idea de que els beneficis empresarials obtinguts, o una bona part d'ells, aniran
destinats a aquella inversió generadora d'ocupació
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2. Negociació col·lectiva descentralitzada i articulada partint d'una
negociació a escala nacional de la política econòmica

3. Mobilitat de la força de treball que pot aconseguir-se mitjançant
l'estabilitat en l'ocupació i una més efectiva integració i
participació del treballador en l'empresa.

A tal efecte, s'ha de reforçar el paper que actualment tenen els sindicats
com a interlocutors socials en les empreses, ja que aquests en el cas
espanyol han tingut molta força fora de les empreses. S'ha d'aconseguir
una política industrial que intensifiqui la capacitat productiva de
l'economia en la que el paper de les diferents administracions públiques pot
ser molt important, s'ha de dur a terme una reforma del sistema educatiu en
tots els seus nivells a la vegada que ha de garantir-se una assistència i ajuda
als segments de població més necessitats (p. ex. els diferents col·lectius de
població aturada) (L. Toharia, 1988; 41-43).

L'experiència sembla demostrar que les empreses no tenen excessives
dificultats en aplicar algunes d'aquestes mesures flexibilitzadores perquè
els treballadors, en general, tenen assumit que han d'adaptar els seus salaris
a la productivitat, quan existeix una borsa de població activa disposada a
treballar unes hores o a temps parcial i quan els sindicats demostren estar
oberts a la negociació de tots els temes relacionats amb la flexibilitat
laboral.

3.9. Flexibilitat laboral i estructura productiva

El debat que hem estant exposant així com els polítiques laborals i els
efectes d'aquestes, en base a la flexibilitat laboral, han partit de la idea de
que en l'entorn de les empreses es produeixen canvis, ja sigui a l'interior
mitjançant els canvis en l'organització de la producció, ja sigui a l'exterior
mitjançant els canvis en el mercat (canvis en el comportament de la
demanda, fluctuacions de l'activitat productiva, transformacions
socioeconòmiques, etc.).

Però en aquest apartat volem destacar les estratègies empresarials i les
polítiques laborals de determinades empreses i sectors d'activitat
econòmica que no pateixen de forma directa aquests canvis, però que
aprofiten les eines que la legislació ofereix per aplicar mesures de
flexibilitat laboral.133

Aquest plantejament no el fem de forma desinteressada perquè tenim en compte l'estudi d'un
cas concret, com és el de la indústria càrnia de la província de Lleida.
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D'aquesta manera pretenem demostrar que la flexibilitat laboral pot tenir
aplicacions i usos diversos. Els estudis de casos ens ajuden a aquest
objectiu, com és el cas que ens ocupa.

Quan es tracta d'una empresa o sector amb una organització productiva
tradicional, que durant el decurs del temps no ha modificat l'estructura
organitzativa i únicament ha anat incorporant millores en el
desenvolupament de les tasques que la composen, en el sentit d'anar
millorant les condicions de treball, observem que les estratègies de
flexibilitat laboral són similars a les d'altres empreses o sectors, però
justificades d'una altra manera i amb objectius diferents. No volem dir, que
en aquests casos les empreses surtin millor emparades i millor posicionades
en el mercat, sinó que apliquen determinades mesures flexibilitzadores,
amb uns objectius concrets i amb uns resultats diferents que marquen
distancia respecte a altres empreses o altres sectors d'activitat econòmica.
En aquests casos acostumen a ser empreses amb menor nivell de
competitivitat pel tipus de mercat en el que operen, pel tipus d'activitat que
desenvolupen i per l'organització productiva de que disposen.134

L'argument de la necessitat de flexibilitzar l'estructura empresarial per
millorar el seu posicionament davant la competència externa, va
acompanyat de maniobres empresarials tàctiques que afavoreixen la seva
discrecionalitat en la presa de decisions en qualsevol àmbit d'actuació, en
especial el laboral.

En aquests casos, l'eficiència de la flexibilitat laboral no serà avaluada per
la capacitat d'adaptació de les empreses a les circumstancies canviants del
context econòmic i social de l'empresa, sinó pel rendiment del factor
productiu "força de treball" en base als interessos empresarials. Amb
aquest objectiu es portaran a terme estratègies empresarials que facilitin la
disponibilitat de treballadors disposats a atendre les indicacions de les
empreses i a assumir aquelles condicions d'ocupació i de treball establertes
per aquestes.

Quan es tracta d'aquest tipus d'estratègies empresarials la justificació de
l'aplicació d'aquest tipus de mesures és merament empresarial, atenint-se
als seus interessos, pel que aquestes mesures venen imposades
unilateralment. En aquests casos difícilment pot haver-hi un consens amb
els representants dels interessos dels treballadors. Aquests últims entren en
la dinàmica de la flexibilitat laboral per dues raons: la primera és que es
tracta d'una estratègia dominant, pel que en les negociacions col·lectives i
en les polítiques socials pactades amb els sindicats a nivell macroeconòmic

134 El cas que estem considerant es tracta d'una indústria amb una organització productiva
basada en criteris tayloristes d'organització del treball i fordistes d'organització del procés
productiu i es dedica a la producció de productes peridors, pel que es tracta d'una producció en
massa -amb el que el marge de benefici per unitat produïda és molt baix-.
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s'assumeix la flexibilitat laboral com a característica consubstancial a la
dinàmica laboral de les empreses; la segona és que la legislació dóna eines
perquè les empreses, dins de la legalitat, les apliquin, davant lo qual els
sindicats no hi poden fer res -l'acceptació de la flexibilitat laboral per part
dels representants sindicals no va més enllà-.135 Per tant, es tractaria de la
flexibilitat negativa de la que feia referència L. Tobaría (1988) -cercar la
reducció de costos i la rendibilitat de la força de treball-.

L'èxit que han aconseguit les empreses amb l'adopció de polítiques de
mercat de treball flexibles es tradueix en la disponibilitat de treballadors
més vulnerables i, per tant, disposats a adaptar-se a les exigències
empresarials basades en canvis cíclics o conjunturals en el nivell i
composició de la producció i en la reducció de costos.136 De l'adopció
d'aquestes estratègies se'n deriva la diferenciació entre treballadors
protegits i avantatjats i els desprotegits, vulnerables i oprimits, és a dir,
entre els que controlen la seva situació laboral present i futura i els que no
disposen d'aquest control o l'han anat perdent (estables i no estables,
contractació directa o indirecta, etc.). Els treballadors responen amb
l'acceptació de la seva situació amb l'objectiu de mantenir la seva
ocupació.

En definitiva, els ajustaments que poden realitzar les empreses dependrà de
l'estructura tècnica i organizativa i de les possibilitats de disposar d'una
força de treball dòcil, aplicada i austera. La capacitat negociadora de
l'empresa davant la força de treball ha de ser superior a la d'aquesta, amb
l'objectiu de disposar d'un context social favorable per a l'adopció de les
polítiques més adequades als seus interessos.

3.10. Els efectes de la flexibilitat laboral

La importància de l'aplicació de les politiques.de flexibilització és doble.
Per una banda a l'exigir-se un gran nombre de llocs de treball eventuals i a
temps parcial dóna lloc al sorgiment d'un important col·lectiu de
treballadors que alternarà la seva situació d'ocupats amb la d'aturats, les
retribucions dels quals seran en molts casos (sobretot en el cas de
l'ocupació a temps parcial) insuficients, tenint que dependre d'altres fonts
de renda. Per altra banda, aquestes polítiques donen contingut legitimador
als processos de discriminació, justificant-se com a situacions necessàries

No es produeix la solidaritat social que destacava Atkinson (1986-87) pel que fa a la
participació dels treballadors en el consens sobre la seva aplicació. L'acceptació que es
produeix, i per tant la participació en la negociació sobre les mesures que s'adopten, té com a
objectiu el control dels efectes que la flexibilitat laboral pot tenir sobre les condicions de treball.

Es fomenta la contractació temporal, la subcontractació, la moderació salarial, l'organització
del treball per torns i l'allargament de la jornada de treball.
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per l'eficiència econòmica i social. D'aquesta manera podem dir que les
ocupacions flexibles són sinònims de discriminació salarial i desprotecció
laboral.

Com a contrapartida existeixen situacions en les que l'organització obrera
és forta. En aquests casos els treballadors tenen capacitat per a evitar gran
part dels impactes negatius de la flexibilització, transmetin-los cap a altres
grups aliens. En aquest sentit es critica en moltes ocasions que els
treballadors que disposen d'aquesta capacitat són els que es troben en
millors condicions de treball i, per tant, en millors condicions negociadores,
pel que vetllaran pels seus propis interessos desemparant als treballadors
que tenen pitjors condicions de treball i menor capacitat negociadora. La
situació d'aquests últims estarà en mans de la solidaritat que els primers
tinguin vers a ells i les possibilitats, dintre de la seva capacitat negociadora,
de vetllar pels interessos dels més desprotegits. Aquests últims seran
objecte de contractes eventuals, dels pitjors torns de treball, de les
retribucions més baixes, de les contractacions per part d'empreses
subcontractades, de la impossibilitat de promoció, de les situacions
marginals, etc., en definitiva de les pitjors condicions de treball. De tot
això, el que se'n deriva és l'aparició i ampliació d'un col·lectiu de
treballadors desprotegit i amb limitacions d'ocupació, situació fins i tot
recolzada pels treballadors amb capacitat d'organitzar-se i de defensar la
seva situació.

Un altre efecte que es provoca és que els treballadors facin dependre la
seva situació de l'estratègia individual, al marge de la situació dels altres
treballadors i al marge de qualsevol plantejament col.lectivista. Aquesta
situació redueix la incidència sindical en la convivència dintre de l'empresa
entre empresaris i treballadors.

L'èxit d'aquest procés de segmentació laboral i de precarització de les
condicions de treball es troba, principalment, en l'existència d'un volum de
desocupació important.

3.11. Valoració

De tot lo comentat es desprèn una forta tendència a la flexibilitat, que
afecta pràcticament a tots els aspectes de la relació de treball.

En el cas de les empreses la raó principal és la necessitat d'adaptar-se més
depresa al desenvolupament dels mercats internacionals competitius i
fluctuants. Es busca una acceleració de la rotació del capital i l'adaptació
de les empreses al context econòmic i social canviant, pel que s'exigeix una
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distribució de les rendes a favor de les empreses i una major llibertat en
l'organització i control de la producció

En quant als treballadors determinades formes de flexibilitat podria satisfer
l'exigència de noves pautes de treball i de vida, buscant al mateix temps
una major seguretat de l'ocupació. Malgrat tot, existeixen forces que
potencien una activitat laboral on la precarietat en l'ocupació i els baixos
salaris dominen.

La diferenciació entre tipus d'ocupació no pot explicar-se en base a una
sola variable, sinó que resulta de la combinació de diferents aspectes de la
realitat econòmica que pot produir combinacions desiguals (A. Recio,
1988a; 371).

La flexibilització ha facilitat una societat més injusta i desigual (Aragón i
Gutiérrez, 1987; 112)

Segons T. Treu (1993) la recerca de flexibilitat a Europa té dues
característiques principals:

1. El paper important que desenvolupa la legislació, eliminats
rigideses tradicionals en la reglamentació de determinats aspectes
de la relació laboral.

2. El consens a l'hora de buscar la solució, de manera que
determinats tipus de flexibilitat estan sotmesos a la negociació
col·lectiva, sovint amb la participació del govern.

Segons l'autor, els interlocutors socials, amb el recolzament del govern,
han acceptat una flexibilitat interna a canvi d'una estabilitat externa,
arribant-se a acords en aquelles situacions en les que les relacions laborals
són menys conflictives.

en molts àmbits s'ha arribar a la conclusió de que una flexibilitat rentable i
acceptable implica quelcom més que una liberalització. Sorgeix com a
conseqüència d'una sèrie complexa de mesures sobre molts aspectes de
l'organització de l'empresa i el treball: gran importància assignada a les
qualificacions, a la instrucció del personal i al treball de qualitat, però, al
mateix temps, més estreta intervenció dels treballadors en l'empresa, i en el
terreny col·lectiu, major cooperació en les relacions a llarg termini entre els
representants dels treballadors i els ocupadors.

L'aplicació d'aquestes formules segueix essent desigual en els diversos
sectors del mercat de treball, sovint en direccions oposades, com a reacció
davant exigències i necessitats diferents (T. Treu, 1993).
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4. ELS AGENTS SOCIALS: L'ACCIÓ COL·LECTIVA DELS
TREBALLADORS

4.1. Introducció

Aquest capítol té l'objectiu de realitzar una breu anàlisi del comportament
dels treballadors assalariats com a col·lectiu que, mitjançant els seus
representants legals, actua de forma unificada en la defensa dels seus
interessos.

Es tracta d'una aportació a una de les idees que s'han anat repetint durant
els capítols precedents i que continuarà sent present en els capítols
posteriors: els interessos de les empreses i dels treballadors assalariats són
contraposats i, per aquest motiu, ambdues parts adopten estratègies
d'actuació i polítiques de gestió laboral.

Els sindicats són el resultat de la situació laboral que viuen els treballadors
i de les seues característiques culturals i ideològiques. La percepció que
cada treballador té de la seua experiència laboral està en funció d'aquestes
característiques i, per tant, el context econòmic i social i el discurs
dominant instal·lat en els àmbits polític, acadèmic i cultural -per esmentar
els que més difusió i arrelament social tenen- són factors influents en el
caire que prenen les diferents institucions socials, entre les quals destaquem
els sindicats. Per aquesta raó, la crisi sindical va lligada, en bona part, a
l'actual procés de transformació de les relaciones laborals, la qual ve
provocada pels canvis que es porten a terme en l'organització i la
planificació productiva de les empreses i que tenen el doble objectiu
d'adaptar les seues estructures a la situació de mercat més favorable i de
millorar els seus resultats en el procés d'acumulació de capital. Igualment,
aquesta crisi està recolzada per les polítiques econòmiques adoptades en els
darrers anys amb el suport de la ideologia de caire liberal dominant en les
darreres dècades. Els efectes d'aquestes mutacions no es limiten al terreny
sindical sinó que afecten altres terrenys rellevants de la vida social.

En aquest sentit, una gran part de les polítiques laborals empresarials
portades a terme al llarg dels anys 70, 80 i 90 han estat dissenyades per
dividir i fragmentar la capacitat d'organització i de lluita de la classe
obrera, ja que aquesta, amb l'objectiu de millorar les condicions de treball
dels assalariats, tendeix a reduir la discrecionalitat de les empreses. En
aquest sentit, les empreses releguen la força de treball a la categoria
d'input, sense marge de maniobra i caracteritzat per la submissió als seus
interessos.

145



4.2. L'àmbit laboral de l'empresa

Als centres de treball és on l'activitat sindical s'enfronta i a la vegada
s'adapta a les característiques de les relacions de producció.

Per aquest motiu, la base de la constitució i formació d'un sindicat és
l'empresa perquè és on es recluten els membres i on es defineix una bona
part dels seus objectius i estratègies, i a partir d'aquesta obté la legitimitat
per actuar en defensa dels interessos dels treballadors en funció de la seva
capacitat de mobilització col·lectiva (Alós i Lope 1991:233). Aquest últim
aspecte de la mobilització és clau per entendre en tot moment la incidència
sindical, tant en l'àmbit estrictament empresarial com en el social. És a
l'empresa on aquesta mobilització és molt més efectiva pel fet de ser
l'àmbit més proper al lloc on es troba el mòbil que la provoca i on la
repercussió és molt més *directa. En aquesta qüestió, els empresaris
respondran adoptant polítiques envers l'eliminació dels efectes d'aquestes
mobilitzacions, però no eliminant la possibilitat d'acció. Així doncs, és a
l'empresa on es concreta la lluita envers el control de les relacions de
treball i en el lloc de treball on es recullen els matisos d'aquestes relacions,
les peculiaritats de cada empresa i on es concreten les relacions sindicat-
treballador137.

Analitzant el desenvolupament de l'economia capitalista dels últims anys,
s'observa com les relacions laborals i la situació del mercat de treball en
general estan assumint un paper central. Per les empreses, l'àmbit laboral
es presenta com un dels més rellevants i la problemàtica que aquest
comporta s'ha convertit en una de les més importants que s'han d'afrontar.
És per aquest motiu que les empreses, a més a més, es plantegen l'àmbit
laboral com un problema de gestió d'un input, la força de treball, que és
considerat un mitjà al servei dels interessos empresarials que s'han de
sotmetre als requisits de rendibilitat empresarial i que, per tant, se n'ha de
minimitzar.

En aquest sentit, les empreses utilitzaran mecanismes diversos que,
conjuntament, estructuraran el marc de relacions laborals existents a
l'empresa. Aquest marc ve delimitat pels següents elements: la tecnologia i
els mitjans de producció que incorpora, el model organitzatiu, l'estructura
de retribucions i la normativa contractual i legal (Recio 1986: 74 i ss). Tots
aquests elements tenen com a objectiu reduir el marge d'actuació de l'acció
col·lectiva dels treballadors sempre que vagin en contra dels interessos
empresarials.

137 L'acció col·lectiva s'articula mitjançant els comitès d'empresa (CE) i les seccions sindicals
d'empresa (SSE). Són els CE els mecanismes vitals per a l'actuació dels sindicats d'empresa.
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Si ens centrem en les estratègies empresarials orientades a definir aquest
marc de relacions laborals, destaquem la de la segmentació laboral a què
s'ha sotmès el col·lectiu de treballadors assalariats -i sobre la qual hem
tractat en un capítol anterior-, és a dir, aconseguir diferents situacions en
les condicions de treball, diferenciant contextos i possibilitats d'actuació.

Un dels elements a tenir en compte és la grandària de l'empresa, perquè és
el principal determinant del marc de relacions laborals dels treballadors. A
més, el fet que actualment domini el nombre d'empreses petites facilita la
pràctica de les relacions informals, que es manifesten fonamentalment
mitjançant dues vies:

1. La proximitat física i quotidiana amb l'empresari, la qual cosa
suposa unes relacions laborals a cavall entre el reconeixement
d'unes relacions amistoses, directes i de confiança amb el cap i la
sospita que aquest utilitza en benefici seu aquesta situació.
L'ambigüitat que caracteritza aquestes relacions parteix de
l'origen de la relació laboral (relació familiar, contactes
personals), que deriva en actituds paternalistes i protectores.

2. Vénen determinades des de fora, des de les característiques d'un
mercat de treball que resulta completament desfavorable.

Per aquest motiu els treballadors assalariats tendeixen a aquest tipus de
relació, a més de considerar una intromissió la intermediado sindical.
En les empreses petites el procés de substitució d'ocupacions fixes per
ocupacions eventuals és més rellevant, fet que potencia la percepció
d'incertesa per part dels treballadors i afavoreix el caràcter individualista
de les relacions laborals. Per aquest motiu, l'acció sindical en les empreses
es veu dificultada. Els treballadors de les PIME es vinculen més
estretament a l'organització de l'empresa, i assumeixen unes relacions
laborals delimitades entre la identificació amb l'empresari i la inseguretat
de l'entorn que envolta l'empresa. És la conjunció d'aquests dos elements
el que provoca una reacció de col·laboració, en que la frontera entre la part
personal i la part laboral, entre la part contractual i la part il·legal es
perfilen difusament. Malgrat tot, el marc de relacions ha derivat en una
precarització de l'ocupació, fet que suposa una constant amenaça.
Malgrat tot, aquesta situació es presenta ambigua per una doble raó: d'una
banda, augmenta la sensació de desprotecció, però, de l'altra el
distanciament amb els sindicats es viu amb una sensació de tranquil·litat
perquè s'evita l'enfrontament directe amb els directius. Com que la
supervivència del sou està relacionada amb la supervivència de l'empresa,
la presència sindical es viu més com una amenaça a la petita empresa i, per
tant, al lloc de treball (Blanco i Otaegui, 1991: 107-111). De totes maneres,
es legitimen els sindicats per la negociació de convenis col·lectius, perquè
permet assegurar els mínims que serveixen de referent a la negociació
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individualitzada amb l'empresari, que marca els límits a partir dels quals
s'identifica la precarietat laboral.

4.3. L'actuació dels treballadors

La resistència obrera juga un paper molt important a l'hora de limitar la
discrecionalitat de les empreses. Malgrat tot, el poder de decisió i d'acció
de les empreses redueix moltíssim l'eficàcia d'aquesta resistència. Els
empresaris disposen d'un poder indiscutible sobre decisions fonamentals
com l'assignació de recursos, l'organització empresarial i l'aplicació de
sancions, entre altres. Aquesta potestat, que en bona part ve reconeguda en
els convenis col·lectius, li atorga una gran capacitat d'iniciativa en les
situacions més conflictives i, per tant, la possibilitat de bloquejar la major
part de les accions del costat obrer que intenten contrarestar el poder
empresarial i la seva capacitat d'apropiació dels beneficis.

»
L'acció dels treballadors pretén incrementar la regulació legal i contractual,
perquè aquesta és quasi l'única manera efectiva amb què institucionalment
poden actuar. Aquesta estratègia s'ha fet perceptible, per exemple, en
l'aparició de mercats interns d'empresa138. Els avantatges d'aquests són
l'estabilitat laboral dels treballadors interns (insiders) i les garanties de
promoció interna.

La qüestió que en aquest moment es planteja és per què en el decurs del
temps l'acció col·lectiva dels treballadors assalariats, mitjançant la política
sindical, ha estat limitada i ha anat perdent eficàcia.

En primer lloc, podem argumentar que, tot i que en determinades èpoques
aquesta política ha tingut èxit, ja que l'ambient ha estat del tot favorable139,
en cap moment s'ha qüestionat l'estructura mercantil capitalista del sistema
econòmic. En aquest sentit, mai han estat en perill les bases en què se
sustenta aquest sistema, de les quals destaquem la propietat privada dels
mitjans de producció, el mecanisme del mercat com a regulador únic de
l'activitat econòmica i el tractament de la força de treball com a mercaderia
objecte d'intercanvi en el mercat. Aquest context ha afavorit el fet que les
empreses sempre han mantingut la seua autonomia recolzada en una
normativa legal que s'ha posicionat a favor seu.

138 Els mercats interns serveixen als treballadors com a mecanisme per reduir incerteses i
augmentar el control sobre les seves condicions de treball i, per tant, de vida.
139 El creixement econòmic de la postguerra (anys 50, 60 i principis dels 70) ha estat sostingut.
Aquest període es va caracteritzar per la baixa intensitat dels conflictes laborals, conseqüència
del pacte implícit, en què l'organització empresarial era competència exclusiva de les empreses i
les reivindicacions laborals se centraven en l'àmbit salarial.
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És a partir de la crisi dels anys 70 que les limitacions de la política sindical
es posen de manifest. Durant el període de bonança s'ha refermat el paper
dominant de les empreses, s'ha anat legitimant la normativa favorable a
aquestes i, per tant, s'ha anat perdent terreny en l'àmbit de les
reivindicacions laborals.

A partir d'aquest moment, la polarització de les condicions de treball
s'evidencia amb més claredat, la divisió de la força de treball s'intensifica
amb l'augment de les ocupacions que requereixen més qualificació,
servint-se de la mobilitat com a via de promoció professional i estabilitat
laboral, i amb més intensitat de les ocupacions més inestables, amb nivell
de qualificació baix i en què els ocupats alternen situacions d'ocupació i
d'atur. El context en que l'activitat sindical ha d'actuar ha canviat, i ha
empitjorat les condicions generals de treball i, per tant, el suport a aquesta
activitat va perdent intensitat, la representació sindical queda mermada.

A més, el discurs dominant de marcat cake economicista que presenta la
problemàtica empresarial, d'acord amb les dificultats pròpies d'una
recessió econòmica generalitzada com a centre de les principals polítiques
econòmiques governamentals, afavoreix el reconeixement social d'aquelles
polítiques empresarials encaminades a superar la incertesa de futur. En
aquest sentit, les mesures per flexibilitzar l'organització empresarial i
l'ocupació de la força de treball es recolzen, únicament, en les condicions
de treball140.

4.4. Les noves estratègies

La situació de la representació en els centres de treball a Europa occidental
ha canviat substancialment en comparació amb la situació de fa vint
anys141. Els sindicats tendien a donar més importància a la representació en
els nivells superiors als de l'empresa individual i, per tant, preferien dirigir
la negociació a nivell de branca o d'Estat.

No seria just tractar totes les empreses igual. Els períodes de recessió econòmica serveixen
per reestructurar el món empresarial. Les grans empreses aprofiten aquests períodes per guanyar
posicions de mercat. En aquest sentit, internament es reestructuren, canvien l'organització i
modifiquen les seues estratègies -són les anomenades empreses del centre, per exemple, les
multinacionals. Tanmateix, les petites i mitjanes empreses són les que veuen perillar més el seu
futur, perquè les seues estratègies i reivindicacions són més de caire existencial -són les
empreses perifèriques. El clima d'incertesa d'aquestes últimes és aprofitat per les organitzacions
Patronals per imposar mesures de flexibilitat laboral en la normativa legal i per convèncer la
societat de la necessitat que en tenen.

J. Visser (1992) fa una anàlisi comparativa molt interessant sobre el procés viscut en els
diferents països europeus referent a l'evolució en la dinàmica sindical i en els diferents models
de participació en les decisions empresarials.
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D'una part com a resultat del canvi de poder negociador i, de F altra, com a
resultat d'una revisió de l'estratègia sindical (i empresarial), els sindicats
europeus donen més importància a la representació al centre de treball.
Sembla que s'ha produït un canvi qualitatiu en els factors que pressionen
cap a la creixent demanda de participació dels treballadors en els centres de
treball i cap a la presa de decisions en l'empresa. En l'actualitat, aquesta
participació se considera important perquè se presenta com una mesura a
favor de la productivitat, com una eina que afavoreix el bon funcionament
de les noves tecnologies i, fins i tot, com un instrument per reduir la
resistència dels treballadors al canvi perquè se fa difícil traçar una línia
divisòria entre la consulta i la negociació col·lectiva. Actualment, es donen
símptomes d'un debilitament subtil de la posició ocupada pels convenis
col·lectius com a procés de pressa de decisions a la indústria en combinació
amb un increment substancial de les relacions consultives organitzades
entre els empresaris i els treballador (J. Visser, 1992).

Per raons històriques, a Espanya són els CE els únics que tenen el dret de
dirigir les negociacions salarials i de signar els acords salarials vinculants
vàlids per a tots els treballadors. Això suposa uns avantatges respecte al
pluralisme sindical però suposa que el seu paper de participació i
cooperació queda eclipsat per les activitats negociadores i que els sindicats
quedin desplaçats a l'assumir la funció més important. Així doncs, és
possible que s'hagi reduït el grau de suport sindical als CE i incrementat la
seva dependència dels empresaris.

La sindicació del CE contribueix a la posició de força tant del sindicat com
del CE i, per això, tant a escala com a l'abast de la representació dels
treballadors. Els sindicats han d'obtenir els drets i els recursos del CE
mitjançant les urnes. Al prestar més atenció a les eleccions del CE
s'incrementarà la concurrència dels votants i augmentarà la legitimitat del
CE i del sindicat, especialment en els casos en què els sindicats guanyen les
eleccions en lliure competició amb candidats no sindicats.

L'èxit electoral dels sindicats en les eleccions dels CE no garantirà que els
CE acatin les polítiques generals dels sindicats en major mesura que ho fan
els estatuts sindicals interns en el cas dels delegats sindicals anglesos.
Formalment, els membres del comitè són independents dels sindicats i els
sindicats no poden dir que és el que han de fer. Els membres del CE, triats
per la gran majoria de la mà d'obra, poden desenvolupar una base de poder
pròpia.

Una de les principals funcions del grups d'afiliats de les empreses és servir
d'escoles sindicals pels membres del CE i reclutar, animar i educar els
candidats més competents per pertànyer al CE. La influència exercida pels
sindicats en el CE, a més de fer-ho en matèria de contractació, només pot
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basar-se en sancions positives: major informació, millor formació, suport
legal i professional adequat i seguretat en cas de conflicte (Streck, 1984).

4.5. Els segments de classe

En aquest context de divisió del mercat de treball, d'ideologia neoliberal
dominant i de legitimació social de les polítiques empresarials, les
organitzacions sindicals han de globalitzar i harmonitzar situacions i
necessitats diferenciades sorgides dels diferents centres de treball i han
d'elaborar estratègies homogeneïtzadores que serveixin per a la defensa
dels interessos dels treballadors com a col·lectiu. El bon funcionament
d'aquest mecanisme de feed-back depèn, bàsicament, del grau d'interacció
que l'organització sigui capaç d'establir amb la seua base de representació,
amb la finalitat que les estratègies es corresponguin amb les demandes que
en surten.

S'han destacat diferents grups socials en base al seu posicionament diferent
respecte al treball. El reconeixement de què s'han d'ocupar persones
diferents per a llocs de treball diferents es generalitzat, però pels autors més
radicals això respon a una estratègia capitalista orientada a dividir la força
de treball.

En aquest sentit, podem distingir entre una força de treball central i una
altra de "marginal" (Recio 1988: 81). És en el primer col·lectiu, entre els
quals domina l'estabilitat laboral, on hi ha major presència sindical i on els
mercats interns es troben ben estructurats. En el segon cas el comportament
es veu dominat per altres tipus de valors i expectatives -en el cas dels joves
i d'algun col·lectiu de dones, per exemple14 . Per tant, observem diferents
situacions com ara: ocupacions eventuals, llargues jornades de treball,
baixa afiliació sindical, etc.

Aquesta situació ve determinada pels canvis que s'han produït al llarg de
les darreres dècades en el treball, de manera que.es diversifiquen continguts
del treball i es polaritzen les tendències (Lope, 1994).

En alguns casos s'incrementen fórmules per a la participació directa de
treballadors en les decisions sobre l'organització del treball (Lope i Martín,
1993), però aquesta participació es restringida per alguns grups de
treballadors (el nucli) més qualificats i millor posicionats (Quit, 1997).

El posicionament que cada persona té davant l'activitat econòmica i més concretament
davant el treball condiciona la seua vida, ja que el tipus de relació laboral i les condicions en les
lue aquesta es desenvolupa és l'experiència més directa en base a la qual les persones
planifiquen la seua vida i en conseqüència actuen.
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En aquest tipus d'anàlisi el corrent institucionalista crida l'atenció sobre
una sèrie d'aspectes que considera rellevants. Un primer aspecte, ja
comentat, és el de la pluralitat de la classe obrera. Però un altre que
considerem adient destacar és el de la importància de les institucions
reproductores de la força de treball en la formació d'actituds. En aquest
sentit, destaca l'existència de diferents classes o grups socials que
provoquen la reproducció de patrons de comportament que s'aprenen fora
de l'àmbit laboral i que després es manifesten en el lloc de treball.

4.6. La crisi del moviment obrer

La tendència de les empreses a excloure els representants institucionals
dels treballadors a l'hora de fixar les condicions de treball, cercant la
relació individualitzada, ocupa un lloc important en l'explicació de la crisi
sindical, i té la doble característica que no vulnera la legalitat i no és
objectibable, tenint efecte al lloc on la regulació s'ha retirat i ha donat pas a
la discrecionalitat. També és fruit del principi de deixar en mans privades el
control de l'economia.

D'aquesta manera, els capitalistes i els seus representants polítics
assumeixen i adopten les noves pautes laborals davant les quals els
treballadors han estat incapaços d'imposar alternatives. Aquesta capacitat
és, en part, el resultat de la diferent posició institucional dels treballadors
assalariats i dels empresaris.

Així doncs, les polítiques empresarials i la incapacitat obrera per imposar
alternatives apareixen com dos aspectes que expliquen el perquè de la crisi
actual del moviment sindical.

A més dels comportaments institucionals, destaquem elements conjuntarais
i estructurals. Entre els primers hi ha els relacionats amb la fase del cicle
econòmic del moment, en que les mutacions del sistema econòmic són un
fenomen a tenir en compte. En el cas espanyol, i relacionat amb la
conjuntura econòmica, es produeix un canvi d'estratègia sindical amb
l'abandonament de la concertació i la potenciació de l'acció sindical a les
empreses, i aquests es troben amb uns centres de treball transformats i/o en
procés de canvi en què la correlació de forces entre capital i treball s'ha
decantat de forma considerable a favor del primer (Alós i Lope, 1999).
Entre els segons, destaquem les innovacions tecnològiques i les
transformacions en l'estructura organitzativa de les empreses143 i dels
143 El sistema tecnològic té un impacte potencial molt gran sobre el conjunt del sistema
econòmic. La centralització (la del control de nombroses activitats desenvolupades a enormes
distàncies) és un element fonamental de l'estructura de poder dominant, i per això apareix com
el tret més característic de l'evolució actual.
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mercats144 com, per exemple, la tendència a la diferenciació creixent dels
productes i l'aplicació de la producció en sèrie.

A partir dels anys 70 apareix una crisi provocada per la inadequació entre
l'oferta i la demanda de diversos productes, generada per errònies decisions
d'inversió i per la no-correlació de l'estructura productiva (generadora
d'oferta de béns) i l'estructura de distribució de la renda ( generadora de
demanda).

En aquell moment en què el capital es replanteja una necessitat de
reconversió profunda, el moviment obrer (després del maig del 68)
aconsegueix algunes conquestes, el reconeixement de les quals queda
plasmat en la normativa legal145. Malgrat tot, les polítiques empresarials
obeeixen a la necessitat de solucionar els problemes plantejats per la crisi.
Es vol aconseguir una distribució de la renda més favorable per al capital,
adequar l'ús de la mà d'obra als nous requisits de flexibilitat, desenvolupar
estratègies intel·ligents de control que augmentin els ritmes de treball, etc.
Tot ens porta a reconèixer que aquestes pràctiques han tingut èxit: el
sindicalisme sembla en declivi a la major part dels països, les diferències en
la distribució de renda s'han accelerat, el percentatge de personal en
ocupacions precàries i mal retribuïdes ha augmentat a tot arreu, entre altres.

En aquest context s'imposa el discurs que s'ha de millorar la competitivitat
de les empreses i, a aquest efecte, els salaris apareixen com un element
distorsionan!, conjuntament amb qualsevol altre reivindicació laboral que
tendeixi a afavorir les condicions de treball en detriment dels interessos
rendibilistes de les empreses. S'intenta posar els sindicats com a agents
que, malgrat el seu reconeixement social i legal, es troben distanciats
respecte a la realitat econòmica, i es proposa modernitzar-los, és a dir
reconèixer que els interessos del col·lectiu de treballadors assalariats s'han
d'identificar amb els de l'empresa que els contracta, ja que aquesta és la
que mitjançant el procés d'inversió pot crear llocs de treball i això
dependrà dels beneficis que sigui capaç d'obtenir. És per aquest motiu que
uns dels objectius de les polítiques empresarials és posar fre a les
reivindicacions sindicals146. La lògica demana la aquests la renúncia a la
defensa de les actuals condicions de treball per adequar-les a les noves
necessitats de l'empresa147.

144
L'economia mundial ha experimentat en els darrers 50 anys un profund procés

d'internacionalització que ha alterat l'estructura dels mercats. L'aparició i desenvolupament de
multinacionals és un exemple.

Un exponent clar és el reconeixement i desenvolupament de l'Estat de Benestar.
Sempre que s'accepti aquest marc com a únic viable, la situació per als sindicats serà de

retrocés.
L'empresa, i per tant la figura de l'empresari, és considerada una sort de bé públic que cal

protegir, i això dependrà del desenvolupament i l'estabilitat econòmica (A. Bilbao 1991; 257).

153



Una altra política amb què l'empresariat planteja la seua estratègia de
reducció del poder sindical és la que presenta la política de resistència
obrera com aquella que atempta contra la llibertat individual. Es fomenta

1 x! Q

l'acció individual com a indicador de millora col·lectiva i el nivell de
consum individual com a base de la demanda interna és la millor via per
aconseguir el creixement econòmic global. Es contraposa el sentit
individualista i consumista als ideals de col·lectivitat i s'identifiquen
aquests darrers amb el totalitarisme polític i social.

La discrecionalitat empresarial s'ha convertit en una arma de dissuasió per
als treballadors davant els sindicats. L'eficàcia d'aquests últims depèn de la
seua presència i de la seua capacitat de controlar aquesta discrecionalitat.
La lleialtat a l'empresa i al sindicat es plantegen com a antagòniques.

Això fa que les relacions laborals es caracteritzin per l'individualisme i, per
tant, l'empresari té la preeminència absoluta. El lloc de treball és propietat
de l'empresa: el creixent grau de flexibilitat en la regulació de les relacions
laborals i l'ampliació de la discrecionalitat empresarial, dóna major
rellevància a la propietat privada del lloc de treball. El treballador deu la
seua feina a l'empresa i ho ha de considerar un privilegi. És per aquest
motiu que li deu lleialtat, ja que només ella pot respondre a les seues
demandes. La negociació individualitzada allarga la discrecionalitat
empresarial i fa que els obstacles sindicals siguin insalvables. És una
estratègia que debilita la presència sindical amb què l'empresa imposa un
tipus de relació jeràrquica i unidireccional, i es distància de qualsevol tipus
de negociació sobre les condicions de treball.

Amb aquesta discrecionalitat i marge de maniobra l'empresa sap que és el
centre del desenvolupament econòmic, i això li dóna més legitimitat.

Com que davant aquesta situació no existeix transgressió de la legalitat, no
es tracta d'un fet visible, però si d'un fet perceptible i és aquesta
coexistència -de no visibilitat i de perceptibilitat- la que dóna eficàcia a
aquest mecanisme de supeditació (A. Bilbao, 1991: 259-266).

Atenint-nos a criteris de representativitat dels sindicats i seguint el
plantejament de F. Miguélez (1999: 192-197), distingim diferents tipus de
crisi sindical:

1. Crisi institucional: la representativitat institucional és la que dóna
legitimitat per negociar i concertar determinades demandes.
Aquesta crisi es manifesta de la següent manera:

a) Malgrat que pugui considerar-se que en les eleccions a
representants del personal la participació és elevada, són molts
els treballadors que queden al marge d'aquests procés, ja sigui

148 L'èxit individual beneficia la col·lectivitat. El bé individual afavoreix el bé comú.
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perquè la norma no els inclou (empreses amb menys de 6
treballadors, els treballadors temporals), perquè els sindicats
no són presents a les empreses, perquè els empresaris s'oposen
a les eleccions, perquè per ser elector i elegible s'ha de
romandre un temps mínim a l'empresa.

b) La major precarietat de l'ocupació femenina, ja que aquest
col·lectiu es troba poc representat en els òrgans de
representació sindical. Tanmateix, la preocupació sindical per
la problemàtica que en el terreny laboral i social afecta a les
dones no ha estat suficient ni eficaç. Per tot això, entre els
delegats, segueixen predominant els homes.

c) La majoria dels delegats són treballadors amb situació laboral
estable, raó per la qual els treballadors inestables difícilment
poden sentir-se representats, tot i que l'estabilitat en
l'ocupació hagi estat una de les principals reivindicacions
sindicals, tant a nivell d'empresa com a nivell de concertació.

d) El creixement dels sindicats sectorials o d'empresa. En
determinats sectors s'han anat creant sindicats corporativistes
que entren en joc competint amb els sindicats d'estructura
confederal.

e) Els models d'organització de la producció més moderns es
basen en la descentralització productiva. Això provoca que el
nombre de grans empreses sigui reduint, és a dir, aquelles en
què la presència sindical està més garantida.

Tot això ens porta a la conclusió que la representativitat dels
sindicats és limitada, perquè col·lectius importants de treballadors
no se senten representants, ja sigui per la seua situació laboral
(inestables, submergits, aturats), per les característiques personals
(dones, joves), per l'impediment de participació electoral i manca
de representació (empreses amb menys de 6 treballadors, amb
polítiques empresarials antisindicals, relacions laborals
individualitzades, entre altres). Malgrat tot, el fet que la majoria
dels representants legals són treballadors joves -un 40% dels
delegats tenen entre 30 i 39 anys (Miguélez, 1999)- i això
significa que es tracta de gent amb capacitat i ganes de fer
quelcom pel col·lectiu de treballadors assalariats, cosa que suposa
un bon potencial d'actuació sindical en el present i en el futur.

2. Crisi d'afiliació: s'entén que l'afiliació és el millor indicador
d'identificació amb els sindicats. La seua crisi es manifesta pels
següents motius:
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a) La irrellevància de l'afiliació per a l'obtenció dels beneficis de
la negociació col·lectiva.

b) La defensa individualitzada. Hi ha persones a les quals els
interessa lluitar soles. Aquest interès pot ser ideològic, real o
per força. Aquestes dos últimes vénen provocades per la
situació laboral particular de cada individu.

c) Les noves demandes provocades pels canvis en les estructures
internes dels sindicats. Actualment dominen els afiliats amb
situació laboral estable i els funcionaris ja representen el segon
col·lectiu de major afiliació. Això provoca que les demandes
derivin cap a aspectes com la formació i les promocions, entre
altres.

d) La baixa afiliació sindical de pensionistes, jubilats i aturats.

Malgrat tot, la crisi d'afiliació no ha restat protagonisme sindical
en el conflicte social per part dels assalariats, perquè cap altre
organització ha pres el relleu als sindicats.

3. Crisi de l'ocupació: és la veritable qüestió pendent de resoldre i la
que més ha afectat la dinàmica sindical. Aquesta crisi ve
recolzada pel fet que els sindicats no han plantejat alternatives
que resolguin el problema de l'ocupació per a tothom. Tanmateix,
el treball ha deixat de ser un element significant en la vida de les
persones, ja que és menor el nombre de persones per a les quals el
treball ho és.

Aquestes situacions han derivat en una crisi del moviment sindical que es
tradueix en manca d'eficàcia en la seva actuació.

Això provoca que els sindicats s'hagin d'adaptar a les noves situacions
laborals creades en els darrers anys, però sense deixar de banda els
principis bàsics sobre els quals s'han sustentat les reivindicacions sindicals
de millora en les condicions del treball i del benestar econòmic i social dels
treballadors assalariats.

4.7. Trets distintius de les relacions laborals

Com s'ha comentat anteriorment, on realment es desenvolupa la relació
laboral és a l'empresa i és aquest tipus de relació la que justifica l'acció
sindical i la que provoca un conjunt d'estratègies a seguir, entre les quals
destaquen les que estem comentant. Per aquest motiu, distingirem el
resultat de l'acció sindical a l'interior de les empreses, perquè, en
definitiva, és el que realment preocupa al treballador.
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Alguns estudis i recerques149 ens porten a destacar com a trets distintius de
les relacions laborals, pel que fa a la incidència de l'acció sindical, les
següents situacions:

1- Les empreses negociadores són majoritàriament les que tenen
conveni propi, presència sindical i més de 250 treballadors. Les
empreses més grans es troben en un terme mitjà entre la
negociació i la discrecionalitat, mentre que les empreses més
petites són les que tenen més marge per a la discrecionalitat.

2- L'activitat dels Comitès d'Empresa (CE) és molt important per
imposar una actitud negociadora a l'empresa150. Això dependrà de
la representativitat dels CE i del nivell d'afiliació dels treballadors
de l'empresa.

3- La conflictivitat laboral és molt baixa151. En el cas de les petites
empreses és per la manca de maniobra sindical i en les més grans,
per l'actitud més negociadora de les empreses. La propensió al
conflicte no és únicament per l'actitud més o menys autoritària de
l'empresa, també està relacionada amb la presència sindical i amb
la solidaritat entre els treballadors. El mitjans de conflicte més
utilitzats són la vaga, l'alteració de la producció, la informació i
denúncia i les manifestacions i/o assemblees. En aquest àmbit, els
CE mostren capacitat d'adaptació a les circumstàncies de

1 e/j

l'empresa a l'hora de plantejar conflictes . Les empreses amb
menys conflicte són les més autoritàries i les més petites, les que
compten amb una baixa afiliació sindical. Els motius de conflicte
són els diferents aspectes salarials, l'ocupació i la contractació,
els horaris i calendaris; i els que menys conflicte generen són
l'organització del treball i la classificació professional.

4- Al marge del contingut dels convenis col·lectius, els temes sobre
els quals s'aconsegueix amb més facilitat un acord entre empresa

149
La disponibilitat d'estudis sobre relacions laborals no és gaire abundant. Per al

desenvolupament d'aquest apartat ens centrarem en dos: Estructura laboral i incidència
sindical a les comarques de Lleida (Oroval, Allepuz et al.; 1993) i Ia encuesta de relaciones
laborales en Catalunya (CERES; 1991). Igualment, utilitzem informació obtinguda d'una sèrie
d'entrevistes realitzades per a l'elaboració del treball de camp que exposarem en capítols
posteriors.

Atenint-nos als criteris establerts en l'estudi del CERES es consideren CE actius aquells que
mantenen entre 1 i 2 reunions mensuals amb la direcció de l'empresa..

Referent a Catalunya, l'any 1988 es van produir 233 vagues (206 d'empresa i 27 de sector)
amb una pèrdua de 2.690.272 jornades (160.860 d'empresa i 2.529.412 de sector). A efectes
comparatius, per veure la disminució de la conflictivitat laboral observem que l'any 1998 es van
produir 68 vagues (65 d'empresa i 3 de sector) amb una pèrdua de 178.743 jornades (73.447
d'empresa i 105.296 de sector). Dades d'informació estadística del Departament de Treball.

La conflictivitat està relacionada amb la grandària de la plantilla, mentre que en situacions de
crisi és més difícil la mobilització i la pressió sindical (CERES 1991:64).
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i CE són els referents al calendari laboral, horaris i salaris; mentre
que sobre els que costa més aconseguir-los són els referents a
l'organització del treball i promoció i classificació del personal.
Normalment aquests últims acostumen a dependre més de la
discrecionalitat de les empreses i, per tant, la incidència sindical
que reben és dèbil. Referent als primers, els més conflictius són
els salarials, que són els que requereixen més esforços
negociadors. Aquest fet provoca que altres temes, com els socials,
siguin objecte de menor pressió negociadora i es deixin a la lliure
disposició de les empreses. Els temes que no són objecte de gaires
negociacions són els referents a ocupació i contractació, potser
perquè en aquest sentit la normativa legal dóna molt marge de
maniobra a les empreses. En aquest cas els representants sindicals
es limiten al control de la legalitat.

5- Es tendeix a la individualització de les relacions laborals per part
de moltes empreses. En aquest àmbit s'estableixen molts acords
-molts de cake informal-, sobretot els referents a salaris i horaris
(les hores extres). Aquesta tendència és major en aquells casos en
què la presència de mà d'obra femenina i jove és més
significativa.

6- L'ús de l'administració laboral o judicial per a la resolució de
conflictes és més propi de les grans empreses pel nombre de
possibilitats de conflicte, i d'aquelles en què el nivell d'afiliació
sindical és més baix. En aquest últim cas existeix un cert recel,
per part dels treballadors no afiliats, a deixar a les mans dels
sindicats la resolució dels seus problemes, malgrat que els
utilitzen com a òrgans de consulta i assessorament.

4.8. Les estratègies laborals de les empreses

Les empreses estimulen els treballadors al tipus de relació individualitzada
i la fan més eficaç.

En aquest sentit, podem destacar les següents situacions:

1. En aquells àmbits en què el CE i els sindicats han incidit
tradicionalment, la relació individual és menor.

2. En la situació anterior es podria fer excepció pel que fa a temes de
salaris i de primes, on la relació individual té una millor resposta.

3. Al marge de la tendència generalitzada d'augment de les relacions
individualitzades, on més habitualment existeixen acords
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individuals és en aquells temes en què els representants han
facilitat aquest tractament: sancions i promocions.

Malgrat la tendència a la individualització, aquesta no és homogènia perquè
dependrà de les empreses i de les situacions i dels temes que la provoquen.
En aquest sentit, com a exemple, poden distingir:

1. La promoció professional es negocia individualment a les
empreses petites, en les que tenen conveni propi i en les més
negociadores.

2. Les reclamacions i protestes per sancions apareixen amb més
força en empreses petites i en empreses en crisi. Quan es tracta
d'empreses amb dinàmica negociadora en què els sindicats són
més actius és perquè els treballadors estan més conscienciats.

3. El recurs individual referent a salaris o a primes és més freqüent
en empreses que compleixen les següents característiques:
estables, petites, amb conveni de centre, que registren canvis en
l'organització del treball, amb baixa activitat del CE i una
direcció oberta.

4. Quant a reclamacions sobre ascensos o qualificacions, s'han
resolt individualment en empreses petites, en empreses amb
conveni de sector i en empreses autoritàries.

Les demandes que més es realitzen amb la relació directa són aquelles en
què els representants dels treballadors tampoc han posat, tradicionalment,
gaire èmfasi.

Les empreses incentiven les reclamacions individuals quan la presència
sindical és dèbil i acudeixen a la participació del CE quan la representació
dels treballadors és forta.

Amb les situacions i exemples exposats en aquest apartat deduïm que les
relacions individualitzades caracteritzen les relacions laborals d'una bona
part de la diversitat d'empreses existents, malgrat que la materialització
d'aquestes dependrà d'una sèrie de factors que es poden manifestar de
diferent manera segons el context i l'estructura de les empreses.

4.9. Valoració

La idea que justifica l'acció col·lectiva dels treballador assalariats és que
les relacions laborals es porten a terme a les empreses i és aquí on
s'estableixen les estratègies i accions en defensa dels interessos respectius.
D'aquesta forma queda legitimada l'activitat sindical en les empreses.
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Les relacions laborals es regeixen per la normativa legal i pels pactes o
acords entre les parts interessades. Per aquest motiu, ha d'existir un control
en el seu acompliment i això és el que portarà a una dinàmica de
confrontació que pot derivar en conflicte laboral.

Davant d'aquest fet, amb el decurs del temps, el posicionament de les
empreses ha anat millorant respecte al dels representants dels treballadors i
d'això deriva una crisi sindical que es tradueix en una baixa incidència a les
empreses, un baix nivell d'afiliació sindical i en una dèbil resposta per part
del col·lectiu de treballadors assalariats. Els motius que han portat a aquesta
situació són diversos, entre els quals destaquem: la manca de
qüestionament de l'estructura del sistema econòmic capitalista, els canvis
socioeconòmics, el suport legal a les demandes de les empreses, la
fragmentació de la força de treball, l'empitjorament generalitzat de les
condicions de treball i les relacions individualitzades. Tanmateix, ha existit
una incapacitat per imposar alternatives a les decisions empresarials i a les
polítiques macroéconomiques governamentals.

I el resultat d'això són: la tendència a individualitzar les relacions laborals i
l'exigència de lleialtat a l'empresa per part dels treballadors assalariats -la
lleialtat a l'empresa i al sindicat es plantegen com a antagòniques.

La materialització d'aquestes situacions depèn de factors com l'àmbit
d'aplicació dels convenis col·lectius, el dinamisme dels Comitès d'Empresa
i de les Seccions Sindicals de les empreses, el nivell de conflictivitat
laboral i de la tradició i la cultura negociadora de les empreses.

De tot això, deduïm que l'acció col·lectiva dels treballadors des de fa uns
any s,no disposa del context més adient per a la seva eficàcia, a la vegada
que socialment no existeix la predisposició necessària per donar-li la
resposta i el suport que requereix per aconseguir els seus objectius.
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1. EL CONTEXT RURAL

1.1. Introducció

En les nombroses investigacions que en els darrers anys s'han dut a terme
sobre el mercat de treball en molt poques es recullen les diferències
existents entre els espais rurals i els espais urbans, del que pot deduir-se
que només hi ha un tipus de mercat de treball, homogeni i uniforme, pel
que fa la territorialitat, com si els agents socials i econòmics es
comportessin de la mateixa manera, indiferents a les realitats territorials
que els envolten. Malgrat tot, i com a resultat d'algunes investigacions
portades a terme des de diferents disciplines, es contemplen
comportaments diferents de variables rellevants del mercat de treball
segons es tracti d'àrees urbanes o d'àrees rurals.

Aquesta manca de precisió i matisació de la idiosincràsia rural pot
provocar que determinades decisions polítiques, econòmiques i
institucionals, especialment les referides al foment d'ocupació, no s'hagin
aproximat a la realitat d'un conjunt d'espais les característiques dels quals
divergeixen dels espais urbans, que majoritàriament es prenen com a únic
punt de referència en les esmentades decisions.

Per a que aquestes mancances no repercuteixin negativament en el món
rural, cal conèixer els problemes d'aquests espais per rebre un tractament
polític i tècnic adequat, diferenciant-los d'aquells aspectes específics que
distingeixen els espais urbans.

En el cas de les àrees rurals existeix una desigual proporció d'ocupats
segons la situació professional; és a dir, en aquests d'espais domina,
proporcionalment, el treballador autònom davant el treballador assalariat,
que predomina molt més en les ciutats. L*a tipologia de l'ocupació
dominant també és diferent. Podem apreciar que, malgrat que el treball a
temps parcial augmenta considerablement en les àrees urbanes, aquest es
més característic de les àrees rurals per dos fenòmens molt importants: la
agricultura a temps parcial o pluriactivitat i l'ocupació temporal -marcada
per un vessant cíclic, típica d'aquestes zones-. Una altra diferència és la
menor incorporació de la dona rural al treball regular, com a conseqüència,
principalment, del predomini d'activitats com és l'agricultura, la
construcció i la indústria d'extracció i transformació de primera matèria,
sectors d'activitat que, per factors ideològics i culturals, el treball és
desenvolupat majoritàriament per homes.
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Els nivells d'ocupació mantenen diferències entre els dos tipus d'espais.
La taxa d'atur acostuma a ser inferior en les àrees rurals perquè la majoria
de les famílies són propietàries dels seus propis mitjans de producció, el
que facilita, davant d'una situació generalitzada d'escassetat de llocs de
treball assalariat, la incorporació dels membres de la unitat familiar a la
pròpia empresa familiar, situació més difícil de produir-se en les àrees
urbanes, en les quals hi ha major dependència laboral a factors externs al
context familiar.

L'economia informal és molt més extensa en les àrees rurals. Dos són
motius: un menor control administratiu i una major proporció de
propietaris de mitjans de producció. Dos fets que, entre altres, faciliten el
desenvolupament d'activitats irregulars, no declarades.

Tanmateix, i com demostrarem més endavant, les condicions salarials són
inferiors en les àrees rurals, a la vegada que el treball és més flexible i les
condicions de treball en general són de pitjor qualitat. Malgrat això, la
conflictivitat entre empïesaris i treballadors assalariats en les àrees rurals
no és tan present com en les àrees urbanes per la major densitat de
relacions personals en els pobles, per la pertinença a un mateix grup social
i cultural inclòs en la mateixa família, fenòmens que provoquen que la
lluita d'interessos en les àrees rurals es dilueixi, o en cas d'aparèixer es
resolguin per vies diferents a les administratives o judicials.

Els conceptes espai rural i desenvolupament rural afecten a societats i a
espais concrets, l'organització i estructura dels quals, sorgits en el decurs
del temps, representen una indubtable tasca de recerca per a les diferents
disciplines de caire social.

Els trets distintius de l'espai rural i del seu desenvolupament són els
següents:

1. La major part de la població rural continua relacionada
directament o indirectament amb l'activitat agrària.

2. L'espai agrari predomina en el món rural.

3. El desenvolupament rural encara es pot relacionar amb el
desenvolupament agrari, a excepció de les àrees periurbanes i en
aquelles comarques que el turisme rural i/o turisme de masses
ha provocat importants canvis, avui ja irreversibles.

Per tant, el fenomen agrari ha de ser present en totes aquelles polítiques i
actuacions d'àmbit rural fent referència bàsicament a la població agrària,
sense deixar de banda la vessant pluriactivitat que veurem com també
caracteritza els espais i població rurals.
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Un altre fenomen a tenir en compte és, i ha estat, la pèrdua d'actius i de
població agrària -l'emigració rural- sense cap mena de planificació ni
control, el que a portat a les institucions públiques i a un conjunt
d'investigadors, des d'una perspectiva urbana, a interessar-se tardanament
pel desenvolupament rural.

Tots aquests aspectes ens porten a realitzar un plantejament inicial sobre el
significat i delimitació del que entenem per àrees rurals, destacant el seu
context, la seva evolució i el seu desenvolupament social i econòmic, amb
l'objectiu de conèixer tots aquells factors que incideixen en el
comportament de la població rural i en la presa de decisions, d'entre les
quals ens interessa destacar les referents al treball i a les relacions laborals.
En conseqüència, partirem de la realitat i evolució rural observada en els
darrers anys al nostre país, prenent com a referència autors que s'aniran
citant durant l'anàlisi, així com l'observació realitzada durant la recerca
sobre les condicions de treball i les relacions laborals en les àrees rurals.

Referent a les dades que aniran apareixent intentarem centrar-nos en la
província de Lleida, sense deixar de tenir com a punt de referència àmbits
territorials més amplis, com el conjunt de les comarques catalanes i de
l'Estat espanyol

1.2. L'ambigüitat en el concepte rural i en el del seu desenvolupament

La Comissió de la CEE en la seva comunicació El futuro del mundo rural
(1988) afirmava que, segons el significat d'aquest concepte a Europa, "el
mundo rural abarcaría aquellas zonas y regiones donde se llevan a cabo
actividades diversas e incluiría los espacios naturales y cultivados, los
pueblos, villas, ciudades pequeñas y centros regionales, así como las
zonas rurales "industrializadas" de dichas regiones. Ello representa la
mitad de la población y algo más del SO por ciento del territorio
comunitario". I continuava: "Pero la noción del mundo rural no implica
únicamente la simple delimitación geográfica. Evoca todo un tejido
económico y social, con un conjunto de actividades de lo más diverso:
agricultura, artesanía, pequeñas y medianas industrias, comercio y
servicios. Sirve de amortiguador y espacio regenerador, por lo que resulta
indispensable para el equilibrio ecológico al tiempo que se ha convertido
en un lugar privilegiado de reposo y ocio"153.

3 MAPA (1992) El futuro del mundo rural, Documento 7957/88, Comunicación de la
Comisión de las CCEE al Consejo y al Parlamento (agosto 1988), MAPA, Madrid
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Si s'aplica la definició de la Comissió als països europeus o als EUA ens
trobaríem amb dades molt dispars de territori i poblacions rurals
difícilment homogeneïtzables a l'hora d'unificar criteris analítics. En el cas
de l'Estat espanyol la definició sembla que obliga a incloure "petites
ciutats" com a espais rurals, extensible a algunes capitals de província i a
altres ciutats que per la seva diversitat de funcions pot estranyar la seva
inclusió.

No és fàcil establir un límit inferior de població catalogable per la "petita
ciutat". Hi ha investigadors que, coincidint amb definicions estadístiques
oficials, consideren que en el cas espanyol aquest límit es troba en els
10.000 habitants, llindar que presenta alguns problemes.

De totes maneres, aquesta definició del món rural per part de la comissió
sembla poc precisa i serveix de poc per a identificar els caràcters i
comportaments rurals.

Segons dades del darrer·tens, el 6,38% dels habitants de Catalunya viu en
municipis menors de 2.000 hab., que a la vegada representen prop de les
tres quartes parts del total de municipis, mentre que quasi el 80% dels
habitants viu en municipis més grans de 10.000 hab., que suposen un 9%
dels municipis.

Amb l'objectiu de poder contrastar, tenim que en el cas de la província de
Lleida el 30% de la seva població viu en municipis menors de 2.000 hab.,
que representen el 87% del total dels municipis, a la vegada que el 41% de
la població viu en municipis més grans de 10.000 hab., que suposen prop
del 2% dels municipis de la província154.

Per tant, davant la diversitat de realitats entre els diferents països i entre
diferents àmbits territorials d'un mateix país, el primer problema que cal
plantejar-se és el dels "umbrals de la ruralitat". Segons els paràmetres de
l'INE, la població rural seria aquella que viu en nuclis menors als 2.000
habitants i la "semirrural" aquella que viu en nuclis entre els 2.000 i els
10000 habitants, formant aquests últims les anomenades "agrociutats"155.

154 Dades de l'Anuari Estadístic de Catalunya, 1998
155 Aquesta delimitació estadística espanyola coincideix amb la d'alguns països europeus i
occidentals, però a la vegada difereix d'altres països. Sembla lògic que cada país defineixi el
seu món rural d'acord amb les seves circumstàncies, entre les que es destaquen la densitat de la
població i l'organització poblacional. Per exemple, el concepte alema de "rural" comprèn les
àrees amb una densitat inferior a 100 hab/km2 i que en el seu interior manquin ciutats majors
de 100.000 hab. (Kayser, B. -1990- La renaissance rurale). La definició dels EUA, més propera
a l'espanyola, inclou com a àrees rurals les que no es troben en aglomeracions superiors als
10.000 hab. amb una densitat inferior als 38 hab/km2.
A efectes comparatius, disposem de la informació sobre densitat de població per comarques
(quadre A.l. de l'annex) i del nombre d'habitants -població de dret- per comarques (quadre
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Als aspectes quantitatius cal afegir els qualitatius, ja que el rural no pot ser
delimitat únicament amb referències al nombre d'habitants i a la densitat
de la població.

Durant molts anys s'ha plantejat l'oposició rural-urbà com a criteri
identificador dels aspectes qualitatius d'ambdues àrees, amb l'objectiu de
considerar com a rural tot allò que no és urbà. Però el fenomen de la
urbanització social i econòmica a què ha estat (i continua estant) objecte
l'espai rural fa cada cop més difícil aquest plantejament diferenciador. La
"invasió" del camp, per part de la ciutat, obliga a replantejar-se la definició
del concepte rural, per la qual cosa van desapareixent les seves
característiques tradicionals, que feien del camp i de l'activitat agrària un
modus vivendi.

En aquest sentit sembla molt clarificadora la definició que sobre l'espai
rural fa Kayser156 quan especifica que: "es un conjunto territorial cuyas
decisiones se le escapan y en el que existe un modo particular de
utilización del espacio y de vida social, caracterizado, en primer lugar,
por una densidad relativamente débil de habitantes y de construcciones, lo
que determina un predominio de los paisajes vegetales; en segundo lugar,
por un uso económico del suelo de predominio agro-silvo-pastoril; en
tercer lugar, por un modo de vida de sus habitantes marcado por su
pertenencia a colectividades de tamaño limitado, en las que existe un
estrecho conocimiento personal y fuertes lazos sociales, y por su relación
particular con el espacio, que favorece un entendimiento directo y
vivencial del medio ecológico; y, finalmente, por una identidad y una
representación específicas, muy relacionadas con la cultura campesina."

Partint d'aquesta definició sembla clar que cal incloure com a espais rurals
els municipis menors de 2.000 habitants, mentre que pot portar a discussió
la inclusió d'aquells municipis que tenen entre 2.000 i 10.000 habitants
(semirrurals), ja que aspectes com la diversitat d'activitats econòmiques,

A.2. de l'annex) a la província de Lleida. Aplicant els tres criteris de delimitació exposats els
resultats serien els següents:

criteri estadístic espanyol (aplicat en l'àmbit municipal): població rural el 30,6%
integrada en el 87% dels municipis, població semirrural 37,9% integrada en el
12,5% dels municipis (agrupant ambdós àmbits resultaria un global del 68,5% de la
població i el 99,5% dels municipis).
criteri alemà: població rural el 68,5% integrada en el 99,5% dels municipis,
criteri nordamericà: població rural 58,5% integrada en el 98% dels municipis

Constatem que, en el cas de la província de Lleida, el criteri alemà és pràcticament idèntic a
l'espanyol si no es fa la distinció entre municipis rurals i semirrurals i a aquests segons se'ls
integra en els primers. En aquest cas, a excepció de la capital de la província de Lleida, la resta
del territori queda clar que s'englobaria com a àrea rural.
Sobre la ruralitat de la província de Lleida incidirem més endavant.
56Kayser, B. (1990) op. cit. veg. n. 2., citat per F. Molinero i M. Alario (1994: 60)
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les relacions personals així com les relacions amb el medi ecològic
comencen a minvar, a diferència dels municipis més petits i aïllats de
l'entorn urbà.

Malgrat tot, ja fa anys que l'economia agrària està perdent pes tant en
l'àmbit local, com en el regional i nacional. El mateix passa amb la
importància del medi ecològic, que en la majoria de casos és utilitzat com a
mitjà de reclam per a potenciar activitats com les turístiques i les
esportives, la qual cosa pot considerar-se més com a recurs econòmic que
com a riquesa natural local. Aquests fenòmens justifiquen la inclusió dels
municipis semirrurals dins de l'àmbit rural.

La diferenciació principal dels municipis de prop de 10000 habitants
respecte els més petits radica en què assumeixen la funció econòmica,
social i territorial de centres comarcals de serveis157, ja que el seu context
pot suposar certes desviacions analítiques a l'hora d'incloure'ls en les
anàlisis dels espais rurals* en la seva globalitat.

Partint del concepte rural amb les delimitacions que s'estan plantejant,
sense perdre un cert caire d'ambigüitat, el concepte de desenvolupament
rural suposa l'harmonització, combinació i desenvolupament òptims dels
diferents elements relacionats directament o indirectament amb el camp i
amb l'activitat econòmica agrària (aspectes inicialment característics de la
ruralitat) que produeixen el millor benestar possible en la població que
l'habita o l'ocupa.

Un altre aspecte a considerar és que hi ha territoris més o menys grans que
es consideren rurals per les diferències amb el seu entorn més immediat
més que per les pròpies característiques econòmicosocials. Aquestes
diferències fan destacar trets més propis d'espais rurals que d'espais
urbans o industrials158.

157 S'entén per centres comarcals de serveis aquells assentaments que assumeixen el paper de
motors i agents de desenvolupament en les comarques a les quals serveixen i dirigeixen,
comarques formades per municipis amb poblacions majoritàriament menors als 2.000 habitants
i amb marcat caràcter rural. Almenys aquest és el cas de la província de Lleida pel que fa als
municipis caps de comarca, principalment.
158 El cas de la província de Lleida podria ser un exemple, ja que malgrat l'extens territori rural,
la capital reuneix prop de la meitat de la població. Però les dades econòmiques no reflecteixen
una ciutat marcadament urbana, ja sigui pel reduït nombre d'habitants, ja sigui per la manca
d'industrialització, ja sigui per la manca de diversitat de serveis -els serveis públics són els que
destaquen dintre de l'activitat terciària-, en un context com Catalunya que en el seu conjunt,
com es veurà més endavant, difereix molt del conjunt lleidatà. D'aquesta manera, en el context
català, Lleida té unes marcades connotacions rurals.
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1.3. L'evolució del medi rural

Un aspecte més a tenir en compte en l'anàlisi del món rural és que com a
conseqüència dels canvis econòmics i socials que s'estan manifestant
progressivament en les darreres dècades, el medi rural està essent objecte
d'una profunda transformació en tots els seus àmbits, per la qual cosa
podem dir que s'estan definint els elements diferenciadors de la ruralitat
del demà. Aquesta reflexió justifica la idea de què no és adient parlar d'una
crisi rural, ans al contrari, s'ha de parlar de transformacions, mutacions
transitòries cap a una delimitació diferenciada de l'espai rural.

En conceqüència, és adient comentar, a grans trets, les tres etapes en les
quals s'han desenvolupat les nostres societats i el paper que el medi rural
ha tingut en cada una d'elles:

1. La societat agrària: és aquella en què la producció agropecuaria
constitueix el marc d'organització social i econòmica. És una
societat basada en l'autosubsistència i els mercats són d'àmbit
local. La ciutat, malgrat que concentra el poder polític, depèn
del seu entorn més immediat a efectes del seu abastament. El
camp i la ciutat es troben separats físicament, són fàcilment
perceptibles. El medi rural és un espai estratègic.

2. La societat industrial: es caracteritza per la concentració de la
població i els mitjans de producció en les ciutats. Urbanització i
industrialització són dues cares d'un mateix procés de
relocalització de la població i de les activitats en el territori. En
aquest context el medi rural es converteix en font de recursos -
matèries primeres i aliments- i de reserva de mà d'obra -
despoblament rural. El desenvolupament econòmic i social és
urbà, i el medi rural és considerat com un espai marginal, símbol
d'endarreriment davant la modernitat'urbana.

3. La societat postindustrial: caracteritzada pel coneixement tècnic
i tecnològic que provoca increments imprevisibles de la
productivitat que són independents de la concentració de la mà
d'obra que era la característica de la societat industrial.
L'activitat humana ja no se centra en la producció sinó en el
control i gestió de la mateixa. La transmissió de la informació
comença a ser l'activitat que concentra la major part de la
població ocupada. Així doncs, els serveis i les prestacions
socials es converteixen en un nou sector d'activitat en la qual
l'ocupació és creixent. Però a la vegada, canvia la mentalitat, els
valors i les pautes de comportament. Es valora més el temps
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lliure com a temps per al consum que com a temps per a la
producció. Es flexibilitza el temps i les condicions de treball i
augmenta la mobilitat, milloren les infraestructures i els mitjans
per als desplaçaments. Es desconcentra espacialment la
producció, creant diferents seccions de les grans companyies
que flexibilitzen les localitzacions de les seves activitats;
fenomen que, juntament amb els altres, flexibilitza la
localització residencial. Els processos demogràfics i econòmics
són de dispersió. En aquest cas sí que es pot utilitzar millor el
mot crisi per a qualificar els canvis que experimenta el món
urbà, perquè la concentració es converteix en insalubritat,
pèrdua de qualitat de vida, saturacions, etc., comença a suposar
un elevat cost econòmic i social. Els límits entre el camp i la
ciutat canvien. L'agricultura és industrial, necessita d'inputs
industrials, serveis especialitzats, infraestructures de
comunicació, etc., desvinculant-se progressivament dels espais
rurals.

El desenvolupament rural no pot basar-se exclusivament en l'activitat
agrària159, sinó en altres elements i utilitats de l'espai rural, particularment
en l'oferta de béns i serveis de lleure i turístics destinats fonamentalment a
un mercat urbà, aprofitant l'alça en la valoració del medi ambient.

En aquest sentit, és molt important orientar el desenvolupament rural cap a
iniciatives de caire endogen destinades a la potenciació dels aspectes més
importants de cada territori, com per exemple el turisme, esports de
temporada, l'artesania, activitats agràries alternatives de les tradicionals,
preservació mediambiental, etc. D'aquesta manera es busca donar
alternatives a les activitats agràries clàssiques, que com s'ha comentat
anteriorment estan perdent pes en el conjunt de l'activitat econòmica en
l'àmbit rural, a través de la pluriactivitat, amb l'objectiu de generar una

159 L'agricultura absorbeix molt poca mà d'obra a la vegada que va incorporant noves
tecnologies, trobant-se subjecta a una intensíssima competitivitat i a fortes pressions dels
mercats nacionals i internacionals. La reproducció de les explotacions és difícil. El nombre
d'explotacions viables s'està reduint així com la mà d'obra que pot absorbir, mentre que la seva
grandària està augmentant (segons el darrer Anuari Estadístic de Catalunya, durant el període
1989-95 el nombre d'explotacions a Catalunya va disminuir en un 19,66% i el conjunt de les
explotacions agràries amb més de 20 hectàrees va passar de representar el 13,8% al 20% del
total. L'ocupació agrària va disminuir en un 15,23%). Mentre més moderna, racional i eficient
sigui l'agricultura, menys mà d'obra, familiar o empleada, serà capaç d'utilitzar. Per tant,
l'activitat productiva agrària ja no pot constituir la base material suficient per al manteniment
de les comunitats rurals.
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expansió econòmica comarcal de caire endogen. Malgrat tot, l'espai rural
espanyol continua mantenint una dinàmica marcadament agrària160.

1.4. Població i medi rural

1.4.1. INDUSTRIALITZACIÓ I ÈXODE RURAL

En el cas espanyol el procés industrialitzador, iniciat en la segona meitat
del segle passat, va accelerar el procés d'urbanització. L'important
desenvolupament de l'activitat industrial provocà el desplaçament dels
actius agraris a les ciutats, produint un descens important de població en
els espais rurals. Des d'aquell moment fins els anys cinquanta de l'actual
segle aquest fenomen d'industrialització i despoblament rural ha estat
objecte d'una tendència cíclica influïda per diferents esdeveniments, com
poden ser les guerres mundials.

A partir de la segona meitat de segle, Espanya deixa de ser fonamentalment
agrària i s'obre un període d'uns 10 o 15 anys de major intensitat en el
despoblament rural. Aquest èxode demogràfic va ser selectiu: els
emigrants són població activa i jove. D'aquesta manera i com recorda L.A.
Camarero161: "el medio rural no sólo pierde población, sino que

1 f\}
principalmente pierde una generación" ,

Això significa un augment de l'envelliment de la població a la vegada que
disminueix la capacitat de reproducció, perquè a la pèrdua migratòria s'ha
d'afegir el creixement natural negatiu de la població rural.

En quant al sexe també s'ha produït una emigració selectiva. Emigren més
les joves que els joves, ja que per a les dones de les àrees rurals el mercat
de treball extraagrari dóna molt poques possibilitats d'ocupació, i l'agrari,
que tradicionalment és desenvolupat pels homes, només les hi ofereix
ocupació en condicions d'ajut familiar -amb un marcat caire de

Segons dades de 1.999, la mitjana de la població ocupada en el sector agrari de les 20
províncies espanyoles que tenen la taxa de ruralitat més elevada és del 17,70% (en el conjunt
espanyol és del 7,70%). Més endavant es tractarà sobre la taxa de ruralitat.
¡£ L. A. Camarero (1991: 16 i 17)

El col·lectiu que més contribueix a l'èxode rural és el grup de quinze a vint-i-cinc anys. És la
suma de l'emigració de joves més l'emigració d'adolescents que acompanyen els seus pares.
En L. A. Camarero fa una interessant reflexió sobre la importància d'aquesta pèrdua
generacional, en assenyalar que aquest col·lectiu coincideix amb el segment de població que va
néixer durant la guerra civil, període en que la taxa de natalitat va decréixer, produint-se un
estretament en la piràmide poblacional. En conseqüència, aquesta generació "doblement
absent" -els no nascuts més els emigrants-, desequilibra la població rural.
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temporalitat i/o dedicació a temps parcial- i d'economia informal, impedint
una independència econòmica suficient.

Aquest flux de població de les àrees rurals cap a les àrees urbanes començà
a experimentar la tendència de desaccelaració cap a finals dels anys 70.
Amb la crisi econòmica dels anys 70 es reafirma la crisi del model de
desenvolupament industrial i, amb ell, el model de vida urbà. En les àrees
urbanes es comencen a produir modificacions estructurals importants com
la desindustrialització, l'augment de l'atur i la manca d'expectatives de
creixement, entre altres; mentre que en les àrees rurals s'aprecia una
disminució general dels processos migratoris, l'aparició de fenòmens de
"neorruralització", a la vegada que l'èxit de les polítiques productives
genera greus excedents. En el cas espanyol el procés s'accentua per la seva
coincidència amb successives reformes de la PAC i els conseqüents canvis
d'orientació en el model de desenvolupament rural.

És en aquest moment quan comencen a observar-se dos fenòmens
paral·lels, el retorn d'antics residents de les àrees rurals i la creixent
atracció que el medi rural exerceix sobre nous grups socials, que
provoquen un moviment de població en sentit invers. L'èxode rural ha
arribat a nivells pràcticament nuls, ja que les sortides són quasi
compensades per les entrades de nous habitants. Si no canvia la tendència,
el medi rural passarà de ser emissor a receptor de població.

De cara a l'anàlisi i a l'adopció de mesures i polítiques de
desenvolupament rural, cal tenir en compte que entre els nous residents
adquireixen més importància aquells qui provenen de les àrees
metropolitanes que busquen tranquil·litat residencial i major qualitat
ambiental i que de vegades provoquen la creació de nous assentaments de
baixa densitat (urbanitzacions)163.

Els moviments de descentralització dels grans nuclis urbans i
metropolitans són cap a municipis propers (franges suburbanes o
neorrurals) en funció de les possibilitats de comunicació (commuting
rural)164.

Aquest canvi en la direcció del flux de la població també és selectiu perquè
es tracta de població amb mitjans privats de transport i que disposen

163 Malgrat que en el cas de la ciutat de Lleida no es tracta d'una gran capital o àrea
metropolitana ja que la seva població, l'u de gener de 1.999, era de 112.207 habitants s'està
produint el procés de sortida d'una part de la població resident en el nucli urbà cap a poblacions
situades en l'entorn més proper que tenen un marcat caire rural, tant pel nombre d'habitants -al
voltant dels 2.000- com pel tipus d'activitat econòmica dominant.
164 Com a dada de referència tenim la província de Lleida: en l'any 1.991, treballaven 132.352
persones de les quals un 11,13% ho feien fora de la seva comarca de residència. Les
estadístiques oficials no faciliten aquesta informació amb dades més recents.
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d'horaris laborals molt flexibles, el que denota una qualificació laboral i
professional elevades. Tanmateix, el nivell cultural i econòmic dels nous
residents és superior al dels residents dels municipis receptors, la població
dels quals es caracteritza per l'envelliment, pel menor nivell d'ingressos,
per la seva dedicació principal a l'agricultura i la ramaderia i, a més a més,
és una població molt arrelada al seu territori. Aquestes diferències són
remarcades per molts analistes sociòlegs a l'hora de justificar que la
convivència entre els nous i els vells residents no es troba mancada de
conflictivitat165.

1.4.2. LA FRAGMENTACIÓ DE LA RURALITAT TRADICIONAL

El món rural apareix en la dècada dels 90 corn un món fragmentat i
heterogeni. Ja no existeix la relació dependent entre ruralitat i agricultura i
s'ha obert el camí cap a una obligada i progressiva diversificació de les
activitats econòmiques. La desagrarització porta cap a una nova ruralitat,
una ruralitat molt més amplia.

La tradicional concepció urbana del món rural com a lloc d'endarreriment
ha canviat, entre altres motius per la insatisfacció que ha suposat
l'anomenat "progrés urbà", i és per això que es busca en el medi rural "allò
que manca" en els nuclis urbans.

El resultat de la desagrarització i de la nova concepció urbana del món
rural és la d'un medi de forts contrastes que ha perdut la seva unicitat
tradicional. En aquelles àrees en què els serveis han tingut un
protagonisme important en el desenvolupament rural hi ha un augment en
la seva demanda, tant per l'increment de població, d'edat avançada o dels
qui busquen nous espais residencials, com per la indústria

La desagrarització ha portat l'aparició d'activitats alternatives que han
suposat, entre altres, la potenciació de la dedicació a l'agricultura a temps
parcial; és a dir, combinar activitats agràries amb activitats extraagràries.
L'extensió d'aquestes altres activitats ha portat a una situació dominant en
què l'explotació agrària s'ha convertit en el complement de les rendes
extraagràries.

165 p
tintre els nous residents destaca la migració de retorn. Es tracta de població inactiva, jubilats

-alguns d'ells prematurament- de les àrees metropolitanes que tornen al seu poble d'origen, on
encara mantenen lligams familiars i petites propietats, o que converteixen en principal la segona
residència estacional de petits nuclis turístics.
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1.5. Vies per al desenvolupament rural

Seguint les tesis de M. Etxezarreta (1988), davant aquest conjunt de
fenòmens que provoquen canvis en les estructures econòmiques i socials
dels espais rurals, es plantegen seguidament, les vies que poden servir per
al desenvolupament rural.

1.5.1. LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES ÀREES RURALS

Durant molt temps es va considerar que la descentralització productiva i el
desenvolupament rural podien ser dos fenòmens paral·lels i a la vegada
complementaris, apostant perquè les indústries se situarien en
determinades zones atrete*s per l'existència d'una mà d'obra menys
conflictiva i disposada a treballar amb salaris més baixos que en les ciutats.

Aquesta idea ha anat desapareixen fins al punt de què en la majoria de
tractats sobre el desenvolupament rural el fenomen de la industrialització
és present d'una manera secundària i quasi sempre fent referència a
l'anomenada "industrialització difusa", sobre la qual tractarem més
endavanf, i que malgrat tot no ha complert amb l'objectiu de que la
industrialització rural pogués ser l'instrument principal de la política
econòmica per al desenvolupament econòmic rural.

Les causes de la no industrialització rural poden ser diverses, però podria
considerar-se que la base principal radica en l'afany de fer les empreses el
més competitives possible, en uns mercats cada vegada més oberts i
internacionalitzats, raó per la qual les estratègies empresarials han portat a
localitzar les empreses molt més a prop dels mercats de consum que del
subministrament de les primeres matèries o de l'obtenció de mà d'obra més
barata.

L'alta tecnologia absorbeix poca mà d'obra i altament qualificada, només
les indústries més intensives en mà d'obra se situen en zones rurals quan
no es decideix importar els seus productes d'altres països menys
desenvolupats on els nivells salarials són molt més reduïts166. Malgrat la
descentralització productiva que ha provocat l'avenç tecnològic, aquesta
s'ha basat més en xarxes, la localització de les quals ha tingut una
dependència directa amb la localització de les activitats de serveis de

166 Així per exemple, la ubicació de l'empresa MAISA a la ciutat de Cervera respon al fet de
que Lleida tenia el conveni col·lectiu del sector amb el cost de la mà d'obra menor, amb relació
a l'Estat espanyol.
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suport a les empreses, amb l'objectiu d'aprofitar el màxim les economies
d'escala que aquestes suposen.

En molts pocs espais rurals es compta amb una oferta d'activitats de
serveis -que en general requereixen importants concentracions urbanes per
a la seva rendibilitat- que formin una infraestructura atractiva per la
ubicació d'un conjunt d'empreses que assumeixin el paper motriu del
desenvolupament rural. En conseqüència, ens resulta clarificador el
següent text de G. Summers167:

"Las ventajas rurales incluyen costos más bajos para el terreno, el
trabajo, la vivienda y otros costes no económicos, como la seguridad, la
tranquilidad y comunidades relativamente estables. Esta lista indica que
las empresas que se caracterizan por mercados duros, cambio tecnológico
rápido y la necesidad de un flujo continuo de innovaciones, tenderán a
favorecer la localización urbana, mientras que las empresas
caracterizadas por mercados estables y producción de rutina favorecerán
las localizaciones rurales... (Estas empresas) no tenderán a ser elemento
dinámico de un sector en particular, sino que se agrupan entorno a lo que
se denomina el final del ciclo productivo, y tienden a ser mucho más
vulnerables"

Segons R. Sancho Hazak (1984), la industrialització rural que ha suposat
desenvolupament en determinades àrees rurals ha passat per dos processos
que la caracteritzen, que són:

1. La industrialització del procés agrícola, amb l'alliberament de
mà d'obra, l'elevació de la productivitat per actiu i l'aparició de
noves professions i d'activitats complementàries a l'agrària, de
manera que entre totes han facilitat la vinculació de l'agricultura
al sistema industrial per mitjà de la compra d'inputs, la
mecanització creixent de l'activitat i la multiplicació d'activitats
lligades a l'agricultura i a la transforma'ció agrària.

2. Les pautes de consum urbà en els domicilis rurals, que
s'entenen com aquelles modificacions en els comportaments
tradicionalment rurals i que van lligades al procés
d'urbanització de l'espai rural (distinció entre temps de treball i
temps de lleure, valorització dels llocs i espais de relació social,
tendència a la concentració de la població, etc.).

Tot i que aquests dos processos caracteritzen la industrialització rural, cal
però tenir clar que la industrialització agrària és un primer pas per la
industrialització rural, ja que la primera pot suposar l'alliberament d'un

167 Citat a M. Etxezarreta (1988: 88-89)
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conjunt de recursos econòmics i humans necessaris perquè d'una manera
autònoma s'aconsegueixi un procés d'autoindustrialització. La
industrialització agroalimentària és deguda al principi de la localització de
l'activitat econòmica allà on es minimitzen els costos per l'obtenció de les
matèries primeres. Aquest principi ha resultat únicament vàlid per aquells
casos d'indústries de primera transformació i per produccions que
requereixen poca concentració de capitals.

En molts espais rurals s'ha intentat formar àrees d'industrialització
derivades de l'agricultura, però malgrat els avantatges de localització no
han prosperat per la manca d'iniciatives empresarials locals que
assumeixen aquesta responsabilitat, per l'estacionalitat i inestabilitat de
l'activitat agrària que es transmet a la indústria, provocant inseguretats,
entre altres coses. En aquest sentit únicament la indústria alimentària de
primera transformació ha prosperat, però és insuficient per a donar solidesa
a un complex industrial autòcton.

Perquè una zona rural aconsegueixi industrialitzar-se necessita de la
instal·lació de grans empreses o de programes estatals de foment, com
poden ser les declaracions de zones de localització preferent.

El resultat final ha estat que la industrialització rural s'ha basat en petites
empreses de capital local i amb empresariat autòcton, de direcció
personalitzada, assumint elevats riscs per l'obtenció d'informació
esbiaixada i incompleta.

En aquells casos en els quals els fenòmens d'industrialització ha funcionat
1 AS

s'ha produït una concentració de població important que ha portat els
canvis en les pautes de consum, l'anomenada "urbanització difusa". La
despoblació de nuclis pròpiament rurals, molts d'ells perifèrics en zones
industrialitzades no metropolitanes, ha estat protagonitzada principalment
per població jove que s'ha desvinculat del seu poble i s'ha independitzat
del nucli familiar, cercant noves ocupacions i l'adaptació que suposa les
seues noves pautes de consum urbanes. Aquest fenomen provocat el ralenti
de l'emigració de la població rural cap a les ciutats.

Cal distingir aquells casos en què la industrialització ha estat com a
conseqüència de la implantació de grans empreses industrials, que han
actuat a mode de monopoli locacional, d'aquells en què el model ha estat el
de la industrialització difusa -petites empreses, direcció personalitzada,

168 Si s'analitza l'evolució de la població s'observa com en aquells municipis industrialitzats ha
augmentat la població resident, mentre que en els altres s'ha reduït. En el cas de Lleida ens
trobem amb municipis com Balaguer, Mollerussa, Tàrrega i Solsona, per exemple, que en uns
anys s'han convertit en centres d'atracció residencial de població de les pròpies comarques i
també de l'exterior.
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etc.- de les quais les transformacions han estat molt més protagonitzades
per factors endògens del territori169.

Sigui quin sigui el model, el que és important és que s'ha produït una
industrialització rural insuficient i per tant el desenvolupament rural no
s'ha caracteritzat per la seva vessant industrial. A les mancances
d'infraestructura cal afegir la deficient disponibilitat de mà d'obra com a
resultat de l'èxode rural i de l'estructura demogràfica envellida en aquestes
zones. Perquè un espai es pugui industrialitzar cal una densitat important
de població no dedicada a l'activitat agrària a la vegada que d'una població
dinàmica, que acostuma a ser jove, amb experiències de gestió i iniciatives
empresarials disposada a portar a terme noves iniciatives locals mitjançant
empreses familiars i/o treballadors autònoms170.

Entre els diferents models d'industrialització, en les àrees rurals ha
dominat el de la industrialització difusa, que consisteix en l'establiment de
petites i mitjanes empreses en àrees de baixa concentració industrial i
urbana. Es tracta d'establiments descentralitzats, d'alta tecnologia, que
treballen principalment en connexió -quasi sempre en relació de
dependència- amb d'altres situats en diferents àrees -on es troben els
centres de decisió empresarial- com a resultat de les estratègies de
fragmentació del procés productiu. Principalment, cerquen beneficiar-se
amb l'ús de mà d'obra barata i flexible pel fet de que les famílies locals
combinen les activitats industrials amb la propietat i utilització de les
explotacions agràries. D'altra banda, aquest sistema permet treure profit de
la capacitat d'acumulació financera (estalvi) d'aquestes famílies, la qual
cosa estimula la inversió autòctona i el foment d'iniciatives endògenes en
les àrees rurals.

La industrialització difusa més que un model de desenvolupament rural ha
estat al llarg del temps un model de descongestió urbano-industrial que
s'ha basat en el desenvolupament de la pluriactivitat, portat a terme més en
les àrees que poden considerar-se semiurbanes o neorrurals, properes a les
grans ciutats i amb bones vies de comunicació. Això significa que el model

Aquesta diferenciació és important en el cas de Lleida, donat que la seva feble
industrialització ha estat marcada pel model d'industrialització difusa, i segons estudis
realitzats sobre altres zones amb altres processos industrialitzadors, les seves diferències són
clares (ex.: R. Sancho (1984) op. cit. en el seu estudi sobre la industrialització de Aranda de
Duero)
70 Malgrat que l'origen de la industrialització pot respondre a factors complexos i variables

d'una comarca o altra, en tots els casos és condició sine qua non la presència d'un volum
suficient de població que asseguri la disponibilitat d'abundant mà d'obra i proveeixi la
formació de quadres empresarials. En conseqüència, en el cas que ens ocupa, el de la província
de Lleida, les comarques no mantenen nuclis de població amb certa envergadura, la densitat de
la població no és gaire important i l'envelliment de les estructures demogràfiques és evident,
raó per la qual la industrialització rural és puntual.
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no s'ha aplicat als àmbits més pròpiament anomenats rurals -menys de
2.000 habitants.

Les experiències més clares i recents d'industrialització en el medi rural
s'han basat en iniciatives amb un suport institucional, sobretot del
municipal, és a dir, amb implicació del poder econòmic i social de la zona,
o bé en iniciatives de caire més social, com les cooperatives i les societats
anònimes laborals, que en molts casos s'han basat en reestructuracions o
reobertures d'empreses ja existents, amb una forta implicació del treball a
domicili i altres mètodes de treball informal, raó per la qual s'ha generat
una ocupació de naturalesa molt precària, i per tant, el desenvolupament
rural, via industrialització, ha estat pràcticament impossible.

1.5.2. LA PLURIACTIVITAT

Davant les dificultats que suposa per a les famílies que viuen en les àrees
rurals la pèrdua de pes significatiu de l'activitat agrària, pels motius ja

111
exposats, la possibilitat d'exercir combinadament diverses activitats
permet l'obtenció d'un nivell d'ingressos més satisfactori i suficient per a
les necessitats de reproducció familiar i de l'explotació.

Les fórmules de pluriactivitat són molt variades. Des d'un principi es
partia de la idea de què s'exercia l'activitat agrària juntament amb una
ocupació externa i realment va ser així durant l'expansió industrial, però
finalment aquesta fórmula no va expansionar-se per la dèbil
industrialització de les àrees rurals.

En els darrers anys es proposen noves i variades formes de combinar
l'activitat agrària amb altres tipus de treballs. És més, ja que el pes de les
activitats agràries va reduint-se en el temps, aquests treballs que en un
principi es consideraven com a complementaris es converteixen en
principals. Per aquest motiu s'ha canviat la denominació del fenomen:
d'anomenar-se "agricultura a temps parcial" ha passat a anomenar-se
"pluriactivitat".

Pwel que fa al concepte de pluriactivitat existeixen moltes definicions i
delimitacions. Seguint les tesis de M. Etxezarreta es considera pluriactiva
qualsevol família en què, gestionant i operant directament amb el seu
treball familiar una explotació agrària, no tots els seus membres en edat de

171 El fenomen de la pluriactivitat s'interpreta tant des del punt de vista que una mateixa
persona porti a terme més d'una activitat com de la possibilitat de què diferents membres d'una
mateixa familia, mitjançant la combinació de diferents activitats, aportin els seus ingressos al
nucli familiar.
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treballar dediquen tota la seva activitat a les activitats agropequàries.
Aquesta definició inclou a tots els membres de la família. Cal però, tenir
present que no té el mateix impacte sobre l'economia familiar i sobre les
condicions de treball en general aquelles situacions en les quals és el cap
de l'explotació, i/o el seu cònjuge, qui exerceix la pluriactivitat, que
aquelles en les quals és qualsevol altre membre de la unitat familiar qui
l'exerceix.

La principal línia d'expansió de la pluriactivitat ha estat la de
l'autoocupació de les pròpies famílies, de l'exercici d'activitats autònomes
que permeten el manteniment de l'explotació agrària i inclòs
l'aprofitament de les seves instal·lacions172. Aquest conjunt d'activitats
complementaries en alguns casos o addicionals en altres han suposat
millores en les infrastructures, revitalització de la vida local i la formació
necessària per a aquestes noves tasques173.

La "industrialització difusa" que ha sorgit en determinades àrees rurals en
les quals s'han produït circumstàncies específiques, ha suposat una
fórmula de pluriactivitat molt vàlida, malgrat que en determinats territoris
ha suposat falses expectatives, perquè quan la indústria ha fallat la
repercussió sobre la població, la seva ocupació i el seu benestar ha estat
significativa174.

Des de la perspectiva de l'agricultura, el model de pluriactivitat presenta
alguns punts febles no poc importants, destaquem dos:

1. El manteniment d'explotacions marginals. El model de
pluriactivitat suposa el manteniment de petites explotacions de
caire marginal, de limitada capacitat productiva, amb dificultats
d'absorció de tecnologies i mantenint-se al marge de les
motivacions pròpies d'una economia de mercat. Es manté
d'aquesta manera la dualitat de poques i grans explotacions amb
elevada productivitat i de moltes i 'petites explotacions poc
eficients i amb limitació d'ingressos.

2. Precarietat en l'ocupació. Si s'ajunten el nombre d'hores de
treball de les diferents activitats que poden composar la

Aquest és el model vinculat amb el desenvolupament del "turisme verd". H. Newby ho
ressumeix de la següent manera: los turistas se convierten así en una "cosecha alternativa"
que no parece que presentará excedentes en el próximo futuro, citât a M. Etxezarreta (1988:
92)

Com a exemple es poden citar, a la provincia de Lleida, les escoles d'hosteleria de la Seu
d'Urgell (adscrita a la Universitat de Lleida) a la comarca de l'Alt Urgell i la de Les a la
comarca de la Vall d'Aran, ambdues en zones de muntanya.

En el cas de la província de Lleida s'han viscut, en els darrers anys, dos casos significatius,
com són els exemples de la ciutat de Balaguer i rodalies amb les empreses IMPACSA i SAFYC
i de la ciutat i rodalies d'OLIANA amb l'empresa TAURUS.
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pluriactivitat, la quantificació pot donar un nombre important, la
qual cosa comporta un deteriorament del benestar familiar. En el
cas de les activitats autònomes, la incertesa de les possibilitats
de treball és molt important, la demanda de feina és imprevisible
i en molts casos el desenvolupament de l'activitat pot exigir
elevades quantitats d'inversions que poden hipotecar la pròpia
activitat i l'agrària175. En el cas de la indústria l'expansió
d'activitats a domicili i d'activitats informals, a més a més, han
suposat la renúncia de molts treballadors als seus drets
laborals176.

Es dedueix d'aquesta manera que la pluriactivitat implica, per a moltes
famílies, un treball molt dur i l'acceptació de condicions laborals i de
benestar en general més precàries i a nivells inferiors que en el cas de les
àrees urbanes.

1.5.3. REURBANITZACIÓ DE L'ESPAI RURAL

Malgrat que pugui estranyar, aquesta qüestió és molt important quan es
parla del desenvolupament rural en els països més avançats, de l'Europa
Occidental per exemple, en els quals en determinats territoris -comunitats
autònomes en el cas espanyol- el caràcter urbà és cabdal amb una densitat
de la població elevada i percentatges de població activa agrària baixos -els
exemples dels països de l'Europa Central són molt clars. En aquests casos
existeixen plantejaments que tenen com a objectiu trencar amb la
tradicional divisió rural-urbana que en les societats modernes ja no té el
mateix sentit per la continuïtat de l'espai i on les formes d'activitat
econòmica i l'estil de vida cada vegada s'assimilen més. Aquest fenomen
podria considerar-se la integració d'ambdós espais en un de sol177.

En funció del context econòmic i social, de les característiques territorials i
del desenvolupament cultural i ideològic, cal veure quin dels dos àmbits, el
rural o l'urbà, identifica més el territori en qüestió, i si en el seu cas
procedeix parlar d'àrees rurals amb mentalitat urbana.

175 L'experiència sembla demostrar que les activitats pluriactives són de baixos ingressos. Si
una d'elles facilita ingressos importants per al nucli familiar, malgrat les inversions, tendeix a
convertir-se en exclusiva, abandonant la pluriactivitat. A Lleida és important, en aquest context,
el cas de la Vall d'Aran, on l'agricultura ha desaparegut davant l'expansió del turisme.
176 Un cas freqüent que es produeix en les comarques de Lleida és el desenvolupament
d'activitats del sector tèxtil realitzades en domicilis particulars.
177 En aquells espais on l'activitat agrària és una activitat entre altres i les formes de vida dels
habitants urbans i rurals tendeixen a unificar-se, la distinció entre ambdós àmbits pot
considerar-se més una tradició que una forma operativa d'anàlisi de la societat actual.
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En aquest sentit cal situar-se en els plantejaments dels apartats anteriors
referents a la crisi del model urbà i la seva repercussió en el món rural i a
la ralentització de l'èxode rural. El retorn d'antics residents i l'atracció del
medi rural són dos fenòmens que evidencien la reurbanització del medi
rural.

Malgrat tot, aquests seran espais molt determinats, àrees properes a les
grans ciutats, perquè no s'ha d'oblidar el fet de què la població urbana,
acostumada a un nivell de vida acceptable i a la satisfacció d'una sèrie de
necessitats de caire assistencial, cultural i social, no abandonarà la ciutat
sense la seguretat de continuar disposant d'aquest conjunt de serveis (ex:
escoles, sanitat, comerç, cultura, etc.). La disponibilitat d'aquestes
infraestructures de caire social no és fàcil, alhora que són costoses, per la
qual cosa la població marxarà cap a espais rurals propers a les grans ciutats
sempre que disposin de mitjans i de vies de comunicació òptims.

1.5.4. ALTRES VIES

Dependent del nivell de ruralitat d'una àrea, de l'entorn geogràfic i de la
distància respecte a una àrea urbana, existeixen altres vies per al
desenvolupament rural, com poden ser el manteniment de l'espai (mar,
muntanya), el foment d'activitats esportives (d'hivern i/o d'estiu), etc.;
però aquests són aspectes específics que no afecten a l'objectiu analític que
ens proposem.

1.6. El mercat de treball en les àrees rurals

Partint de fonts d'informació estadística com l'INE (EPA) i el Ministeri de
Treball i Seguretat Social (Butlletins i Anuaris de estadístiques laborals)
podem apreciar l'existència de diferències substancials respecte a les
estructures d'ocupació i als mercats de treball rural i urbà.

Analitzant la taxa global d'activitat i la femenina, la taxa d'atur i el
percentatge de treballadors autònoms, es confirma l'existència d'una
dualitat rural-urbana en l'estructura laboral i en el mercat de treball.
Segons augmenta l'índex de ruralitat178 de les províncies espanyoles, la

178
En quan a l'índex de ruralitat seguim el criteri que proposa F. Martín Gil (1995) quan fa una

classificació de totes les províncies espanyoles per ordre de més a menys ruralitat. Parteix dels
següents indicadors: densitat de la població, proporció d'habitants en entitats singulars menors
de 2.000 habitants i la proporció d'actius agraris, donant una puntuació per a cada un d'ells
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taxa global d'activitat, la taxa d'activitat femenina i la taxa d'atur
tendeixen a disminuir, mentre que la proporció de treballadors autònoms
agraris i no agraris tendeix a augmentar.

Aquests aspectes, que reflecteixen uns comportaments molt específics
segons la zona, han de ser objecte de matisacions, perquè precisament en
les zones rurals és on existeixen, amb major freqüència, situacions
d'ocupació marginal que escapen del control administratiu i, per tant, no
surten reflectides en les estadístiques oficials. Com a exemple tenim que en
l'activitat agrària apareix com a ocupat el cap de l'explotació, que en la
majoria de casos és el cap de família, a la vegada que aquest pot rebre un
suport familiar, per part de la dona i/o d'algun fill, que en casos
d'explotacions insuficients per alimentar a una sola família permet al cap
de l'explotació l'exercici de la pluriactivitat. D'altra banda és molt
freqüent, tant en l'activitat agrícola com en altres activitats, que les dones
desenvolupin treballs en condicions irregulars, ja sigui en el propi domicili
o en algun magatzem o amagatall del poble. La temporalitat de moltes
activitats desenvolupades en les àrees rurals també facilita l'existència de
situacions d'ocupació marginal. I finalment, l'autoocupació no deixa de
ser, en molts casos, una situació d'assalarització encoberta, ja que el poder
de decisió no el posseeix el treballador autònom sinó que l'empresa o
institució en la qual treballa en règim de contractació mercantil.

A més, existeixen tres qüestions fonamentals que poden extrapolar-se en el
conjunt d'espais rurals i que determinen l'existència d'una diferenciació
laboral per raons territorials. Aquestes són les següents:

1. Els nivells salarials per a llocs de treball similars són inferiors
en els espais rurals, respecte als espais rurals

2. El mercat de treball és més flexible en els espais rurals que en
els urbans.

3. Les condicions de treball (jornada, règim de treball,
contractació, acció sindical, etc.) són inferiors, en termes
generals, en els espais rurals.

La pluriactivitat és un altre fenomen característic de les zones rurals, en
èpoques de crisi és molt més generalitzada i darrerament la potenciació de
les ocupacions a temps parcial ha diversificat la seva implantació.

La mobilitat en l'ocupació és molt més intensa en les zones urbanes, cosa
que significa que l'ocupació és més inestable, però, per contra, en les àrees

atenent a criteris de ruralitat per, a la fi, determinar, una vegada sumats els valors dels tres
indicadors, l'índex definitiu de ruralitat.
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rurals hi ha més proporció de treballadors que es desplacen a altres
municipis a treballar (commuting rural).

En conseqüència, a continuació passem a analitzar les característiques del
mercat de treball en les zones rurals, prenent com a referència el context
social i econòmic, així com la cultura i els costums arrelats en aquests
territoris. Finalment, comentarem l'estat actual dels indicadors de mercat
de treball.

1.7. Trets distintius de les àrees rurals

1.7.1. RELACIONS PERSONALS I TREBALL

Les societats urbanes es caracteritzen per un elevat nivell de relacions
formals i impersonals i per afavorir l'anonimat entre la majoria dels
individus, ja que són espais grans amb una densitat de la població molt
elevada, fets que dificulten la relació individualitzada i el coneixement
generalitzat d'esdeveniments particulars de caire social.

En les societats rurals passa el contrari, ja que les relacions entre els
individus són més estables i duradores, es mantenen forts lligams
personals en la comunitat -lligams de pertinença i fidelitat, especialment-,
així com elevats nivells de coneixement entre les persones residents en una
mateixa població o comarca179.

Aquests aspectes són cabdals per a entendre el funcionament del mercat de
treball en les àrees rurals. En aquest sentit, alguns comportaments, com
ara, les relacions entre assalariat i empresari són diferents, el manteniment
de lligams personalitzats i la proximitat social redueix la conflietivitat i
l'enfrontament i afavoreix l'aparició d'un "clima de col·laboració.
D'aquesta manera el paper dels sindicats perd valor, essent molt baix el
nivell d'afiliació sindical. Les diferències de classe obrer-empresari
característiques dels nuclis urbans perden importància en els pobles, essent
aquesta una de les causes per la qual la mà d'obra rural accepta condicions

179 Per a una millor comprensió d'aquesta situació vegem les paraules de F. Martín Gil
(1994:51): En un pueblo se dan relaciones de parentesco entre la mayoría de individuos, de
forma que la proporción de personas emparentadas respecto el total de población es mayor
que en una ciudad. Además, los lazos familiares se mantienen incluso entre parientes de
segunda y tercera generación. La familia extensa está presente, todos saben quienes son,
dónde viven y en que trabajan sus primos o tíos lejanos. Por otra parte, los contactos
personales entre la población rural se ven reforzados y las relaciones de amistad y el
conocimiento mutuo potenciadas por el uso común del espacio social.
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salarials i de treball inferiors a les dels treballadors de les grans ciutats i de
les àrees metropolitanes.

El pes de les relacions personals entre els residents rurals és una de les
variables claus a contemplar en els estudis rurals del mercat de treball.

1.7.2 LA DIVISIÓ DEL TREBALL SEGONS EL GÈNERE

En els espais rurals sembla que domina molt més l'anomenada "ideologia
patriarcal", que consisteix en la divisió per gèneres de les activitats
productives en funció de les necessitats d'ordre suposadament superior (la
reproducció de la família o grup).

Segons aquesta ideologia, les funcions "naturals" de l'home són les
d'aportar els recursos monetaris al nucli familiar gràcies als quals la
família pot subsistir. Aquests recursos s'obtenen de funcions de producció
regulades per normes mercantilistes, per les quals l'home a canvi d'un
treball obté una remuneració. Les funcions "naturals" de la dona són les
encaminades a la reproducció de la família lligades a les tasques
domèstiques desenvolupades en la llar. És més, en les situacions en què es
requereix un ajut familiar per part d'algun membre de la unitat familiar,
generalment, si ha de ser com a treball remunerat fora de la llar són primer
els nois joves els qui han de portar-lo a terme, mentre que si el suport ha de
ser en tasques domèstiques són les noies joves les qui preferentment el
realitzen.

Quan la dona treballa en l'explotació familiar és considerada com a ajut
familiar, independentment de quina sigui la seva aportació al treball
conjunt en l'explotació. Únicament apareix com a titular en aquells casos
en què, per necessitat, el nucli familiar practica la pluriactivitat i l'home ha
d'aparèixer com a titular d'una altra activitat complementària o paral·lela a
la pròpia del nucli familiar.

Malgrat tot, quan la dona viu en els espais rurals pot accedir a un treball
assalariat en la indústria o en el sector terciari local, accedeix a llocs de
treball menys retribuïts, ja sigui per les característiques del treball ja sigui
per la seva condició de dona, perquè possiblement si el mateix treball el
desenvolupa un home la remuneració seria més elevada. Això esdevé així
perquè en les àrees rurals el treball assalariat de la dona és considerat com
l'extensió "natural" de les seves funcions en la llar, i per tant, la seva
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aportado monetaria al nucli familiar s'entén com a complementària de la
de l'home180.

Val a dir que el fenomen de la urbanització rural porta el debilitament
d'aquesta ideologia. La difusió de les pautes de comportament urbà facilita
que la dona pugui deslliurar-se del lligam ideològic que li suposa la seva
relació directa amb les feines de la llar. El descens de la taxa de natalitat
amb la reducció de la dimensió de les famílies allibera part de la força de
treball de la dona que tradicionalment tenia que ocupar-se'n de les tasques
domèstiques. A més, l'increment en la disponibilitat i ús dels aparells
electrodomèstics i el canvi en les pautes de consum, per exemple, que els
aliments i la roba s'adquireixin preparats per al consum final, ajuda a
millorar aquest alliberament i per tant incrementa la força de treball
excedentària en el nucli familiar.

Existeixen, a més a més, dos fenòmens que han suposat canvis en els estils
de vida de les nostres societats i dels quals els espais rurals no s'han
quedat al marge: les dones, com a grup social ben definit, tendeixen a un
major grau d'autonomia i llibertat personal; i l'increment d'un benestar
basat en l'augment progressiu del consum que obliga a un increment
constant de despeses familiars en productes i serveis que s'adquireixen en
el mercat, forçant l'augment dels ingressos familiars i el treball del màxim
nombre possible de membres d'una mateixa unitat familiar.

Aquests processos de modernització no han fet desaparèixer la divisió del
treball per gèneres. El treball assalariat de la dona, sobretot en el món
rural, és molt més eventual que el de l'home i subsidiari al d'aquest.
D'aquesta manera la dona és utilitzada pel sistema de dues formes: com a
reproductora de la força de treball i com a mà d'obra de reserva, de la qual
se'n pot fer ús en treballs marginals i/o temporals, esdevenint, així, la
dona, un element dependent tant dintre com a fora del nucli familiar.
s

Es aquesta realitat la que ajuda a entendre el perquè, entre altres, de les
següents situacions:

1. La proporció d'empresàries no agràries és menor en el medi
rural que en l'urbà.

2. Els desequilibris per raons de sexe en la distribució de
l'ocupació per branques d'activitat econòmica, per categories
laborals, etc.

180
La dona en l'àmbit rural gairebé no té possibilitats de triar una ocupació i ha d'acceptar

entre el reduït ventall de llocs de treball que li ofereixen, els quals acostumen a concentrar-se
en determinadas branques de producció com és ara la confecció, l'agroindustria, la indústria
manufacturera, les tasques administratives i el servei domèstic.
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3. La menor retribució de la mà d'obra femenina.

1.7.3. DESPOBLAMENT I ENVELLIMENT DEMOGRÀFIC

1 fi 1 1 fi1")
La baixa densitat de la població i l'envelliment demogràfic són dues
de les característiques que defineixen millor la situació actual dels espais
rurals i tenen importants repercussions sobre l'economia i el mercat de
treball d'aquests territoris.

Des de la vessant socio-laboral dos són les principals conseqüències de la
disminució de la població: la desaparició d'una sèrie d'activitats
econòmiques, sobretot de serveis, perquè ja no són rendibles i la
disminució d'oferta de mà d'obra. Aquest darrer pot resultar molt
important per la localització empresarial que, com s'ha comentat
anteriorment, ha estat moft pobre en els espais rurals i ha representat una
de les principals dificultats pel seu desenvolupament.

L'envelliment de la població provoca retard en la modernització de sectors
importants com l'agricultura, per l'ús de mètodes tradicionals per part de la
gent gran, i per manca d'iniciatives empresarials que dinamitzin aquests

181 A la província de Lleida des de 1950, en què havia 321.968 hab., a 1996, en què havia
359.456 habitants, s'ha produït un augment de 37488 persones, és a dir un augment del 11,6%.
Però si analitzem la distribució d'aquest increment es ratifica la idea de què en els zones més
rurals s'ha produït una disminució important de població. Les úniques comarques que en aquest
període de temps han augmentat la població són: el Segrià, on es troba ubicada la capital de la
província que ha estat la més receptora de població, l'increment de població de la comarca ha
estat del 73%; la Vall d'Aran per l'expansió del turisme d'hivern i d'estiu, amb un increment de
la població del 8,7%; i el Pla d'Urgell pel creixement del municipi de Mollerussa, que en els
darrers anys s'ha convertit, proporcionalment, en el nucli urbà més receptor de població de la
província, amb un increment del 17,68%. La resta de la província, que suposen el 80,6% del
territori i el 72,7% dels municipis ha estat objecte de disminució del nombre d'habitants. Dades
de l'Anuari Estadístic de Catalunya, 1998.
182 Referent a l'envelliment de la població el següent quadre sobre la població a l'any 1996 és
prou significatiu:

Edats <15 15-29 30-44 45-64 >64 Total

Catalunya 14,65 23,88 21,91 23,26 16,28 100
Lleida 14,32 21,84 21,87 22,04 19,90 100
Comarques* 13,59 20,70 21,41 22,06 22,22 100
* En aquesta fila apareixen dades referents a la província de Lleida sense la comarca del Segrià
Font: Anuari estadístic IEC 1998
És evident que la població rural té una estructura més envellida que la urbana. Si ens fixem en
la tercera fila corresponent a les comarques de Lleida, que en el seu conjunt són les més rurals
de Catalunya -major proporció de rendes agràries i menors nivells de renda-, fins als 44 anys
apareixen els percentatges més petits, situació que canvia de signe a partir dels 45 anys.
Destaca el percentatge de població major de 64 anys, sis punts percentuals per sobre del
corresponent al conjunt de Catalunya.
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espais. Allí, on hi ha més gent jove es manifesta més capacitat i dinamisme
empresarial i a la vegada es compta amb un important suport d'oferta de
treball més competitiva.

Molts estudis han destacat que l'envelliment de la població rural va
aparellat amb un increment en la taxa de masculinitat. L'absència de dones
en edat activa i fèrtil posa en perill la reproducció de la població i, en
definitiva, el recurs més important de qualsevol territori: la força de treball
o capital humà.

En l'àmbit rural, segons la disponibilitat de població, es poden distingir
dos tipus de territoris. D'una banda, els pròpiament municipis rurals -fins a
2000 habitants- que són els que s'identifiquen millor amb els problemes
exposats fins ara; d'altra banda, els nuclis semirrurals o neorrurals, que són
aquells amb una població propera als 10.000 habitants i que en els darrers
anys han estat objecte de destí d'aquella població rural que, davant la crisi
del model urbà, ha decidit instal·lar-se en aquests municipis, i d'aquella
població urbana que ha marxat buscant solucions als problemes que la
societat urbana no li donava.

En aquests últims municipis la disponibilitat de recursos humans és millor
i, per tant, es porten a terme major nombre d'iniciatives amb èxit. Aquests
municipis són els dinamitzadors comarcals que faciliten la implantació de
serveis, públics i privats, de tota mena, destacant entre altres
l'ensenyament, no només bàsic sinó també professional, i la sanitat.
L'administració pública facilita una bona bateria d'ajuts i suports
institucionals a aquests territoris. Són municipis amb futur, perquè
combinen les avantatges d'una cultura urbana i l'estil de vida rural, tenen
garantida la reproducció de la força de treball per la disponibilitat de
població jove en edat fecunda i compten amb capital humà qualificat. Són
espais amb potencialitats per al desenvolupament.

A grans trets, els efectes del despoblament sobre els diferents sectors
d'activitat econòmica són els següents:

1. Sector agrari: la disminució de la població rural ha condicionat
de dues formes diferents el desenvolupament de les activitats
agràries. En aquells casos amb potencialitats elevades de les
explotacions, la manca de mà d'obra ha afavorit el procés de
modernització del sector, obligant a la mecanització de les
activitats. Per contra, en aquells territoris on la potencialitat és
més baixa, la manca de població ha facilitat el retard en la
modernització o l'abandó d'aquest tipus d'activitats. Aquests
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dos models s'identifiquen bastant amb les àrees semirrurals, les
1 C"3

primeres, i les més rurals les segones .

2. Sector industrial: el despoblament rural ha suposat la
desaparició de les activitats artesanals i manufactureres
tradicionals amb la destrucció d'una bona part del teixit
empresarial local. Però la conseqüència més important ha estat
la pèrdua de recursos humans. El baix nivell de confïictivitat i la
cultura del treball associades amb els assalariats rurals permeten
considerar la mà d'obra com un dels principals factors de
localització industrials (tant en els processos de
descentralització productiva com d'industrialització endògena).
Però amb una manca de població o una població envellida
aquest factor de localització desapareix i amb ell les
possibilitats de desenvolupament industrial rural184.

3. Sector serveis: en una economia de mercat el manteniment dels
serveis de tota mena dependrà de la rendibilitat econòmica, i
aquesta depèn molt del volum de població resident. Per tant,
l'afectació de la disminució de població sobre aquest sector és
doble: d'una banda per la manca de mà d'obra, que impedeix el
desenvolupament d'una sèrie d'activitats de serveis, i d'altra
banda, per la pèrdua de rendibilitat de l'activitat. També ajuda a
la desaparició de les activitats de serveis l'envelliment de la
població, perquè en aquesta augmenta la proporció d'aquells qui
viuen de la pensió de jubilació que acostuma a tenir un poder
adquisitiu inferior185. L'èxode rural i la desaparició dels serveis

183 Davant el fenomen de l'èxode rural en què les persones buscaven millors salaris en la
indústria i en els serveis i un estil de vida diferent amb un benestar i pautes de consum urbans,
l'empresariat agrari, dintre de les seves possibilitats, va respondre mecanitzant les tasques
agropecuarios, resposta que va suposar una destrucció important de llocs de treball tant en
l'agricultura com en la ramaderia. Aquest procés modernitzador del sector es va accelerar amb
la creixent competència nacional i internacional, perquè calia augmentar la productivitat i
reduir els costos de producció de les explotacions. És per aquests motius que en funció de les
potencialitats de les explotacions, que tenen molt a veure amb les característiques del sòl, amb
la topografia del territori i amb les infraestructuras locals, la resposta no va ser la mateixa pel
conjunt de l'empresariat agrari dels espais rurals.
184 La debilitat de grups de població compresses entre els 24 i 45 anys és un dels obstacles pel
desenvolupament industrial. Es tracta de la població més dinàmica, més activa i més
emprenedora, d'altra banda, el fet que sigui el grup de població amb majors responsabilitats
familiars i amb més nivell de formació, el converteix en el més productiu i en el més fidel al
treball.
185 Sembla evident que existeix un mínim de població per sota del qual desapareixen els serveis
bàsics que requereix una població per a la seva subsistència quotidiana. En el cas espanyol
diferents estudis porten a la conclusió de què aproximadament, pel manteniment dels serveis
més elementals, cal una població al voltant dels cent habitants i, perquè es doni una certa
diversificació dels serveis, el llindar es situa al voltant dels mil cinc-cents habitants.
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s'han convertit en dos processos complementaris que tanquen el
cicle de la decadència rural de determinades àrees.

ja. concentració i desaparició dels serveis aguditza els desequilibris
erritorials. A més, es poden destacar els següents fenòmens:

1. La implantació de grans superfícies comercials en municipis
semirrurals perquè disposen de més població, es troben envoltats
de gran quantitat de petits municipis amb consumidors potencials
i perquè assumeixen el paper motriu de la comarca. Aquest
fenomen augmenta les dificultats de supervivència dels petits
comerços en els petits municipis, per la seva especialització i per
les dificultats que els suposa ampliar la diversitat de productes a
oferir als seus consumidors. En definitiva, no poden competir
amb les grans superfícies i les xarxes comercials que es troben a
poca distància del seu municipi de residència.

2. Els serveis públics, com alguns de privats -per exemple els
serveis financers, els de suport a les empreses, etc.-, seguint
criteris polítics sobre la racionalització de la despesa pública,
també es concentren en determinats municipis caps de comarca -
per exemple, els d'ensenyament, els sanitaris, els culturals, entre
altres.

Aquestes tipus de dinàmiques, tant aquelles que provenen d'iniciatives
privades com aquelles que provenen d'iniciatives públiques, suposen la
iisminució del benestar en poblacions petites i la millora en la qualitat de
rida dels municipis més grans en els quals es reafirma un procés de
concentració de població que els diferencia dels nuclis pròpiament urbans i
iels pròpiament rurals, la qual cosa polaritza espacialment l'oferta de
xeball i les condicions laborals.

a resum, podem indicar les principals conseqüències que la
concentració dels serveis en les capitals comarcals tenen en el mercat de
reball:

1. Concentració de l'ocupació terciària en determinats municipis,
produint-se una dualització del mercat de treball en el sentit que
les millors condicions laborals es localitzen en aquests espais,
mentre que en els petits municipis les condicions laborals
empitjoren considerablement.

2. Concentració de la força de treball en aquests mateixos
municipis, amb la pèrdua d'atractius de localització empresarial
que suposa pels municipis més petits.
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3. Accentuació de les diferències espacials en la localització de la
mà d'obra.

4. Desigual proporció d'actius femenins, amb les conseqüències
que a nivell de reproducció de la població suposa aquest
fenomen.

1.7.4. ELS DESEQUILIBRIS ESTACIONALS DE POBLACIÓ

Un fenomen també a destacar és l'arribada massiva de població als nuclis
rurals els caps de setmana i els períodes de vacances. Aquesta constitueix
el turisme rural186.

Aquest fenomen té una incidència important en l'economia i en el mercat
de treball rural, ja que en molts casos, especialment en pobles de la
muntanya i de la costa, en els períodes de vacances la població resident es

1R7
duplica, triplica i fins i tot pot quadriplicar-se .

Ha estat el turisme rural el fenomen que ha servit de fre a l'èxode rural i
d'expansió de determinades activitats com la construcció i alguns serveis.
Per aquest motiu determinats espais rurals s'han alliberat del procés
d'abandó per part de la població i de la desaparició d'aquells serveis més
elementals per a la població resident, ja que la rendibilitat que dóna el
turisme, malgrat que sigui en períodes curts de temps, és suficient perquè
un establiment pugui desenvolupar la seva activitat durant tot l'any.

La repercussió més important que té sobre el treball és que durant uns dies
o mesos de l'any, que són els d'afluència de turistes, el treball en els petits
negocis familiars augmenta considerablement, amb què la jornada laboral
tendeix a allargar-se fins a dotze o més hores diàries, essent els caps de
setmana i els períodes en què la majoria de la població fa vacances els de
major càrrega de treball. A més, com aquest augment és molt puntual i
estacional, i com tampoc es disposa de molta mà d'obra, acostumen a ser,
principalment, els membres de la família i/o veïns del municipi els qui
assumeixen aquest increment de treball. Per tant, les condicions de treball
són la contrapartida més ingrata a l'increment d'ingressos que suposa
l'afluència massiva de turistes.

186 Un estudi sobre les àrees rurals i el seu mercat de treball no pot deixar de fer referència a
aquest fenomen, ja que en el conjunt del desenvolupament rural s'està consolidant com un dels
factors amb major protagonisme.
187 Cap a finals del període de màxim creixement econòmic dels darrers anys SOFEMASA va
dur a terme un estudi per a la Dirección General de Política Turística, sobre les vacances dels
espanyols a l'any 1990, on s'estimava que al voltant de set milions de ciutadans van passar les
seves vacances principals en espais rurals.
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1.7.5. LA CULTURA DE L'AUTOSUFICIÈNCIA I DEL PROPIETARI

Una característica de caire cultural de la població rural respecte el treball
és que es tracta d'una població molt autosuficient i amb molta habilitat, sap
desenvolupar nombrosos oficis i sap adaptar-se ràpidament a situacions de
precarietat, incloent els territoris on la vida mateixa és molt difícil.

La cultura de l'autosuficiència i del propietari és molt més forta en els
espais rurals que en els urbans, perquè, en aquests darrers, on la divisió del
treball està més desenvolupada, resulta més fàcil recórrer a altres persones
per l'adquisició de productes i serveis. Aquesta cultura suposa més
capacitat d'iniciativa i més predisposició per a la presa de decisions,
permetent una major adaptació a les situacions de canvi o d'incertesa.

Des d'aquesta òptica es pot entendre millor algunes situacions, com les
baixes taxes d'atur en àrees rurals deprimides i la pluriactivitat. En aquest
últim cas, la població rural prefereix resoldre els seus problemes per si
mateixa recorrent al seu entorn, treballant com a autònoms, abans que
esperar que li puguin resoldre des de fora. De totes maneres, davant la
dificultat de treball en la pròpia explotació, hi ha molta predisposició a
treballar com a assalariat en qualsevol activitat que es tingui una mínima
experiència o referència familiar.

Aquesta cultura de l'autosuficiència té com a contrapartida l'excessiu
individualisme en aquesta població, la qual cosa impedeix el
desenvolupament de propostes col·lectives organitzades allà on serien
necessàries. Hi ha una manca d'esperit organitzatiu que en moltes
situacions podria resultar molt eficaç.

1.8. Dualitat urbanorural del mercat de treball
«

1.8.1. EL SECTOR AGRARI DUAL

En els darrers anys i com a resultat del desenvolupament bipolar de les
explotacions agràries sorgeix, i es consolida en la majoria de països
desenvolupats, un sector agrari dual caracteritzat per la convivència de dos
subsectors diferenciats i que es distingeixen, segons F. Martín Gil
(1995:88), fonamentalment en:

1. L'orientació tècnicoeconòmica, la dimensió econòmica i, en
definitiva, la rendibilitat de les explotacions.
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2. El seu nivell d'integració en el mercat.

3. Les formes d'organització de la producció.

4. Les característiques de la mà d'obra ocupada, les seves
condicions laborals i de treball.

5. Unes perspectives de futur contraposades.

Passem a veure, a grans trets, les principals diferències entre aquests dos
models agraris.

El sector agrari modern

Es tracta d'explotacions completament integrades en l'economia de mercat
i, per tant, plenament dependents de la seva evolució, tant en termes
d'adquisició dels factors de producció com en la comercialització de les
seves produccions. *

Des d'un punt de vista economicista es comporta com una autèntica
indústria, amb tendència a l'increment de la productivitat mitjançant la
mecanització de les fases de producció, l'especialització productiva, la
comercialització integral de la producció i la disminució constant de la
població ocupada.

Quant a les característiques estructurals del treball, la dimensió econòmica
i d'espai va acompanyada per una presència significativa de mà d'obra
assalariada.

En l'agricultura existeix una proporció més elevada de treball temporal que
en la ramaderia. Respecte als assalariats fixos hi ha una major presència
masculina que femenina, mentre que la presència de la dona augmenta en
el treball temporal.

Seguint la política empresarial de reducció de les despeses d'explotació, la
disminució d'assalariats agraris continuarà a curt i mig termini, ja que
segueix la tendència de substituir mà d'obra per maquinària i
d'externalitzar aquelles fases de la producció en què difícilment poden
obtenir-se economies d'escala. Per contra és aquest sector agrari modern el
que indirectament facilita la creació d'ocupació mitjançant l'expansió de la
indústria agroalimentària i dels serveis de suport derivats de
l'externalització de fases de la producció fora de les explotacions.

La incidència d'aquest fenomen sobre el mercat de treball en les àrees
rurals dependrà de l'especialització productiva de les explotacions que
pertanyen al territori, ja que segons aquesta s'ubicaran més o menys
indústries agroalimentàries i serveis de suport.
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El sector agrari tradicional

Davant el dinamisme, la tecnificació i el creixement del sector agrari
modern existeix un altre caracteritzat per les tendències oposades. Són les
anomenades petites explotacions familiars.

El grau d'integració al mercat és menor i la lògica de racionalitat
productiva, en termes estrictament econòmics, perd força davant un
conjunt de condicionante socials, culturals i ideològics.

Des d'una perspectiva productiva el sector agrari tradicional es caracteritza
per una menor especialització, ja que una part de la superfície de
l'explotació es destina als productes d'autoconsum, reservant la resta per a
cultius destinats a la comercialització per l'obtenció d'ingressos necessaris
per l'adquisició d'articles de consum i de factors de producció per a
l'explotació.

Aquests tipus d'explotacions han augmentat la seva dependència respecte
l'exterior per la incorporació de maquinaria, malgrat que la seva eficiència
mai serà la de les explotacions modernes perquè són de reduïda dimensió, i
per la creixent utilització d'adobs i altres productes d'origen químic, que
en el seu conjunt provoquen l'increment dels costos de producció i la
pèrdua de rendibilitat, fins al punt que moltes explotacions són deficitàries.
Les crisis energètiques i l'estancament dels preus dels productes agraris,
juntament amb la PAC i les seves darreres reformes, han facilitat aquesta
situació, la qual ha provocat, en els darrers anys, que es produeixi un
traspàs important de rendes des de l'administració pública cap a les
famílies propietàries d'aquest tipus d'explotació agrària, sense les quals
moltes d'aquestes explotacions haurien desaparegut188.

La pluriactivitat ha estat un altre factor que ha facilitat la supervivència
d'un gran nombre d'aquests tipus d'explotacions. A més, la pluriactivitat
suposa una intensificació del treball dels membres de la família, tant en la
pròpia explotació com fora d'ella, cosa que empitjora les condicions de
treball del nucli familiar, sobre tot si es compara amb altres sectors
d'activitat econòmica i amb el propi sector agrari modern. La qualitat de
vida es veu deteriorada.

El traspàs de renda des de les institucions i la pluriactivitat són dos factors
de gran influència en els mercats de treball rurals, perquè una família que

Existeix una diversitat de transferències de diners públics cap al sector agrari com són els
ajuts directes del FEOGA-Garantía (primes a la producció), les Indemnitzacions
Compensatòries (suport a agricultors i ramaders que desenvolupen la seva activitat en àrees
desfavorides), les subvencions al gas-oil (pagament del combustible a preus inferiors al del
mercat), les pensions provinents del Règim Especial Agrari, i el subsidi agrari (en Andalucía i
Extremadura), entre altres.
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obtingui una proporció dels seus ingressos per aquestes vies podrà oferir
en el mercat part de la seva força de treball excedentària sense exigir a
canvi condicions de treball elevades. Aquest tipus de situacions pot
provocar salaris i condicions de treball encara inferiors, en aquelles
comarques on proliferen les petites explotacions familiars que mantenen
una bona part de les economies domèstiques.

Respecte al sector agrari modern, en el tradicional es troba concentrada la
major part de l'ocupació del sector agrari en general i existeix una
proporció molt més elevada d'ocupats autònoms i d'ajuts familiars.

El paper de la dona en aquest tipus d'explotacions és molt més important,
sobretot en aquelles que s'inclouen activitat ramadera. És en aquesta
darrera i en les explotacions de productes hortofrutícoles on la seva
presència és molt més superior. A mesura que la dimensió de l'explotació
és menor la participació femenina és major189.

*
Respecte a la dona en l'àmbit rural, diferents estudis arriben a les següents
conclusions:

1. En les explotacions inferiors a una hectàrea és major la
presència d'empresàries que d'empresaris.

2. Els ajuts familiars femenins són majoria respecte als masculins
en explotacions inferiors a trenta hectàrees.

3. La dona participa més que l'home en el treball de les
explotacions en les regions d'agricultura familiar i/o ramaderia
de petita escala.

Així doncs, podem deduir que existeix un mercat de treball dual en els
espais rurals segons la pertinença al sector agrari modern o al tradicional.
Però també s'evidencia que el paper de la dona és significatiu a la vegada
que ocupa les pitjors posicions, pel què dintre de la dualitat esmentada hi
ha una diferenciació clara per causa del gènere.

189 Diferents autors com A. Ramirez, M. Villarino, M. Etxezarreta, R. Carballo, B. Garcia Sanz
i altres, assenyalen l'evidencia de què la dona rural tendeix a treballar preferentment en les
explotacions marginals, portant a terme les tasques més ingrates, brutes i, en general, menys
reconegudes oficialment.
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1.8.2. LA PLURIACTIVITAT AL SECTOR PRIMARI190

La pluriactivitat és considerada com una de les solucions per al
manteniment de la població en el medi rural i de les estructures agràries
familiars, la majoria de les quals són deficitàries.

El que ara ens interessa destacar és la incidència de la pluriactivitat tant en
el sector agrari com en les condicions econòmiques generals i,
especialment en el mercat de treball.

La pluriactivitat i els nivells salarials

La idea inicial és que qui practica la pluriactivitat està disposat a acceptar
remuneracions inferiors a les de la resta d'assalariats a causa de la doble
font d'ingressos i de la importància de l'autoconsum, cosa que exerceix
una pressió a la baixa en el nivell salarial d'aquelles zones en què la
pluriactivitat és més important.

Per contra, hi ha diverses justificacions que porten cap a la conclusió que
la incidència de la pluriactivitat sobre el nivell de salaris, en el seu conjunt,
és mínima:

1. En els nuclis industrials i urbans, on la pluriactivitat representa
una part molt reduïda del conjunt de treballadors assalariats,
aquests no poden incidir en els nivells salarials. Cal afegir el fet
que la majoria de convenis col·lectius es negocien en àmbits
superiors al de l'empresa i, per tant, aquest fenomen no es té en
compte.

2. En les àrees rurals, on la pluriactivitat té més incidència, podria
acceptar-se que els salaris són més baixos que en les àrees més
urbanitzades, però segons M. Etxezarreta (1985) aquest menor
nivell salarial no està en la relació directa amb la pluriactivitat,
sinó en la situació monopolística, en quant a l'oferta de llocs de
treball, que gaudeixen les empreses industrials sobre aquests
territoris. Per tant, és la manca d'alternatives d'ocupació allò
que provoca que les empreses tendeixin a reduir els salaris191. A

190
El terme pluriactivitat reflecteix molt millor i més adecuadament, pel que fa a l'agricultura a

temps parcial, les característiques actuals de la combinació d'activitats. La pluriactivitat inclou
les activitats laborals regulars, permanents i assalariades, i també moltes altres modalitats
menys reglades, com és arael treball autònom, la prestació de serveis de forma esporàdica o les
activitats no agràries exercides a l'explotació (M. Etxezarreta i altres, 1995: 416).

Algunes empreses situades en àrees rurals manifesten l'interès que els municipis havien
mostrat per la localització d'empreses en els seus territoris amb l'objectiu d'evitar més èxode
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més, el fet que molts agricultors practiquin la pluriactivitat amb
l'objectiu de no abandonar les explotacions agràries els
converteix en assalariats poc reivindicatius, constituint un fre a
les reivindicacions que poguessin partir d'altres treballadors
exclusivament assalariats.

3. La pluriactivitat facilita la creació de mercats de treball
marginals, caracteritzats per la temporalitat, el treball a domicili,
el treball irregular, entre altres particularitats. És aquesta
marginalitat la que incideix sobre els nivells salarials.

4. La incidència de l'autoconsum sobre els nivells salarials és
mínima, ja que és el reduït pes d'aquest autoconsum sobre el
consum global dels qui practiquen la pluriactivitat allò que li
treu protagonisme. Els nivells de consum rurals, amb el
transcurs del temps, s'igualen als urbans, amb què l'autoconsum
cada vegada té menor significació i les necessitats d'ingressos
per l'adquisició de béns i serveis complementaris són les
mateixes.

La pluriactivitat i el treball assalariat

La valoració del treballador pluriactiu que té la patronal i que tenen els
sindicats és molt diferent una de l'altra.

Els primers el consideren, en termes generals, com a un treballador molt
valorat, eficient en el treball, disciplinat, sense afiliació sindical, ni actitud
reivindicativa ni de lideratge. En definitiva, les relacions laborals són
pacífiques. A més, té un interès especial pel treball a preu fet, raó per la
qual es dedueix que allò que més li motiva és l'obtenció d'ingressos. Per
contra, els nivells d'absentisme són superiors, sobre tot en aquells períodes
en què l'activitat agrària li requereix més atenció; val a dir però, que no es
tracta d'una qüestió transcendent. Tanmateix, no manifesta interès per
millorar la seva situació laboral segurament per manca de formació i en el
lloc de treball no manifesta cap mena d'iniciatives per millorar
professionalment la seva situació, a no ser que es plantegi l'abandó de
l'activitat agrària.

Un altre fet que cal considerar és que aquest prototip correspon a
l'agricultor cap d'explotació que practica la pluriactivitat, perquè en el cas
de les segones generacions aquestes tenen bastant més clara la dedicació
exclusiva al treball assalariat. La pluriactivitat és un fenomen que amb el

rural, amb el que les empreses s'instal·laven per la gran disponibilitat de força de treball. Les
condicions laborals passaven a ser un factor secundari.
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pas del temps anirà perdent pes significatiu per l'abandó de l'activitat
agrària per part de la població més jove.

Els sindicats valoren al treballador pluriactiu igualment com a treballador
eficient, però, per contra, no respon al prototipus de treballador obrer, ja
que el fet de no tenir cultura ni experiència obrera no dóna suport a l'acció
sindical com a representativa del col·lectiu de treballadors. El treballador
pluriactiu respecta i comprèn l'existència del Comitè d'Empresa i la actitud
reivindicativa dels representants dels treballadors, però, tot això, prefereix
tractar individualment els seus problemes amb la direcció de la empresa,
raó per la qual deslegitima, de vegades, als representants sindicals com a
interlocutors vàlids del col·lectiu de treballadors assalariats de l'empresa.

Des d'aquesta doble vessant, el treballador pluriactiu és molt més
interessant pels directius de les empreses que pels sindicats.

La pluriactivitat i la crisi econòmica

La crisi econòmica que caracteritza el desenvolupament econòmic dels
darrers anys porta al sistema a actuar, respecte a la població laboral, de la
següent manera:

1. Abaratint el treball, fent-lo més flexible i adaptant-lo al cicle
econòmic, convertint-lo així en un cost variable. D'aquesta
manera desapareixen moltes de les conquestes que els
treballadors assalariats havien aconseguit després de molts anys
de lluita. Així és com s'aconsegueix la segmentació del mercat de
treball192, és a dir, la dualització de les estructures de treball que
responen a una doble tendència en l'organització del treball.
L'objectiu és el control del procés productiu i per tant de la força
de treball.

2. Incrementant els períodes d'inactivitat-de la força de treball. El
sistema és incapaç d'absorbir la totalitat de la mà d'obra

192
A grans trets consisteix en l'existència d'un mercat de treball, característic de les grans

empreses industrials, en el qual destaca el protagonismo dels avenços tecnològics amb les
necessitats de dos classes de treballadors assalariats, d'una banda els altament qualificats i
d'altra aquells que per desenvolupar les seves tasques no requereixen cap mena de
especialització professional -les condicions de treball de cada grup estan en funció de la
dependència que el sistema productiu té de dada un d'ells-; i d'un altre mercat, aquest
"marginal", que integra una gran proporció de treballadors assalariats i caracteritzat per la
inestabilitat, flexibilitat i precarització de l'ocupació.
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disponible. Aquesta és una de les principals manifestacions de la
crisi: l'increment de l'atur193.

Davant d'aquests problemes, socialment interessa aturar l'emigració de la
població rural cap a les grans ciutats, perquè és en aquestes on es concentra
el major nombre d'aturats, on les relacions laborals es precaritzen -i amb
elles les condicions de vida, que en el cas de les grans ciutats són molt més
exigents-, i on els conflictes socials s'accentuen de manera preocupant.

És per aquests motius que la pluriactivitat en els espais rurals pot servir
d'ajuda al sistema amb l'objectiu d'evitar més èxode rural i de millorar les
condicions laborals que s'estan imposant194.

1.8.3. REESTRUCTURACIÓ PRODUCTIVA I INDUSTRIALITZACIÓ
RURAL

La reestructuració productiva iniciada a partir dels anys cinquanta genera
canvis en la localització de les fases de producció industrial intensives en
mà d'obra que es traslladen des dels espais centrals cap a espais perifèrics,
com ara les àrees rurals, buscant mà d'obra i sòl barats i menors costos
mediambientals de producció, cosa que suposa un creixement significatiu
de les activitats de serveis. Aquestes transformacions de les estructures
productives són interpretades en l'actualitat com a símptoma d'un nou
estadi en l'evolució del sistema de producció capitalista, en què la base del
sistema productiu no és tant la fase productiva del mateix com la
informació, la recerca, el coneixement; en definitiva, el control sobre el
conjunt de l'estructura del sistema, independentment d'on es localitzin les
diferents fases del procés.

La industrialització perifèrica és conseqüència, principalment, d'un llarg
procés de relocalització de fases de producció intensives en mà d'obra,
l'origen del qual s'ha de buscar en aquelles estratègies empresarials
orientades a aprofitar les avantatges comparatives que ofereixen els
diferents territoris, com són la disponibilitat de mà d'obra abundant i poc
reivindicativa, les avantatges fiscals, el sòl barat, els suports financers dels
governs per la instal·lació i els menors costos de producció
medioambientals.

193 Ja que el creixement de la producció és lent o gairebé nul i l'evolució de la tecnologia és
accelerada, s'estalvia mà d'obra i, això, fa que un elevat nombre de treballadors assalariats no
trobin ocupació. Més endavant també s'incidirà més sobre aquest problema.
194 Dos fenòmens al respecte, i que estan molt relacionats amb la pluriactivitat, són la
temporalitat en l'ocupació i l'ocupació a temps parcial, aspectes sobre els quals més endavant
se'n parlarà.
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En els nuclis urbans, on anteriorment s'instal·lava el conjunt de l'entramat
empresarial amb totes les fases de producció concentrades, les noves
pautes d'industrialització han donat lloc a la reducció de milers de llocs de
treball en la indústria i, per tant, a l'increment de la població desocupada,
al contrari que en aquells espais perifèrics receptors, majoritàriament zones
rurals, en què l'increment en l'ocupació industrial ha estat important.
Malgrat això, ja que la industrialització perifèrica ha estat conseqüència,
bàsicament, de la descentralització productiva, el poder de decisió
d'aquests establiments és mínim, perquè depenen de les decisions
localitzades en espais centrals nacionals o internacionals, cosa que ha
provocat la consolidació d'estructures productives molt dependents de
decisions conjuntarais i externes. D'aquesta manera un territori basat en
aquest tipus d'empreses pot veure's molt afectat quan els salaris deixin de
ser competitius i els directius adoptin la decisió de traslladar novament les
fàbriques.

Però el que aquí interessa és que la industrialització rural dóna lloc a
l'aparició de volums importants de mà d'obra assalariada, la qual cosa
significa l'aparició de noves pautes de consum, noves relacions socials i de
classe, etc., factors socials identificats amb el món urbà i que ara
s'imposen en el rural, no sense topar amb costums locals arrelats que
poden portar, en un principi, nous conflictes socials.

La tendència seria localitzar fases de producció intensives en treball en
espais on existeixen importants reserves de mà d'obra que no està
organitzada i és poc reivindicativa. A més, dependent del tipus d'activitat
hi ha indústries que es traslladen a espais on la mà d'obra femenina jove és
abundant, perquè, per raons ideològiques i socials la dona accepta
submisament millor les pitjors condicions laborals. En conseqüència, es
pot parlar d'una classe treballadora, superexplotada, composada
majoritàriament per dones joves, que pot considerar-se com a factor de
localització per a determinades indústries o fases- de producció industrial.

Els estudis realitzats per autors com F. Martín, E. Rojo i P. Doeringer,
referents als mercats de treball en les àrees rurals demostren que, en
aquests espais, la proporció més important de treballadors assalariats
ocupats en les branques d'activitat industrial més representatives de la
indústria rural (confecció, calçat, joguines, agroindústria) són dones.

1.8.4. ATUR ESTRUCTURAL I MERCAT RURAL DE TREBALL

La reestructuració del procés productiu no solament ha afectat a la
indústria sinó que també a tot el conjunt de branques d'activitat
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econòmica, inclosa la dels serveis. I és que l'activitat terciària, que en els
darrers anys s'ha expansionat arribant a ser la que té més incidència en el
conjunt de l'ocupació, ha estat incapaç d'absorbir la població ocupada
"expulsada" de la indústria en el procés de reestructuració interna.
L'increment de la productivitat a partir de la introducció massiva
d'innovacions tecnològiques ha suposat la destrucció de llocs de treball i la
desqualificació de molts d'ells, que de suposar tasques complexes han
passat a convertir-se, amb l'ús de la maquinària, en tasques repetitives.

Entre les principals conseqüències de la reestructuració en el mercat de
treball dels països més desenvolupats també destaca la precarització
laboral i l'aprofundiment de la dualització del mercat de treball. Amb
l'objectiu de competir amb els països menys desenvolupats que ofereixen
mà d'obra més barata a la indústria i de reduir la taxa d'atur que
reflecteixen les estadístiques oficials, els governs flexibilitzen les formes
de contractació i redueixen el cost social del treball, polítiques que han
suposat una evident precarització de l'ocupació.

D'una banda, la introducció constant de nova maquinaria, el trasllat de
fases de producció intensives en mà d'obra als espais perifèrics i la
permanència de les tasques de gestió, direcció i concepció del producte en
els espais centrals, potencien la dualització espacial del mercat de treball,
en el sentit de què en els espais centrals es concentra l'oferta d'ocupació de
qualitat caracteritzada per un medi ambient laboral agradable i per bones
condicions de treball, mentre que el gruix de l'ocupació de les àrees rurals
es caracteritza per l'oferta de menors salaris i un medi ambient en el lloc de
treball de pitjor qualitat.

De totes maneres el resultat principal de la reestructuració en el mercat de
treball dels països desenvolupats és l'increment constant de la taxa d'atur,
increment de caire estructural i que en el cas d'Espanya ha crescut amb
més intensitat que en la resta de països de la UE195. En l'any 1977 la taxa

195 Diferents autors, entre els quals destaquem a LI. Fina (1988), argumenten les següents raons
de caràcter estructural com les principals de l'increment de l'atur a l'estat espanyol:

1. L'esgotament del model desarrollista dels anys seixanta, basat en un sector
industrial tecnològicament arcaic que creixia a l'empar d'un fort proteccionisme
exterior i interior.

2. El fre de la construcció d'habitatges originat per la disminució de la demanda
interna per l'efecte de la crisi.

3. La destrucció d'ocupació en el sector agrari per la modernització de les
explotacions agràries i l'èxode rural.

4. L'obertura del comerç exterior que va suposar la desaparició de nombroses
empreses no preparades per a competir en mercats liberalitzats.

5. La legalització dels sindicats de classe amb l'increment de les reivindicacions
laborals.
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d'atur era del 5,3% mentre que l'any 1985, final del període d'intensa crisi
va ser del 21,9%, segons dades de l'INE. A partir d'aquest moment la taxa
d'atur no ha baixat del 16% en els moments de millora econòmica,
superant el 22% en la recessió econòmica de principis dels anys 90.

Durant els anys de crisi l'emigració camp-ciutat de la població va aturar-se
per l'increment de l'atur en les àrees urbanes, cosa que va significar que la
població activa rural, que tenia una tendència a la disminució en els darrers
anys, s'estabilitzes i, a la vegada, que s'incrementessin estadísticament els
ajuts familiars, trencant la seva tendència a la disminució en les àrees
rurals. La permanència de població en els espais rurals fa que s'incrementi
l'oferta de treball subempleada amb que s'incrementa la precarització
laboral al acceptar aquesta població condicions laborals inferiors i
convertint-se així en un atractiu factor de localització empresarial.

Un fenomen comentat anteriorment, i a la vegada important, és el retorn de
població que en el seu temps va emigrar cap a les grans ciutats i que davant
la crisi del model de vida urbà i l'increment de la taxa d'atur opta per
tornar als seus municipis d'origen, bé com a jubilats, bé com a aturats, bé
amb iniciatives d'autoocupació. Aquest retorn es converteix en factor de
desenvolupament rural que requereix una resposta en el mercat de treball
per la creixent oferta de mà d'obra relacionada amb l'increment en la
demanda de determinats serveis personals, ja que els nous residents els
reclamen per a mantenir el seu nivell de benestar econòmic i social. El
retorn es porta a terme més en municipis capdavanters de comarques que
en petits municipis, perquè tant la població gran corn la població jove -el
retorn en molts casos és de famílies senceres- exigeix aquests serveis i és
en aquests municipis on més ràpidament i amb més eficàcia troben
resposta a les seves demandes. En qualsevol cas, el fet de triar un o altre
municipi per la residència també dependrà de les infrastructures viàries i de
comunicació entre municipis. De totes maneres aquest fenomen de retorn
significa un rejoveniment en l'edat de l'oferta de treball, factor molt
important per al desenvolupament rural.

També és important destacar que entre els nous residents o "neorrurals"
existeix població amb elevats nivells de formació -o almenys superiors als
tradicionals en les zones rurals- que porten a terme iniciatives empresarials
que actuen corn a dinamitzadors econòmics territorials, cosa que ajuda al
desenvolupament rural mitjançant la dinamització i diversificació

6. La restricció de l'emigració a Europa, originada per la disminució d'oferta
d'ocupació als països de la CEE, que en el seu conjunt veuen incrementar llurs
taxes d'atur.

7. L'increment de la voluntat de determinats col·lectius, com la dona, en incorporar-
se al mercat de treball, augmentant el volum de població activa.
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econòmica dels espais, modernitzant l'estructura ocupacional i induint
nous hàbits en les condicions laborals.

1.9. Lleida en el context rural

Si un dels objectius de l'anàlisi que estem realitzant consisteix en destacar
les característiques del mercat de treball a Lleida com a zona rural,
remarcant la dualitat rural-urbana del territori, el primer que hem de
demostrar és si Lleida i la seva província poden enquadrar-se dins del
conjunt d'àrees rurals.

En conseqüència, haurem de tenir en compte els següents aspectes:

1. El context econòmic i social de la província, desagregant els
resultats per comarques.

2. El context econòmic i social de la província en el seu conjunt.

3. La província de Lleida en el context català.

Aquests tres aspectes serviran per situar la província de Lleida en un
context rural i les seves repercussions en el mercat de treball.

Com s'ha comentat en apartats anterior, les característiques del mercat de
treball en zona rural no són les mateixes que en zona urbana, per tant
podem parlar de segmentació del mercat de treball per raons de territori.
No es tracta de confeccionar una nova teoria sobre la segmentació del
mercat de treball, sinó que es tracta de destacar com els principals
segments es deriven de les polítiques empresarials -de grans o petites
empreses- i de les característiques del territori on s'ubiquen, així com
també dels trets distintius de la població resident en aquests territoris.

A continuació analitzarem la ruralitat de la província de Lleida partint d'un
índex aplicat en altres estudis, el nivell d'activitat de la població lleidatana,
així com altres indicadors de mercat de treball. En cada moment tractarem
de fer referència a la seva situació respecte al conjunt català, amb
l'objectiu de poder diferenciar els elements de ruralitat que caracteritzen
les comarques lleidatanes i la seva incidència en les condicions de treball i
en les relacions laborals dominants.
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1.9.1. LA RURALITAT EN LA PROVINCIA DE LLEIDA

En aquest apartat aplicarem l'índex de ruralitat a les comarques de Lleida
destacant tota aquella informació que completa el cake rural de la
província relacionada amb el mercat de treball.

L'índex de ruralitat

A l'hora de destacar la ruralitat de la província de Lleida utilitzarem com a
referència la metodologia utilitzada per F. Martín Gil (1995: 43-49) en la
seva classificació de totes les províncies espanyoles, de més a menys
ruralitat, segons un índex de ruralitat en el qual es consideren tres
indicadors: la densitat de la població, la proporció de població resident en
entitats menors de 2.000 habitants i la proporció d'actius agraris.

Martín Gil ordena tres vegades les províncies en funció dels valors dels
indicadors. Forma quatre grups de províncies en cada un dels casos,
prenent la mitjana i els quartils com a criteri delimitador. .El següent pas
consisteix en donar la puntuació de 1 a 4 a cada província atenent al
següent criteri: dóna el valor 1 a les dotze províncies amb les majors
densitats de població, a les dotze amb menor proporció de població
resident en entitats menors dels 2.000 habitants i a les dotze amb menor
proporció d'actius agraris. És a dir, atenent al menor signe de ruralitat. Per
contra, s'assigna el valor 4 a les dotze províncies amb menor densitat de
població, amb major proporció de població resident en entitats menors als
2.000 habitants i amb major proporció d'actius agraris. Els valors 2 i 3 es
donen als casos intermedis

Segons aquesta classificació de les 50 províncies espanyoles, Lleida ocupa
el lloc 18è, amb què pot distingir-se com a província rural respecte el
conjunt de l'Estat espanyol. Sobre una puntuació-de màxima ruralitat de 12
punts i una de mínima ruralitat de 3 punts, la província de Lleida apareix
amb una puntuació de 9 punts (un 3 en cada un dels tres indicadors,
presentant homogeneïtat en els tres indicadors). Només dues províncies
espanyoles tenen la puntuació màxima de 12 punts, cinc províncies 11
punts, set províncies 10 punts i cinc províncies 9 punts, entre aquestes
darreres es troba Lleida.

En aquest cas, farem un plantejament similar però referent a les comarques
de la província de Lleida, afegint alguna modificació al plantejament de F.
Martín i atenen a les següents consideracions.

1. S'inclouran els municipis amb menys de 10.000 habitants, en
lloc de les entitats menors de 2.000 habitants. Encara que la

203



diferència entre uns i altres és important, a l'hora de diferenciar-
los de les grans ciutats i dels grans nuclis metropolitants, les
diferències entre ambdós es minimitzen. D'altra banda, almenys
a la província de Lleida, els municipis de 10.000 habitants es
troben envoltats de municipis menors, essent els municipis
capdavanters de les comarques. Això ha provocat en els darrers
anys un augment de la població ocupada en el sector agrari en
els municipis menors que resideix en els municipis majors,
perquè gaudeixen de millors serveis, les pautes de consum
s'assimilen més a les de les grans ciutats, i perquè faciliten un
millor benestar a la seva població. Aquestes consideracions,
juntament amb d'altres, provoquen una identitat rural entre els
municipis menors i els majors, fenomen que aconsella
considerar-los a tots com a un únic grup de poblacions.

2. En lloc de tenir en compte als actius agraris, es tindrà en compte
als ocupats agraris. Segons això, l'ideal seria disposar de la
informació sobré la població dependent196 de l'activitat agrària.
Però, donat que la informació sobre població dependent no està
disponible en les estadístiques oficials, treballarem amb la
població agrària ocupada. Aquesta elecció se justifica per dues
raons de pes. La primera d'elles, perquè a nivell comarcal no es
disposa de les dades referents a la població activa agrària, que
seria una variable alternativa amb la qual es podria treballar. La
segona d'elles, creiem més justificada la inclusió únicament dels
ocupats, ja que són aquells que realment desenvolupen
l'activitat i ja que la població desocupada en aquest sector és
molt poc fidel, ja que es troba en aquesta situació
circumstancialment i en el possible canviarà d'ocupació al
tractar-se d'un sector en decadència, i per tant, és poc
representativa de la realitat de la situació del sector.

Un cop fets aquests aclariments, portem a terme la classificació de les
diferents comarques de la província de Lleida, atenent als criteris següents:

1. Densitat de la població (quadre A.l. de l'annex): a la província
de Lleida és de 29,6 persones per Km2, mentre que la del
conjunt de Catalunya és de 191 persones. La diferència és molt
gran. Per comarques, només són tres les que superen la mitjana
de la província, les mateixes comarques que apareixen en els
darrers llocs del quadre 1, la resta que són 9 comarques amb 150
municipis i el 78,5% del territori de la província no superen la

196 Per població dependent es considera la població activa més la inactiva i la menor de setze
anys que, d'una manera directa o indirecta, depenen econòmicament del treball en el sector.
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densitat de 25 persones per Km2197. La capital i els municipis de
Mollerussa (Pla d'Urgell) i Tàrrega (l'Urgell) són aquells que en
els darrers anys han estat receptors de població, raó per la qual
la densitat d'aquests municipis ha augmentat considerablement,
sense arribar a nivells que puguin qüestionar el seu cake rural.
Això corrobora la idea de que aquests municipis poden
considerar-se com a rurals, malgrat que la seva població, encara
que mínimament, superi els 10.000 habitants.

2. Proporció de població resident en municipis menors als 10000
habitants (quadre A3. de l'annex): en tota la província de
Lleida només quatre municipis superen els 10.000 habitants,
tres d'ells els superen mínimament198, per tant, la seva inclusió
com a municipis menors de 10.000 habitants, pel que fa a
l'aspecte qualitatiu de la ruralitat, pot considerar-se correcta.
Conseqüentment, només la capital de la província es troba fora
d'aquest conjunt de municipis. En aquest criteri totes les
comarques reben la mateixa puntuació ja que el 100% de la seva
població s'inclou com a proporció de població resident en
municipis menors de 10.000 habitants.

3. Proporció de població ocupada en el sector agrari (quadre A.4.
de l'annex): el 15,34% de l'ocupació a la província de Lleida es
troba instal·lada en el sector primari. Si comparem aquesta
informació amb la resta de Catalunya, veiem que només
Tarragona arriba gairebé al 10%, la resta es troba bastant per
sota. En el conjunt de Catalunya només un 3,4% de la població
ocupada ho fa en el sector, i en el conjunt de l'Estat és un 7,7%
de la població ocupada. Aquestes diferències remarquen el caire
rural de la província de Lleida. Per comarques destaquen les
Garrigues amb un 40,93% de l'ocupació i la Noguera amb un
30,63%. En aquesta anàlisi sempre hem relacionat el
desenvolupament rural amb l'activitat del sector primari i és per
aquest motiu que l'ocupació del sector és un dels criteris que
considerem com a prioritaris per a l'anàlisi rural d'un territori.
La majoria de la resta de comarques no es queden molt
endarrerides d'aquestes dues. Les cinc següents sobrepassen el
20% i la resta, a excepció de la Vall d'Aran, es troben entre el
10 i el 20%.

197
Dades de l'Anuari Estadístic de Catalunya, 1998.

198 La Seu d'Urgell amb 10.661 habitants, Tàrrega amb 12.181 habitants i Balaguer amb 13.188
habitants (dades referents al dia 1 de gener de 1999)
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Aquesta informació descriptiva sobre els tres criteris utilitzats ha servit per
a justificar els resultats obtinguts en la classificació del quadre 1 sobre la
ruralitat de les comarques de Lleida.

El mètode és el mateix, es fan tres classificacions, atenent als tres criteris,
amb puntuació del 1 al 4 (es fan quatre grups de tres comarques), donant el
següents resultat:
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Quadre 1.1. Classificació de les comarques de Lleida atenent a l'índex de ruralitat i
altres indicadors de mercat de treball

Comarques

Les Garrigues

Pallars Sobirà

La Noguera

Alt Urgell

Pallars Jussà

La Segarra

El Solsonès

Alta Ribagorça

Vall d'Aran

L'Urgell

Pla d'Urgell

El Segrià

Lleida

Catalunya

Barcelona

Girona

Tarragona

índex de

ruralitat

12

11

11

10

10

10

10

9

9

9

8

4

9

3

3

6

7

Taxa

d'activitat

1996

46,13

50,75

46,79

48,61

45,15

51,05

51,45

50,11

58,90

49,81

47,70

51,43

49,79

53,40

52,29

55,26

51,49

Taxa

d'atur

1996

9,21

7,08

10,56

10,86

8,65

7,08

8,98

11,86

8,51

9,87

9,07

14,03

11,53

19,29

20,90

12,80

16,62

Taxa
d'activitat

femenina

1996

27,04

40,86

32,36

35,63

34,67

36,72

37,82

37,13

47,58

35,71

31,34

38,58

36,26

36,26

39,46

40,85

34,77

%

d'autònoms

1993

43,00

42,20

40,40

38,00

36,90

36,50

35,90

33,00

33,40

33,30

37,00

27,40

39,52

23,40

21,60

29,15

32,53

Font: Anuari estadístic de Catalunya 1998 i elaboració pròpia

En aquest quadre, a més de l'índex de ruralitat hi ha altra informació
complementària i útil per a comprovar que les comarques de Lleida, tant a
nivell individual com a nivell col·lectiu, tenen un marcat cake rural.
També s'ha inclòs la informació corresponent a la resta de províncies
catalanes i al conjunt de Catalunya, perquè serveix per comparar la situació
de Lleida en el context català i veure les seves diferències respecte a la
resta de províncies. En el quadre A. 13. de l'annex disposem d'informació
complementària a aquest quadre.
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Tot i les modificacions introduïdes respecte a la metodologia de F. Martín
l'índex de ruralitat de la província de Lleida segueix essent de 9, valor
entre 3 i 12 que són els mínims i màxims respectivament.

Per comarques s'observa com 11 de les 12 tenen un índex de ruralitat per
sobre de l'índex mitjà que és de 7,5. Això demostra que els índexs de
ruralitat reflecteixen un conjunt de comarques molt ruralitzades amb
l'excepció de la comarca del Segrià, on es troba la capital de la província i
la qual, malgrat que només agrupa uns 120.000 habitants, es caracteritza
per ser un centre bàsicament de serveis, entre els quals destaquen els
serveis públics i el comerç. Aquesta incidència de la capital cal destacar-la
perquè la resta de la seva comarca, en la qual existeixen 36 municipis més,
només 5 passen dels 2.000 habitants i, en el cas que els hi apliquéssim els
mateixos criteris de classificació rural anteriors, els seus índex serien molt
més elevats que els que resulten per al conjunt de la comarca.

En el quadre 1 s'observa com les comarques menys ruralitzades són les
que tenen els nuclis urbans més grans, a excepció de la Vall d'Aran. A
banda de laja comentada del Segrià, el Pla d'Urgell comprèn el municipi
de Mollerussa, i l'Urgell el de Tàrrega. Tots ells en expansió en els darrers
anys, malgrat que es troben envoltats de petits municipis en els quals
l'activitat principal continua essent l'agrària. Altres municipis com
Balaguer i la Seu d'Urgell, que també tenen més de 10.000 habitants, no
provoquen una disminució tant accentuada de la ruralitat en el conjunt de
la comarca.

És especial el cas de la Vall d'Aran donat que és una comarca en la qual
l'activitat principal és la terciària, més del 60% de la població és dedica a
ella, com a causa de l'expansió del turisme d'estiu i, molt especialment, del
turisme d'hivern.

Tanmateix, les set comarques on apareix l'índex de ruralitat més elevat
(10, 11 i 12), són comarques en les quals l'ocupació en el sector primari
supera la cinquena part de l'ocupació total -a excepció de la comarca de
l'Alt Urgell-, l'ocupació en el sector industrial no supera el vint-i-cinc per
cent -a excepció de les comarques de La Segarra i la del Solsonès que
s'aproximen a aquest percentatge- i l'ocupació en el sector terciari només
supera tímidament el cinquanta per cent en la comarca d'Alt Urgell. En el
seu conjunt són comarques que per la seva ocupació tenen un marcat caire
rural, en les quals el desenvolupament rural s'ha basat en l'activitat agrària,
ja que la majoria de les indústries s'han creat al voltant d'aquest sector
com a via complementària, més que no com a alternativa, i en les quals el
sector terciari s'ha desenvolupat al voltant del comerç i dels serveis
d'atenció directa a la població, a excepció de les zones de muntanya en què
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l'hosteleria i la restaurado juguen un paper motriu molt important per les
raons ja esmentades.

La taxa d'activitat

En la columna segona del quadre 1 apareixen les taxes d'activitat de l'any
1996, corresponents a les comarques de Lleida.

Un dels indicadors de la incidència de la ruralitat en el mercat de treball és
la menor taxa d'activitat. Com es pot comprovar en el quadre les taxes
d'activitat de les diferents comarques lleidatanes són molt baixes, la
majoria no arriben al 50%.

Les causes d'aquest baix nivell d'activitat són les següents:

1. Població envellida: l'estructura demogràfica de la població en
les àrees rurals dóna un resultat de població proporcionalment
envellida a causa de l'èxode rural, que ha estat selectiu i
protagonitzat per la població jove i pel retorn de població
jubilada. La manca d'oferta de serveis, especialment d'aquells
que donen satisfacció al nivell de benestar -noves pautes de
consum- exigit actualment per un ample sector de la població,
entre altres factors, ajuda al manteniment d'aquesta estructura
demogràfica.

2. Baixa participació femenina: és cert que en les zones rurals i a
causa de factors de caire ideològic o tradicional, de la manca
d'oferta de treball fora del sector primari i d'incentius de caire
cultural, la dona rural -d'edat avançada- no participa de
l'activitat laboral o de qualsevol activitat fora de l'àmbit
domèstic. Els titulars de les explotacions i els que segons els
registres exerceixen el treball agrari i la pluriactivitat són els
homes199.

3. Treball irregular: en l'activitat agrària es dóna molt sovint la
pràctica de l'ajut familiar, no declarat, portat a terme per altres
membres de la unitat familiar que generalment realitzen una
altra activitat principal.

1OO

Malgrat tot, un estudi publicat durant l'any 1996 per l'Associació de Dones i Familiars de
l'Àmbit Rural (AMFAR), assenyala que les dones del sector agrari treballen una mitjana de 72
hores setmanals, de les quals 50 són destinades a les tasques domèstiques i 22 als treballs
agraris. En els treballs agropecuaris participen un 60% de les esposes i un 35% de les filles.
Aquesta xifra contrasta amb la titularitat de les explotacions, ja que només el 28% pertanyen a
les dones.
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Entre les comarques lleidatanes destaquen, per les majors taxes d'activitat,
les comarques de muntanya i premuntanya (Vall d'Aran, Alt Urgell i el
Solsonès) degut al creixement de les activitats de serveis relacionades amb
el turisme d'hivern i d'estiu, i la comarca del Segrià on es troba la capital
de la província en la qual les activitats de serveis públics, de suport a les
empreses, d'atenció personalitzada i del comerç són les que dominen. En
aquestes activitats la presència de la dona és més important, fet que afecta
directament a l'increment de la població activa.

Com es pot comprovar, si es comparen les taxes d'activitat de les
comarques lleidatanes amb les de les províncies catalanes i amb el conjunt
de Catalunya, les diferències són importants, destacant els menors nivells
d'activitat en les primeres.

La taxa d'activitat femenina

Aquesta taxa està molt relacionada amb l'exposat anteriorment. Una de les
raons de què la taxa d'activitat en general sigui baixa, és perquè la taxa
d'activitat femenina és baixa.

Segons les dades del quadre 1 pràcticament totes les comarques tenen una
taxa d'activitat femenina al voltant del 30%, per sobre o per sota, destacant
les comarques del pirineu i la del Segrià. Les causes són:

1. La població envellida és majoritàriament femenina.

2. El treball irregular és portat a terme, principalment, per les
dones dels caps de les explotacions, perquè altres membres més
joves de la unitat familiar aspiren a treballar en altres sectors
d'activitat econòmica, raó per la qual la seva participació en

^f\f\
l'explotació agrària familiar serà mínima .

Existeixen altres factors que faciliten que en aquestes zones la dona
participi poc de l'activitat laboral. Entre altres podem destacar els
següents:

1. L'oferta laboral femenina: en els municipis rurals a part de
l'activitat agrària, que és desenvolupada majoritàriament pels
homes, existeixen poques possibilitats d'ocupació femenina.

El sector industrial a les comarques lleidatanes s'ha
desenvolupat amb timidesa. Es més, a la província de Lleida no
ha existit desenvolupament industrial a excepció de la indústria

200 Cal destacar que la realització d'activitats en el sector industrial a domicili, en economia
submergida, té una incidència i un pes important, perquè permet comptabilitzar les tasques de
l'explotació agrària, normalment no remunerades, amb una activitat laboral que ofereix una
contraprestació econòmica.
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alimentaria que ha assolit un protagonisme industrial al voltant
de l'activitat agrària. Ja que aquesta indústria és, bàsicament, de
primera transformació ha donat ocupació femenina en les
tasques més rutinàries i de manufactura. Recordem que la
indústria alimentària de Lleida és molt intensiva en mà d'obra i
requereix poca qualificació, raó per la qual és desenvolupada
majoritàriament per dones en la seva categoria d'operaries.
Aquesta és una de les raons per la qual aquesta indústria s'ha
localitzat en termes municipals de caire rural.

El sector serveis, que és el que més ocupa la població femenina,
s'ha desenvolupat molt heterogèniament. Destaquen les
comarques de muntanya i la capital de la província pel tipus de
serveis que s'han desenvolupat, així com els principals
municipis, capitals de comarca, en què l'increment de la
població ha anat aparellat amb el desenvolupament de
determinades activitats terciàries com el comerç, la restauració,
les activitats de lleure, ensenyament, sanitat, cultura, etc.

2. Els nivells salarials: el nivell salarial a la província de Lleida és
més baix que en altres àmbits territorials. La dona és el segment
de població que més discriminació salarial ha rebut, sobretot en
les àrees més rurals, principalment pels motius següents:

a) Ideològicament: és característic de les zones més rurals, en
nuclis municipals petits, que la dona que treballa fora de la
llar ho fa subsidiàriament, és a dir, només en el cas de
necessitat. Això provoca que es converteixi en mà d'obra
poc reivindicativa, submisa a les condicions del mercat de
treball com ara la temporalitat, el temps parcial, la durada
de la jornada laboral, entre altres, així com les condicions
salarials. El seu sou es considerat com a complementari al
del cap de la família. Davant d'aquests factors moltes
dones es plantegen el treball fofa de la llar únicament si
econòmicament li compensa i sempre i quan no sigui un
inconvenient per l'organització familiar. Ambdós factors
provoquen que la participació femenina fora de la llar en
l'activitat laboral sigui baixa. Aquest fenomen va
desapareixen a mesura que la dona abandona l'àmbit rural
més tancat i coneix noves possibilitats de desenvolupament
personal i social. Amb tot, la seva situació és
discriminatòria respecte a la de l'home.

b) La manca de qualificació professional: en els darrers anys,
en l'àmbit rural, la dona ha estat educada per al
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desenvolupament de l'activitat domèstica. Aquest ha estat
un dels factors pels quals l'èxode rural ha estat
protagonitzat principalment per dones, per fugir d'aquesta
catalogació que limita les seves possibilitats de
desenvolupament personal. Per aquest motiu i per les
dificultats que molts municipis han tingut en disposar
d'escola o d'infraestructures d'escolarització, moltes dones
han finalitzat la seva etapa escolar prematurament, deixant
de rebre aquella formació que les hauria donat les
possibilitats per dur a terme activitats laborals més
qualificades o, si més no, de més valor qualitatiu.

Com es pot comprovar en el quadre 1 la taxa d'activitat femenina de les
comarques de Lleida es troben totes per sota de les corresponents a la resta
de províncies catalanes i del conjunt de Catalunya. Un altre indicador més
de ruralitat.

La taxa d'atur

La taxa d'atur de les àrees rurals es caracteritza per ser menor que la de les
àrees urbanes. Les causes d'aquest fenomen són, principalment, dos:

1. D'una banda, el fracàs d'un model urbà que s'ha desenvolupat
directament relacionat amb la industrialització i amb la posterior
activitat econòmica terciària. La indústria amb els seus canvis en
l'organització de la producció i del treball ha "expulsat" mà
d'obra cap a altres sectors que, com el dels serveis en progressiu
creixement, han estat incapaços d'absorbir, creant un col·lectiu de
treballadors assalariats sense ocupació que en els darrers anys ha
arribat a quotes importants.

2. D'altra banda, perquè el concepte de treball en els àmbits rurals
és diferent al dels àmbits urbans. En el primer no s'espera que les
possibilitats d'ocupació vinguin des de fora de l'entorn més
proper, i per aquest motiu és fàcil que davant les dificultats
d'oferta de llocs de treball en el mercat, la població rural
s'esmerci en crear els seus propis llocs de treball mitjançant
l'autoocupació i la pluriactivitat. Això provoca que la població
declarada, i fins i tot registrada, com a aturada en els municipis i
comarques rurals, sigui proporcionalment inferior que a les zones
urbanes.

Veient el quadre 1 s'observa com les taxes d'atur a les comarques
lleidatanes són inferiors que a la resta de l'àmbit català, on les diferències
són importants. A mesura que augmenta la industrialització de la zona les
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taxes d'atur són més elevades. Són els casos de Tarragona i Barcelona,
mentre que a Girona és menor i en el cas de Lleida és el més baix del
context català.

El baix nivell d'atur té relació directa amb la precarietat laboral. Com
veurem en posteriors apartats, és en l'àmbit rural on les taxes d'atur i les
condicions de treball són inferiors, els salaris més baixos, la temporalitat
major, etc.

L'autoocupació

Un altre indicador de ruralitat és que en les àrees rurals hi ha una major
proporció d'autoocupació que en les àrees urbanes. Si ho relacionem amb
l'apartat anterior resulta que en els espais on la taxa d'atur és més baixa la
proporció de treballadors autònoms és més elevada. En efecte, la darrera
columna del quadre 1 demostra com a les comarques de Lleida la
proporció d'autònoms és superior que en el cas de la resta del conjunt
català, i amb diferències notables.

En les àrees rurals l'activitat econòmica tradicional és l'agrària i aquesta es
caracteritza per petites explotacions de caire familiar, en les quals al
capdavant hi ha, almenys, un treballador autònom. En altres tipus
d'activitats destinades al mercat interior, en tant que aquest és de reduïdes
dimensions, les empreses també són de caire familiar, és a dir, basades en
l'autoocupació.

En apartats anteriors s'ha comentat que la població rural té molta més
predisposició a l'autoocupació per diverses raons, entre les quals
destaquen, la cultura empresarial -malgrat sigui de petita empresa familiar-
el major esperit de supervivència, l'habilitat manual -sap portar a terme
moltes tasques que, personalment o mitjançant la tradició familiar, ha vist
com es desenvolupaven o bé ha participat en el seu desenvolupament. El
seu instint de superació i suficiència el porta a no dependre, en lo possible,
d'altri.

Les activitats més desenvolupades en les comarques lleidatanes, a part de
l'agrària, són els serveis, la construcció i, en menor mesura, la industrial,
que de la manera que s'han desenvolupat faciliten la creació d'un conjunt
molt atomitzat d'empreses de caire familiar que han caracteritzat el
desenvolupament econòmic i social rural de la província de Lleida.

Això, d'una banda, té com a favorable la supervivència de les economies
domèstiques, ja que la seva dimensió permet suportar millor els períodes
de declivi econòmic. Les petites empreses són molt més flexibles i, si a
més amés, són de caire familiar, permet que els diferents membres de la

213



unitat familiar, i el veïnatge, participi de l'empresa en funció de la
demanda del mercat. Però també té la seva part negativa, en què la
incorporació de noves tecnologies és lenta i limitada, la qual cosa frena la
competitivitat d'aquestes empreses, especialment en aquelles que podrien
aspirar a ampliar el seu mercat; d'altra banda l'atomització fomenta
l'individualisme (posant de manifest una manca d'esperit comunitari),
d'organització col·lectiva, que en determinats casos seria necessari per a un
desenvolupament rural molt equilibrat i unidireccional.

En el quadre 1 es veu com a la província de Lleida gairebé el 40% de
l'ocupació és de treballadors autònoms, mentre que en el conjunt de
Catalunya es troba a prop de la quarta part de l'ocupació total.

Altres indicadors de la ruralitat a les comarques de lleida

La població „

Referent a l'estructura de la població destaquem els dos aspectes següents:

1. Disminució del nombre de residents: a partir del quadre A.2. de
l'annex sobre la població de dret, si comparem la població
resident en les diferents comarques lleidatanes des de 1950, any
a partir del qual es produeix d'una manera molt més
significativa l'èxode rural, fins 1996 observem que, a excepció
del Segrià, pel paper dinamitzador de la capital de la província,
del Pla d'Urgell, per l'important desenvolupament de la ciutat
de Mollerussa, i de la Vall d'Aran, pel fenomen expansiu de
l'activitat turística i esportiva, podem concloure que a la resta de
comarques s'ha produït una disminució important de la
població, que en càlculs a nivell quantitatius suposa una pèrdua
de gairebé 40.000 habitants, un 20% de la població resident en
aquestes comarques en l'any 1950. Si, a més, prenem com a
referència la població de l'any 1975, any en què el fenomen de
l'èxode rural comença a aturar-se significativament, i en el qual
els fluxos de població comencen a canviar el seu sentit,
observem com la disminució de la població és menor i, en
termes quantitatius, hi ha, almenys, cinc comarques que
experimenten lleugers increments de la seva població resident,
especialment aquelles en què el municipi capdavanter assoleix
increments de població i d'activitat econòmica importants201.

201 Ens referim a les comarques i als municipis capdavanters següents: l'Alt Urgell amb la Seu
d'Urgell, el Pla d'Urgell amb Mollerussa, el Segrià amb Lleida, l'Urgell amb Tàrrega i la Vall
d'Aran amb Vielha.
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Les disminucions de població en les comarques decadents són
compensades, i fins i tot, superades quantitativament pels
augments en les comarques en creixement.

2. Envelliment de la població: en el quadre A.5. de l'annex sobre
l'estructura de la població per edats en l'any 1996, es pot
reconèixer que l'estructura de la població de les comarques de
Lleida difereix de l'estructura de la resta de províncies catalanes
i del conjunt de Catalunya. En les comarques lleidatanes, en el
segment de població fins als 29 anys apareixen percentatges
menors, mentre que en el segment de població major de 65 anys
els percentatges són superiors. En el segment intermedi les
diferències són insignificatives. Malgrat que la limitació suposa
que els segments de població siguin tant amplis, s'aprecia com
la població rural es caracteritza per tenir una mitjana d'edat
superior que en el cas de la població urbana. Si, a més a més,
atenem al sexe de la població més gran, domina la presència de
dones, mentre que en els altres segments la distribució és més
equitativa.

Amb aquests dos indicadors sobre població, volum i estructura per edats,
arribem a la conclusió de què el factor població és un element
diferenciador de les àrees urbanes i rurals i és degut als fluxos de població
entre les dues àrees, que ha estat selectiu i no ha afectat als mateixos
segments de població per igual, i al desenvolupament rural relacionat amb
l'activitat del sector agrícola i mancat de dinamisme industrial, cosa que ha
incidit en les característiques de la mà d'obra necessària en aquestes àrees i
en les possibilitats de desenvolupament personal de determinats col·lectius
de la població, com ara les dones i els joves.

Distribució de la població inactiva

En el quadre A.6. de l'annex apareixen les -dades corresponents a la
distribució de la població inactiva de l'any 1996 a les comarques de Lleida.

Destaquem tres diferències significatives:

1. La proporció de jubilats i pensionistes és més important en
les comarques de Lleida.

2. La proporció d'escolars i estudiants és menor en la
província de Lleida.

3. Les feines de la llar són superiors en les comarques
lleidatanes, malgrat que en aquest cas la diferència no es
tant significativa.
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Referent al primer punt, la justificació ha estat ja reiterada diverses
vegades durant l'anàlisi, per tant, és evident que la població rural està més
envellida, per la qual el col·lectiu de gent gran és més important.

En quant al segon punt, ja que la presència de població jove és menor i, per
tant, la que es dedica a la formació, com a activitat exclusiva, té menys pes.
A més, en les àrees rurals, la població s'introdueix en el món laboral abans
que en les àrees urbanes, per raons de tradició i de menor dificultat en
trobar ocupació.

Finalment, la dona rural es dedica més a les feines de la llar per tradició,
per dificultats en trobar ocupació fora de l'explotació familiar i fora de
l'activitat agrària i perquè d'aquesta manera està més disponible per a
col·laborar en l'activitat empresarial familiar, majoritàriament activitat
agrària, en qualitat d'ajut familiar i en moltes ocasions de forma encoberta
per a les estadístiques oficials.

Els nivells de renda

En el quadre A.7. de l'annex apareixen els resultats obtinguts en el procés
d'estimació de la renda per càpita familiar disponible en les comarques
lleidatanes.

En l'any 1991 les comarques de Lleida es concentraven en el 5,2% de la
renda total de Catalunya, com a conseqüència de la baixa densitat de la
població i del reduït nombre d'habitants en el seu conjunt respecte al total
de Catalunya (el 5,8% de la població catalana)202.

Els resultats són significatius: a l'any 1991 només 4 comarques lleidatanes
tenien una Renda Bruta Familiar Disponible per habitant (RBFDpc)
superior a la mitjana de Catalunya i que coincidien ser les 4 de muntanya
(l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran),
comarques que havien tingut, i continuen tenint, un desenvolupament rural
diferent, encaminat cap a les activitats terciàries de turisme, esports i
hostaleria. La resta de comarques reflectien un nivell de renda bastant
inferior, fins als 12 punts percentuals per sota de la mitjana. Posteriorment
en l'any 1995 la situació millora en termes absoluts però es manté en
termes relatius. En aquest darrer any la comarca del Segrià passa a tenir
una RBFDpc superior a la mitjana de Catalunya. En conseqüència, les
comarques de les terres de Lleida, en relació amb el context català, poden
agrupar-se en tres grups respecte a la generació de renda:

202 J. Arcarons, G. García i M. Parellada (1994).
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1. Elevat nivell de renda (superior a 110 punts prenent com a base
100 la mitjana catalana): són dues comarques, la Vall d'Aran i
el Pallars Sobirà, ambdues de muntanya i, en els darrers anys,
han potenciat les activitats turístiques i esportives.

2. Nivell mitjà alt (entre 100 i 110 punts): són tres, dues
comarques de muntanya (l'alta Ribagorça i el Pallars Jussà) i el
Segrià. Les dues de muntanya en els darrers anys han
experimentat increments importants en els seus nivells de renda
i previsiblement continuarà creixent, perquè la ubicació
muntanyenca ha facilitat en els darrers anys el desenvolupament
d'una activitat terciària important.

3. Baix nivell de renda (per sota de la mitjana catalana): són la
gran majoria i les que generen els nivells de renda més baixos
del conjunt del territori català.

Aquest baix nivell de renda s'explica per la quantitat de municipis menors
de 2000 habitants i dependents de l'activitat agrària, que genera nivells de
renda molt baixos, que, en molts casos, són insuficients, per la subsistència
dels nuclis familiars i pel deficient desenvolupament rural de la província,
basat en una pobre industrialització de primera transformació i
complementaria de l'activitat agrària i en una activitat terciària que, a
excepció de les àrees de muntanya, s'ha dirigit al mercat interior. El fet que
la mitjana provincial es situï per sobre de la mitjana catalana en 2,33 punts
es degut a la incidència de la capital de la província, perquè, a excepció del
Segrià i de les comarques de muntanya, tota la resta de comarques suposen
nivells de renda inferiors a la mitjana catalana i, a priori, serien les més
necessitades del desenvolupament rural que hem estat mencionant en
aquesta anàlisi.

Nivells salaríais

A partir dels quadres A.7. i A.8. i dels costos salarials podem deduir que
els nivells salarials a les comarques de Lleida, en el seu conjunt, són
menors que en la resta de províncies catalanes i que en les mitjanes de
Catalunya i l'Estat espanyol203.

03 El darrer informe del BBV referent a l'activitat econòmica de 1993 ens ratifica aquesta
afirmació. Només 4 províncies espanyoles tenen els costos de personal sobre el VAB generat
per sota del de la província de Lleida. En quant als costos per assalariat, el nivell de Lleida es
situa el 30è en el ranking nacional, sobre un total de 52 províncies (per sota de la meitat).
Referent al primer indicador, Tarragona és una de les 4 províncies, referent al segon, les tres
províncies catalanes tenen un cost superior per assalariat.
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Aquesta dada, al marge de les rendes mixtes i les de capital, demostra que
les condicions de treball assalariat són inferiors en l'àmbit de Lleida, ja
que la contraprestació més significativa del treball, i la més important, és el
salari i si aquest és menor que en altres llocs, això ens demostra una altra
diferenciació respecte les condicions de treball per raons de territori.

Les causes d'aquest menor nivell salarial són, entre altres: la incidència de
la mà d'obra femenina, les relacions personals empresari-obrer, la cultura
rural amb els seus hàbits i costums de vida, la dèbil implantació sindical, i
l'estructura empresarial, totes elles ja comentades en diferents apartats i
remarcades en posteriors capítols.

Referent a les rendes mixtes, en el seu conjunt tenen un pes significatiu.
Però tenint en compte el volum d'autoocupació, la renda mixta per ocupat
és baixa. Si es comparen amb les obtingudes en altres àmbits territorials
s'observa com a les comarques de Lleida els nivells són baixos, situació
justificada pel pes de les explotacions agràries de caire familiar i les
dificultats que tenen per la Seva subsistència.

Són les rendes del capital, malgrat que no siguin tan representatives com
en altres llocs, les que reflecteixen uns nivells més normalitzats respecte
als d'altres àmbits territorials204.

Contractació laboral i condicions laborals en general. La mobilitat en
l'ocupació.

En el quadre A.9. de l'annex apareix la distribució de la població ocupada
entre assalariats en regim general de la Seguretat Social i autònoms, mentre
que en el quadre A. 10. apareix la distribució de la població assalariada
entre la que disposa d'un contracte fix i la que disposa d'un contracte
temporal.

Referent al primer dels quadres, observem que la proporció
d'assalarització és menor a Lleida i a les seves comarques respecte al
conjunt de Catalunya. Aquest resultat podem interpretar-lo com a lògic,
tenint en compte que la proporció d'autoocupació és superior, amb que
l'obtenció de treball mitjançant el recurs extern als propis recursos o a les
pròpies iniciatives de treball és menor, informació ratificada en el quadre
A.8. de l'annex, quan observem que només el 60% de les rendes
obtingudes en la província de Lleida corresponen a rendiments del treball
assalariat.

També és d'importància cabdal el col·lectiu que forma l'ajut familiar,
inclòs, majoritàriament, en el règim especial agrari, com a conseqüència

204 BB V (1997)
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del pes tan representatiu de les petites explotacions de caire familiar i de
fyf\ç

l'estacionalitat de moltes activitats econòmiques .

Entre els assalariats el nivell de temporalitat en l'ocupació és similar en
tots els àmbits. No existeixen diferències estructurals, és més, les
diferències que s'observen entre les comarques, a priori, no respon a
característiques territorials sobre ¿1 funcionament del mercat de treball,
sinó que a causes de caire conjuntural.

Doncs prenent com a referència els quadres en què ens hem referit, arribem
a la següents conclusió: en les comarques de Lleida, proporcionalment,
existeix un nombre important d'ocupats amb inestabilitat laboral i amb
condicions de treball precàries. Si als assalariats eventuals els afegim el
col·lectiu de treballadors autònoms que no tenen autonomia pròpia a l'hora
de prendre decisions, de controlar i d'organitzar el seu treball quan han de
disposar dels seus propis mitjans de producció, el segment de població
ocupada inestable és més significatiu.

Si bé és cert que la taxa d'atur a les comarques de Lleida és més baixa,
dada que pot portar la idea d'una major estabilitat en el treball, aquesta és
conseqüència d'una menor taxa d'activitat global i femenina, d'un major
nivell d'autoocupació i d'un major nivell de rotació laboral. Aquest darrer
factor és important en la mesura que justifica la inestabilitat laboral que
acabem de deduir amb els quadres comentats. A més, podem destacar
l'existència d'un segment de població que alterna les situacions
d'autoocupació i d'assalarització, fenomen molt habitual en territoris en els
quals l'estacionalitat i la pluriactivitat són importants. És més, en molts
casos l'ajut familiar serveix per afavorir la pràctica de la pluriactivitat per
part dels caps de les explotacions familiars. Tanmateix, existeixen
situacions en què un assalariat treballa per a un mateix empresari en
diferents establiments o activitats que aquest, o el seu nucli familiar, té o
desenvolupa, i són, en molts casos, activitats de caire estacional, o bé el
seu volum de treball fluctua en funció de diferents factors externs a la
pròpia dinàmica empresarial. En aquest últim cas, el treballador assalariat
alterna situacions d'ocupació i desocupació pactades i situacions
d'assalarització dependents de diferents empreses, cosa que augmenta el
nivell de rotació laboral206.

03 Per a una major constatació d'aquesta afirmació adjuntem en l'annex en quadre A. 11. sobre
l'ocupació agrària en la que es desagrega la mà d'obra total ocupada del sector entre la familiar
i l'assalariada. A més, la primera es diferencia entre els titulars de les explotacions i l'ajuda
familiar, en la segona entre fixos i eventuals.
206 Existeixen diferents teories com ara la dels "salaris d'eficiència" que justifiquen l'ús
d'aquests tipus de pactes entre els empresaris i els assalariats.
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Commuting rural

Es tracta dels moviments de descentralització dels grans nuclis urbans cap
a municipis propers que dependran de les possibilitats de comunicació. És
un fenomen que en les grans àrees metropolitanes s'ha observat des de fa
uns quants anys, per la necessitat de descentralització, ja que els
inconvenients del model de creixement urbà van en augment en les
darreres dècades.

Aquest fenomen s'ha estès cap a altres àrees, no tan conflictives, però que
en els darrers anys han vist com una part de la població ha optat per
traslladar la seva residència cap a municipis o zones residencials de nova
creació i propers al municipi on desenvolupa el seu treball.

En el cas de la província de Lleida, on no existeixen municipis en els quals
s'hagi desenvolupat la crisi del model de creixement urbà, podem destacar
dos tipus de commuting rural. D'una banda, en la capital de la província,
així com en altres nuclis urbans de menor envergadura però amb una
significació comarcal important i amb infrastructures viàries de certa
qualitat, la població amb elevat poder adquisitiu i amb eficients mitjans de
desplaçament opta per traslladar el seu lloc de residència fora del nucli
urbà on treballa, cercant millors condicions de vida, com poden ser la
tranquil·litat, el silenci o l'espai. D'altra banda, la població que busca
municipis de residència en els quals es pugui gaudir d'una diversitat de
serveis per satisfer aquelles necessitats més bàsiques pel desenvolupament
personal (ensenyament, sanitat, cultura, lleure, etc.) i d'aquelles que es van
adquirint conjuntament amb les noves pautes de consum que el model de
vida urbà ha anat imposant en el conjunt de la societat (lleure, comerç,
restauració, esports, etc.).

A nivell estadístic, en el quadre A. 12. disposem de la informació referent
als desplaçaments per motiu de treball, és a dir, els desplaçaments que la
població ocupada realitza del seu domicili particular al domicili del lloc de
treball. Les causes són, en la majoria dels casos, les comentades
anteriorment.

En la segona columna (b) del quadre apareix la població ocupada resident
en la comarca i que treballa fora d'ella. En la tercera columna (c) la
població que es desplaça d'altres comarques a la comarca de referència per
a treballar. En la quarta columna (d) apareix el saldo entre la població
resident que es desplaça fora i la que arriba d'altres comarques per a
treballar. Dos són els aspectes a destacar: l'elevada mobilitat i el domini de
les sortides sobre la recepció de població ocupada.

Referent al primer aspecte, aproximadament una de cada set persones
ocupades treballa fora de la comarca de residència, tant a nivell provincial
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com del conjunt català. Destaquem la comarca de les Garrigues, en la que
més d'una cinquena part de la població resident ocupada treballa fora de la
comarca. Una qüestió remarcable és que aquestes estadístiques no
reflecteixen la mobilitat interna de cada comarca, que també és important,
ja que el creixement de població de determinats municipis capdavanters de
comarca esdevé perquè aquests nuclis atrauen població que abandona el
seu municipi de residència, proper al municipi de destí, mantenint
l'explotació, el treball, i fins i tot, el patrimoni en el municipi d'origen. Per
tant, per a una visió més exhaustiva dels desplaçaments, caldria tenir
present aquestes de referència com a punt de partida.

Quant al segon aspecte, a excepció de les comarques de la Vall d'Aran i de
la Segarra, la majoria de comarques són més residencials que receptores
de població ocupada. Segons la comarca, serà més significatiu el canvi de
residència voluntària per raons de qualitat de vida o el canvi obligat per
raons de disponibilitat d'equipaments. I aquesta és la raó per la qual resulta
difícil fer una comparació de resultats a nivell comarcal, provincial i de
comunitat autònoma.

1.10. Valoració final

L'objectiu d'aquest capítol ha estat poder destacar els comportaments de la
població de treballadors resident en les àrees rurals. En la primera de les
tres parts que el composen hem destacat el context de les zones rurals,
arribant a la conclusió que quan parlem de les àrees rurals i de la seva
població som conscients que ens referim a un segment de població
minoritari, malgrat l'extensió de llur espai territorial. Les dades referents a
la densitat de la població ens ho demostren. En el cas de Lleida,
aproximadament la meitat de la població viu en els municipis rurals
(excepte la capital de la província), però en altres províncies es tracta de
segments de població menys representatius.

Amb tot el que hem analitzat considerem que no és suficient amb els
aspectes quantitatius, no podem delimitar únicament amb referències sobre
el nombre d'habitants i la densitat de la població tot allò que suposi el
context rural, cal considerar i molt a fons els aspectes més qualitatius, ja
que són aquells que més i millor expliquen els comportaments de la seva
població.

En aquest sentit prenem com a punts de referència analítica els següents
aspectes de les definicions de la comissió de la CEE i de Kayser:
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1. La noció del món rural suposa un teixit econòmic i social amb tot
un conjunt d'activitats diverses, entre les quals destaquen
l'agricultura, la ramaderia i les petites i mitjanes empreses
industrials, de comerç i de serveis.

2. L'espai rural és un conjunt territorial les decisions del qual li
sobrepassen i on existeix una forma particular d'utilització de
l'espai i de la vida social.

3. L'estil de vida dels habitants està marcat per la seva pertinença a
col·lectivitats de dimensió limitada, amb un estret coneixement
personal i forts lligams socials.

Per tant, en el concepte rural s'inclouen una diversitat d'aspectes que cal
tenir molt en compte per la seva representativitat, ja que tots ells,
conjuntament, reflecteixen la idiosincràsia rural.

Malgrat la delimitació quantitativa i qualitativa de les àrees rurals, no es
tracta d'àrees immobilistes*i homogènies, ja que en les darreres dècades
s'estan manifestant de forma progressiva canvis i transformacions en tots
els seus àmbits. Després dels importants desenvolupaments de les activitats
industrials que va provocar el desplaçaments d'actius agraris a les ciutats,
produint l'èxode rural i l'envelliment i masculinitat de la població rural per
l'emigració selectiva, es produeix un canvi en la tendència degut a
l'esgotament del desenvolupament urbà, produint-se una borsa d'atur, un
encariment del nivell de vida i uns desequilibris socials en les grans ciutats
que frenen l'aturada del procés d'emigració, amb què la població rural
durant els darrers anys ja no és objecte de disminució, malgrat que està
essent objecte de reestructuració territorial. Aquest darrer fenomen es
produeix perquè els estils de vida i patrons de consum de les ciutats es
traslladen a les àrees rurals pel retorn d'una part de la població urbana per
la recerca de pau i tranquil·litat (pensionistes i jubilats) i pels diferents
canals d'informació que els donen a conèixer. D'aquesta manera les
localitats caps de comarca es converteixen en els nous nuclis d'atracció per
a la població, on s'instal·len els serveis i activitats reivindicades pels
habitants dels municipis rurals amb l'objectiu de satisfer les noves
necessitats, majoritàriament de caire lúdic i social.

És així que ara podem parlar d'una dualitat urbanorural referent a les
pautes de consum, donat que els comportaments de la població rural
suposen uns hàbits de caire urbà (per la seva procedència) amb unes
costums i tradicions de caire rural (pel manteniment d'aquestes), malgrat
que aquesta diferenciació no resulta tan clara segons els aspectes que
s'analitzen, en tant que unes impregnen les altres.
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Amb aquest context social observem com el desenvolupament rural, i amb
ell l'evolució de les diferents tendències, no ha estat influït de forma
directa per la industrialització d'aquestes àrees, ans al contrari, ha estat la
industrialització urbana i metropolitana i les mancances d'aquesta la que
ha marcat el passat i el present del món rural.

Les àrees rurals han vist com les estratègies empresarials basades en la
competitivitat adoptaven les seves polítiques de localització en base als
següents criteris:

1. La localització propera als mercats de consum.

2. L'obtenció de mà d'obra barata.

Segons el tipus d'indústria el primer criteri domina al segon. És el cas de la
indústria més competitiva, més avançada tecnològicament i que treballa
per mercats més oberts i internacionalitzats i que necessiten d'una oferta de
serveis de suport que formi una infraestructura adient vers les seves
necessitats. Evidentment, les àrees rurals difícilment poden oferir aquestes
avantatges.

Com ve a dir Summers: les empreses caracteritzades per mercats estables,
producció de rutina i intensives en mà d'obra es decanten per la seva
localització rural. Es tracta d'empreses molt més vulnerables, raó per la
qual la població amb determinats hàbits i pràctiques, com la pluriactivitat,
serà el perfil ideal del treballador assalariat per aquest tipus d'empreses.

Per entendre millor el comportament de la mà d'obra assalariada d'aquests
territoris hem de tenir present una sèrie de factors socials: com ara les
relacions personals, la divisió del treball segons el gènere i allò que
anomenem cultura de l'autosuficiència i del propietari. Aquests factors són
bàsics per entendre que les relacions laborals en les empreses localitzades
en els espais rurals es caracteritzen per la relació individualitzada entre
treballador assalariat i empresari o directiu d'empresa. No necessiten el
recurs de la intermediado. A més, són les relacions personals la principal
font de reclutament de treballadors per part d'empreses, ja que mitjançant
l'empresari, un directiu o un treballador assalariat, en les àrees rurals és
relativament fàcil aconseguir un treball i que l'empresa aconsegueixi mà
d'obra. Hem de prendre consciència del que això suposa en la delimitació
de les condicions de treball. El coneixement, a priori, entre directiva i
treballadors, o el fet que els primers tinguin referències sobre les
característiques personals del candidat, i el fet que abans d'iniciar-se la
relació laboral es tingui una entrevista, facilita que s'estableixi un clima de
col·laboració i que els conflictes es resolguin amistosament.

Bona part de la mà d'obra sense qualificació, que es necessita pel
desenvolupament d'activitats monòtones, repetitives i sense possibilitats
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de promoció, correspon al sexe femení. D'aquesta manera, en molts casos
les dones treballadores formen part de famílies dedicades a altres activitats,
com ara l'agrícola, amb què els seus ingressos són considerats com a
complementaris. Aquest model de treballador assalariat és interessant per
les empreses per la seva laboriositat i dedicació al treball, la seva
submissió a les directrius empresarials amb dèbil esperit reivindicatiu i a la
seva predisposició a la temporalitat i estacionalitat. Malgrat tot, ja que cada
vegada són menys les famílies dedicades a l'activitat agrícola i major la
resistència de les segones generacions a mantenir la tradició agrària,
aquestes avantatges van perdent rellevància. De totes maneres, el factor
cultural i la dèbil tradició obrera i sindical, mantenen a aquest tipus de
treball assalariat en situació de preferència per les empreses davant altres
patrons de treballadors.

Tanmateix, el fet que el treballador rural sigui una persona laboriosa,
autosuficient i amb capacitat per la pluriactivitat, dota les àrees rurals d'un
potencial obrer significatiu^ malgrat que com hem vist anteriorment, les
estratègies empresarials es basen en altres criteris de selecció en la
localització de les seves empreses.

En el cas de la província de Lleida un element a destacar és el de les
característiques del seu mercat laboral, entre les quals destaquem la baixa
taxa d'atur, la baixa taxa d'activitat i l'elevada presència d'autoocupació.
Els tres indicadors estan directament relacionat, en tant que són els dos
darrers aquells que expliquen, en bona part, el perquè del primer.

El fet que moltes famílies basin la seva activitat econòmica en l'explotació
agrícola en règim d'autoocupació per part del cap d'explotació, i en la
majoria dels casos cap de família, i en règim d'ajut familiar per part
d'altres membres de la família, facilita que amb menors recursos
econòmics i amb els ajuts institucionals, juntament amb el suport de
pluriactivitat, en situació regular o irregular, d'algun membre del nucli
familiar, aquestes famílies subsisteixen amb majors o menors dificultats.
Aquest és un element important que ajuda a entendre determinats
comportaments de la població assalariada rural.

Els ajuts familiars que escapen del control administratius, així com
activitats mercantils desenvolupades de forma irregular, són important en
zones rurals, com és el cas de la província de Lleida, fenomen que ajuda a
explicar la baixa taxa d'atur i les dificultats que algunes empreses declaren
tenir a l'hora de reclutar mà d'obra, així com les baixes taxes d'activitat,
sobretot la femenina.

De tots aquests aspectes que estem valorant i que són característics de les
àrees rurals, de cara a una anàlisi sobre les condicions de treball i la
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tipologia de relacions laborals, deduïm que el comportament de la població
treballadora és diferent d'allò que podria considerar-se com a "normal" en
les àrees urbanes i que el context en el quals aquestes persones es
desenvolupen (en molts casos s'han criat i educat) i que moltes empreses
instal·lades aprofiten no suposa la instauració d'unes condicions de treball
assimilables a les de llocs de treball en empreses en altres àmbits ni en
referència a les relacions de treball, on l'impersonalisme és la característica
principal en aquest tipus de relació.
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Annex estadístic del capítol cinquè
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A.l. Dades sobre població i territori: superfície i densitat 1996

Comarques

Alt Urgell

Alta Ribagorça

Les Garrigues

La Noguera

Pallars
Jussà

Pallars Sobirà

Pla d'Urgell

La Segarra

El Segrià

El Solsonès

L'Urgell

Vall d'Aran

Lleida

Catalunya

Barcelona

Girona

Tarragona

Superfície

Km2

1446,9

426,8

799,7

1733

1290

1355,2

304,5

721,2

1393,7

998,6

586,2

620,5

12027,6

31895,3

7718,5

5889,6

6259,6

Població

19006

3542

19273

34390

12817

5815

29116

17407

163691

11171

30181

7130

356456

6090040

4628277

530631

574676

Densitat Pobl.

(hab./km2)

13,1

8,3

24,1

19,8

9,9

4,3

95,6

24,1

117,4

11,2

51,5

11,5

29,6

190,9

599,6

90,1

91,8

Font: Anuari Estadístic de Catalunya 1998 i elabo'ració pròpia
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Quadre A.4 Ocupació per sectors d'activitat econòmica 1991

Comarques

Alt Urgell

Alta Ribagorça

Les Garrigues

La Noguera

Pallars
Jussà

Pallars Sobirà

Pla d'Urgell

La Segarra

El Segrià

El Solsonès

L'Urgell

Vall d'Aran

Lleida

Catalunya

Agricultur
a

Ram./Pesc.
»

15,61

13,81

40,93

30,63

22,85

26,14

26,36

18,74

15,38

22,10

20,49

5,18

19,85

3,67

Indústria i

Energia

24,06

20,24

21,00

24,49

19,94

14,03

31,68

46,55

19,77

29,07

31,14

14,85

23,89

36,20

Construe.

10,50

17,02

9,80

9,76

12,21

11,88

9,54

7,29

8,82

14,64

8,57

13,11

9,59

8,22

Serveis

49,83

61,41

28,27

35,12

45,00

47,95

32,42

27,42

56,03

34,19

39,80

66,86

46,67

51,91

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

Font: Anuari Estadístic de Catalunya 1998 i elaboració pròpia
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Quadre A.7. Resultats de l'estimació de h
comarques de Lleida (milers de pta. i pro

Comarques

Alt Urgell

Alta Ribagorça

Les Garrigues

La Noguera

Pallars Jussà

Pallars Sobirà

Pla d'Urgell

La Segarra

El Segrià

El Solsonès

L'Urgell

Vall d'Aran

Lleida

Catalunya

1991

1088,1

1175,2

1010,3

1050,0

1224,2

1264,6

1032,7

1094,4

1152,1

1072,5

1112,3

1390,8

1138,9

1153,2

1993

1252,4

1329,6

1178,5

1204,0

1412,1

1472,3

1186,3

1282,5

1324,4

1235,4

1277,9

1582,2

1311,5

1308,3

i renda familiar disponible per càpita de les
porció base 100 a Catalunya)

1995

1422,0

1507,4

1332,1

1382,6

1593,1

1700,7

1356,3

1434,8

1500,4

1412,8

1457,4

1804,1

1492,0

1458,0

1991

94,35

101,91

87,61

91,05

106,16

109,66

89,55

94,90

99,90

93,00

96,45

120,60

98,76

100,00

1993

95,73

101,63

90,08

92,03

107,93

112,54

90,67

98,03

101,23

94,43

97,68

120,94

100,24

100,00

1995

97,53

103,39

91,36

94,83

109,27

116,65

93,02

98,41

102,91

96,90

99,96

123,74

102,33

100,00

Font: Anuari Estadístic de Catalunya 1998 i elaboració pròpia



Quadre A.8. Dades sobre l'obtenció de rendes segons declaracions d'IRPF (1993)

Comarques

Alt Urgell

Alta Ribagorça

EI Berguedà

La Cerdanya

Les Garrigues

La Noguera

Pallars Jussà

Pallars Sobirà

Pla d'Urgell

ja. Segarra

El Segrià

21 Solsonès

L'Urgell

Vall d'Aran

Jeida

Catalunya

Rendiments

del Trebal

62,00

67,00

32,50

51,24

57,00

59,60

63,10

57,80

63,00

63,50

72,60

64,10

66,70

66,60

60,48

76,60

Rendiments

Empresaris

17,40

15,00

40,50

27,34

26,40

22,10

15,60

20,20

21,30

19,30

11,90

19,30

18,20

16,20

20,77

8,80

Rendiments

Professional

3,50

1,20

0,00

0,86

1,60

2,00

2,00

2,30

1,80

2,00

3,60

2,60

1,90

4,10

2,10

3,60

Altres

17,00

16,70

27,00

20,60

15,10

16,30

19,40

19,70

13,90

15,20

11,90

13,90

13,30

13,10

16,65

10,90

Rendiments

per contribuent

1870

2192

1684

1842

1585

1677

1873

1885

1694

1856

1945

1658

1711

2049

1823

_225j

Font: Anuari Estadístic de Catalunya 1998 i elaboració pròpia
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Quadre A.IO. Distribució de la població assalariada 1991

Comarques

Alt Urgell

Alta Ribagorça

Les Garrigues

La Noguera

Pallars Jussà

Pallars Sobirà

Pla d'Urgell

La Segarra

El Segrià

El Solsonès

L'Urgell

Vall d'Aran

Jeida

Catalunya

Assalariats

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Fixos Eventuals

90,92

59,05

76,73

72,77

78,46

72,54

80,03

71,41

73,45

70,33

76,44

81,26

75,36

72,46

9,08

40,95

23,27

27,23

21,54

27,46

19,97

28,57

26,55

29,67

23,56

18,74

24,64

27,54

Font: Anuari Estadístic de Catalunya 1998 i elaboració pròpia
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2. EL SECTOR AGROALIMENTARII EL SUBSECTOR GARNI

2.1. Introducció

El desenvolupament econòmic dels països més industrialitzats en els darrers
decennis ha implicat un important procés de transformacions i de
modernització dels sectors agropecuaris que qüestionen les anàlisis a partir de
la classificació sectorial clàssica, en les quals els sector agrari s'estudia de
manera molt independent de la resta d'activitats econòmiques.

Aquest procés es manifesta en la progressiva dependència del sector agrari
respecte a la indústria -de la subministradora d'inputs i de la transformadora
de productes agraris-, al desenvolupament tecnològic, a l'organització de la
distribució en grans cadenes d'alimentació o la capacitat d'incidir en els hàbits
alimentaris dels consumidors, que són alguns dels fenòmens que destaquen la
creixent interrelació del sector agrari amb la resta d'activitats econòmiques207,
i en conseqüència, la necessitat d'un nou bagatge metodològic per interpretar
una situació que es transforma amb gran rapidesa. El fet que la producció
d'aliments transformats en els països desenvolupats ha crescut regularment al
llarg de les darreres dècades és un clar exponent.

En aquest sentit es manifesta R. Juan Fenollar, seguint l'escola francesa
9flR

sorgida cap a finals dels anys 50 i principis dels 60 , quan exposa el següent:

Diferents autors, com destacarem més endavant, declaren que aquesta relació de dependència de
l'agricultura i la ramaderia respecte a altres sectors de l'activitat econòmica no és altra cosa que la
seva adaptació a les regles de joc del sistema econòmic capitalista; és a dir, la seva absorció per part
de l'esfera industrial. El sector agrari té com a funcions la de subministrador de primeres matèries o
productes semielaborats a les indústries alimentaries i la de comprador o client d'inputs industrials,
d'aquesta forma ha deixat d'oferir parcialment de manera directa al mercat productes de consum,
perdent la funció com a principal sector encarregat de satisfer les necessitats alimentàries de la
població.

En aquells anys a França sorgeix un col·lectiu d'autors que fan una important aportació en el
terreny metodològic respecte a la introducció del nou concepte agroindustrial ("Agribusiness") amb
l'objectiu de substituir els sectors tradicionals per un encadenament d'etapes o estrats en el procés
de transformació que va des dels inputs al sector agrari fins al consum final.
El concepte d"'Agribusiness" s'atribueix als autors J.H. Davis i R.A. Goldberg (A concept of
Agribusiness, Harvard University Press, Boston, 1957) que el defineixen com "el conjunt
d'operacions de producció i distribució dels inputs agrícoles i ramaders, de producció a les
explotacions agràries, així com F emmagatzematge i distribució dels productes agraris i els seus
derivats."
Altres autors a destacar són: Boudeville, J.R. (L'univers rural et la planification, P.U.F, Paris,
1968); Malassis, L. (Economie Agroalimentaire, Cujas, Paris, 1979); Juan Fenollar, R. (La
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" La teoría de la agroindustrialización nos viene a decir que el
carácter capitalista de la agricultura se acentúa no en función del
desarrollo específico del modo de producción capitalista (MPC) en
el interior mismo de la agricultura (capitalismo agrario o
industrialización de la agricultura en sentido estricto), sino en
función del desarrollo de las interrelaciones entre la agricultura y
el sistema capitalista en su conjunto. Así las cosas, compartimos la
afirmación de que la sumisión de la agricultura al MPC, basada en
la regresión relativa del capitalismo agrario (producción agraria a
gran escala con asalariados) y en el mantenimiento relativo de la
agricultura familiar parcelaria, aunque es un fenómeno reciente
detectado, marca significativamente la evolución agrícola en lo que
llevamos de siglo y sobre todo desde el momento en que aparece el
capital agroalimentario209".

»
L'objectiu d'aquest nou enfocament globalitzador queda molt ben definit per
R.A. Goldberg: "possibilitar una millor elaboració de les polítiques
econòmiques agrícoles dels diferents governs i una millor eficiència en el
comportament dels agents involucrats210." Es tracta doncs, d'un instrument de
la política econòmica que substitueix les anàlisis sectorials clàssiques, que
difícilment poden reflectir la complexitat de la nova situació.

Amb aquesta referència al sector o complex agroalimentari pretenem:
"Considerar-lo com un component de Formació Econòmica i Social
determinada, dins la qual compleix una funció precisa, corresponent a una
divisió del treball social, però amb un funcionament i desenvolupament
determinats per la lògica dels comportaments a l'interior de la Formació i per
les lleis del seu desenvolupament211." L'activitat agroalimentària està descrita
i explicada fonamentalment com a "sector" (part d'un tot) de l'activitat global
en els seus aspectes funcionals i socioeconòmics, és a dir, aquell conjunt
d'activitats interrelacionades entre elles, però incloses, al mateix temps, dins
d'una Formació Econòmica i Social determinada que dicta les lleis del seu
funcionament i desenvolupament.

El sector agroalimentari és entès, en definitiva, com un concepte que comprèn
l'ampli espectre d'activitats de producció, distribució i serveis relacionats amb
les necessitats d'aliments i matèries primeres d'origen agropecuari, i té com a

formación de la agroindustria en España, MAPA, Madrid, 1978), entre altres. Una anàlisi de la
bibliografia sobre ternes agroalimentaris la trobem en J. Sáez Cañada (1987).
209 Juan Fenollar, R. (1978b; 174)
210Goldberg R.A., Agribusiness Coordination, Harvard University Press, Boston, 1986.

211 L. Malassis. Op. cit. nota 2.
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objectiu satisfer les necessitats alimentàries humanes. Graziano da Silva
(1994) considera que reuneix essencialment les mateixes funcions que fa uns
150 anys estaven compreses en el terme agricultura, ja que les activitats
agràries han passat a tenir un caire residual en tant que s'han transferit moltes
funcions cap a fora de l'explotació, essent assumides pel conjunt del sistema
agroalimentari. Amb el reconeixement del complex agroindustrial es dóna a
entendre que el destí principal de la producció agrària no és el consum final
sinó la indústria212; és a dir, es tracta d'una part d'un "sistema de mercaderies"
molt més ampli, emfatitzant les seves relacions amb el món dels grans
negocis, fenomen que s'ha de tenir present en les anàlisis macroéconomiques.
Per tant, no és més que un agregat de subsistemes interrelacionats per fluxos
d'intercanvi, però no permet aprehendre la dinàmica de les forces socials
implicades, forces que determinen, els seus canvis.

2.2. L'economia agroindustrial com a estadi del desenvolupament
agrícola

oi i
Seguint amb la tesis de L. Malassis es distingeixen quatre etapes en el
procés de desenvolupament dels països capitalistes avançats, a cadascuna de
les quals les correspondria un determinat tipus de relacions agricultura-
indústria. A grans trets, les quatre etapes i el diferent tipus d'economia
agrícola-alimentaria corresponent a cada una podrien definir-se de la següent
manera214:

La major part de l'output agrari és sotmesa a processos de transformació industrial convertint-se
en un bé de consum que adquireixen els ciutadans, per bé que incorpora un valor afegit cada vegada
més gran que l'allunya del producte agrari ordinari. Com assenyala García Pascual, F (1993): "En el
cas de les produccions ramaderes això és absolutament evident, ja que productes com la llet, la carn
i els ous passen pel sedàs de les indústries agropecuàries abans d'arribar al consumidor (llevat d'una
petita part que es destina a venda directa i a autoconsum)".

Vid. nota núm. 2
214 Malassis, L. i Bourdon, M. (1969): "Un mode simplifié de développement agricole intégré" a
Cahiers de VLS.E.A., t. HI, n° 9,
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a) Economia preindustrial

b) Economia en vies
d'industrialització

c) Economia industrialitzada

d) Economia postindustrial

a) Agricultura de subsistència

b) Agricultura artesana! en vies de
comercialització

c) Agricultura en
d' industrialització

vies

d) Economia agroindustrial

D'aquest quadre es dedueix que el complex o sector agroalimentari i
l'agroindústria serien l'organització agrícola-alimentaria corresponent a les
societats capitalistes més desenvolupades, caracteritzades per la
industrialització del sector agrari215 i per la progressiva concentració i
internacionalització dels capitals involucrats . El caire capitalista de
l'agricultura s'accentua en funció del desenvolupament de les interrelacions
entre l'agricultura i el sistema capitalista en el seu conjunt.

En termes generals, podem afirmar que cap a la meitat del segle XVIII, a
Europa teníem una economia preindustrial. Dins d'aquest context, i com
aproximació, més del 80% de la població era rural i, per tant, menys del 20%
urbana. En aquestes condicions, simplificant la hipòtesi de la paritat
alimentària entre la ciutat i el camp, al voltant del 80% de la producció
agrícola era autoconsumida i el 20% comercialitzada. És a dir, que en la fase

215 "Cuando más de un siglo después, nosotros decimos que la Agricultura se ha industrializado,
queremos decir que tanto los objetivos, como las formas de organización, las tecnologías y los
comportamientos nacidos de la sociedad industrial, se extienden en la agricultura" a Juan Fenollar,
R. 0978a: 15)
216 És interessant la idea que exposa el mateix R. Juan Fenollar (1978b): "Lo que nos vienen a decir
tanto Lenin como Preobrazensky, es que la evolución agrícola está, como K. Vergopoulos afirma
que se ha dado históricamente en lo que va de siglo, dirigida no por el capitalismo agrario, en su
sentido estricto, sino por el capitalismo industrial-urbano, y que nosotros, a partir de la formación
de la agroindustria en un país, consideramos más adecuado denominar "capitalismo
agroalimentario." Les referències a què fa al·lusió són: V.l. Lenin "Nouvelles données sur le
développment du capitalisme dans l'agriculture", 1917, Oeuvres Complètes, t. 22; E.
Preobrazensky, The New Economies, Clarendon Press, 1965, i K. Vergopoulos "Capitalism6

difforme: le cas de l'agriculture dans le capitalisme", en S. Amin & K. Vergopoulos, La question
paysanne et le Capitalisme, Ed. Anthropos-Idep. Paris, 1974.
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de l'economia preindustrial, l'agricultura és fonamentalment una economia de
subsistència.

El pas d'una economia en curs d'industrialització a una economia
industrialitzada, sempre en la zona occidental i prenent com a exemple els
països avançats, se situa cap a meitats del segle XX. En aquesta tercera fase,
la població rural no representa més del 10% de la població total, per tant la
urbana arriba a superar el 80%. En aquest període de desenvolupament
agrícola i urbà, l'autoconsum s'ha reduït tant, que pràcticament ha
desaparegut. És a dir, la producció agrícola s'ha comercialitzat en la seva
quasi totalitat i els mètodes de producció s'han transformat totalment en
adaptar-se, progressivament, al mode de producció industrial capitalista, una
adaptació que ha suposat l'establiment d'unes relacions de subordinació que
en el cas de la agricultura i ramaderia es caracteritza pel fet que agricultors i
ramaders es troben condicionats pels preus d'una indústria fortament
oligopolitzada que aconsegueix imposar els preus als insums adquirits, això
d'una banda; i d'altra, amb una agroindústria transformadora, també
oligopolitzada, que en relacionar-se directament amb l'agricultura i la
ramaderia li confereix un cert poder monopsònic en la compra de primeres
matèries, establint no solament els preus, sinó que també els tipus i normes
dels productes agrícoles que adquireix. El sector agrari es converteix en un
"esglaó intermedi"217 entre els sectors que produeixen insums i els que
transformen les primeres matèries agrícoles. D'aquí que el concepte
d'industrialització de l'activitat agrícola que s'utilitza no sigui altra cosa que
la subordinació d'aquesta a la indústria.

Un cop arribats a aquesta fase de la societat industrialitzada i a l'accés a
l'anomenada societat postindustrial, el procés de transformació s'accelera.
Nosaltres caracteritzem les transformacions que tenen lloc en aquest període
com a activitat agrícola que assoleix la fase de 1'"Agroindústria".

Les conseqüències que sobre aquesta activitat ha tingut aquest procés de
desenvolupament econòmic les podem concretar en les següents
manifestacions actuals del sector primari respecte a l'economia espanyola
segons els professors García Delgado, Muñoz Cidad i Abad Balboa218:

1. Pèrdua de pes, relativament, de la demanda de productes agraris
respecte la demanda final, com a conseqüència de l'increment
generalitzat de renda que provoca que els productes no agraris
augmentin el seu pes.

217Graziano da Silva, J. (1994)
218J.L. García Delgado, C. Muñoz Cidad i C. Abad Balboa (1993).
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2. Disminució de la població activa agrària com a conseqüència de
l'increment de la productivitat en el sector i la creació de llocs de
treball en altres sectors. La població rural emigra cap a les ciutats.

3. En l'oferta de productes agraris augmenta considerablement la
participació de la producció ramadera.

4. La dimensió mitjana de les explotacions gairebé no ha augmentat i, a
més a més, s'ha reduït el nombre.

5. La situació de la renda agrària continua essent desfavorablement
discriminada respecte a la d'altres sectors.

6. La incorporació definitiva a la Unió Europea mitjançant l'aplicació
de la PAC (Política Agrària Comunitària).

2.3. L'impacte de l'economia agroindustrial en el medi rural

Una qüestió fonamental a tenir en compte són les transformacions que es
produeixen en el medi rural com a resultat de la formació del Complex
agroalimentari i la progressiva inclusió en el Sistema Alimentari Mundial, que
suposa un marc referencial més de la penetració del capitalisme a
l'agricultura.

L'anàlisi del sector agroalimentari emfatitza les relacions d'interdependència
entre l'activitat agrícola i la indústria, relacions aquestes que, abans de ser
considerades com antagòniques, manifesten, segons aquest enfocament, una
clara complementarietat entre les empreses capitalistes i els petits productors
en relació a un producte donat219.

R. Juan Fenollar planteja el destí de la pagesia en el marc de la teoria de
l'agroindustrialització: "Una evolució marcada per importants transformacions
que varen modificar les condicions històriques de la producció agrària i
suposaren un reflex de l'acceleració dels procediments de modernització del
sector: èxode rural, inserció creixent de les explotacions en els circuits de
comercialització, reducció progressiva de la importància del factor treball en
favor del factor capital, augment sensible de les taxes de rendibilitat,
increment dels subministres a les indústries agroalimentàries (IAA) i de les

219 "L'agricultura no només ha subministrat quantitats creixents d'aliments, sinó que també ha
suposat un gran comprador per als productors industrials, ha transferit treballadors i inclòs capitals a
altres sectors de l'economia, contribuint d'aquesta manera a la construcció i afiançament de la
societat industrial i urbana" Juan Fenollar, R. (1978,b).
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compres a la industria de fabricado d'inputs, etc., a la vegada que es va
produir un traspàs de rendes, de participació en la pressa de decisions i en la
demanda final des del sector agrari a la IAA i al sector de distribució".

L'agroindústria comprèn, en realitat, una amalgama de capitals de constant
canvi i expressa un esforç continuat en el sentit de transformar l'agricultura en
un procés industrial. Per aquesta raó no existeix una divisió estàtica, ni límits
preestablerts entre l'agricultura i la indústria: l'àmbit d'interacció entre
ambdós sectors està determinat pel progrés i per les innovacions
tecnològiques. En aquest sentit, el Complex agroindustrial representaria una
fase de transició en l'"apropiació industrial de l'agricultura".

En definitiva, segons R. Juan i Fenollar no s'assisteix a una desaparició total
de la pagesia, sinó a la seva submissió als interessos del capital agroalimentari.

La incidència del sector agroalimentari emergent sobre el món rural dóna lloc,
segons R. Pujades i Rubies (1986), a dos tipus de debats que, si no són
totalment inconnexos, sí que estan, almenys, molt distanciats:

1. D'una banda, estan els planificadors regionals, els quals veuen en el
desenvolupament de la indústria agroalimentària, i en la interrelació
creixent de l'agricultura amb la resta d'activitats econòmiques, una
oportunitat de desenvolupament econòmic i industrial en les àrees
rurals. En aquesta direcció, una qüestió important serà la localització
de la indústria agroalimentària, les possibilitats de desenvolupament
d'una indústria endògena, etc.

2. L'altre corrent de pensament es preocupa, sobretot, de donar
interpretacions teòriques de l'articulació de l'agricultura, i per tant
de la pagesia, al Complex agroalimentari.

2.4. El desenvolupament de la Indústria Agroalimentària com a
subsector dins del sector agroalimentari -

La formació del sector Agroalimentari i el desenvolupament de la Indústria
Agroalimentària són dues cares del mateix procés històric, doncs l'estadi del
sector Agroalimentari es caracteritza per la producció i el consum massiu
d'aliments industrials, molt per sobre dels procedents, directament, del sector
agrari.

La Indústria Agroalimentària constitueix un subsector dins del sector
Agroalimentari que aplega la transformació dels productes agraris dirigits a
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satisfer la funció alimentària i que suposa la industrialització generalitzada
dels productes alimentaris.

Aquest procés ha alterat radicalment l'estructura del sector industrial
agroalimentari, que s'ha caracteritzat, tradicionalment, per un gran
miniftmdisme empresarial, un baix nivell tecnològic i una baixa relació
capital-treball. Si bé aquest minifundisme és encara present, s'assisteix a un
procés intens de concentració y internacionalització del capital.

Com assenyala A. Pugues (1977) en el desenvolupament de la indústria
agroalimentària catalana, hi ha una participació important de les empreses
autòctones, que s'expansionen paral·lelament sobre l'increment del nivell de
vida, però és indubtable la importància de les multinacionals en la introducció
de les noves tècniques i dels nous productes. Una bona part d'aquestes
multinacionals alimentàries varen tenir la primera seu a Catalunya, on el teixit
industrial afavoria les economies d'aglomeració i la pràctica empresarial
permetia respondre satisfactòriament a les necessitats dels nous processos
productius.

Referent a les tendències de localització de les multinacionals
agroalimentàries, el tipus d'activitat les condiciona, perquè poden optar per la
proximitat al "pol agrari", subministrador de primeres matèries, o per la
proximitat al "pol urbà", on es troba el mercat i on es poden donar economies
d'aglomeració. De totes maneres, les estratègies de localització de les
empreses multinacionals estan menys condicionades pel tipus d'activitat que
les petites i mitjanes empreses autòctones, que poden estar molt més
condicionades.

En el cas espanyol, la implantació de les multinacionals alimentàries ha
passat, inicialment, per una localització urbana, buscant les economies
d'aglomeració pròpies de les àrees amb un teixit industrial estructurat.
Posteriorment, s'ha produït un procés de regionalització a l'interior del propi
mercat espanyol, amb una dispersió d'unitats productives arreu de l'Estat. Les
noves implantacions industrials han estat menys condicionades per la
proximitat urbana; s'han produït localitzacions prop de la producció agrària o,
simplement, localitzacions rurals, o en petites ciutats poc industrialitzades,
cercant un clima social favorable220.

A la regió de Lleida s'ha produït una feble implantació de les multinacionals
agroalimentàries, fenomen que s'explica perfectament a partir de les
tendències de localització. La regió de Lleida ha quedat al marge dels dos

220 Com és el cas de la província de Lleida.
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moviments importants de localització industrial que s'han donat després de la
implantació inicial pels següents motius:

1. La regionalització del mercat espanyol no ha afavorit les
implantacions industrials a Lleida ja que la regió està inclosa dins del
mercat català.

2. La descongestió urbana, a partir de localitzacions inicials molt
centrals, s'ha limitat a les comarques de l'àrea metropolitana i a l'eix
costaner, però no ha arribat, almenys de manera significativa, a la
regió de Lleida.

La penetració de les multinacionals a la regió de Lleida s'ha basat en els
atractius de la seva producció agrària, i el mecanisme ha estat la centralització
de capitals, és a dir, l'absorció d'empreses endògenes existents.

2.5. La formació de l'agroindústria

Com comentàvem anteriorment, en arribar a la societat postindustrialitzada el
procés de transformació de l'agricultura s'accelera, assolint la fase anomenada
"Agroindústria". En les societats industrialitzades el sector agroalimentari
comprèn tres subsectors:

1. El subsector de les compres corrents o consums intermedis de
l'agricultura (indústries que subministren a l'activitat agrícola els
mitjans de producció).

2. El subsector del valor afegit (el subsector agropequari pròpiament
dit).

3. El subsector del cost de transformació i distribució alimentària (les
indústries agrícoles i alimentàries, incloses les de la distribució).

A la manera d'entendre de R. Juan Fenollar (1978a: 23) l'agroindústria és un
sistema de producción, transformación y distribución de productos
alimentarios para la satisfacción de las necesidades de nutrición de una
sociedad inserta dentro de un proceso creciente de industrialización y
urbanización capitalistas, y que se caracteriza por una contribución cada vez
menor de la agricultura y ganadería en la formación del producto alimentario
final, por un crecimiento de las grandes firmas agro-alimentarias y por el
desarrollo de las relaciones contractuales en las ramas más industrializadas del
sector agrario y del fenómeno de cuasi-integración de la agricultura campesina
en este sistema.
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Seguint el plantejament de R. Juan Fenollar diferenciem entre l'anàlisi causal i
l'espacial per esbrinar les causes de la formació de l'Agroindústria.

2.5.1. VARIABLES QUE INTERVENEN EN LA FORMACIÓ DE
L'AGROINDÚSTRIA

D'una banda, s'observa com en l'activitat agrícola hi ha un augment important
de la productivitat del treball com a conseqüència de la modernització del
sector. Aquest augment comporta, a la vegada, una disminució important de la
població agrària laboral acompanyada per augments en el progrés tècnic
aplicat a la pròpia activitat i per una millora de les estructures agràries. Aquest
increment de la productivitat és necessari ja que el nombre de persones a
alimentar per cada agricultor augmenta contínuament.

D'altra banda, les persones que abandonen el medi rural per anar a treballar a
les ciutats han de transformar els seus hàbits i costums per adaptar-se a la
societat industrial i urbana. Referent a l'alimentació, passen de ser
autoconsumidors a consumidors d'aliments en la pròpia ciutat, això suposa el
desenvolupament del sector de la transformació i distribució dels aliments.
Donat que sorgeix un desplaçament de la producció alimentària i un retard en
el seu consum, la transformació té com a objectiu el manteniment de les
qualitats nutritives dels productes agrícoles. Les característiques del modus
vivendi de les ciutats fan que l'agricultura i la industria s'hagin d'adaptar a una
nova "cultura alimentària", es perfila i es desenvolupa la "ideologia"
agroindustrial, mitjançant la qual es veu com a normal l'aparició de
T Agroindústria com un sistema de producció, transformació i distribució
d'aliments, per satisfer les necessitats de nutrició d'una societat inserida dins
d'un procés d'industrialització i urbanització creixent.

2.5.2. CAUSES MÉS SIGNIFICATIVES EN LA FORMACIÓ DE
L'AGROINDÚSTRIA

Es pot afirmar que des del moment en què l'activitat agrícola sigui capaç de
subministrar matèria prima alimentària -deixant de ser la producció pel
consum directe el seu principal objectiu-, i en la mesura que les IAA tinguin la
capacitat d'oferir un producte alimentari que satisfaci les noves necessitats i
que els consumidors se sentin complaguis amb aquests productes, té lloc el
desenvolupament del sistema agroindustrial.
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El fet que sigui la IAA la que es trobi més propera del consumidor, respecte de
l'agricultura i de la ramaderia, fa que sigui la primera en conèixer millor les
exigències del consumidor i, per tant, l'activitat agrària es veu obligada a
produir per respondre a les demandes industrials per a una millor producció de
productes transformats.

Per tant, es pot afirmar que les causes més significatives de la formació de
l'Agroindústria -d'un major consum de productes alimentaris transformats-
són:

1. L'adaptació de l'activitat agrícola a les exigències del procés global
d'industrialització.

2. El procés creixent d'urbanització del país.

3. Millora del nivell de vida.

4. El desenvolupament de les IAA

Evidentment, aquestes causes no es donen aïlladament, ans al contrari, si les
interrelacionem observarem una lògica correlació.

2.6. La internacionalització de la IAA

En el procés de transformació de la IAA existeixen certs trets que marquen
tendència i, seguint a M. Rodríguez Zúñiga i R. Soria (1989), alguns dels
quals podrien sintetitzar-se en els següents punts:

1. Una creixent concentració de les activitats productives en el segment
de les empreses més grans, a la vegada que el nombre d'establiments
agroindustrials es redueix apreciablement.

2. Una progressiva internacionalització de la producció de béns,
afavorida per la progressiva estandardització de les pautes de
consum; aquesta internacionalització es canalitza bé mitjançant
participacions financeres en les societats nacionals ja existents, bé
per acords de transferència sigui per la utilització en comú de
procediments tecnològics, marques, etc.

3. Una tendència a la diversificació de les activitats productives de les
grans empreses agroalimentàries.

La internacionalització és un procés pel qual els agents economicosocials d'un
sector efectuen intercanvis i estableixen relacions d'interdependència
econòmica amb altres establerts més enllà de les seves fronteres nacionals.
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El comerç internacional de productes i de factors i insums de producció té una
importancia considerable en el repertori d'intercanvis amb què els subjectes
d'un país es relacionen amb la resta del món. Igualment rellevants són els
intercanvis financers i monetaris i les inversions de capital. Les pautes i
preferències de consum i els coneixements tecnològics també són actuacions
que donen contingut a la internacionalització però que difícilment troben un
fidel reflex estadístic en els comptes nacionals221.

La producció d'aliments transformats en els països desenvolupats ha crescut
regularment al llarg de les últimes dècades com a una de les conseqüències de
la contínua adaptació que la IAA ha de fer al mercat. Aquest creixement ha
anat acompanyat d'una reducció en el nombre d'empreses i d'establiments que
operen en el sector, així com d'un increment de la quota de mercat controlada
per les grans empreses. Això té l'explicació en que el producte final està
essent objecte, de forma continuada, de canvis en les seves característiques,
com és l'elevat grau de transformació, que requereix una important inversió i
adopció de tecnologies modernes. En conclusió, aquest procés de concentració
empresarial està essent impulsat per l'existència d'economies d'escala,
especialment en la promoció i publicitat.

Davant d'aquesta situació i del pes dels grans grups multinacionals, cada
vegada més rellevant, podem afegir, de la mateixa manera que dedueixen
Rodríguez Zuñiga i Soria, tres punts importants:

"- Un importante crecimiento en el volumen total de inversión
extranjera en la IAA española, que se ha traducido en un
crecimiento de la cuota de mercado controlada por ese tipo de
empresas.

- Un desplazamiento significativo hacia empresas con participación
foránea mayoritaria en detrimento de las firmas participadas
minoritariamente.

- Un estancamiento en términos relativos de la cuota de mercado de
las firmas nacionales dentro del colectivo de las grandes
empresas."

Tot això en un context en el qual les grans empreses ocupen una proporció
creixent del mercat agroalimentari.

Un altre aspecte a ressaltar és, en el seu conjunt, malgrat que el nivell
d'ocupació del sector s'ha mantingut estable, que la participació en el mercat

221 Plantejament exposat per A. Cadena i A. Fernández (1988: introducció).
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ha disminuït substancialment en les empreses de cake nacional i ha augmentat
en les majoritàriament participades.

Pel que fa al creixement empresarial, les empreses participades han crescut a
nivell global, mentre que les no participades només han crescut algunes,
selectivament. Això és conseqüència de les amplituds dels seus mercats.
Mentre que el mercat d'ambdues és interior, les primeres participen en
segments diferenciats dintre del mateix sector i les segones són més
restrictives i especialitzen molt més la seva producció.

El nombre d'empreses espanyoles amb activitats productives fora del territori
nacional és molt reduït; conseqüència de la seua dimensió, ja que acostuma a
haver correlació entre grandària empresarial i nivell d'internacionalització. En
el cas d'haver activitat a l'exterior, aquesta és majoritàriament en països
menys desenvolupats.

2.7. Recapitulació

La importància de la Indústria Agroalimentària en les darreres dècades s'ha fet
evident a causa del desenvolupament economicosocial del sistema econòmic,
del qual destaquem la relació entre els sectors primari i secundari d'activitat
econòmica i les noves pautes de consum i de comportament de la població.

Referent a la primera, l'activitat agrícola i ramadera s'ha anat sotmetent a les
directrius d'una indústria alimentària en creixement, perquè respon a les
exigències d'una demanda basada en la urbanització de la població i en
l'adaptació del seu consum als canvis i a les transformacions econòmiques i
socials.

Les connexions entre les economies, cada vegada més obertes, fan de
transmissió dels comportaments humans, amb- la qual cosa les noves
exigències de la demanda de productes alimentaris es generalitza. Tanmateix,
aquestes connexions, que s'intensifiquen amb el procés de mundialització
econòmica, provoquen la internacionalització de l'activitat agroindustrial, ja
sigui per l'amplitud dels mercats ja sigui pel flux de capitals.

En el procés d'expansió de la indústria agroalimentària s'ha observat una
polarització en la seva localització, per la qual cosa podem diferenciar entre la
indústria propera al pol agrari i situada en les zones rurals i la indústria
propera al pol urbà i situada en zones metropolitanes. La diferenciació es
caracteritza per la proximitat a la matèria primera i pel context social que
suposen cadascuna d'elles. Malgrat tot, la localització urbana ha estat més
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important pel desenvolupament industrial generalitzat, que s'ha situat a prop
del mercat de consum.

2.8. LA INDÚSTRIA D'ALIMENTACIÓ A ESPANYA

Abans de l'adhesió d'Espanya a la CEE, ara Unió Europea, a l'entorn de la
IAA s'havien produït una sèrie de canvis substancials que permetien apreciar
alguns dels trets fonamentals sobre els quals posteriorment s'ha desenvolupat i
consolidat. Segons M.R. Rodriguez-Zúñiga i J. Sanz Cañada (1994: 252-263)
els elements més rellevants d'aquesta evolució entre els anys 1973/75-1985
destaquen els següents:

1. Millora de l'eficièncja productiva i notable dinamisme amb elevades
taxes de creixement de la producció.

2. Disminució neta del nombre d'establiments en actiu, sobretot en els
segments de menor dimensió del conjunt del teixit industrial.

3. Increment del procés de concentració de les vendes en el col·lectiu
d'empreses de major dimensió i en empreses que generen més valor
afegit i amb un major nivell de diferenciació del producte.

4. Importància creixent del capital estranger en el teixit empresarial,
centrat en les empreses més grans i de major eficiència econòmica,
orientades principalment al mercat interior.

5. Importància creixent de les formes no tradicionals de distribució
comercial dels aliments, amb el conseqüent augment de la seva
capacitat contractual enfront de la IAA.

L'adhesió d'Espanya a la Comunitat Europea en l'any 1986, va obligar a
intensificar el conjunt de canvis i transformacions estructurals iniciats en el
sector alimentari espanyol, manifestant-se deficiències que han provocat
processos de canvis tant en l'oferta com en la demanda alimentària.

La indústria de l'alimentació a Espanya s'ha mogut en un entorn definit per la
consolidació d'un sistema agroalimentari comunitari integrat que es
caracteritza per diversos factors: en primer lloc, per una agricultura
progressivament més oberta i més lligada a un suport públic. En segon lloc,
per un sistema agroalimentari comunitari que gaudeix d'una base industrial
comuna potenciada per les innovacions en tecnologia i en gestió, ambdues de
ràpida transferència. Tant els mercats primaris com els industrials tenen un
elevat nivell d'integració comunitària que facilita la circulació d'informació.

252



En tercer lloc, per la circulació de capitals que afavoreix la relació del sector
agroalimentari amb altres sectors, portant a terme pràctiques comercials i
empresarials que faciliten l'harmonització del mercat únic. Els lligams i fluxos
entre les empreses dels països que pertanyen a la UE han augmentat en els
darrers anys. En quart lloc, per l'existència d'un mercat intern de més de 345
milions de persones, amb un consumidor europeu tipus d'alt poder adquisitiu a
la recerca de productes cada vegada més sofisticats i de qualitat garantida.

Tanmateix, la progressiva pèrdua d'importància de l'activitat agrícola en el
conjunt de l'economia, tant de l'espanyola com de la comunitària, té com a
contrast un sector agroindustrial amb un important pes específic en termes de
producció i ocupació del qual depenen directament amples zones rurals.

La indústria de l'alimentació, begudes i tabac constitueix una de les activitats
més importants de l'economia espanyola. La seua producció industrial ha anat
augmentant per sobre de la mitjana europea -ha suposat un 10,5% del total
comunitari- i aparellada amb la mitjana industrial espanyola, malgrat que en
els darrers anys aquest augment s'ha anat deteriorant per causa del declivi
demogràfic i de la seva reduïda elasticitat-renda222. El valor afegit del sector
aporta un 25,8% al PIB i el 17% al total del valor afegit industrial.

D'altra banda, al voltant del 15% dels llocs de treball que ocupa el sector
d'alimentació comunitari corresponia a Espanya, percentatge que s'ha anat
reduint en els darrers anys per causa de l'increment en la productivitat i dels
processos de deslocalització industrial generats pel mercat únic i l'obertura
més gran a l'exterior. A prop del 3,3% de l'ocupació total espanyola i a prop
d'un 16% de la industrial corresponen al sector22 .

Juntament amb les dades sobre inversió, comerç exterior, consum alimentari
final i consum intermedi es pot deduir que la indústria alimentària suposa el
sector industrial de més pes en el conjunt de l'economia nacional.

A més, els caràcters específics de l'agroindústria espanyola que incideixen
directament en el seu posicionament al sector agroalimentari europeu, són els
següents:

1. La seva estructura dual, amb una excessiva atomització i a F altre
extrem una elevada concentració.

2. Decisiva presència de capital estranger.
222

Concretament, a Espanya la despesa en alimentació es va situar a principis dels anys 90 en un
27,2% de la despesa mitjana anual per persona, quan al començament de la dècada dels 70 estava al
voltant del 38%.
23 Les dades que s'exposen estan tretes del darrer informe del BBV sobre la Renda Nacional

d'Espanya.
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3. Poc pes del cooperativisme en comparació a altres països de l'entorn.

4. Per subsectors destacarien, per la seva importància econòmica, el
d'escorxadors i indústries càrnies i l'alimentació animal.

Finalment convé remarcar que un dels problemes principals, i a la vegada
generalitzat, en el sector agroalimentari espanyol, en el seu conjunt, és el de la
seua dependència respecte als preus de les primeres matèries, que en el cas de
les indústries de la primera transformació arriben a oscil·lar entre un 65% i un

994,74% del valor de la seva producció .

2.8.1. ANÀLISI DE LES PRINCIPALS MAGNITUDS

Indicadors de la indústria espanyola d'alimentació, begudes i tabac

Partint del quadre 2.1 observem que en l'any 1997 la xifra de negocis de la
indústria d'alimentació, begudes i tabac va pujar a 10,7 bilions de ptes.,
segons dades de l'enquesta industrial de l'INE, amb un creixement del 9,33%
en termes absoluts respecte a l'any anterior i amb una mitjana del 7,7% del
creixement anual des de 1993. Això ens indica que la xifra de negocis del
sector ha estat creixent de forma continuada. Malgrat tot, com es pot
comprovar en el mateix quadre, sempre ha suposat entre el 18 i el 21% de la
xifra de negocis del total de la indústria, raó per la qual deduïm que el
creixement ha estat força paral·lel al del conjunt de la indústria espanyola.
D'aquest nivell de xifra de negocis un 79% correspon a la indústria dels
aliments i un 21% a la de begudes i tabac225.

Dins el context de la indústria espanyola les persones ocupades en el sector de
l'alimentació, begudes i tabac representaven a l'any 1997 un 15,25%, poc més
de 370.000 ocupats. Destaquem que des de 1993 fins a 1996 l'ocupació del
sector va anar disminuint en uns 20.000 ocupats, fins que a l'any 1997 es va
produir un increment de 10.753 (la meitat que anteriorment s'havia perdut).
Malgrat tot, l'ocupació del sector ha suposat sempre entre un 15 i un 16% del

224D'aquest fet, molts autors, entre els quals destacaríem Albert Massot (1994), trauen la conclusió
de la importància d'una PAC que faci possible la reducció dels preus dels productes agraris amb
l'objectiu de guanyar competitivitat en el marc d'uns mercats cada vegada més oberts i a la vegada
que fomentar la modernització en el sector primari per obtenir preus i qualitats semblants a les
ofertes provenints d'altres zones, siguin de l'interior siguin de l'exterior de la comunitat.
225 Ens hauria agradat més analitzar el nivell de producció anual, però a partir de l'any 1993 l'iNE
facilita la xifra de vendes en lloc del nivell de producció, raó per la qual en el quadre 6.1 i en els
comentaris ens ajustem a la informació que disposem, i per tant, prenem la xifra de negoci com a
dada referent al volum d'activitat.
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total de la indústria, raó per la qual l'evolució també ha estat similar tant a
nivell agregat com desagregat.

El valor afegit generat l'any 1997 representa el 13,17% del total industrial,
suposant una disminució important al voltant de 4 punts percentuals durant els
cinc últims anys, fet provocat a resultes que el valor afegit de la indústria en
general ha augmentat en un 50% mentre que el del subsector ha estat en un
20%.

Si amb aquestes dades volem fer una primera aproximació a la mesura de la
productivitat del sector i la calculem en primer lloc amb la ratio xifra de
negocis/persones ocupades, observem que en l'any 1993 va ser de 21,22
MPTA. mentre que en l'any 1997 va ser de 28,97 MPTA., si d'altra banda la
mesurem amb la ratio valor afegit/persona ocupada els resultats són de 4,85
MPTA. en l'any 1993 i de 5,95 MPTA. en l'any 1997, i si tenim en compte
que el nombre d'ocupats ha disminuït durant el període, constatem un
increment important en la productivitat del sector. Fent els mateixos càlculs a
nivell de tota la indústria observem que atenint-nos a la primera ratio
l'evolució és la mateixa però amb cinc punts per de sota, que vol dir una
productivitat bastant menor, mentre que a la segona els resultats són més
similars, essent lleugerament més elevats en el conjunt de la indústria.
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Quadre 2.1- Indicadors sectorials

Persones ocupades (num.)

Total Indústria

Indústria d' A.B.T.

Participació s/total Indústria

Indústria Càrnia

Participació s/total A.B.T.

Costos de personal (MPTA.)

Total Indústria

Indústria d' A.B.T.

Participació s/total Indústria

Indústria Càrnia

Participació s/total A.B.T.

Xifra Bruta de Negoci (MPTA.)

Total Indústria

Indústria d' A.B.T.

Participació s/total Indústria

Indústria Càrnia

Participació s/total A.B.T.

Valor Afegit (MPTA.)

Total Indústria

Indústria d' A.B. T.

Participació s/total Indústria

indústria Càrnia

Participació s/total A.B.T.

1993

2.349.884

380.025

16,17%

61.343

16,14%

7.774.341

1.094.757

*14,08%

156.905

14,33%

38.094.004

8.064.785

21,17%

1.428.647

17,71%

10.889.411

1.844.144

16,93%

249.787

13,54%

1994

2.317.274

378.470

16,33%

60.760

16,05%

7.832.150

1.117.310

14,26%

159.236

14,25%

42.933.292

8.882.634

20,68%

1.583.174

17,82%

13.698.044

1.967.760

14,36%

283.249

14,39%

1995

2.322.694

372.925

16,05%

59.755

16,02%

8.053.378

1.114.099

13,83%

162.416

14,57%

48.330.333

9.431.792

18,51%

2.644.201

17,43%

14.602.490

1.970.089

13,49%

262.455

13,32%

1996

2.388.587

359.694

15,05%

60.779

16,89%

8.518.669

1.131.297

13,28%

168.475

14,89%

52.057.092

9.817.833

18,85%

1.805.631

18,39%

16.398.590

2.084.181

12,70%

291.251

13,97

1997

2.428.936Í

370.44?

15,251

60.62Í

16,36%

8.832.946

1.178.996

13,34%

173.752

__*A

56.556.5«

10.734.043

18,97%

1.939.966

18 07%

16.741.0«

2.206.159

13,0
287.285

130

Font: INE i elaboració pròpia.
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La industria de T alimentació

Si ens centrem en el camp dels aliments la xifra de negocis a tot l'Estat
espanyol en l'any 1997 va ser quasi de 8,5 bilions de ptes., i en concret la
indústria càrnia va ser de 1,9 bilions de ptes., que representa un 22,8% del
total. En quant el nombre de treballadors 315.770 ocupats per la primera i
60.626 per la segona, un 19,19% del total. I, finalment, el valor afegit era
d'uns 2,9 bilions de ptes. per la primera i uns 1,6 bilions de ptes. per la
segona, representant un 55,5% del total (quadres 2.2, 2.3 i 2.4, amb dades
de l'INE) .

Els principals subsectors de la indústria d'aliments segons el valor de la
xifra de negoci són, per ordre: Indústria càrnia (22,8%), Olis i greixos
(12,8%) i Indústria làctica (12,3%), entre els tres subsectors junts suposen
quasi la meitat de la xifra de negoci total de l'alimentació. Segons el volum
d'ocupació la classificació és: Pa i pastissos (33,2%), Indústria càrnia
(19,2%) i Conserves vegetals (10,2%). Entre les dos primeres superen el
50% de l'ocupació de l'alimentació.

En canvi, considerant el valor afegit l'ordre és el següent: Indústria càrnia
(55,5%), Pa i pastissos (11,4%) i Indústria làctica (7,6%), entre els tres
suposen tres quartes parts del valor afegit generat en el conjunt de
l'alimentació, la incidència de la indústria cárnica és molt significativa
respecte al conjunt de l'alimentació i amb molta diferència respecte a les
altres.

226 Degut a què la indústria càrnia ha estat objecte de recerca, hem considerat adient destacar-la
entre el conjunt de la indústria de l'alimentació.
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Quadre 2.2- Xifra bruta de negoci en els diferents subsectors de la indústria
d'Alimentació a Espanya (MPTA)

Sector

Olis i greixos

Ind. Càrnia

Ind. Làctica

Cons. Vegetals

Cons. Peix

Molinería

Pa, pastissos

Sucre, cacau, xoc.

Alim. Animal

Alim. Diversos

Total alimentació

1993

631.079

1.428.647

826.058

467.135

340.529

363.213

652.924

378.405

715.220

452.383

6.255.593

1994

757.403

1.583.174

845.811

563.962

322.949

406.285

716.399

445.956

,700.568

471.691

6.814.198

1995

955.905

1.644.201

983.476

601.901

363.204

389.979

720.291

471.951

792.499

471.691

7.395.098

1996

884.115

1.805.631

993.917

652.653

326.568

391.801

813.550

529.264

857.355

500.264

7.755.118

1997

1.092.266

1.939.966

1.045.065

693.771

424.862

426.809

778.499

509.189

966.235

602.868

8.479.530

Font: INE i elaboració pròpia.

Quadre 2.3- Ocupació en els diferents subsectors de la indústria d'Alimentació
a Espanya (num.).

Sector

Olis i greixos

Ind. Càrnia

Ind. Làctica

Cons. Vegetals

Cons. Peix

Molinería

Pa, pastissos

Sucre, cacau, xoc.

Alim. Animal

Alim. Diversos

Total alimentació

1993

11.692

61.343

27.880

30.609

20.551

9.029

98.643

22.218

11.699

21.690

315.354

1994

10.520

60.760

29.377

31.127

18.330

9.140

102.721

21.979

11.302

21.630

316.886

1995

11.162

59.755

28.503

31.195

17.853

8.052

106.884

21.114

11.713

19.359

315.590

1996

10.372

60.779

26.303

30.462

17.266

7.921

108.714

21.522

11.948

19.824

315111

1997

12.854

60.626

26.207

32.172

17.662

7.851

104.782

19.782

13.007

20.827

315.770

Font: INE i elaboració pròpia.
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Quadre 2.4- Valor Afegit en els diferents subsectors de la indústria
d'Alimentació a Espanya (MPTA).

Sector

Olis i greixos

Ind. Càrnia

Ind. Làctica

Cons. Vegetals

Cons. Peix

Molinería

Pa, pastissos

Sucre, cacau, xoc.

Alim. Animal

Alim. Diversos

Total alimentació

1993

38.500

1.178.860

186.201

109.381

72187

57.841

285.406

109.535

66.395

147.107

2.251.413

1994

48.135

1.299.925

116.846

113769

65.479

65.506

303.406

123.886

74.639

140.843

2.352.434

1995

79.886

1.381.746

204.159

115.640

70.869

67.750

306.824

135.770

85.715

121.237

2.569.596

1996

73.055

1.514.380

209.793

131.177

66.294

70.582

333.668

148.007

89.425

136.166

2.772.547

1997

86.305

1652.681

226.873

131.069

74.328

77.392

340.971

143.186

86.839

157.868

2.977.512

Font: INE i elaboració pròpia.

Quadre 2.5- Consum intermedi en els diferents subsectors de la indústria
d'Alimentació a Espanya (MPTA).

Sector

Olis i greixos

Ind. Càrnia

Ind. Làctica

Cons. Vegetals

Cons. Peix

Molinería

Pa, pastissos

Sucre, cacau, xoc.

Alim. Animal

Alim. Diversos

Total alimentació

1993

592.579

249.787

639.857

357.754

268.342

305.372

367.518

268.870

648.825

305.276

4.004.180

1994

709.268

283.249

728.965

450.193

257.470

340.779

412.993

322.070

625.929

330.848

4.461.764

1995

876.019

262.455

779.317

486.261

292.335

322.229

413.467

336.181

706.784

350.454

4.825.502

1996

811.060

291.251

784.124

521.476

260.274

321.219

479.882

381.257

767.930

364.098

4.982.571

1997

1.005.961

287.285

818.192

562.702

350.534

349.417

437.528

366.003

879.396

445.000

5.502.018

Font: INE i elaboració pròpia;
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Quadre 2.6- Despeses de personal en els diferents subsectors de la indústria
d'Alimentació a Espanya (MPTA).

Sector

Olis i greixos

Ind. Càrnia

Ind. Làctica

Cons. Vegetals

Cons. Peix

Molinería

Pa, pastissos

Sucre, cacau, xoc.

Alim. Animal

Alim. Diversos

Total alimentació

1993

32.959

156.905

102.456

71.667

43.925

21.111

185.801

64.071

40.376

84.287

809.624

1994

30.853

159.236

114.269

75.182

39.197

27.986

201.565

66.527

41.043

79.625

835.483

1995

35.012

162.416

113.230

78.105

40.310

26.328

204.401

69.566

40.395

72.957

842.720

1996

35.239

168.475

108.760

77.856

39.375

27.126

216.380

11.111

42.118

76.662

863.768

1997

39.649

173.752

109.435

84.750

42.400

27.384

218.079

70.788

48.534

87.667

902.438

Font: INE i elaboració pròpia.

Quadre 2.7- Excedent Brut d'Explotació en els diferents subsectors de la
indústria d'Alimentació a Espanya (MPTA).

Sector

Olis i greixos

Ind. Càrnia

Ind. Làctica

Cons. Vegetals

Cons. Peix

Molinería

Pa, pastissos

Sucre, cacau, xoc.

Alim. Animal

Alim. Diversos

Total alimentació

1993

5.541

1.021.955

83.745

37.714

28.262

30.664

99.605

45.464

26.019

62.820

1.441.789

1994

17.282

1.140.689

2.577

38.587

26.282

37.520

101.841

57.359

33.596

61.218

1.516.951

1995

44.874

1.219.330

90.929

37.535

30.559

41.422

102.423

66.204

45.320

48.280

1.726.876

1996

37.816

1.345.905

101.033

53.321

26.919

43.456

117.288

76.230

47.307

59.504

1.908.779

1997

46.656

1.478.929

117.438

46.319

31.928

50.008

122.892

72.398

38.305

70.201

2.075.074

Font: INE i elaboració pròpia.
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Components de la producció en la industria d'alimentació

En els quadres 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 podem veure el desglossament dels
diferents components de la producció d'aliments des de l'any 1993 a l'any
1997, és a dir: valor afegit, consum intermedi, despeses de personal i
excedent brut d'explotació.

Analitzant els quadres observem que el pes del valor afegit sobre el total de
la producció s'ha mantingut respecte al del consum intermedi. Dintre del
valor afegit els costos de personal han reduït la seva incidència en favor de
l'excedent brut d'explotació. Aquesta és una dada a tenir en compte,
perquè, mentre el nombre d'ocupats en el subsector de l'alimentació s'ha
mantingut en els darrers anys i els costos de personal han augmentat, el pes
d'aquests ha disminuït, tot i que malgrat que en termes absoluts han
augmentat tots dos, s'ha produït un canvi en la distribució de rendes que se
concentren en menor proporció entre la població ocupada.

Si observem els diferents subsectors veiem com les despeses de personal
són comparativament baixes en la Molinería, Olis i greixos i en les
Conserves de peix; en canvi superen amb escreix la mitjana del sector les
indústries del Pa i pastissos i la Indústria càrnia. Però a l'hora de referir-nos
als costos de personal és interessant, donat que disposem de les dades,
calcular els costos de personal per unitat de treball i observem que els
sectors on els costos per treballador són més baixos són: Pa, pastissos amb
2,08 MPTA., Conserves de peix amb 2,4 MPTA., Conserves vegetals amb
2,71 MPTA. i Indústria càrnia amb 2,86 MPTA.; mentre que aquells que
els tenen més elevats són: Aliments diversos amb 4,2 MPTA., Indústria
làctica amb 4,17 MPTA. i Aliments pel animals amb 3,73 MPTA. Per tant,
destaquem com de vegades els valors absoluts no reflecteixen la situació
real d'un sector, doncs és significatiu que el subsector on hi ha més
població ocupada i que a la vegada és el que representa més costos de
personal del conjunt són dels que tenen els costos per treballador més
baixos.

Respecte als consums intermedis, les diferències més grans es donen entre,
d'una banda (amb un nivell molt baix), el Sucre, cacau, xocolata i
confiteria i la Indústria de conserves del peix i, d'altra, la Indústria càrnia,
la làctica i la de l'alimentació animal que, entre altres, superen la mitjana.

Com s'ha comentat anteriorment l'EBE ha anat augmentant en termes
absoluts, a l'any 1997 un 8,7% respecte de l'any anterior, però l'evolució
d'aquesta magnitud ha estat molt desigual segons els subsectors, raó per la
qual seria arriscat enunciar qualsevol mena de conclusió de caire general
referent al sector alimentari.
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Evolució de l'ocupació en la indústria de l'alimentació

En l'any 1997 el nombre d'ocupats de la indústria alimentària va arribar a
315.770 persones; xifra que representava un 85,24% del total del sector
d'alimentació, begudes i tabac, i un 13% de l'ocupació industrial a escala
estatal. Si ho comparem amb l'any 1993, tenim que l'ocupació era de
315.354 persones que representava un 82,98% del total del sector
d'alimentació, begudes i tabac i un 13,41% de l'ocupació industrial
nacional. D'aquesta manera, observem un manteniment en la incidència de
l'ocupació de l'alimentació sobre el global del sector.

Entre els diferents subsectors que composen el sector de l'alimentació
destaca l'ocupació en la Indústria del pa i pastissos que suposa un 33,18%
del total en l'any 1997, seguit de la Indústria cárnica amb un 19,19%. Entre
els dos comprenen més del 50% del total de l'ocupació del sector.

L'evolució, en el període 1993-97, ha estat diferent segons els subsectors.
Podem distingir entre aquelfs que han augmentat l'ocupació, i aquells que
l'han reduït. A més, entre aquests últims, podem distingir entre els que
l'han reduït poc (entre el 3 i el 6%) i els que l'han reduït considerablement.
Entre les primeres destaquen la Indústria d'Alimentació animal, amb un
increment del 11,18%, i la dels Olis i greixos amb un 9,9%. Entre les
segones la Indústria cárnica, amb una disminució del 1,16%; i la dels
Aliments diversos amb una del 3,97%, i entre l'últim grup destaquen la
Indústria de conserves del peix, amb una disminució del 14,05%, i la
Molineria amb una del 13,04%.

La indústria càrnia

Amb l'objectiu de donar rellevància a la indústria càrnia que ha estat
objecte d'anàlisi en el seu context laboral, destaquem la seva incidència
dins del conjunt de la indústria alimentària espanyola.

La seva xifra de negoci representa el 22.,87% del total l'any 1997, el
subsector que major xifra aporta al conjunt, amb una tendència al
creixement en termes absoluts, en els darrers anys. L'ocupació representa
el 19,2% i el valor afegit que aporta és del 55,5%, dada molt significativa
pel seu pes i per la diferència respecte a altres subsectors. Això és degut a
la menor incidència del consum intermedi, cosa que demostra una major
relació d'avantatge d'aquesta indústria respecte a les explotacions
ramaderes proveïdores, ja que el pes dels seus inputs sobre el preu del
producte final és menor.

D'aquestes dades podem destacar que la indústria càrnia suposa un dels
principals subsectors de la indústria d'alimentació, begudes i tabac
espanyola, raó per la qual l'increment d'aquesta última en les darreres
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dècades podem atribuir-lo, en gran part, a la indústria càrnia, fet que
demostra un dels aspectes principals del desenvolupament agroindustrial,
amb què l'activitat ramadera s'ha centrat en la provisió d'animals a la
indústria per l'elaboració i venda de productes carnis, de consum habitual
en les dietes alimentaries.

Per últim comentar que en la indústria càrnia s'ha produït un lleuger
desplaçament de la incidència de les despeses de personal, sobre el global
del valor afegit, a favor de l'excedent brut d'explotació. Ja s'ha comentat
que és un dels sectors amb els costos per treballador més baixos.

Si fem una aproximació a la mesura de la productivitat del subsector, com
hem fet pel conjunt de la indústria de l'alimentació, tenim que amb la ratio
xifra de negocis/persones ocupades de l'any 1993 va ser de 23,29 MPTA.
mentre que en l'any 1997 va ser de 31,99 MPTA., i si la mesurem amb la
ratio valor afegit/persona ocupada els resultats són de 4,07 MPTA. en l'any
1993 i de 4,74 MPTA. en l'any 1997. Comparant les dades amb les del
conjunt del sector, observem que la productivitat mesurada en base a la
xifra de negoci és molt superior en la indústria càrnia (21,22 MPTA. en
l'any 1993 i 28,97 MPTA. en l'any 1997) i, fins i tot, el creixement és
superior. Per contra, mesurant l'aportació de cada treballador al valor
afegit, en la indústria càrnia és lleugerament inferior. Això fa que en termes
globals, i com a aproximació, puguem dir que a nivell de l'estat espanyol la
indústria càrnia és més productiva que el conjunt del sector referent a
l'aportació dels treballadors a la xifra total de negoci.

2.8.2. EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ

A causa de la necessària integració europea, des de l'any 1985 s'observa un
important corrent inversor que té un ritme de creixement proper al 25%
segons dades de la FIAB227. Analitzant l'evolució de la inversió a través de
la ratio inversió/xifra de negoci s'observa que una ratio històrica de 2,4
(que havia estat la més freqüent) va pujar fins a 3,22 cap a principis dels
anys 90, confirmant-se d'aquesta manera un gran esforç inversor que
podem contrastar per mitjà de les dades del sector d'alimentació, begudes i
tabac: durant el període analitzat la ratio s'ha mantingut entre el 2,4 i el
3,2%, totalitzant 309349 MPTA. a l'any 1997, aconseguint un creixement a
prop el 20% en els darrers cinc anys.

227 Les dades a les quals es fa referència són estimacions de la FIAB (Federació d'indústries
d'alimentació i beguda).
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Quadre 2.8. Inversions sectorials

Sector

Indústria

Indústria d'A.B.T

Participació s/total Indústria

Indústria Cárnica

Participació s/total A.B.T.

1993

1.773.570

259.684

14,64%

39.930

15,37%

1994

1.768.810

219.136

12,38%

39.628

18,08%

1995

2.020.329

262.748

13,00%

40.304

15,33%

1996

2.291.685

315.509

13,76%

56.249

17,82%

1997

3.294.530

309.349

9,38%

39.401

12,73%

Font: INE i elaboració pròpia.

Un dels subsectors amb un índex inversor més elevat ha estat el de la
Indústria cárnica.

Un aspecte significatiu és l'aparició de nous agents econòmics en el sector
per la via de les inversions. £1 major volum d'activitat ha estat portada a
terme per grups i empreses que la principal activitat era fonamentalment
alimentaria, però un nombre elevat d'operacions es van promoure per
agents externs al sector, entre els quals es destaquen les societats financeres
i de cartera, així com les grans corporacions transnacionals,
agroalimentàries o no, que mitjançant l'adquisició d'importants paquets
d'accions han anat situant-se en una posició hegemònica en un bon nombre
de subsectors228. D'aquesta manera es posa de manifest les estratègies
d'inversió no poden ser analitzades en el marc exclusiu de l'estructura de la
IAA, malgrat que les repercussions sobre ella puguin ser d'enorme
importància.

Referent a l'origen geogràfic de les inversions estrangeres hi ha una
presència cada vegada més important d'empreses amb seu central en països
comunitaris en detriment de la presència de multinacionals nord-
americanes, que perden el seu pes en la IAA malgrat que mantenen la seva
participació majoritària en activitats vinculades a la producció ramadera. A
principis dels anys 90 la inversió mitjana de l'empresa espanyola en el
sector va ser d'un 15% inferior que la corresponen a l'empresa forana,
percentatge que respecte els anys anteriors ha anat reduint-se. Aquestes
dades demostren la importància de la inversió procedent de l'estranger.

Els factors determinants d'aquest fort creixement de la inversió estrangera
han estat: la situació política estable, la favorable conjuntura econòmica,

228Aquests serien els casos de Feruzzi en olis i glucoses, Guinness en cervesses i KIO en sucre i
arròs. Exemples exposats en Rodriguez-Zúñiga i Sanz Cañada (1994). En l'article de M.
Rodriguez-Zúñiga i R. Soria (1989) apareixen més dades sobre el tema. Més endavant, referent
a la IAA de Lleida oferirem dades de la revista Fomento de la producción amb les quals
s'exposaran exemples més propers al cas que serà objecte d'anàlisi.
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les avantatges relatives pels baixos costos salarials i la possibilitat d'accés a
les subvencions previstes en la política de desenvolupament regional229.

D'altra banda, per Rodriguez-Zúñiga i R. Soria (1989), les característiques
de les empreses agroalimentàries espanyoles que poden representar un
incentiu per a aquest tipus d'inversors són: la rendibilitat de moltes de les
empreses, la seva dimensió no excessivament gran -suposen inversions
moderades per al seu control i/o adquisicions- i la deficient estructura de
capital d'algunes empreses amb actius subvaloráis -per la possibilitat de
requalificació dels terrenys d'algunes indústries localitzades en zones
urbanes o periurbanes.

De totes formes, de cara a la competitivitat de la indústria alimentària
espanyola, en el seu conjunt, autors com Jorge Jordana (1994) manifesten
que referent a l'estructura empresarial es dedueix un desavantatge
comparatiu del sector a Espanya per l'existència de deseconomies d'escala
que per a poder superar-les requereixen una adequació de les instal·lacions
industrials al nou mercat, ja que les empreses espanyoles estaven
preparades només per a servir al mercat intern. Això podria repercutir al
nivell d'inversions, sobretot d'aquelles que provenen de l'exterior, malgrat
que la ratio inversió/xifra de negocis dóna un resultat esperançador. També
es desfavorable la consideració d'aspectes com els formatius, organitzatius
i de R+D.

2.8.3. CAPITAL ESTRANGER

La internacionalització progressiva de l'economia espanyola ha anat
encaminada principalment envers el sector de l'alimentació. Al voltant dels
anys seixanta predominava la indústria poc tecnificada i molt vinculada a la
indústria de primera transformació. La primera onada d'inversions
estrangeres va recaure sobre les indústries tie segona transformació,
originant-se tant a Europa com als EUA. En canvi, a partir del moment en
què el procés d'integració s'accelera, el capital estranger s'introdueix en els
sectors de primera transformació (lacti, carni, avícola, entre altres). Pot ser
que el motiu sigui la saturació d'aquest segon sector industrial. A partir de
l'adhesió, el sector de l'alimentació ha passat a ser el segon sector
manufacturer receptor d'inversions, el nombre i magnitud de les operacions
de compra-venda d'empreses agroindustrials s'incrementa
espectacularment. La fórmula més usual ha estat l'adquisició de petites i
mitjanes empreses, donat que la compra directa és més rendible per a

229Segons l'informe del FORCE (1994)
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guanyar quotes de mercat intern i per a dominar canals de distribució
nacionals ja consolidats230.

De les inversions realitzades en les 3.000 empreses espanyoles
capdavanteres en alimentació i begudes, s'obté un resultat de 415
companyies amb participació de capital estranger (equivalent a 1,8 bilions
en vendes). Aquesta xifra representa el 36,73% de les indústries

0^1
d'alimentació i el 30,8% del total d'alimentació i begudes .

La tendència actual és alentir les inversions en la indústria alimentària i
accelerar les inversions en empreses de distribució alimentària.

Finalment, afegir que la quota de participació estrangera s'ha establert al
voltant del 37% per sobre del total de la facturació per la indústria de
l'alimentació, i al voltant del 40% per la indústria d'alimentació i begudes.

Segons aquestes dades podem deduir que s'ha produït un important
creixement en el volum total d'inversió estrangera en la IAA espanyola, i
per tant un increment en la quota de mercat controlada per aquest tipus
d'empresa; un desplaçament significatiu cap a empreses amb participació
forana majoritària, en detriment de les participades minoritàriament, i
dintre del conjunt de les grans empreses s'ha produït un estancament en
termes relatius de la quota de mercat de les firmes nacionals. Provocant tot
això ha provocat que les empreses nacionals hagin crescut d'una forma
selectiva i en determinats subsectors (ex. pinsos compostos), donat que en
els subsectors més dinàmics han perdut participació.

2.8.4. COMERÇ EXTERIOR

Referent al comerç exterior del sector existeix un increment de les
exportacions i de les importacions, i les primeres no han pogut impedir que
les segones hagin convertit el superàvit tradicional dels anys anteriors a la
adhesió a la CE en un dèficit permanent i que es perdés la taxa de cobertura
igual a 100232.

230 M. Rodriguez-Zúñiga i J. Sanz Cañada (1994): "De esta manera, las empresas de capital
extranjero no sólo incrementaron y consolidaron su peso específico mayoritario en la
facturación total del estrato de las 100 primeras firmas del ranking, sino que además
incrementaron su participación relativa en el capital de muchas sociedades que ocupan
posiciones estratégicas en los distintos subsectores agroindustriales"

Informació sobre la penetració de capital estranger en la industria alimentaria i la seva
incidencia la trobem en els informes anuals d'ALIMARKET
232Per a J. Jordana (1994) les causes d'aquest canvi de tendència són: el creixement de la
demanda interna, l'evolució dels costos i el canvi en la regulació del comerç exterior imposat
per la incorporació a la CEE. Aquest darrer sembla ser el més significatiu per a la desaparició de
la desgravació fiscal en les exportacions i en el desarmament aranzelari pactat, que va suposar
una mitjana de disminució de més d'un 60% de la protecció.

266



La destinado de les sortides a l'exterior continua essent, en un 75%, els
països de la UE i de l'Amèrica del Nord; hi ha poques possibilitats
d'ampliar el mercat a causa de la forta competència i de les barreres
comercials i tècniques a tercers països.

Referent a l'origen de les compres des de l'Adhesió a la CEE s'ha produït
una important substitució d'importacions a favor del mercat
intracomunitari, doblant-se les compres de productes agroalimentaris en els

• • 233països comunitaris .

Els factors explicatius d'aquests moviments comercials són els següents:

1. Elements purament climàtics que s'han de tenir molt en compte
en el sector primari.

2. Elements normatius, tant els lligats al procés d'adhesió com a la
PAC.

3. Elements de caire estructurals com són:

a) Un sector agrari amb explotacions de dimensions inferiors a
les dels competidors comunitaris i d'insuficient
professionalització i vertebrado.

b) Una extremada dependència de la ramaderia espanyola
-clarament intensiva- les importacions de productes per
l'alimentació animal.

4. L'augment en el nivell de vida global que ha provocat canvis en
les pautes de consum.

5. La distribució al nostre país altament concentrada i en bona part
en mans de capital estranger.

6. Manca de competitivitat de les nostres indústries amb deficient
capacitat tecnològica, comercial i financera, que ha suposat la
pèrdua de quotes de mercat.

Per tant, el procés de reestructuració de l'agroindústria espanyola des de
l'adhesió a la comunitat europea ha suposat un important deteriorament de
la balança comercial agropequaria, malgrat que aquest deteriorament sigui
una peculiaritat de la pràctica total dels sectors industrials espanyols i que
hagi estat configurat al voltant d'una forta entrada de capital estranger.

233 Segons A. Massot (1994a) aquest percentatge no és superior -donat que la mitjana de les
importacions intracomunitàries, en aquell any, es trobava molt per sobre de l'espanyola,
concretament 63,2%- a causa dels condicionants imposats en el període transitori, pels acords
comercials signats amb els EEUU en matèria de cereals i per la tardana incorporació espanyola
a la CEE.
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2.9. La industria d'alimentació a Catalunya

A Catalunya la indústria alimentària es consolida durant el
desenvolupament econòmic de l'Estat espanyol en la dècada dels seixanta.
Fins aquell moment obeïa a una estructura eminentment agrària i
mediterrània: vi, fruites, oli, fruits secs. La baixa taxa de concentració
urbana afavoria l'autoconsum, fins al moment que una industrialització
naixent, a finals dels anys cinquanta, creà el primer entramat industrial del
sector. Aquest es consolidaria amb la industrialització dels anys seixanta.
En aquests moments el cinturó industrial Baix Llobregat-Barcelonès-
Vallés, la immigració i la concentració urbana coincidien amb la
implantació d'empreses amb participació de capital estranger. També les
empreses locals s'enfortien; totes de cara a satisfer les necessitats d'un
consumidor nou amb una capacitat adquisitiva cada vegada més gran.
Durant els anys setanta es produí una reestructuració profunda dins el
sector. Conseqüència, d'una banda, pel procés d'ajust que succeïa una
època de bonança inusitada; i d'altra, per l'aparició d'un nou règim polític.
Aquesta reestructuració portaria les empreses a la racionalització dels
processos per a millorar els índexs de productivitat. La tercera
reestructuració arriba amb la dècada dels vuitanta, on ara els canvis es
produeixen en la demanda i no en l'oferta i com a conseqüència de nous
hàbits de consum. És, especialment, en la segona meitat dels vuitanta quan
es produiran els canvis més importants, amb l'entrada definitiva d'Espanya
a la CEE mitjançant un tractat d'adhesió, no gaire afavoridor per al sector
alimentari, però que va permetre l'entrada de productes competitius des de
la resta dels estats membres. Aquest fet es va traduir en una readaptació de
l'oferta productiva, tant per competir en el mercat intern com en el mercat
extern.

Si fins a la meitat de la dècada dels vuitanta podem parlar d'un creixement
clar dels indicadors principals de la indústria alimentària a Catalunya
(creixement de la producció i del valor afegit, i millora de la participació
relativa en la indústria manufacturera) a partir d'aleshores cal que parlem
d'estancament, degut al període de transició cap a la integració de la CEE.
Això provoca una recomposició de l'escenari a través de fusions i
adquisicions, amb l'acceptació de socis forans, especialitzant la producció
o, malauradament, amb la desaparició d'empreses marginals.

De tot això a Catalunya, com en els principals països de l'actual UE, cal
parlar més de sistema alimentari o agroindustrial que de sector alimentari,
ja que, encara que a l'inici dels anys setanta el sector alimentari produïa en
valor per sota del sector agrari, va aconseguir equilibrar-se cap a finals de
la dècada, per a superar-lo ja a principis dels anys vuitanta i doblar-lo a
l'inici de la dècada dels noranta, de manera que, parlant ja del sistema
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alimentan català, el sector agrari ha passat de competir amb l'alimentari a
ser un nou proveïdor de primeres matèries (inputs) i productes
semielaborats.

2.9.1. LOCALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT PRODUCTIVA

A Catalunya, la ubicació de les indústries alimentàries fins a l'any 1960
responien a motius de proximitat a les primeres matèries. Són clars els
exemples de comarques especialitzades: en vins (el Penedès), fruit sec (el
Tarragonès), arròs (el Montsià), conserves vegetals (el Segrià), carnics (la
Garrotxa) o lactis (l'Urgell).

Però amb l'arribada dels plans de desenvolupament que l'Estat espanyol va
engegar a partir de l'any 1964, el creixement industrial i la concentració
urbana van desplaçar les empreses (ara de segona transformació) cap als
llocs de consum, i d'aquesta manera es van apropar als nuclis amb més
densitat de població.

Tanmateix, durant els anys setanta, l'augment dels costos d'estructura, els
problemes de contaminació industrial i la necessitat d'ampliar les indústries
existents, van provocar un desplaçament del pes específic del sector cap a
noves comarques.

Aquesta nova distribució de les empreses es consolida amb l'enfortiment
del teixit industrial alimentari, com a conseqüència, durant els anys
vuitanta, de l'aplicació dels fons estructurals (FEOGA) procedents de la
CEE. D'aquesta manera, un altre grup important de comarques, bàsicament
de les províncies de Lleida i Tarragona, van contribuir a acabar de

*")%/!

reestructurar la distribució empresarial .

2.9.2. ANÀLISI DE LES MAGNITUDS PRINCIPALS

Xifra de negocis i altres dades significatives

Partint del quadre 2.9., a l'any 1997 la xifra de negocis de la indústria
d'alimentació, begudes i tabac va ser de 2,3 bilions de ptes., segons dades
de l'enquesta industrial de l'INE, amb un creixement mitjà anual des de
1993 del 7,3%. Respecte al total de la indústria catalana en el creixement

234 Per tenir una visió més clara de la localització de l'activitat productiva a les comarques
catalanes pot ser molt útil la informació que sobre les dinàmiques comarcal i municipal,
referides a finals de la dècada anterior, s'exposen en el núm. 10 de la col·lecció La indústria a
Catalunya. Alimentació, de l'any 1992.
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mitjà anual, ha estat inferior el sector de l'alimentació, a vora de 4 punts
percentuals, malgrat que la tendència hagi estat similar durant aquests anys.
En comparació amb els creixements a nivell de l'estat espanyol, aquests, en
termes relatius, han estat inferiors. Malgrat tot, a Catalunya el sector de
l'alimentació s'ha trobat, durant tot el període, entre el 16 i 18% del total
industrial, percentatge inferior al del conjunt de l'estat, tenint present que la
indústria alimentària catalana és la que més incidència té en el conjunt de la
indústria alimentària de l'estat.

Dins del context de la indústria catalana, l'ocupació en el sector de
l'alimentació representava a l'any 1997 el 12%. A excepció dels anys 1995
i 97 en el conjunt del període s'ha incrementat la quantitat de treballadors
ocupats en el sector, demostrant així que respecte a l'ocupació ha estat i
continua essent molt dinàmic, independent de la conjuntura econòmica.

El valor afegit del sector representa entre un 13 i un 14% del total
industrial, reduint-se, lleugerament en termes relatius, durant tot el període.
La situació és similar a la del conjunt de l'Estat.

Seguint el mateix criteri que en l'apartat 3.2.1. sobre la mesura de la
productivitat del sector alimentari en l'àmbit nacional, observem que la
ratio xifra de negoci/persones ocupades en l'àmbit català passa del 24,27
MPTA. en l'any 1993 al 31,94 MPTA. en l'any 1997. Evidentment
reflecteix una gran millora en només 5 anys i superior a la ratio en l'àmbit
estatal (recordem, reflectia un 28,97 MPTA el darrer dels anys analitzats).
Referent a la ratio valor afegit/persones ocupades passa de 8,77 MPTA. en
l'any 1993 a 10,59 MPTA. en l'any 1997, el resultat també a millorat
considerablement i amb dades superiors a les del conjunt de l'estat. Podem
considerar que el sector de la indústria de l'alimentació, begudes i tabac
suposa una elevada productivitat, sobretot si el comparem amb els resultats
del conjunt de la indústria catalana.
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INCIDENCIA SECTORIAL I
TERRITORIAL EN L'ESTRUCTURA DE
MERCAT DE TREBALL: EL CAS DELS

ESCORXADORS I LA INDÚSTRIA
CÀRNIA A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA



Quadre 2.9- La indústria d'alimentació,
catalana

begudes i tabac en el context de la indústria

Persones ocupades (núm.)

Total indústria catalana

Ind. aliments, begudes i
tabac

% participació s/total indúst.

Indústria Càmia

% participació s/ total A.B. T

Costos personal (MPTA)

Total indústria catalana

Ind. aliments, begudes i
tabac

% participació s/total Indúst.

Indústria Càrnia

% participació s/total A.B.T

Xifra de negoci (MPTA)

Total indústria catalana

Ind. aliments, begudes i
tabac

% participació

Indústria Càrnia

% participació s/total A.B.T

Valor afegit (MPTA)

Total indústria

Ind. aliments, begudes i
tabac

% participació

indústria Càrnia

% participació s/total A.B.T

1993

592.346

73.104

12,34

18.600

25,44

2.104.353

242.965

11,54

47.481

19,54

9.498.734

1.774.754

18,68

479.122

26,99

4.329.917

641.070

14,80

69.432

10,83

1994

589.896

74.483

12,62

19200

25,77

2.111.474

241.100

11,41

51770

21,47

10.700.896

1.904.812

17,80

525.237

27,57

4.744.483

677.015

14,26

92.489

13,66

1995

570.257

72.902

12,78

17.800

24,41

2.141.326

253.491

11,83

50.845

20,05

11.944.512

2.046.678

17,13

572.324

27,96

• 5.116.415

722.779

14,12

88.912

12,30

1996

613.423

75.253

12,26

20.300

26,99

2.331.369

259.575

11,13

58.763

22,63

12.962.903

2.186.412

16,86

593.176

27,13

5.541.414

748.632

13,50

90.216

12,50

1997

622.696

74.684

11,99

19.800

26,54

2.417.881

274.714

11,36

59.131

21,52

14.449.921

2.352.474

16,28

647.860

27,54

5.989.850

791.101

13,20

87.822

11,10

Font: INE i elaboració pròpia.

Components de la xifra de negoci

Si seguim les dades de l'enquesta industrial de l'INE sobre els components
de la xifra de negoci durant el període 1993-97 (quadre 2.9), observem com
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es produeix una lleugera disminució en la participació de l'excedent brut
respecte a la xifra de negoci. Això es deu més a l'increment del cost dels
consums intermedis que no pas als costos de personal.

Per tant, podem afirmar que la indústria de l'alimentació a Catalunya ha
portat a terme un esforç per modernitzar-se, sacrificant les rendes del
capital i mantenint per a les de treball l'expectativa de no haver-les de
reduir com a conseqüència de les necessitats financeres de la
reestructuració.

Quadre 2.10- Particiï

Costos de personal

Excedent brut

Valor afegit

Consum intermedi

Xifra de negoci

jacio dels components de la producció alimentària catalana

1993

13,69

22,43

36,12

63,88

100,00

1994

12,65

22,89

35,54

64,46

100,00

1995

12,38

22,93

35,31

64,69

100,00

1996

11,87

22,37

34,24

65,76

100,00

1997

11,67

21,95

33,62

66,38

100,00

Font: INE i elaboració pròpia.

Referent a la participació dels components del valor afegit al quadre 2.11
observem com la incidència dels costos de personal es redueix a favor del
pes de l'excedent. Si comparem aquesta incidència amb l'evolució de
l'ocupació que reflecteix el quadre 2.9 podem afirmar que l'augment en
l'ocupació acompanyat de la disminució del pes dels costos de personal és
sinònim d'una redistribució de les rendes generades a favor de l'excedent.

Quadre 2.11- Partici jacio dels components del valor afegit

Costos de personal

Excedent brut

Valor afegit

1993

37,89

62,11

100,00

1994

35,61

64,39

100,00

1995

35,07

64,93

100,00

1996

34,67

65,33

100,00

1997

34,72

65,28

100,00

Font: INE i elaboració pròpia.

Per tant, com a conclusió dels dos quadres anteriors tenim que el sector de
l'alimentació a Catalunya després de l'adhesió espanyola a la CE s'ha
modernitzat amb l'increment en les inversions. Aquestes han estat
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productives donat que la xifra de negoci en termes absoluts ha anat
creixent, així com la ratio xifra de negoci/persones ocupades, alhora però,
l'esforç de les rendes de capital s'ha vist compensat donat el seu major pes
en els darrers anys sobre el valor afegit total del sector en detriment del pes
dels costos de personal, malgrat que l'ocupació hagi augmentat en termes
absoluts235.

La indústria càrnia

Partint del quadre 2.9. observem que la xifra de negoci de la indústria
càrnia representa un 27% del conjunt de la indústria d'alimentació, begudes
i tabac, un percentatge de 10 punts superior al cas de l'estat espanyol.
Referent a l'ocupació, aquesta suposa entre un 25 i un 27% del conjunt,
també uns 10 punts percentuals superior al cas estatal. Aquestes dades ens
informen de la major incidència en el territori català de la indústria càrnia
respecte al conjunt de l'estat, fet que ha provocat aquest subsector assumir
un important protagonisme en el desenvolupament industrial català. D'altra
banda, el valor afegit té una incidència inferior, raó per la qual deduïm que
en el cas català aquest subsector genera poques rendes.

Seguint el mateix criteri que s'ha seguit en apartats anteriors sobre la
mesura de la productivitat, observem que la ratio xifra de negoci/persones
ocupades passa del 25,75 MPTA. en l'any 1993 al 32,72 MPTA. en l'any
1997, dades que reflecteixen una important millora en només 5 anys.
Referent a la ratio valor afegit/persones ocupades passa de 3,73 MPTA. en
l'any 1993 a 4,43 MPTA. en l'any 1997. En ambdós casos, els resultats són
similars als aconseguits en l'estat espanyol, que, a efectes de productivitat,
les diferències en els dos àmbits són insignificants.

Quadre 2.12- Participació dels components de la producció càrnia catalana

Costos de personal

Excedent brut

Valor afegit

Consum intermedi

Xifra de negoci

1993

10,45

4,86

15,28

84,72

100,00

1994

10,44

8,26

18,67

81,33

100,00

1995
*

9,33

7,07

16,32

83,67

100,00

1996

10,42

5,62

16,04

83,96

100,00

1997

9,48

4,62

14,10

85,90

100,00

Font: INE i elaboració pròpia

235 Per manca d'informació en l'enquesta industrial de l'INE a nivell de comunitats autònomes
no hem pogut analitzar els diferents subsectors que composen el sector de l'Alimentació,
begudes i tabac.
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En el cas de la industria càrnia la participació del valor afegit i del consum
intermedi en el valor de la producció final no varia en el seu conjunt,
malgrat que en els darrers anys ha patit una lleugera fluctuació (quadre
2.12).

Volem però, destacar les diferències significatives respecte al global de la
indústria alimentària, ja que observem que el pes del valor afegit en aquesta
indústria dobla el de la càrnia, raó per la qual el pes del consum intermedi
és superior en aquesta darrera. La indústria càrnia es caracteritza per la
feble generació de valor afegit, és a dir, de rendes, allí on predomina
suposa una industrialització pobra i insuficient pel desenvolupament
econòmic de la zona.

Quadre 2.13- Partien

Costos de personal

Excedent brut

Valor afegit

3ació dels components del valor afegit

1993

68,25

31,75

100,00

1994j

55,82

44,18

100,00

1995

56,87

43,13

100,00

1996

65,13

34,87

100,00

1997

67,33

32,67

100,00

Font: INE i elaboració pròpia

Referent a la participació dels components del valor afegit (quadre 2.13)
destaca el pes dels costos de personal perquè doblen el de l'excedent, fet
que ens demostra que aquesta indústria, a més de generar poc valor afegit
genera pocs excedents, raó per la qual els beneficis empresarials no són
atractius pel reclam de capitals inversors que potencien el sector.
Tanmateix, destaca la diferència respecte al sector alimentari, ja que els
excedents d'aquest doblen, proporcionalment, el del càrni.

2.9.3. CAPITAL ESTRANGER

El desenvolupament dels anys seixanta va fer de la concentració industrial
de Barcelona i la seva àrea metropolitana el punt de mira de les principals
empreses transnacionals àvides d'aconseguir nous clients, amb una
capacitat adquisitiva incrementada per als seus productes. Si inicialment la
inversió estrangera es va inclinar per la creació de noves factories durant
els anys d'abans i de després de la signatura definitiva del Tractat
d'Adhesió, tot seguit el seu principal objectiu va ser l'adquisició de noves
empreses. És a dir, el creixement intern va ser complementat amb un
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creixement extern que tenia dues finalitats: aconseguir una dimensió
adequada i una quota de mercat.

Malgrat que durant els anys anteriors a l'adhesió les inversions havien estat
molt importants, les dades referents a períodes posteriors reflecteixen, per
exemple, que del 27,8% de les inversions directes a Catalunya, un 3,8%
van ser destinades a la indústria alimentària.

Referent als subsectors n'hi ha sis en què les empreses controlades per
capital estranger realitzen el 50% de llurs facturacions respectives o més.
Es tracta de les activitats de cafè i infusions, dolços, fruita seca, productes
làctics, olis i greixos i alimentació diversa. Es pot constatar la forta
presència de capital estranger en els productes finals de gran consum,
essent així que la empresa autòctona adquireix més importància a mesura
que s'apropen als productes bàsics (a excepció del oli).

Una anàlisi detallada entre les 500 empreses més importants en el sector
d'alimentació i begudes a l'Estat espanyol donaria com a resultat que, amb
seu a Catalunya, quedarien enregistrats al voltant de 121 fabricants amb
una quota de mercat equivalent al 35% de la facturació global de les
empreses d'aliments a Catalunya.

Però no tot han estat fluxos externs vers el sector alimentari a Catalunya,
sinó que també les empreses autòctones, conscients que la
internacionalització dels mercats tradicionals podria fer-los perdre
competitivitat, varen procedir a realitzar inversions a l'exterior.

D'aquesta manera indústries amb tecnologia avançada, tant a la indústria
dels dolços com en la d'aliments deshidratats, pastes alimentaries o vins i
caves, han desenvolupat un vast pla de creació de societats filials, empreses
mixtes o implantacions directes, tant en mercats desenvolupats com en
mercats emergents. D'altres, fins i tot, a fi de garantir-se el proveïment de
primera matèria estratègica, han acudit a la inversió a l'exterior i s'han
constituït en indústries avançades del sector a l'Estat espanyol.

2.10. La indústria agroalimentària a Lleida

Les comarques de Lleida es basen en una economia on el sector
agroalimentari i l'activitat turística de l'alta i mitja muntanya predomina
per sobre de la resta d'activitats econòmiques.

El sector agroalimentari engloba el conjunt format per l'agricultura, la
ramaderia i la indústria transformadora de primer grau. Totes tres activitats
es troben fortament desenvolupades a Lleida, malgrat que la seva
distribució no sigui homogènia al llarg del territori. La participació del
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sector agrari en el conjunt de la renda provincial, malgrat que en els darrers
anys ha anat disminuint, encara avui és fonamental. Una crisi de
l'agricultura a les terres de Lleida desencadenaria en una crisi generalitzada
per l'important nombre d'activitats que directa o indirectament es troben
lligades a l'entorn agrícola.

És per aquest motiu que el comportament de l'economia de Lleida no
s'assimila al d'un territori amb marcades connotacions industrials, donada
la seva feblesa industrial a excepció de la indústria del sector
agroalimentari. El creixement de l'economia agroalimentària ha estat el
principal element del creixement de la renda a les comarques lleidatanes.
Aquest sector és important tant pel seu desenvolupament a les comarques
de la plana de Lleida com pel seu desenvolupament al conjunt de
l'economia catalana i el seu efecte sobre la indústria derivada i una bona
part del sector terciari.

Exceptuant el subsector alimentari no hi ha cap altra activitat industrial
amb una clara especialització i que a la vegada aprofiti les avantatges
comparatives que suposen l'estructura i dinàmica de les comarques de
Lleida. A més, la indústria alimentària lleidatana és bàsicament de primera
transformació i, aquesta, és poc generadora de valor afegit, raó per la qual
es formen capitals locals que puguin garantir un mínim creixement
autosostingut. Aquestes dades ens porten la consideració de què les
comarques de Lleida es caracteritzen per la seva feblesa industrial236.

2.10.1. EL SECTOR INDUSTRIAL I AGROALIMENTARI LLEIDATÀ

Primerament, plantegem les característiques específiques del sector
industrial lleidatà, seguint molt a prop les idees exposades per R. Morell
(1996):

1. Dimensió reduïda de les empreses, el que dificulta la seva
competitivitat en un mercat cada vegada més obert i extens. Tot i
que el subsector de l'alimentació és el que inclou la majoria de les
empreses industrials més grans de la província, raó per la qual

236 Diferents autors insisteixen en les raons de la no industrialització de Lleida que es
resumeixen en una clara manca de voluntat política i econòmica dels posseïdors del poder
polític i econòmic durant els anys cinquanta, seixanta i setanta a les terres de Lleida. A
continuació es detalla una llista de publicacions d'alguns dels autors esmentats: A. Roig (1959):
"Lérida y su industrialización", Labor núm 219; F. Porta (1957): "Capitalización y rentas
leridanas" Labor num. 189; R. Morell i R. Seró (1970): "Lleida, un assaig d'aproximació"
Serra d'Or núm. 133; I. Aldomà, X. Maurel i R. Morell (1980): L'economia del Segrià, Caixa
de Catalunya; J.Ma. Alibés, i altres (1976: "Lleida o el no a la industrialización" Revista CAU,
núm. 39
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resulta difícil trobar més d'una empresa gran en un altre subsector
industrial.

2. La capital de la província és un centre comercial i de serveis, raó
per la qual en la província no existeixen pols industrials
d'envergadura237, més aviat la indústria es troba repartida entre
els diferents nuclis urbans i el medi rural.

3. La indústria rural es caracteritza per:

a) Una baixa relació capital treball, amb ma d'obra poc
qualificada i principalment femenina.

b) Salaris baixos amb productivitats baixes.

c) Funcionament amb règim de sotscontractació.

d) Concentració sectorial: per exemple, la confecció.

e) Presència de cooperatives industrials.

4. Concentració en sectors que requereixen mà d'obra poc
qualificada i amb uns nivells salarials inferiors als de la mitjana
industrial.

5. Poca assignació a la R+D. La indústria alimentària és la única que
té un nivell tecnològic acceptable.

6. Predomini de la producció de béns intermedis sobre béns finals,
de consum o d'equipament.

7. No ha existit l'estímul suficient per a atraure empreses
multinacionals o grans empreses d'àmbit nacional amb l'objectiu
d'invertir i anar formant un teixit industrial que consolidés una
estructura econòmica, en el conjunt de les comarques lleidatanes,
basada en la diversitat i dinàmica de diferents sectors d'àmbit
econòmic, el qual suposaria riquesa econòmica, social i cultural.

8. La projecció exterior de la indústria lleidatana és pràcticament
mínima. Les exportacions es concentren en un nombre reduït de
sectors i empreses.

La indústria agroalimentària és l'excepció d'aquesta feblesa industrial que
caracteritza l'economia de Lleida. Tot i que la localització d'aquesta
indústria està concentrada en unes àrees o regions considerades com a
homogènies des de la perspectiva de la seva implantació i especialització.

Seguint el plantejament de R. Pujades (1986) es poden delimitar dues
regions per agrupacions comarcals amb característiques més o menys

237 En l'actualitat a part de la capital de província, només tres dels municipis de la província
sobrepassen poc més dels 10.000 habitants. Dades que ens indiquen l'envergadura dels nuclis
urbans o pols industrials.
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homogènies des de la perspectiva esmentada, tenint en compte el nivell
d'implantació de la indústria agroalimentària a cada comarca, la distribució
comarcal de l'activitat agroalimentària, així com l'especialització
d'aquesta238.

Les regions resultants corresponents a les comarques de Lleida són: la regió
de muntanya i la regió de la plana. Els trets distintius de cadascuna d'elles
són:

1. Regió d'alta muntanya: es caracteritza per una feble presència
d'indústria alimentària i en ella es du a terme una concentració de
l'activitat en el subsector lacti i, més concretament, dels derivats
de la llet. També hi ha una forta especialització en la indústria
farinera lligada a la producció de blat. L'especialització de l'alta
muntanya es completa amb les sales d'especejament, el subsector
de la indústria d'elaborats càrnics, el subsector de cambres
frigorífiques i conserves vegetals, el subsector de manipulació i
conservació de fruites i verdures i el subsector de les aigües
minerals.

2. Regió de la plana: les activitats en les quals aquesta regió està
fortament especialitzades són les relatives a la avicultura, el
sacrifici de bestiar i sales d'especejament, les de cambres
frigorífiques, les conserves vegetals, la manipulació i
comercialització de fruites i hortalisses, la indústria farinera i de
l'alimentació animal.

2.10.2. LA LOCALITZACIÓ PROP DEL "POL AGRARI'

Amb la idea de classificar les activitats agroalimentàries segons les
tendències de localització R. Pujades utilitza diferents índexs239, com a
indicadors de classificació d'aquestes activitats en funció del "pol urbà" i
el "pol agrari."

S'inclouen dins del grup d'activitats industrials amb tendència a la
localització prop del "pol agrari" aquells sectors que tenen un índex de
proximitat al producte agrari inferior al del conjunt de la indústria
agroalimentària. Segons l'estudi realitzat per R. Pujades les activitats
atretes pel "pol agrari" són les següents:

238 L'especialització agroalimentària de cada comarca s'ha calculat mitjançant el quocient de
localització que relaciona el pes d'un determinat sector en una comarca concreta amb el pes del
mateix sector en el conjunt de la indústria agroalimentària catalana (R. Pujades, 1986)
239 L'índex de proximitat a la població, l'índex de proximitat a la indústria, l'índex de proximitat
a la indústria agroalimentària i l'índex de proximitat al producte agrari. Per a més informació,
consultar R. Pujades (1986)
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1. Sector dels pinsos compostos.

2. Sector càrni.

3. Subsector sacrifici de bestiar i sales d'especejament

4. Indústria derivada de l'avicultura.

5. Escorxadors frigorífics.

6. Sector de cambres frigorífiques i conserves vegetals.

7. Subsector de manipulació i conservació de fruites i hortalisses.

8. Subsector de conserves vegetals.

9. Subsector indústria farinera.

Els sectors amb una forta vinculació al complex agroalimentari són els que
les seves activitats es localitzen prop del "pol agrari", sembla clar poder
afirmar que és aquesta vinculació productiva al complex agroalimentari
l'explicació de la seva localització agrària. A la vegada, els sectors amb
una dèbil vinculació, molt orientats cap a la demanda final, són els que les
seves activitats tenen tendència a ser localitzades prop del "pol urbà".

També s'observa una gran coincidència entre sectors amb baixa generació
de valor afegit i activitats orientades al "pol agrari", amb que pot afirmar-se
que la localització agrària és pròpia d'activitats de primera transformació,
que mouen un volum important de producció, però li aporten un valor
afegit mínim, necessitant, també, una força de treball mínima.

2.10.3. EL DESENVOLUPAMENT DE LA INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA EN LA REGIÓ DE LLEIDA

El desenvolupament industrial

Tot i que no pot parlar-se d'un desenvolupament industrial en la regió de
Lleida, ja que, tant respecte a la població activa del sector secundari, com a
la participació de la indústria al VAB regional, s'ha produït un
transvasament agrari-terciari sense passar per un procés de clara
industrialització, el pes relatiu de la indústria en l'estructura productiva de
la zona és important. La prova està en que en els darrers anys s'ha produït
un lleuger increment del pes industrial de la zona sobre el conjunt de
Catalunya, malgrat que el percentatge es manté en nivells molt baixos.

En aquest apartat es pretén plantejar a grans trets com ha estat el
desenvolupament de la indústria agroalimentària a la regió de Lleida pel fet
que és el sector més important de la indústria regional, pel pes significatiu
que té la regió dins del conjunt de la indústria agroalimentària catalana i per
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remarcar l'especificitat que suposa el fet que la formació del complex
agroalimentari a la regió s'ha basat més en el dinamisme del sector agrari
que no pas en el desenvolupament d'una indústria agroalimentària de
transformació dels productes agraris regionals.

La indústria agroalimentària de la regió es recolza fonamentalment en
algunes activitats molt determinades. La indústria relacionada amb la
ramaderia ocupa més de la meitat dels assalariats industrials. Cal distingir
entre la indústria subministradora d'inputs a la ramaderia, els pinsos
compostos, i la indústria transformadora dels productes ramaders.
Coincideix, a grans trets, amb el conjunt d'activitats que s'han considerat
localitzades al "pol agrari".

Les indústries localitzades al "pol agrari" de la regió són: pinsos
compostos, escorxadors, farineres, almàsseres, cambres frigorífiques i
conserves vegetals. Les localitzades al "pol urbà" són: producció de
confiteria i les indústries làcties. En una localització intermèdia també
poden considerar la indústria de la cervesa i la de refinado d'olis.

Els sectors agroindustrials de la regió classificats per la seva generació de
VA queda de la següent manera: amb V.A. baix són l'oli i grasses,
escorxadors, molinería i pinsos, amb V.A. mig són la confiteria, les
conserves vegetals i els làctics, i amb V.A. alt és la cervesa.

*yA A
Analitzada des de la perspectiva dels itineraris la indústria de la regió de
Lleida està especialitzada en processos de primera transformació: és més
productora de béns intermedis que de béns finals. Aquesta realitat té la
màxima expressió en el sector carni, amb una especialització clara en
escorxadors, però no en indústria d'elaborats carnis.

En conclusió, a la regió de Lleida s'aplega una indústria agroalimentària
amb tendència clara a localitzar-se prop de la matèria primera agrària,
especialitzada en processos de primera transformació, amb generació de
poc Valor Afegit, i, també, amb un nivell baix de necessitats de força de
treball.

Cost per lloc de treball assalariat en la indústria agroalimentària a l'any
1993:™

Espanya 2.904.000 ptes.

Catalunya 3.432.000 ptes.

Lleida 3.104.000 ptes.

240 Un itinerari és un arrossegament de processos productius des de l'obtenció de la matèria
primera agrària fins al consum final.
241 Dades del BBV (1997).
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És difícil esbrinar fins a quin punt aquesta situació és deu als menors costos
de reproducció de la força de treball a la regió de Lleida, o bé, a llur
especialització en activitats amb nivells salarials baixos arreu del territori
català. La utilització considerable de treballadors amb pluriactivitat (temps
parcial), pot contribuir, de manera important, en els menors costos salarials
a la indústria agroalimentària de la regió de Lleida.

Tipologia d'iniciatives empresarials

Per a conèixer una mica més a fons el desenvolupament de la indústria
agroalimentària lleidatana és interessant destacar les diferents tipologies
d'iniciatives d'industrialització a la regió.

En aquest sentit i en base a la distinció entre iniciatives locals o endògenes
i les foranes i, entre les estructures de petita o gran dimensió empresarial o
associatiu, es distingeixen cinc tipus d'iniciatives:

1. Sector capitalista forà: consisteix en la industrialització a partir
d'iniciatives i capitals forans, amb implantació a la regió després
de considerar els seus factors d'atracció, entre els quals es
trobaria la proximitat de la matèria primera agrària. En el cas de
la regió de Lleida aquestes iniciatives, en el desenvolupament de
la indústria agroalimentària, han estat poc nombroses. Tenen
caràcter puntual (p. ex. SAN MIGUEL i JOICO -anteriorment
GENERAL DE CONFITERIA SA.). La penetració de capitals
forans s'ha fet, en bona mesura, per l'absorció d'indústries
sorgides d'iniciatives endògenes. Aquest procés de penetració a
partir d'iniciatives endògenes s'observa en bona part dels sectors
agroalimentaris. En el sector dels pinsos compostos existia, des
dels anys 50, una forta vinculació entre grups regionals emergents
i algunes empreses multinacionals.

Com a exemple tenim, de les empreses visitades i entrevistades
dins del subsector de la indústria càrnia i escorxadors, el
moviment següent de capitals242:

a. ILERCESA: pertany al grup CONSERVERA CAMPOFRIO
SA. En l'any 1994 un 21% del capital social de Campofrio
pertany al BCH, que ven la seva participació al grup Nord-
Americà HORMEL FOODS en l'any 1996.

b. HESPERIA DE ALIMENTACIÓN SA: pertany al grupo
alimentario ARGAL, el qual pertany al grup BRITISH
PETROLEUM. A l'any 1994 passa a ser propietat del grup
SARA LEE

242 Informació estreta del anuari FOMENTO.
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c. MILS A: a l'any 1989 és venuda pel grup PORTA LAB ATA al
grup francès DOUX

d. L'AGUDANA: pertany al grup VALL COMPANYS des de
1990.

e. SAGRA: a l'any 1994 passa a formar part del grup
FOMENTO AGROPECUARIO SA (FOA)

2. Sector capitalista regional: dins d'aquest grup s'inclouen les
empreses sorgides d'iniciatives i de capitals regionals, o si més
no, majoritàriament regionals. Aquest sector ha protagonitzat una
centralització de capitals en la indústria agroalimentària de la
regió lleidatana; centralització que ha portat la consolidació d'uns
grups industrials agroalimentaris clarament dominants.

El grup VALLS COMPANYS és el grup econòmic, no només
agroindustrial, méslmportant a la regió de Lleida.

3. Sector de la petita producció endògena: pot tenir característiques
capitalistes, però, en tot cas, predomina la petita empresa amb una
participació important del treball familiar. En aquest grup
s'apleguen activitats amb dos possibles orígens, ben diferenciats:
la indústria antiga que no s'ha integrat plenament al
desenvolupament del complex agroalimentari, mantenint unes
característiques marcadament artesanals, i la indústria més
moderna que ha ocupat els espais intersticials que han deixat
lliures els sectors dominants.

Generalment abasta el mercat regional, però no seria d'estranyar
la seva extensió arreu del mercat català.

4. El cooperativisme regional: darrera la forma jurídica de
cooperativa es troben dues estructures empresarials plenament
capitalistes i que són les principals cooperatives de la regió:
COPAGA i la COOPERATIVA AGROPECUARIA DE
GUISSONA.

El cooperativisme regional es caracteritza per l'especialització i
presenta una organització empresarial marcadament capitalista, a
diferència del cooperativisme tradicional inspirat en criteris de
"servei" a la pagesia local. Una altra característica és l'expansió
continuada de la capacitat productiva, seguint criteris
d'acumulació plenament capitalistes.

Les dues grans cooperatives de la regió han crescut paral·lelament
al desenvolupament ramader de la pròpia regió. Tenen una
presència molt important en el circuit pinsos eompostos-
ramaderia integrada-escorxadors-elaborats carnics.
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5. L'associacionisme agrari de tipus local: es tracta de
l'associacionisme agrari més tradicional en el desenvolupament
de la indústria agroalimentària de la regió. Cal distingir entre el
cooperativisme local i les SAT.

El primer sorgeix en un sol nucli de població per a la defensa dels
seus interessos col·lectius. Normalment té activitat
comercialitzadora, bé des de la perspectiva de la compra de
primera matèria bé per la venda del producte final agrari, i gens
freqüent l'activitat industrial.

Les segones representen la línia més "capitalista" de
l'associacionisme agrari. Destaca la ponderació de vots dels
afiliats segons la seva aportació a l'associació.

2.10.4. L'ECONOMIA AGROALIMENTÀRIA DE LLEIDA

El complex agroalimentari de producció a l'economia de Lleida

El complex agroalimentari de producció comprèn la producció agrària i la
seva transformació industrial, descartant les activitats relacionades amb la
distribució.

Partint de les dades dels quadres 2.14 i 2.15 referents al VAB i a l'ocupació
es posa de manifest l'important pes del complex agroalimentari de
producció en l'economia lleidatana243.

L'evolució recent

L'evolució recent demostra que el complex agroalimentari de producció ha
anat perdent pes relatiu a causa de la creixent diversificació de l'economia
lleidatana, passant d'un 44,00% del total del "VAB generat durant l'any
1960 al 18,43% en l'any 1993. En només 30 anys ha reduït el seu pes a la
meitat, mentre que en l'ocupació el pes s'ha reduït del 53,70% al 24% del
total. El valor quantitatiu d'aquestes dades demostren que tot i la
disminució l'economia lleidatana continua essent, més que mai,
comparativament, una economia agroalimentària.

Les raons per les quals s'ha perdut aquest pes relatiu són, segons R.
Pujades i I. Aldomà (1993: 43):

1. La pèrdua de pes del sector agrari: Malgrat la modernització i
l'important desenvolupament ramader, l'any 1993 el VAB de

243 Les dades que s'utilitzen fan referència a l'informe del BBV en el qual es desagrega la
informació per províncies, ja que altres fonts estadístiques no les faciliten.
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l'agricultura i ramaderia lleidatana representava el 10,39% del
total i l'ocupació 14,06%. Percentatges que s'han anat reduint en
el decurs del temps.

2. El feble desenvolupament de la indústria agroalimentària: la
presència agroindustrial és important però no el suficient com per
compensar el declivi de l'agricultura; la raó la trobem en que la
principal indústria és de primera transformació, poc generadora
de valor afegit -el V AB és encara superior en l'agricultura- i amb
una escassa incorporació de força de treball que, com es pot
observar en el quadre 6.16, només ha passat d'una ocupació de
3.695 a l'any 1960 a una ocupació de 9.131 a l'any 1993, mentre
que entre aquests anys l'agricultura ha reduït la seva ocupació en
poc més de 55.000 efectius.

3. L'economia agroalimentària inclou un ventall més ampli
d'activitats: malgrat tot, al voltant del complex agroalimentari de
producció existeix un conjunt d'activitats interrelacionades a ell
important, des d'indústries subministradores d'inputs, a empreses
de tota mena de serveis, transport, comerç, etc. El problema
radica en la dificultat d'obtenir una informació estadística
adequada per esbrinar la importància real d'aquestes activitats, i
per tant, del conjunt del complex agroalimentari.

Quadre 2.14- La participació del complex agroalimentari de producció en el VAB a
Lleida

1960

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

Sector agrari

MPTA

2.712

15.364

20.347

26.881

27.179

45.147

44.777

43.448

57.053

57.541

66.558

IAA

MPTA

402

3.776

5.097

8.944

13.070

21.112

25.365

31.129

38.411

43.756

50.911

Total

MPTA

3.114

19.140

25.444

35.825

40.249

66.529

70.142

74.577

95.464

101.287

117.469

%VAB total
Lleida

44,00

32,10

29,30

26,50

23,00

27,70

24,90

21,30

20,00

18,20

18,30

Font: Renta Nacional de España. BBV i elaboració pròpia
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El caràcter agroalimentari de l'economia lleidatana

Comparant les dades d'aquests dos quadres es pot comparar el pes del
complex agroalimentari de Lleida respecte el conjunt català i l'espanyol.

Observem en els quadres 2.15 i 2.16 com arreu el pes relatiu del complex
va perdent posicions respecte altres activitats, conseqüència del creixement
d'altres tipus d'indústries i dels serveis en general. Respecte a Lleida, el
creixement industrial és molt més pobre que als altres indrets.

Quadre 2.15- La participació del complex agroalimentari de producció en el VAB en
els tres àmbits.

1960

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

% VAB total Lleida

44,00

32,10

29,30

26,50

23,00

27,70

24,90

21,30

20,00

18,20

18,30

%VAB total Catal.

14,20

6,60

8,70

6,30

6,00

6,80

6,00

5,70

5,50

5,20

5,60

% VAB total Espa.

28,00

12,10

11,20

10,40

9,20

9,70

9,60

8,50

8,50

8,00

8,60

Font: Renta Nacional de España. BBV i elaboració pròpia

*

De totes maneres, comparant dades constatem que Lleida és un territori
agroalimentari per excel·lència, tot i que el seu pes relatiu va disminuint.
Les diferències respecte el conjunt espanyol són menors que respecte el
conjunt català. Respecte al conjunt català a l'any 1960 el pes del VAB
agroalimentari era del 14,20% del total i ha passat a ser del 5,64% a l'any
1993, mentre que l'ocupació passa del 16,50% al 6,65%, tenint present que
es tracta d'un territori on l'economia industrial i la terciària es troben
plenament desenvolupats i el pes de l'agricultura ha passat a ser gairebé
insignificant.

En el conjunt espanyol el pes del complex agroalimentari és quelcom
superior al català, el VAB passa del 28,00% del total en l'any 1960 al
8,62% en l'any 1993, i l'ocupació passa del 42,40% al 12,82%.

285



Quadre 2.16- La participació del complex agroalimentàri de producció en l'ocupació a
Lleida.

1960

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

Sector agrari

MPTA

74.314

45.766

38.610

44.791

40.866

38.126

38.552

38.104*

32.629

24.664

19.164

IAA

MPTA

3.695

7.549

7.478

7.666

7.679

7.900

8.055

8.533

8.871

8.730

9.131

Total

MPTA

78.009

53.315

46.088

52.457

48.545

46.026

46.607

41.637

41.500

33.394

28.295

%VAB total
Lleida

53.70

38.40

35.10

37.80

36.30

35.60

35.20

30.90

29.50

24.00

20,90

Font: Renta Nacional de España. BBV i elaboració pròpia.

Quadre 2.17- La participació del complex agroalimentàri de producció en l'ocupació en
els tres àmbits.

1960

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

% VAB total Lleida

53,70

38,40

35,10

37,80

36,30

35,60

35,20

30,90

29,50

24,00

20,90

%VAB total Catal.

16,50

11,70

9,60

1,.00

9,70

9,30

9,20

7,90

7,30

6,20

6,60

%VAB total Espa.

42,40

25,50

23,90

22,90

20,90

19,40

19,00

17,20

15,50

12,20

12,80

Font: Renta Nacional de España. BBV i elaboració pròpia.

286



En el quadre 2.18 observem la incidència de les comarques lleidatanes en el
conjunt de l'economia agroalimentària catalana i espanyola.

És important el pes, en el conjunt de Catalunya, en què s'ha anat
mantingut, al voltant del 20% fins l'any 1985, a partir del qual disminueix
progressivament, una cinquena part del VAB total, i al voltant del 25% de
l'ocupació fins a l'any 1989, a partir del qual comença a davallar, i a prop
de la quarta part. El fet que la indústria agroalimentària de Lleida ha anat
creixent i aquest creixement no s'hagi vist reflectit en el seu pes relatiu
respecte al conjunt català es deu a raons de localització de les noves
indústries, que han tingut més tendència a situar-se en les comarques de
l'àrea metropolitana de Barcelona per raons d'estratègia comercial i de
comunicacions. La nova implantació a Lleida ha estat, relativament, força
menor. La diferència entre el pes del VAB i el de l'ocupació es deu a la
baixa productivitat de la indústria agroalimentària localitzada a les terres
lleidatanes, tot i que aquesta pot considerar-se superior a la mitjana estatal
pel fet que el pes relatiu de l'ocupació en el conjunt de l'Estat és inferior al
del VAB.

Quadre 2.18- Pes del complex agroalimentari de producció lleidatà en el conjunt de
Catalunya i Espanya.

1960

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

VAB

% Catalunya

21,40

25,00

22,20

21,90

19,90

22,00

20,20

18,40

18,70

18,20

17,80

VAB

% Espanya

2,40

2,70

2,60

2,60

2,60

3,00

2,60

2,40

2,20

2,30

2,20

OCUPACIÓ

% Catalunya

27,80

21,40

21,20

23,90

- 24,00

24,30

25,00

24,20

24,40

22,70

19,10

OCUPACIÓ

% Espanya

1,50

1,50

1,40

1,70

1,90

1,90

2,00

1,90

2,00

2,10

1,70

Font: Renta Nacional de España. BBV i elaboració pròpia.
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Una economia més agrària que no pas agroindustrial

A l'hora de comparar per separat el pes del sector agrari i el de la indústria
agroalimentària se segueix el mètode que utilitzen R. Pujades i I. Aldomà

• • i* v i « » 244per al mateix tipus d anàlisi .

Quadre 2.19- Evolució del pes del sector agrari i de la indústria agroalimentària en el
complex agroalimentari de producció

1960

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

Lleida

VAB

%IAA/AG

14,80

24,60

25,10

33,30

28,10

46,70

56,60

71,60

67,30

76,00

76,50

Lleida

Ocupació

%IAA/AG

4,90

16,40

19,30

17,10

18,70

20,70

20,80

25,70

27,20

35,40

47,60

Catalunya

VAB

%IAA/AG

34,30

80,60

94,50

111,90

146,20

173,60

187,50

201,10

184,00

195,50

182,30

Catalunya

Ocupació

%IAA/AG

13,80

39,30

48,90

46,40

51,30

57,80

60,30

72,80

77,40

88,50

101,35

Espanya

VAB

%IAA/AG

22,20

35,70

39,30

53,10

63,50

68,10

67,40

72,90

72,90

75,20

71,50

Espanya

Ocupació

%IAA/AG

7,30

15,90

17,30

18,50

19,70

20,80

21,80

23,50

26,40

36,00

34,70 __

Font: Renta Nacional de España. BBV i elaboració pròpia.

Segons les dades del quadre 2.19 Lleida es troba en la fase d'una societat
fortament agrària amb producció i consum d'aliments poc transformats,
donat que tant el VAB com l'ocupació de l'agricultura són superiors als de
la indústria agroalimentària. Situació molt similar a la del conjunt espanyol,
malgrat que en ambdós territoris s'aprecia un augment continuat en el pes
de la indústria, mentre que en el conjunt català observa com el VAB en la
indústria és superior que en l'agricultura a la vegada que l'ocupació és de

244 Distingeixen tres fases: a) tant el VAB com l'ocupació agrària són superiors als de la
indústria agroalimentària. Es tracta d'una societat fortament agrària amb producció i consum
massiu d'aliments amb escassa transformació industrial, b) el VAB de la indústria
agroalimentària supera el del sector agrari, si bé l'ocupació d'aquest darrer continua essent
superior a la de la indústria transformadora. Suposa una situació més evolucionada amb una
implantació important de la indústria agroalimentària. c) tant el VAB com l'ocupació de la
indústria agroalimentària superen els valors del sector agrari. (R. Pujades i I. Aldomà, 1993: 48)
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signe contrari, dominant encara la de l'agricultura. Aquestes dades
reflecteixen que el conjunt català es troba en fase d'implantació important
de la indústria agroalimenària

Ara per ara, l'economia de Lleida és més agrària que no agroindustrial,
constatant-se que el sector agrari està plenament integrat en una economia
agroalimenària moderna i dinàmica, participant en innovacions
tecnològiques, abastin-se de manera important d'inputs industrials i
terciaris. La fruita es transforma en proporcions insignificants i la
ramaderia, sobretot el bestiar porquí, a les terres de Lleida no passa d'una
primera transformació.

Les xifres del VAB agrari i de la indústria agroalimenària van atansant-se,
cosa que pressuposa que en un futur, potser no molt llunyà, aquest darrer
pugui ser superior al del primer, amb què es pot deduir que l'estat
agroalimentari de l'economia lleidatana es troba en una fase de maduració i
que segurament li manca una plena consolidació. L'inconvenient es troba
en que l'evolució de l'ocupació no acompanya a la del VAB ja que va molt
més endarrerida, però que no deixa de ser normal per l'estructura de les
explotacions agràries a Lleida.

2.10.5. LA INDÚSTRIA AGROALIMENTARIA A LLEIDA

Segons el quadre 2.20 l'any 1985 la producció bruta de la indústria de
l'alimentació a les comarques de Lleida va superar els 100 mil milions de
pessetes suposant un 50% de la producció bruta industrial del territori.
Malgrat que a nivell quantitatiu la producció d'aquest sector industrial ha
augmentat considerablement (més d'un doble des de l'any 1985 fins a l'any
1993, amb un increment mitjà anual de més del20%) i el pes en el conjunt
de la indústria s'ha mantingut al voltant de la meitat.

És interessant remarcar com el pes de la producció bruta sobre el conjunt
industrial és bastant més elevat que en altres indicadors, com per exemple
l'ocupació, que es manté entre el 30 i el 36%. Això ens demostra que la
productivitat de la mà d'obra, tot i que ha millorat, s'ha mantingut en
termes relatius en el decurs dels darrers anys.

El pes del valor afegit de la indústria de l'alimentació arriba a sobrepassar
el 40% del conjunt industrial a l'any 1997 i els costos de personal arriben a
sobrepassar 30% aquest mateix any.

La importància de la indústria alimentària en les comarques de Lleida es
reafirma una vegada més en el fet que en el conjunt d'indicadors que
s'acaben de citar els percentatges són bastant més superiors respecte als
calculats en l'àmbit català i no tant en l'àmbit estatal.
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Quadre 2.20- La indústria d'alimentació, begudes i tabac en el context de la indústria
lleidatana.

Persones ocupades

Total indústria lleidatana

Ind. Alimentació, Begudes i Tabac

% participació

Costos de personal (MPTA.
corrents)

Total indústria lleidatana
*

Ind. Alimentació, Begudes i Tabac

% participació

Producció bruta (MPTA. Corrents)

Total indústria lleidatana

Ind. Alimentació, Begudes i Tabac

% participació

Valor afegit

Indústria lleidatana

[ndústria agroalimentària

%IAA sobre total indústria

1985

24.474

8.055

32,9

30.545

7.971

26,1

209.793

104.642

49,9

64.042

25.365

39,6

1987

26.816

8.533

31,8

39.599

10.278

25,9

261.049

114.860

43,9

83.430

31.129

3.7,3

1989

29.101

8.871

30,48

52.947

13.976

26,4

351.720

139.676

39,7

130.845

38.411

29,3

1991

27.534

8.730

31,7

58.169

16.579

28,5

342.813

171.351

49,9

112.172

43.746

38,9

1993

25.362

9.131

36

58.639

21.821

37,21

391.041

218.502

55,87

115.450

50.911

44%

Font: BBV "Renta Nacional de España" i elaboració pròpia.

Referent als components de la producció en el quadre 2.21 observem que el
pes del consum intermedi de la indústria alimentària es manté al voltant del
75% del valor de la producció bruta, mentre que el pes del valor afegit es
manté al voltant del 25% restant. Dades significatives i que expliquen un
vegada més com la indústria del sector agroalimentari a Lleida té com a
factor important de localització la proximitat a 1'input.
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Quadre 2.21- Participació dels components de la producció alimentària lleidatana.

Costos de personal

Excedent brut

Valor afegit

Consum intermedi

Producció bruta

1985

7,61

16,62

24,24

75,76

100,00

1987

9,00

18,15

27,10

72,90

100,00

1989

10,00

17,50

27,50

72,50

100,00

1991

9,67

15,85

25,53

74,47

100,00

1993

9,98

13,32

23,30

76,70

100,00

Font: BBV "Renta Nacional de España" i elaboració pròpia

Quant als components del valor afegit en el quadre 2.22 destaca el pes dels
dos elements que el composen: els costos de personal i l'excedent brut. Els
primers, augmenten en els darrers anys a canvi de la disminució dels
segons, cal però remarcar la diferencia en el pes sobre el total del valor
afegit de cadascun d'ells. Mentre que l'excedent passa del 68,58% al
57,14%, disminució de més de 10 punts percentuals, els costos de personal
no arriben al 40% del global fins a l'any 1997, cosa que suposa que la
distribució de les rendes generades és molt favorable a les primeres i que la
pèrdua de pes és tant significativa com podria semblar. Aquestes dades
demostren que si la indústria del sector agroalimentari lleidatà té un futur
amb un determinat conjunt de problemes, com es plantejarà en un apartat
posterior, i no creix a ritmes més accelerats degut que no s'inverteix, és
perquè no existeix suficient voluntat per part dels receptors d'aquests
excedents.

Quadre 2.22- Participació dels components del valor afegit

Costos de personal

Excedent brut

Valor afegit

1985

31,42

68,58

100,00

1987

33,02

66,98

100,00

1989

36,38

63,62

100,00

1991

37,90

62,10

100,00

1993

42,86

57,14

100,00

Font: BBV "Renta Nacional de España" i elaboració pròpia
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2.11. El sector càrni lleidatà

Dins del sector carni s'inclouen totes aquelles activitats que poden
desglossar-se en dos estrats: sacrifici i especejament del bestiar i indústria
d'elaborats carnis.

És un sector molt tancat entre les activitats: ramaderia, escorxadors i sales
d'especejament, indústria càrnia i consum final, perquè els escorxadors es
nodreixen de la producció ramadera i la indústria càrnia dels propis
escorxadors. Tanmateix, la producció dels escorxadors es reparteix entre la
indústria càrnia i el consum final, mentre que en el cas de la indústria
càrnia pràcticament tota la seva producció va a consum final245.

En el cas de la província de Lleida les fàbriques de pinso amb integració
ramadera s'han anat introduint en els processos de transformació càrnia.

*
L'estructura del sector s'ha caracteritzat tradicionalment per un gran
minifundisme empresarial. En l'any 1997 la distribució del nombre
d'indústries carmes, a nivell de Lleida, per nombre d'ocupats era la que
reflecteix el quadre següent246:

Núm. treballadors

0-50

50-100

100-250

250-500

>500

Núm. d'empreses

68%

13%

6,5%

9,5%

3%

El quadre és significatiu als nostres propòsits: demostrar el minifundisme
empresarial del sector.

La indústria càrnia lleidatana ocupa un 42% de l'ocupació total del sector
d'aliments, begudes i tabac provincial.

Malgrat tot és un sector que s'està oligopolitzant en el sentit de que opera
en un mercat que s'estructura als voltants d'un nombre reduït de grans
empreses i un nombre gran d'empreses petites de caire familiar.

245 Com a consum final entenem totes aquelles activitats que no contribueixen al procés de
transformació industrial, entre les quals s'inclouen l'hosteleria i el comerç.
246 El contingut d'aquest quadre ha estat elaborat gràcies al llistat d'empreses del sector, facilitat
pel sindicat UGT
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No és un sector en el qual s'hagi implantat de forma molt significativa el
capital estranger, ja que disposa de grans empreses autòctones corn C.A.G,
COPAGA, L'AGUDANA, SAMI, entre altres, que continuen amb capitals
locals. Tanmateix, s'ha caracteritzat per una tendència persistent al
creixement, malgrat que en els casos d'algunes empreses s'han produït
situacions cícliques i de crisis, atribuïdes principalment a gestions
deficients dels seus directius (exemple SAGRA i L'AGUDANA). De fet,
les empreses entrevistades han augmentat, en el seu conjunt, la seva xifra
de vendes, en un 67% des de l'any 1990 a l'any 1997, sense gairebé
incrementar el volum d'ocupació247.

Referent a la importància del sector en la província destaquem les següents
dades:

1. La implantació dels escorxadors va estretament lligada al
creixement de les principals fabriques de pinso i relacionada amb
la integració ramadera. D'aquesta manera la fabricació de pinso,
la ramaderia integrada i els escorxadors constitueixen un cicle
productiu que s'imposa a la província de Lleida. Els escorxadors
industrials d'aus van ser els primers en aparèixer, amb què
destaquem l'obertura de MILSA, COPAGA, CAG i SAGRASA
en els anys 60 i 70, en els quals destaquen iniciatives locals.

2. Els escorxadors frigorífics són posteriors. En aquest sentit, la
implantació d'escorxadors està relacionada amb el
desenvolupament ramader, perquè el desenvolupament de la
ramaderia porquina és posterior a la de l'avicultura. Destaquem
l'obertura de ILERCESA, CAG, trasllat de L'AGUDANA a
Cervera, COPAGA i SAMI durant els anys 60, 70 i 80, també
amb predomini d'iniciatives locals. Aquests escorxadors són
aprofitats pel sacrifici d'altres tipus d'animals com el bestiar
boví.

*

3. Els escorxadors frigorífics (sacrifici de bestiar com a activitat
bàsica encara que també fabriquin elaborats carnis) es localitzen
prop del producte agrari tot i que amb menor intensitat que en el
cas dels escorxadors d'aus i amb un allunyament moderat
respecte de la població i el conjunt de la indústria. Entre les cinc
comarques amb més pes en el subsector destaquen La Segarra
(L'AGUDANA i CAG) i el Segrià.

4. La indústria d'elaborats carnis inclou un conjunt de produccions
força variat: embotits, salaons, conserves de carn, plats
precuinats i el tractament d'intestins. L'evolució d'aquesta
activitat és posterior i lligada amb la ramaderia i els escorxadors,

247 Veg. quadre de l'annex al capítol.

293



en la qual podem distingir dos tipus d'iniciatives: la indústria
d'embotits més tradicional i les seccions d'elaborats carnis dins
dels grans escorxadors. Aquesta darrera va ser utilitzada com a
procés d'expansió dels grans escorxadors, amb què
s'incrementava el valor afegit que s'obtenia del sacrifici del
bestiar. La indústria d'elaborats carnis es localitza amb un
allunyament moderat i similar respecte a la població, a la
indústria i al producte agrari.

5. La indústria derivada de l'avicultura (escorxadors i elaborats) es
localitza a prop del producte agrari i lluny de la població i del
conjunt de la indústria, malgrat que les comarques del Segrià
(MILSA, COPAGA i SAGRA) i de la Segarra estan entre les
quatre de major concentració a nivell català d'aquesta indústria.

6. Referent a les sales d'especejament, aquestes acostumen a trobar-
se annexes als escorxadors frigorífics o a les indústries
d'elaborats carnis. La localització reflecteix un allunyament de la
població i de la indústria, alhora, del producte agrari. Les sales
d'especejament es concentren en les àrees tradicionals de la
indústria d'elaborats carnis. Referent al sacrifici de bestiar i
especejament de carn es localitzen a prop del producte agrari amb
un allunyament moderat respecte a la població i a la indústria
global. El Segrià i la Segarra es troben entre les tres comarques
amb més pes específic en el conjunt d'escorxadors i sales
d'especejament.

Referent al conjunt del sector carni, la localització es caracteritza per una
petita proximitat al producte agrari i a la indústria agroalimentària i per un
allunyament molt lleuger respecte a la població i a la indústria global. El
Segrià apareix com la tercera comarca catalana amb més pes específic del
sector.

En quant al pes de les empreses localitzades en la província de Lleida en
l'annex disposem d'uns quadres elaborats amb informació de l'Anuari de
Fomento de la Producción sobre les 30.000 principals empreses estatals i
referents a les empreses visitades en la recerca d'aquest estudi. De forma
indicativa destaquem els següents aspectes:

1. La classificació en l'any 1990 correspon al sector d'alimentació,
mentre que a partir de 1992 aquesta correspon al subsector de
carns i escorxadors.

2. És important destacar la classificació de les quatre primeres, ja
que s'inclouen entre les 13 millors posicionades del conjunt
estatal. Entre aquestes les tres primeres són autòctones del
territori lleidatà i amb capital propi, mentre que ILERCESA i
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HESPERIA DE ALIMENTACIÓN SA pertanyen a grups, per
tant, la xifra de vendes correspon al grup. En el cas d'ILERCESA
es a partir de 1994 que és substituïda per CONSERVERA
CAMPOFRIO SA, que la inclou dintre del grup. En el segon cas,
les dades corresponen a tot el grup i és a partir de 1997 que
apareix com a GRUPO ALIMENTARIO ARGAL.

3. Com podem observar de l'empresa S AMI els dos darrers anys de
referència no apareixen dades; el motiu és que com pertany al
grup PIENSOS DEL SEGRE SA la seva xifra de vendes s'inclou
dintre del grup, que en no ser específicament d'indústries
càrniques apareix en un altre apartat d'empreses, raó per la qual
no l'hem tingut en compte.

El posicionament de les empreses ha anat millorant amb el decurs dels
darrers anys, raó per la qual podem parlar d'empreses amb bon
funcionament, a excepció de MILSA i SAGRA, que en la present dècada
han passat per diferents situacions de crisi que s'han suportat amb
regulacions d'ocupació i amb la compra-venda dels seus capitals entre
diferents grups i propietaris.

1.12. Valoració

El sector agroalimentari és un exemple de la relació d'interdependència
existent entre l'activitat agrícola i la industrial, relacions que suposen una
complementarietat entre els petits productors (economies familiars) del
sector primari i l'empresa capitalista. Aquesta situació s'ha anat produint
amb el decurs del temps, provocant en els espais rurals, on majoritàriament
es localitza la indústria del sector agroalimentari, transformacions com a
conseqüència de l'èxode rural per la modernització del sector primari, de la
disminució en importància del factor treball a "favor del factor capital, de
l'augment de les taxes de rendibilitat d'ambdós factors productius i del
traspàs de rendes del sector primari a l'industrial i al terciari (per la creixent
comercialització i distribució dels productes).

L'agroindústria converteix l'agricultura i la ramaderia en part del procés
industrial, amb què els interessos de la pagesia se sotmeten als dels capitals
agroalimentaris i amb ells la integració laboral, social i cultural.

D'altra banda, la indústria agroalimentària suposa la industrialització
generalitzada dels productes alimentaris. Aquest procés s'ha caracteritzat
pel domini dels processos de concentració i internacionalització de capitals,
malgrat que en determinats casos, com en la província de Lleida, les
indústries tenen un origen local amb capitals autòctons i dimensions
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reduïdes que, de la mateixa manera en el decurs dels anys els capitals
multinacionals o de grans corporacions nacionals han anat adquirint. De
totes maneres, en la província de Lleida existeixen importants cooperatives
que mantenen els seus capitals i les seues estructures empresarials, que
faciliten el manteniment d'un status miniftmdista i autòcton a les empreses
del subsector en la província. En el cas de la indústria cárnica, i dels
escorxadors en general, existeixen dues cooperatives que es mantenen i que
formen part de les empreses de major dimensió de la província, cohabitant
amb altres empreses del sector amb capitals majoritàriament
multinacionals.

Un altre fet a considerar són les comarques de Lleida, on el sector agrari
participa de manera molt significativa en el conjunt de la renda provincial,
fet que provoca la identificació de la província lleidatana amb l'activitat
d'aquest sector i amb totes aquelles altres activitats amb les quals es
relaciona directament, com és el cas de la indústria agroalimentària. Aquest
és un dels motius principals pels quals aquesta indústria, caracteritzada per
la primera transformació, s'ha desenvolupat a les comarques de Lleida,
essent pràcticament l'únic desenvolupament industrial del territori, si més
no el més significatiu.

La indústria agroalimentària a la província de Lleida es caracteritza per:

1. La dimensió reduïda de les empreses, tot i que les més grans de la
província pertanyen a aquest subsector, tret d'alguna excepció,
raó per la qual aquest sector té dificultats competitives en aquest
territori, a excepció dels casos en què pertanyen a grups
multinacionals, situació en la qual es converteixen en una planta
productiva que forma part d'una xarxa d'unitats productives que
responen a les directrius del grup. Els altres casos, bàsicament les
grans cooperatives, s'han constituït en grups forts a nivell
nacional, expandint la seva àrea d'influència més enllà de la
província de Lleida, i el seu mercat de vendes, s'ha anat ampliant
fora de les nostres fronteres.

2. La baixa relació capital-treball. Aquestes empreses al ser
majoritàriament de primera transformació requereixen molta mà
d'obra i poc qualificada i assignen pocs recursos a la recerca i al
desenvolupament (R+D), amb què els nivells tecnològics són
baixos, i conseqüentment, també els salaris, relativament.

3. Generadora de poc valor afegit, bàsicament pel fet de ser de
primera transformació, i per tant, productora de béns intermedis o
de consum final immediat (alimentació). El VAB que genera, tot i
que va guanyant pes significatiu en el conjunt de la província, no
aconsegueix compensar el declivi que esta tenint des de fa anys,
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el generat pel sector agrari, perquè aquest darrer és cabdal, en tant
que la IAA encara ha de consolidar-se i per la major
diversificació de l'economia lleidatana en els darrers anys.

4. Interpretació similar a la anterior respecte de l'ocupació. A més,
aquesta ocupació és productiva si ens atenim al VAB que genera,
perquè el fet que els salaris siguin baixos respon a una
redistribució de les rendes a favor de les del capital.

5. La localització, bàsicament, és propera als inputs; és a dir, en
àrees rurals, especialment en la regió de Lleida, on l'activitat
agrícola és important i la seva població respon als patrons,
costums i tradicions marcadament rurals, fet que beneficia les
empreses en la delimitació de les condicions de treball.

D'aquesta manera observem com la indústria agroalimentària, i en concret
la indústria càrnia, es troba en una fase de maduració, de recerca i de
consolidació, tot i la seua dependència de capitals forans. Juntament amb
això, les indústries es troben integrades en àrees rurals amb dinàmiques
econòmiques i socials específiques d'aquestes zones, raó per la qual la
conjuntura serà favorable pel desenvolupament de determinades estratègies
empresarials.
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Annex estadístic
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TERCERA PART:
ANÀLISI EMPÍRICA
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1. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL I DE LA PRODUCCIÓ ALS
ESCORXADORS I INDÚSTRIES GARNIES

1.1. Introducció

L'objectiu d'aquest apartat és estudiar com s'organitza el treball i la
producció en el sector. Seguint els plantejaments tayloristes identificats en
el sector, el coneixement i el control de les maneres de produir són
propietat exclusiva de l'empresa, és a dir, es basen en la llei i en la norma
patronals. A més, la divisió del treball es porta a la seua màxima expressió.
D'aquesta manera cada secció o fase del procés productiu pot arribar a la
seua quota més elevada de perfecció i rendiment i cada treballador pot
portar a terme l'activitat amb més eficàcia. L'organització del treball es
basa en una separació clara entre els qui executen i els qui dissenyen el
treball.

En el desenvolupament de la producció tots els treballadors són sotmesos
als ritmes marcats per les cadenes que transporten el producte, amb una
parcel·lació de les tasques a executar que facilita el control exhaustiu del
treball. La producció final en grans quantitats és estandarditzada i, per les
seues característiques alimentàries, destinada a un mercat de masses.

Per tant, ens trobem amb uns criteris d'organització del treball tayloristes
que són aplicables a una organització de la producció fordista. Passem a
descriure els dos tipus d'organització per tal de justificar el que acabem
d'exposar. Primerament descriurem el procés productiu destacant la divisió
del treball en diferents tasques i posteriorment descriurem l'organització
del treball destacant les condicions en què s'executa i els principals
problemes que planteja.

1.2. Desglossament del procés productiu

Exposem a continuació, com esquema conductor de l'anàlisi, el
desglossament del procés productiu, posant de manifest la divisió en
"processos" i "tasques" de les activitats que es porten a terme en el conjunt
del procés que es desenvolupa en la indústria d'escorxadors i elaboració de
productes càrnis. Ho reflectim gràficament en un quadre, perquè la
descripció de l'activitat desglossada en el seu conjunt la fem en l'annex
primer d'aquest capítol. Volem aclarir que ni en les empreses visitades, ni
en totes les del sector es poden localitzar totes i cada una de les tasques
assenyalades, per la qual cosa l'exposició és sectorial i no d'empresa.
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Taula 1.1. Fases del procés productiu dels escorxadors i de la indústria
càrnia i tasques que les comprenen

PROCÉS
Denominació
Recepció
Sacrifici

Preparació

Triperia

Trossejament de canals

Elaboració d'embotits

Envasament
Cambres frigorífiques
Expedició
Manteniment
Procés administratiu
Altres processos

TASCA
Denominació
Arribada
Atordiment per xoc elèctric
Enervació
Penjada d'animals
Dessagnament
Escaldada
Depilada
Evisceració
Divisió de canals
Buidatge i neteja de tripes
Pelada de potes i morros
Aprofitament de caps
Recepció de canals
Divisió de canals
Especejament de canals
Recepció de matèria primera
Trossejament de carn
Picada de carn
Adobatge i pastada
Farciment, lligada i punxada
Cocció
Assecatge
Envasament al buit
Treballs en cambres frigorífiques
Càrrega i descàrrega
Manteniment
Tasques administratives
Altres tasques

1.3. Identificació del procés productiu amb el sistema fordista248

L'organització de la producció és marcadament fordista. Per a justificar
aquesta afirmació ens basem en els aspectes següents:

248 Per a una millor interpretació del contingut d'aquest apartat aconsellen llegir prèviament
l'apartat primer de l'annex 1 d'aquest capítol (pg.264)
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1. La producció de masses consisteix en la intercanviabilitat compléta
de les parts del procés productiu i en la simplicitat de l'acoblament
de cadascuna, cosa que suposa un complement eficaç en la línia de
muntatge o, com és el cas, en la cadena de transport.

2. L'acoblament de les diferents parts del producte per tal de
minimitzar el temps dedicat als ajustos. En el cas que ens ocupa és
substituït per l'especejament de l'animal, ja que aquest és introduït
sencer en una sola peça i a la cadena de transport, assimilable a la
cadena de muntatge, per a ser esquarterat i adaptat a les exigències
del mercat249.

3. La coordinació i el control de les diferents fases de la producció.

4. En la cadena de transport els treballadors executen la part assignada
del procés productiu segons el ritme imposat per la cadena mateixa.

5. La subdivisió i adjudicació de les tasques als treballadors, als quals
els són assignades en llocs fixos al llarg de la cadena.

6. La planificació rigorosa dels materials i tasques que asseguren la
progressió ordenada del producte per tot el procés productiu al llarg
de les instal·lacions de la indústria.

Tractant-se de l'elaboració d'un producte final que forma part de
l'alimentació bàsica en les economies familiars, i que es produeix de forma
estandarditzada, el nivell de producció és molt elevat i el poden englobar
dins del context de producció de masses. Això comporta que el procés
productiu se subdivideixi en diferents parts o fases o subprocessos que es
porten a terme de forma continuada i progressiva, de manera que en
conjunt suposen una successió d'activitats o tasques senzilles que cal
desenvolupar, totes elles guiades i marcades pel ritme de la cadena que
transporta la mercaderia.

Aquest procediment facilita la minimització dels. temps que transcorre entre
una tasca i la següent, ja que el treballador no s'ha de preocupar del trasllat
de la mercaderia250, ni del temps d'execució del treball, perquè al disposa
dels estris adients i del producte a manipular de forma immediata, i no s'ha
de preocupar de res més que d'executar el seu treball en les condicions
establertes en el disseny.

249 De la mateixa manera que en la fabricació d'automòbils -indústria en la qual s'inicià
l'aplicació de l'organització fordista- el procés productiu consisteix en l'acoblament de diferents
peces per a la creació d'un producte final nou que comprèn la unió de totes les peces acoblades,
en els escorxadors i indústries càrnies el procés productiu és a l'inrevés, és a dir, s'introdueix un
producte format per diferents parts, com són els animals, i aquestes són separades en les
diverses fases del procés.
250 Aquesta despreocupació és generalitzada a excepció dels treballadors que participen en la
càrrega i descàrrega dels animals i en la incorporació d'aquests en la cadena de transport.
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Els ritmes de treball imposats per la cadena de transport, així com el
recorregut, facilita la coordinació entre les diferents tasques a desenvolupar
i el control de la realització del treball, perquè l'encarregat de la secció -pel
fet de conèixer tot el procés de la producció i especialment de les activitats
que cal desenvolupar en la seua secció- amb una supervisió visual i de
vegades manual- del producte en la cadena mateixa decideix sobre la
qualitat de l'execució del treball. El fet que els treballadors no s'hagin de
desplaçar del lloc de treball facilita la coordinació i el control del procés
productiu.

Finalment, al treballador se li adjudica una activitat, un lloc de treball i uns
estris que, amb l'ensinistrament que rep, el dotaran de l'habilitat i la
destresa manuals necessàries per a obtenir dels avantatges que per a
l'empresa suposa aplicar d'aquest sistema d'organització de la producció.

*

1.4. Característiques de l'organització del treball: automatisme i
poca mecanització251

En la majoria de les tasques que es desenvolupen en els escorxadors, la
presència humana és imprescindible perquè es tracta d'operacions manuals
que difícilment poden convertir-se en operacions mecanitzades pels motius
següents:

1. Es tracta d'operacions de manipulació d'animals en les quals
s'exigeix destresa i habilitat manuals i força física.

2. El producte final ha d'adaptar-se a les exigències d'una demanda
que pot ser variable. Les característiques del producte que es
manipula un tipus d'activitat manual, és molt més flexible i
vulnerable als canvis que l'activitat mecanitzada.

3. Malgrat que la producció final és molt estandarditzada, els
animals poden diferir en pes o grandària, per la qual cosa
difícilment la maquinària pot adaptar-se a aquestes peculiaritats.
En els casos amb possibilitat d'adaptació la mecanització és molt
més significativa, com és el cas dels escorxadors d'aus en què les
esquarteren mecànicament.

4. La tecnologia aplicable té com a finalitat facilitar la destresa i
l'habilitat manuals amb la utilització d'estris cada vegada més
perfectes. L'objectiu principal és millorar la rendibilitat del
treball descarregant d'esforç físic la seua execució.

251 Per a una millor interpretació d'aquest apartat i del següent aconsellem llegir prèviament
l'apartat segon de l'annex 2 d'aquest capítol.
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Es tracta, doncs, d'un sector caracteritzat per la producció en massa, ja que
el producte final forma part de l'alimentació bàsica de les economies
familiars. La producció és de gran quantitat d'unitats de producte final
-presentat de forma estandarditzada-, cosa que requereix la realització d'un
nombre important d'operacions que el procés productiu. En aquest procés
es manipulen animals i es trossegen manualment, segons les exigències del
mercat, mitjançant l'habilitat i destresa dels treballadors implicats,
característiques que difícilment poden ser assumides per la maquinària. La
tecnologia s'aprecia principalment en els estris que s'utilitzen com a suport
a l'activitat manual.

A més, les tasques que comprenen tot el procés estan molt ben delimitades
i controlades, basades en moviments repetitius al llarg de tota la jornada de
treball.

1.5. Identificació de l'organització del treball amb els criteris
tayloristes

Podem identificar l'organització del treball amb els criteris d'organització
tayloristes. Per justificar aquesta afirmació ens basem en els aspectes
següents:

1. Estratificació de les funcions que cal desenvolupar en l'empresa,
des de la direcció fins a l'execució del treball. La jerarquia està
molt ben definida amb l'assignació de funcions a cada estrat o
categoria professional existent.

2. Col·laboració entre la persona que dissenya el treball i aquella que
executa, i és aquesta última la que s'ha de sotmetre a la voluntat
de la primera.

3. El treballador no aporta cap mena d'iniciativa ni d'incentiu en el
desenvolupament del seu treball. La seua opinió no compta.

4. Estudi i anàlisi dels temps dels moviments elementals que realitza
cada treballador en cadascuna de les tasques que formen part del
procés productiu.

5. Immobilitat dels treballadors en el seu lloc de treball. A cada
persona li correspon una tasca, un espai, un temps i uns estris i no
s'hi pot moure.

6. L'ensinistrament es realitza en el mateix lloc de treball i mentre el
treballador executa la seva feina.

7. Control exhaustiu de l'activitat desenvolupada per cada
treballador.
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8. Recompensa al treballador per l'acompliment de la seua comesa, i
sanció en cas contrari. La valoració del rendiment és
individualitzada.

9. Selecció dels treballadors segons la seua adaptació al lloc de
treball que se'ls assigna.

10. Autoritat empresarial i disciplina obrera.
En el sector que estem analitzant hi ha una jerarquia professional molt ben
definida, prova d'això la tenim en els convenis col·lectius aplicables. Per
exemple, en el conveni col·lectiu per a indústries càrnies d'àmbit nacional
existeixen fins a 46 categories diferenciades, 4 en el grup professional
tècnic, 11 en el grup administratiu, 26 en el grup obrer i 5 en el grup
subaltern, malgrat que com s'especifica en el conveni mateix la
classificació és enunciativa i no és obligació de disposar de totes les
categories i cada una d'elles.

*

Una de les característiques d'aquest ventall de categories professionals és
la delimitació de funcions i activitats que ha de desenvolupar cadascuna.
Pel que fa als treballadors de producció, que són la majoria, cada ú té
assignada la seua funció i així el treballador sap a cada moment moment
quina és la tasca que ha d'executar. De la mateixa manera, en categories
superiors es concreten les funcions de disseny, control i direcció.

Així és com es dóna resposta a una de les principals exigències tayloristes
com és la col·laboració o, millor dit, la complementació entre el disseny i
l'execució del treball, que no és altra cosa que la submissió del treballador
a les directrius empresarials que guien el seu treball, atenint-se a les normes
empresarials, sense cap mena d'iniciatives per la seua part. Aquest fet
converteix el treball de producció en un treball autòmat, és a dir, en la
realització de forma repetitiva i monòtona dels mateixos gestos i
moviments durant tota la jornada de treball252.

Aquests gestos i moviments són objecte de control mitjançant el
cronòmetre. Els llocs de treball i el rendiment es valoren amb el sistema
Bedaux o amb el Centesimal, amb el qual al treballador se li assigna el
temps en què ha de realitzar el treball, moviment a moviment, controlant
fins i tot el temps dels descansos determinats per cada jornada de treball.
Aquesta valoració ajuda a calcular el ritme a què ha de funcionar la cadena
de transport, i assegura que el treballador acabarà dins els temps assignats
per a cada activitat253.

252 Es tracta de la substitució del "saber" de l'obrer, de l'ofici de l'obrer, per l'escassa
qualificació professional, la qual cosa es compensa amb l'ensinistrament en una sèrie de
moviments repetitius.
253 En conseqüència, els convenis col·lectius estableixen que les empreses podran mantenir,
modificar o establir els sistemes de treball i rendiment, prenent com a mesura d'activitat normal
la que desenvolupa un operari mitjà, entrega! a la seua feina sense l'estímul d'una remuneració
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Una dels avantatges que les empreses obtenen de la pràctica d'aquest
sistema d'organització del treball és que els operaris no s'han de moure del
lloc on el realitzen, per tant, els seus moviments són reduïts. Per realitzar
l'activitat i per assegurar-ne la immobilitat, cada treballador disposa dels
estris adients al seu voltant, rep la mercaderia per la cadena de transport i la
traspassa a la següent activitat de la mateixa manera. Aquesta immobilitat
garanteix l'acoblament de les diferents tasques, la intensitat del treball i els
ritmes imposats per la cadena.

Per tractar-se de tasques amb moviments molt repetitius els treballadors
que s'hi incorporen no necessiten de qualificació prèvia, perquè
l'ensinistrament es realitza en el lloc de treball mateix254. Cada nou
treballador és ensinistrat per un company experimentat que l'instrueix en el
coneixement del producte i en la utilització dels estris adients. Malgrat tot,
certes activitats requereixen un temps determinat, com pot ser un o dos
mesos, per assegurar que el treball es realitza amb plenes garanties d'èxit.
En aquest sentit, per portar a terme les tasques més senzilles se selecciona
treballadors que puguin adaptar-se al lloc de treball amb relativa facilitat
-cosa que no suposa gaires dificultats-, però per acomplir tasques més
complexes o que requereixen més domini d'estris -que és el que dóna més
Professionalität als treballadors de producció-, la selecció de treballadors
pot resultar més complexa.

Les remuneracions dels treballadors estan d'acord amb el rendiment en el
lloc de treball, per la qual cosa aquest sistema funciona, a més, com a
instrument de control del treball. El treballador sap que un major ritme de
treball i d'una major qualitat per la qual cosa suposa remuneracions més
elevades, per tant, el treballador actuarà molt condicionat a l'obtenció de
bons resultats.

A més, de les remuneracions segons el rendiment funcionen altres sistemes
de control, com és la supervisió, que per la manera d'organitzar la
producció no és complexa i sí bastant efectiva, com s'ha comentat en
apartats anteriors.

per incentiu, i al ritme que pugui mantenir fàcilment dia rere dia sense exigir-li un esforç
superior al normal. El rendiment que resulta correspon a 60 punts del sistema Bedaux o 100
punts de la Comissió Nacional de Productivitat (CCNP), o a l'equivalent en altres sistemes. Cap
treballador podrà ser obligat a treballar per sobre del rendiment òptim, que serà 80 punts Bedaux
i 140 en la CNP o el seu equivalent en altres sistemes.
254 La reflexió del fet que no es requereixi qualificació prèvia cal matisar-la des de dos punts de
vista. En primer lloc, les empreses prefereixen treballadors experimentats, però davant la
dificultat de trobar-los es conformen amb els que no tenen experiència. En aquest sentit, les
empreses disposen d'una borsa de treballadors que esperen per incorporar-se a la feina; aquesta
llista està formada per persones que ja han treballat en l'empresa o en altres ocupacions del
sector i que ja coneixen les tasques que han de desenvolupar o que s'hi troben familiaritzats. En
segon lloc, un cert nombre de feines han de ser dutes a terme per treballadors experimentats, ja
que el maneig de determinats estris requereix una habilitat que no és fàcil d'aconseguir
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Finalment, destaquem que aquesta organització del treball facilita que el
treballador, per consolidar-se en el lloc de treball, ha de ser disciplinat i
submís a la norma empresarial. Aquest és un dels principals avantatges de
l'organització del treball taylorista, pel que facilita obtenir objectius
empresarials òptims.

D'altra banda, els defensors d'aquest sistema argumenten que aquesta
organització del treball serveix per estimular els treballadors, ja que el fet
de tenir la tasca ben definida l'ajuda a saber exactament què ha de fer a
cada moment, cosa que facilita que sempre sàpiga quina serà la seua
remuneració.

1.6. Valoració

*
Partint dels plantejaments tayloristes, d'una banda, d'eliminació de l'ofici i
del "saber" de l'obrer perquè l'empresa sigui la propietària del
coneixement i del control de l'activitat que s'hi desenvolupa, d'una altra
banda, de la divisió del treball fins a la seua màxima expressió i també de
la dràstica separació entre el disseny i l'execució de les tasques,
l'organització del treball en el sector d'escorxadors i indústria càrnia
consisteix en la simple execució d'una sèrie de moviments per part dels
treballadors, que saben a cada moment el que han de fer i no tenen la
possibilitat d'implicar-se més enllà de l'automatisme manual. El treballador
es converteix en un mitjà de producció que executa una sèrie d'ordres
estrictament delimitades i controlades. En aquest sentit, els criteris
tayloristes aplicats no estan d'acord amb la idea que Taylor volia superar
l'antagonisme de classe, perquè estava convençut que patrons i ocupats
tenien interessos coincidents, perquè ambdós perseguien la màxima
prosperitat (Finkel, 1994).

Treballar en aquestes condicions provoca que el treballador no tingui
estímuls ni al·licients per implicar-se més ni per identificar-se amb els
objectius empresarials. Per aquest motiu no es pot parlar de coincidència
d'interessos, més aviat podem parlar d'interessos individuals i antagònics;
les empreses vetllen per l'acumulació eficient de capitals mitjançant la
rendibilitat del seu procés productiu, i els treballadors vetllen per treballar i
rebre a canvi una remuneració suficient per mantenir-se en un nivell de
vida determinat.

En la descripció del contingut de les diferents tasques que cal realitzar en el
procés productiu hem considerat la divisió del treball i la delimitació de
cada una de les activitats, és a dir, quan en comença una i quan n'acaba
l'altra, de manera que no hi ha confusions a l'hora d'assignar a cada
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treballador la feina que ha d'executar ni de quina manera ha de fer-la. En el
quadre que apareix a l'inici d'aquest capítol s'assenyalen 28 tasques
diferents, totes elles activitats de producció, això és, activitats al marge de
les administratives, les de transport, les de neteja i les de direcció, entre
d'altres. N'hi ha que consten d'una sola tasca i n'hi ha que es desglossen en
operacions diverses, com és el cas del buidatge i neteja de tripes i el
trossejament de carn.

Aquesta manera tan precisa i delimitada d'organitzar el treball facilita
l'automatisme dels treballadors, amb la qual cosa no cal que pensin ni que
es plantegin alternatives de com fer la seua feina. Amb la precisió del
treball realitzat i la seva eficàcia, amb els ritmes de treball i la seva
rendibilitat i amb la coordinació de les diferents tasques i els seus
subprocessos es guanya en productivitat.

D'aquest tipus d'organització es desprèn que les empreses han aconseguit
dirigir i desenvolupar el procés productiu de manera òptima, en aconseguir
màxima eficàcia en el treball i màxima productivitat, amb la qual cosa
s'optimitza el procés d'acumulació de capitals.

Finalment, hem de considerar que es tracta d'un sector intensiu en mà
d'obra i, com s'ha especificat en altres apartats, de difícil innovació
tecnològica, de la qual cosa es desprèn que no ha estat possible la
transformació cap a altres sistemes d'organització de la producció i del
treball més moderns.

1.7. L'organització del treball i les modificacions en les condicions de
treball segons els convenis aplicables en el sector

Un dels aspectes que més interessen és el marge de maniobra que
posseeixen les empreses a l'hora de determinar l'organització del treball.
Segons els convenis col·lectius, l'organització depèn exclusivament de les
empreses i en els casos de modificacions aquesta discrecionalitat es troba
subjecta a l'acompliment d'una sèrie de requisits. Els treballadors
gaudeixen del dret a la consulta i en el cas de disconformitat poden adoptar
diferents respostes, situació que, malgrat tot, dóna avantatja a les empreses.

Un altre dels aspectes interessants i relacionats amb l'organització del
treball és el de les remuneracions, sobretot quan aquestes van lligades al
rendiment dels treballadors. Sistemes de valoració com el Bedoux i el
Centesimal mesuren la rendibilitat de cada treballador en base a la manera
d'executar el treball, activitat relacionada amb la d'altres treballadors
mitjançant la cadena de transport del producte. Aquesta cadena imposa uns
ritmes de treball que incidiran en el resultat de la rendibilitat dels
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treballadors i en les condicions de treball en general.

1.7.1. FACULTATS DE LA DIRECCIÓ: LA DISCRECIONALITAT
EMPRESARIAL

El contingut dels convenis col·lectius deixa ben clar que les empreses
posseeixen la facultat exclusiva d'organitzar el treball i de prendre les
iniciatives de modificació. A continuació exposem, de forma resumida, les
idees més destriables que al respecte apareixen en els convenis col·lectius.

Organització del treball

L'organització del treball correspon a la direcció de l'empresa, la qual
podrà establir els sistemes cTorganització, racionalització, automatització i
modernització que consideri oportuns, així com qualsevol reestructuració
de les seccions o departaments de l'empresa. Així doncs, l'empresa està
facultada a acordar modificacions substancials de les condicions de treball
quan existeixin provades raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de
producció. Tindran la consideració de modificacions substancials de les
condicions de treball, entre altres, les que afectin al sistema de treball i de
rendiment.

S'entendrà l'existència de les causes a les que ens referim quan l'adopció
de mesures proposades contribueixin a millorar la situació de l'empresa
mitjançant una millor adequació en l'organització dels seus recursos, i que
afavoreixin la seva posició competitiva en el mercat o una millor resposta a
les exigències de la demanda.

Taula 1.2. Modificacions en les condicions de treball

Modificacions

Requisits

Antelació

Respostes

Caràcter individual
- Notificació
treballador i
representants

30 dies

- Rescissió contracte
amb indemnització

- Impugnació davant
jurisdicció

Caràcter col·lectiu
- Consultes

representants

15 dies

- Notificació
treballador i
representants

30 dies

- Conflicte col·lectiu

- Rescissió contracte amb
indemnització
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En la taula 1.2. apareix, de forma esquemàtica, la materialització de les
modificacions de les condicions de treball que poden realitzar les empreses
acollint-se al contingut dels convenis col·lectius aplicables, distingint si
aquestes afecten als treballadors de forma individual o col·lectiva, els
requisits que han de complir i les possibles respostes que els afectats poden
donar. A continuació comentem més detalladament aquests aspectes.

Les modificacions de les condicions de treball

Les modificacions substancials de les condicions de treball podran ser:

1. De caràcter individual: quan la modificació sigui d'aquelles
condicions de treball de que gaudeixen els treballadors a nivell
individual

2. De caràcter col·lectiu: quan la modificació sigui d'aquelles
condicions reconegudes als treballadors en virtut d'acord o pacte
col·lectiu o gaudides per aquests en virtut d'una decisió unilateral
de l'empresari d'efectes col·lectius255.

La modificació de les condicions establertes en els convenis col·lectius
només podran produir-se per acord entre l'empresa i els representants dels
treballadors.

Requisits d'obligat acompliment

Malgrat la discrecionalitat empresarial, davant la facultat d'iniciativa i
l'existència de les causes que justifiquin la modificació de l'organització de
treball que afecti als treballadors, l'empresa estarà obligada a:

1. Quan les modificacions de les condicions de treball a realitzar
siguin de caràcter individual, s'hauran de notificar al treballador
afectat i als seus representants legals amb una antelació mínima
de trenta dies a la data de fer-se efectiva.

2. Quan les modificacions de les condicions de treball a realitzar
siguin de caràcter col·lectiu, la decisió serà objecte de consultes
prèvies amb els representants legals dels treballadors durant un

255 Atenint-nos als continguts dels convenis aplicables al sector, no tindran la consideració de
caràcter col·lectiu les modificacions funcionals i d'horari de treball que afectin, en un període de
noranta dies, a un nombre de treballadors inferior a:

1. Deu treballadors, en les empreses que ocupin menys de cent treballadors (10% com a
mínim)

2. El deu per cent del núm. de treballadors de l'empresa en aquelles que ocupin entre
cent i tres-cents treballadors,

3. Trenta treballadors, en les empreses que ocupin tres-cents o més treballadors
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període no inferior a quinze dies. Segons el conveni col·lectiu
d'escorxadors d'aus i conills d'àmbit nacional, les consultes
tindran com a finalitat el debat sobre les causes que han motivat
la decisió empresarial i la possibilitat d'evitar o reduir els seus
efectes, així com les mesures necessàries per atenuar les
possibles conseqüències per als treballadors afectats. L'objectiu
serà el d'arribar a un acord. Un cop finalitzades les consultes
s'acompliran els requisits d'avís als treballadors afectats en els
terminis indicats anteriorment.

En matèria de trasllats s'estarà a lo disposat en les normes específiques
establertes en els convenis col·lectius aplicables en cada cas.

1.7.2. RESPOSTES PER PART DELS TREBALLADORS

*
t

Malgrat la discrecionalitat absoluta de que gaudeixen les empreses, ja sigui
determinada pel contingut dels convenis col·lectius ja sigui per la pràctica
habitual en les empreses, els treballadors, a nivell individual o mitjançant
els seus representants, tenen la facultat de plantejar respostes o alternatives
a les decisions empresarials.

En aquest sentit, en les modificacions de caràcter individual i un cop el
treballador afectat és assabentat en els terminis establerts i en el supòsit de
que les modificacions afectin de forma substancial a la jornada de treball, a
l'horari o el règim de treball a torns, el treballador tindrà dret a rescindir el
seu contracte i a rebre una indemnització. A més, en el cas de que el
treballador manifesti disconformitat amb la decisió empresarial podrà

*)££:

impugnar-la davant la jurisdicció competent .

En les modificacions de caràcter col·lectiu es podrà reclamar en conflicte
col·lectiu, sens perjudici de l'acció individual prevista anteriorment. La
interposició de conflicte paralitzarà les tramitacions de les accions
individuals iniciades, fins la seva resolució. En el cas d'acord entre
l'empresa i els representants legals dels treballadors es respectarà el dret
que cada treballador té, a nivell individual, de rescindir el seu contracte, si
existeix disconformitat, en les condicions indicades anteriorment.

1.7.3. SISTEMA DE RENDIMENT I PRODUCTIVITAT

Atenint-se als criteris tayloristes de relacionar els salaris amb el rendiment

256 En el cas de que la sentencia no justifiqui la modificació de les condicions de treball, el
treballador serà reposat en les anteriors condicions.
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individualitzat dels treballadors, en aquest cas els convenis col·lectius del
sector estableixen que els salaris pactats en els mateixos es fixen per unitat
de temps, atenent a la jornada de treball establerta i al rendiment normal en
l'activitat i categoria professional corresponent.

Malgrat tot les empreses podran mantenir, modificar o establir els sistemes
de treball i rendiment, previ acord amb el Comitè d'empresa (CE) i
Delegats de personal (DP), prenent-se com a mesura d'activitat normal que
desenvolupa un operari mig, lliurat al seu treball sense l'estímul d'una
remuneració per incentiu, ritme que pugui mantenir fàcilment dia rere dia
sense que exigeixi un esforç superior al normal, essent aquest rendiment el
que correspon a 60 punts Bedaux o 100 punts de la Comissió Nacional de
Productivitat, o equivalent en altres sistemes.

Cap treballador podrà ser obligat a treballar per sobre del rendiment òptim
que serà de 80 punts Bedaux i 140 en el de la CNP o equivalent en altres
sistemes257.

La determinació de l'activitat normal en els llocs serà establerta pels
Serveis de mètodes i temps de l'empresa, informant al CE o DP. En cas de
discrepància, ambdues parts podran sol·licitar la intervenció de tècnics
competents aliens a elles. De persistir la controvèrsia s'acudirà al dictamen
d'una comissió paritaria.

S'entén per rendiment habitual o mig aquell al que treballa l'operari de
forma permanent i continuada, podent-se estimar com a rendiment habitual

9^R
l'obtingut en els trenta últims dies treballats en condicions normals .

L'empresa pot decidir la suspensió d'aquest sistema, total o parcialment,
quan es donin les circumstàncies d'alteració del procés productiu o
d'incompliment dels mètodes de treball establerts. A tal efecte, existeixen
uns requisits a complir referents a la notificació a l'autoritat laboral i al nou

*9^Q
sistema de remuneració dels treballadors afectats .

257 En un capítol posterior s'analitza la valoració dels llocs de treball i el rendiment del treball
mitjançant els sistemes Bedaux i Centesimal.
258 Amb l'objectiu de clarificar conceptes, en el conveni col·lectiu d'indústries càrnies d'àmbit
nacional l'article 8 defineix explícitament els següents conceptes:

1. Rendiment normal o mínim exigible: és l'obtingut per un treballador d'aptituds
mitjanes, coneixedor del seu treball i conscient de la seva responsabilitat, sense
realitzar cap esforç superior, que segons el mètode Bedaux equival a 60 punts/hora.

2. Rendiment habitual o mitjà: és l'obtingut per un operari de forma permanent i
continuada, podent-se estimar com a rendiment habitual o mitjà la mitjana obtinguda
en el període dels trenta darrers dies naturals treballats en condicions normals.

3. Rendiment òptim: és l'equivalent a 80 punts/hora Bedaux, d'un operari mitjà i
entrenat, esforçant-se en treball, però sense arribar als límits nocius per la salut.

239 El conveni col·lectiu d'indústries càrnies d'àmbit nacional és l'únic dels aplicables en el
sector que dedica un capítol específic al tractament del cas en el que es porti a terme la
suspensió del sistema aplicable.
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Tanmateix, sempre que l'empresa ho consideri necessari, es podran prendre
nous temps pel departament de temps d'empresa o en el seu defecte per una
empresa exterior especialitzada, malgrat que els valors només podran ser
modificats davant la presència d'algun dels casos següents:

1. Mecanització.

2. Millora de les instal·lacions que facilitin la realització dels
treballs.

3. Quan el treball sigui de primera sèrie, fixant un valor provisional,
en tant no es fixi més tard el definitiu.

4. Canvis substancials de mètode operatiu, diferents dels descrits en
el sistema anterior de treball.

5. Quan existeixi error de càlcul.

6. Quan, sense detriment de la qualitat exigida, el 75% dels operaris
que realitzin un treball determinat, aconsegueixin en el treball,
durant un mes, una activitat superior al rendiment òptim.

Abans de portar a terme les esmentades modificacions serà necessari
negociar-les amb els representants dels treballadors i en el supòsit de que
hagi conformitat els nous rendiments seran aplicables immediatament. En
cas de discrepància s'estarà a lo disposat a l'apartat anterior.

Determinació de les primes: prima diària i prima òptima

En els convenis col·lectius d'aus i conills s'estableix que en lo referent a la
producció s'han d'acompanyar les taules indicatives de velocitats per
seccions de l'escorxador, d'acord amb els actuals sistemes d'organització,
la prima diària pels diferents llocs de treball així com els suplements de
descansos personals, dividits segons els clars a realitzar. En determinades
produccions la Direcció organitzarà discrecionalment els llocs de treball
segons els seus criteris.

En el conveni col·lectiu d'indústries càrnies d'àmbit nacional s'estableix el
preu punt prima per totes les categories en un mínim de 11,36 pta. en el
sistema Bedaux o el seu preu equivalent en qualsevol altre sistema durant
l'any 1996. Pels anys 1997 i 1998 seran els que en el seu dia estableixi la
Comissió Paritaria.

En quant a la prima òptima, aquesta suposarà d'un 33% a un 40% del salari
base, segons s'adopti el sistema Bedaux o el sistema centesimal,
respectivament.
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Els ritmes de treball

Els ritmes de treball venen determinats pel sistema de control imposat i, a
la vegada, negociat.

A tal efecte, i com a referència, una producció normal en un escorxador de
pollastres seria la de introduir uns 8.250 pollastres diaris en cada cadena260,
ja que es considera que a un ritme normal de treball es poden penjar fins a
1.032 per hora i per cadena.

Els ritmes venen imposats per la velocitat de la cadena de transport, pel que
el sistema d'incentius a la producció està limitat per la velocitat d'aquesta
o, el que és el mateix, pel núm. d'animals que passen pel lloc de treball.
Únicament es pot participar d'aquest sistema establint-se llocs individuals o
grups de llocs de treball i acordant incentius segons la velocitat de la
cadena o segons el nombre de treballadors que ocupen un determinat lloc
de treball, o ambdues possibilitats a la vegada.

Un altre exemple referent al ritmes de treball el trobem a l'annex del pacte
d'empresa de COPORC, quan estableix que la prima de productivitat diària
serà la següent:

1. En la cadena d'esquarterament: el compromís de treballar a un
ritme de 120 d'activitat mitja diària, segons el sistema BED AUX,
suposarà:

Prima dia 2284 pta.

Producció dia 600 porcs

Pta. a pagar per porc esquarterat 3,80 pta.

2284:600 = 3,80

Els porcs defectuosos en l'esquarterament per tumors es deduiran de
la quantitat de porcs per hora efectiva de treball.

Per arribar als 600 porcs a l'activitat de* 120, el mínim de llocs de
treball serà de 20261.

2. Paquetería: Idèntic compromís de treballar a una activitat mitjana
diària de 120. La prima diària a cobrar serà igual a la mitjana de la de
matança i esquarterament.

260 Aquesta informació està treta d'una comprovació del sistema de mesura del treball realitzada
a l'empresa C l'any 1988 amb motiu d'una disconformitat dels treballadors amb el sistema
implantat per l'empresa.
261 La distribució d'aquests llocs de treball ha de ser la següent: 12 llocs de treball
d'esquarterament (1 per obrir caps, 1 per assenyalar porcs, 2 per treure pernil i costelles, 2 per
treure i polir llonzes, 2 per treure i polir espatlla, 2 per treure i polir panxeta i 2 per la màquina
penca) i 8 llocs de treball per la secció de pernils (2 per serrar pota i os, 2 per polir pernil, 1 per
penjar pernil, 2 per col·locar gènere i Iper recollir gènere)
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En el cas de personal nou d'ingrés en les seccions abans esmentades
percebran durant els tres primers mesos una prima de 1585 pta. per dia
efectiu de treball, sempre que exerceixi correctament el treball encomanat.

Paral·lelament l'empresa calcularà les activitats diàries per seccions a fi i
efecte de comprovar que es respecti el compromís establert. De no arribar a
aquest nivell es plantejarà l'exclusió del sistema que actualment es realitza.

Totes les variacions en el temps concedits que són la base d'aquest sistema
de remuneració, tant sigui per causa de canvis tecnològics com per canvis
de mètodes de treball, implicaran l'adaptació dels rendiments pactats al 120
així com en el valor de pessetes porc sacrificats o esquarterats, sigui en més
o en menys.

3. Taules: Les produccions compreses, amb independència dels
valors concedits actuals, per cobrar el 120 d'activitat, són:

Espatlles * 25 peces hora

Pernils 15 peces hora

Llonzes 20 peces hora

Amb aquesta producció es cobrarà la prima mitja de matança i
esquarterament

4. Escorxador de vedells: Idèntic compromís de treball a una activitat
mitja diària del 120.Prima dia a cobrar la mateixa que s'aplica a
l'escorxador de porcs.

El personal de nou ingrés de les seccions abans assenyalades percebran
durant els tres primers mesos una prima de 1585 pta. Per dia efectiu de
treball, sempre que exerceixi correctament la labor encomanada.

1.7.4. ALTRES MODALITATS DE TREBALL

En el conveni col·lectiu d'indústries càrnies d'àmbit nacional es plantegen
el treball a preu fet i el treball a tasca com a dos tipus de treball alternatius
o, fins i tot, complementaris al de la pròpia organització del treball dins
dels procés productiu. Aquests podem considerar-los de la següent manera:

1. Treball a preu fet: és una modalitat de treball que té com a
objectiu la valoració per unitat d'obra. El sistema és per punts,
amb el que el treballador laboriós i amb esforç normal en el
desenvolupament del seu treball obté, almenys, un salari superior
en un 25% al salari fixat per la categoria professional a la que
pertany.
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2. Treball a tasca: és la modalitat de treball que consisteix en
assignar al treballador la realització d'una tasca específica. Per
l'establiment d'aquest tipus de treball es tindran en compte els
rendiments normals de cada professió i especialitat. En el cas de
que el treballador finalitzi la seva tasca abans de la finalització de
la jornada laboral es donarà per acabada la seva activitat o en el
cas de que l'empresa decideixi allargar-la les hores de més tindran
la consideració d'hores extres que es remuneraran segons els
valors establerts en el Conveni a tal efecte i no es computaran
com a tais per als límits màxims que disposen les Disposicions
legals o convencionals en aquesta matèria.

En aquests dos sistemes de treball és fàcil que apareguin discrepàncies
entre els treballadors i l'empresa pel que fa al preu, la delimitació de la
tasca, el temps normal en la que s'exigeix, etc., pel que en aquests casos
s'atendrà al que disposen els mateixos convenis aplicables, en matèria
d'organització del treball, establiment de primes i jornada de treball.

Aquestes consideracions obren la porta a la possibilitat de compaginar la
contractació directa de treballadors assalariats amb la subcontractació, fet
bastant habitual en el sector. El recurs a les ETT, però sobre tot a
Cooperatives de Treball Associat és una pràctica característica del sector,
malgrat que pels seus inconvenients moltes empreses eludeixen aquest
recurs262.

1.7.5. AVENÇ TECNOLÒGIC I OCUPACIÓ

Al tractar el tema de l'organització del treball tenim molt present el nivell
de mecanització i d'aplicació tecnològica, perquè depenent d'aquest el pes
de l'organització del treball potser major o menor, al tenir que disposar de
major o menor nombre de treballadors.

Una de les qüestions que més preocupa en relació amb l'organització del
treball és la referent a l'estabilitat dels llocs de treball. Generalment a més
tecnologia més desocupació des del moment en que l'avenç tecnològic es
caracteritza per l'increment en la productivitat de l'ocupació, el que
comporta que pel mateix nivell de producció es necessiten menys
treballadors.

En aquest sentit, i donat que estem davant un sector en el que el procés
productiu es caracteritza pel domini de les tasques manuals i perquè és
intensiu en mà d'obra, la preocupació resideix en saber si aquestes

262 El recurs a la subcontractació de Cooperatives de Treball Associat és una anàlisi que es
realitza en un capítol posterior, pel que en aquest no entrarem amb més detalls al respecte.
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característiques es mantindran en el temps o bé es modificaran,
aproximant-se a les d'altres sectors en els que la incorporació tecnològica
ha fet que l'organització del treball depengui menys de la mà d'obra i més
del capital.

En aquest sector, en general, la innovació tecnològica està en funció de les
característiques del producte a vendre en el mercat. Per aquest motiu
distingim, com en altres ocasions, els dos tipus d'indústries, els escorxadors
d'aus i els escorxadors d'animals grans i indústries càrnies en general.

D'aquesta manera, observem que la producció dels escorxadors d'aus té
com a destí principal la venda nacional i, ja que el consum en el nostre país
encara reclama la presentació dels animals sencers (incloent-hi cap i potes)
aquesta requereix un procés productiu molt manual. Malgrat tot i degut a
que, per una banda, augmenten les vendes a l'exterior amb el que la
presentació és diferent i me« estandarditzada, i per altra, a que el consum
nacional s'adapta a les pautes que dominen a l'exterior, la producció va
transformant-se cap a processos que incorporen major tecnologia per la
estandardització del producte.

De tot això deduïm que en aquest sector s'aniran reduint llocs de treball,
com passa en altres sectors industrials, però amb major lentitud.

Tanmateix, amb l'objectiu de ser més competitius les empreses s'aniran
fusionant amb d'altres, nacionals o estrangeres, amb el que els escorxadors
es faran més grans, es tecnificaran i mecanitzaran més, amb el que en un
futur no gaire llunyà sobrarà mà d'obra.

En els escorxadors d'animals grans (porc i vedell, principalment) el
plantejament és diferent, ja que la matança i l'esquarterament són tasques
que per l'habilitat que requereixen i per la grandària de les peces objecte de
manipulació, la tecnologia a aplicar es basa principalment en donar suport
al treballador en l'execució del seu treball. Es tracta d'una mecanització
que suavitza l'esforç a realitzar pel treballador, posant a la seva disposició
eines i estris que faciliten l'augment de la seva productivitat perquè
augmenten el ritme del treball i garanteixen millor la seva seguretat física
al disposar d'elements que prevenen i redueixen l'accidentalitat laboral. En
aquestes situacions, la substitució de la mà d'obra és més limitada. En
aquests casos, és en l'elaboració de productes càrnis on la tecnologia pot
posar en perill més llocs de treball, ja que l'estandardització en la
presentació del producte juga un paper molt més important, amb el que els
arguments comentats en l'apartat anterior referent als escorxadors d'aus
són igualment aplicables. Malgrat tot, el procés d'incorporació tecnològica
és encara incipient ja que molta venda es fa als petits botiguers que
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reclamen la presentació de l'animal menys esquarterat, practicant-ne ells
mateixos l'especejament263.

1.7.6. VALORACIÓ

S'acostuma a comentar que el contingut dels convenis col·lectius és un
simple formalisme i que a posteriori les empreses executen les decisions al
marge d'aquest, sobretot quan el seu contingut no li es favorable. En aquest
cas el contingut referent a l'organització del treball es prou clar. Les
empreses podran establir en tot moment els sistemes d'organització del
treball i de la producció i quan es decideixin modificacions hauran d'estar
justificades. D'aquesta declaració es desprenen dues conclusions. Per una
banda, el treballador quan s'incorpora a una empresa es troba amb una
organització del treball definida i en la que les activitats a executar en cada
lloc de treball estan ben delimitades. Per altra banda, les justificacions de
les modificacions són de fàcil argumentació davant el context canviant de
les empreses, les fluctuacions de l'activitat econòmica i els avenços
tecnològics. Els requisits que les empreses han de complir davant les
modificacions que proposen tenen com a objectiu evitar la desprotecció
total dels treballadors, perquè davant les reticències només els queda la
possibilitat de rescissió de la relació laboral i el recurs a l'arbitratge, sinó
¡'alternativa és l'acceptació incondicional.

Un altre aspecte tractat en els convenis col·lectius és el de la mesura del
rendiment dels treballadors. Aquests són sotmesos a un control exhaustiu
mitjançant el control dels temps en el que han de realitzar la diversitat de
moviments i gestos de manera repetitiva i monòtona durant tota la jornada
laboral. El que no s'especifica en els convenis col·lectius és que les cadenes
de transport condicionen aquests temps i és el cronometratge dels
moviments els que han de determinar la velocitat de la cadena, i no a
l'inrevés que és el que denuncien molts treballadors a l'hora de justificar
les seves queixes sobre la seva rendibilitat en el treball.

Tractant-se d'una producció intensiva en mà d'obra l'organització del
treball assumeix un protagonisme important, perquè d'ella se'n deriva les
condicions de treball, i amb elles la qualitat del mateix des del punt de vista

263 Podem deduir dels dos exemples exposats sobre els escorxadors d'aus i els d'animals més
grans, que la incorporació tecnològica i la seva incidència sobre l'ocupació està en funció de
l'adaptació del consum a les pautes que dominen, almenys, en la resta d'Europa, com a
conseqüència de les costums i hàbits en l'organització de la vida laboral i familiar. Observem
que l'estandardització en la presentació del producte s'està imposant com a conseqüència de
l'important pes que té la venda en autoservei de les grans superfícies, de les cadenes de
comercialització i de les botigues en règim de franquícia, com per les pautes de cuinar i menjar
més ràpid que s'està imposant en les nostres societats.
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dels treballadors, i l'extracció de treball que té com a objectiu afavorir la
consecució dels objectius empresarials.
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Annex 1. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS PRODUCTIU I
ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

En aquest annex analitzem l'activitat desglossada en el seu conjunt, la qual
cosa no vol dir que en totes les empreses visitades, ni en totes les del sector
es puguin localitzar totes i cada una de les tasques destacades, és a dir,
l'anàlisi és sectorial i no d'empresa.

Una altra qüestió a destacar és la diferenciació entre els tipus
d'escorxadors, perquè no s'hi realitzen les mateixes tasques i aquelles que
hi coincideixen no ho fan amb les mateixes característiques i condicions.

A continuació, expliquem el contingut de cada una de les tasques
diferenciades, a fi de conèixer de més a prop els elements que componen
tot el procés productiu i els moviments a realitzar per cada un dels
treballadors ocupats.

1. Contingut de les tasques: subdivisió del treball

Passem a descriure l'organització del treball del sector dels escorxadors i la
indústria càrnia en general, a fi de demostrar que es tracta d'una
organització productiva de caire fordista amb estructures de treball
tayloristes. Comentarem cadascun dels processos i de les tasques que s'hi
inclouen i ometrem els processos de manteniment, d'administració i
d'altres, com el del transport, per considerar-los aliens a l'organització del
treball dins del procés productiu i per tractar-se d'activitats
complementàries.

A) El procés de recepció, que inclou les tasques d'arribada i conducció.

Les tasques que componen aquest procés són molt simples. Primerament
els camions, amb les caixes o gàbies plenes d'animals, aparquen al moll per
descarregar-les. A partir d'aquest moment comença el procés de recepció,
que segons el tipus d'animal, suposarà un desembarcament manual (porcs,
vedells i en general animals grossos), a través del qual els animals són
guiats per uns treballadors cap a l'interior de l'escorxador mitjançant
l'anomenada conducció -segona tasca d'aquest procés-; o un
desembarcament automàtic (aus i conills), mitjançant una cinta
transportadora que guiarà les gàbies cap a l'interior de l'escorxador on uns
treballadors -que les esperen- les obriran, en trauran els animals i els
penjaran d'una cadena transportadora. Amb el desembarcament automàtic
s'inicia la cadena mòbil que marcarà els ritmes de treball.
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B) El procés de sacrifici que inclou les tasques següents: atordiment per
xoc elèctric, enervado, penjada d'animals i dessagnament.

Comprèn aquelles tasques que tenen com a objectiu la mort de l'animal.
Primerament, quan els animals són introduïts a l'escorxador, reben un xoc
elèctric (mitjançant uns elèctrodes) per tal d'enervar-los. Seguidament són
transportats en una cinta cap on els espera el matador per dessagnar-los
mitjançant un tall o la introducció d'un punxo en el coll. A continuació són
penjats cap per avall perquè eliminin totalment la sang. Depenent del tipus
d'animal, les tasques que comprenen aquest procés canvien l'ordre, per
exemple, en el cas dels escorxadors d'aus i conills, la penjada dels animals
s'inclou com a activitat del primer procés.

C) El procés de preparació dels animals que inclou les tasques següents:
escaldada, depilació, evisceració i divisió de canals.

S'engloba dins d'aquest preces el conjunt d'operacions a què se sotmeten
els animals sacrificats per a l'obtenció de la canal. En primer lloc, els
animals són introduïts en unes banyeres d'aigua calenta per a ser escaldats
amb l'objectiu de deixar preparat el pèl per a la seua depilació amb foc.
Aquestes accions es porten a terme automàticament sense la intervenció de
cap treballador, a excepció del supervisor de la plomada en el cas dels
escorxadors d'aus. A continuació, els animals passen a les operacions
d'evisceració i preparació de canals, que aquestes consisteixen a separar les
vísceres i la pell i en l'amputació d'extremitats i cap, segons els casos.

D) El procés de tripería que inclou les tasques de buidatge i neteja de tripes,
la pelada de potes i morros i l'aprofitament de caps.

Per una banda, s'engloba dins d'aquest procés el conjunt d'operacions que
tenen com a finalitat el buidatge i neteja de tripes. Els animals transportats
per la cadena arriben al lloc on es troben uns treballadors que, situats també
en cadena, procedeixen a realitzar, consecutivament, cada una de les
tasques assignades a aquest procés. A cada treballador li correspon una sola
de les tasques, i en el cas que alguna tasca s'en pugui subdividir -com és el
cas del buidatge de tripes- cada treballador realitzarà només la part
assignada. Segons els animals, els derivats de la triperia són aprofitats per a
l'elaboració de farines o pinsos, però en altres casos són preparats per al
consum directe, amb l'elaboració d'embotits o d'espècies. D'altra banda,
aquest procés inclou les operacions de la pelada de potes i morros i
l'aprofitament de caps, i com acabem de dir, també en aquest cas a cada
treballador només li correspon una d'aquestes tasques.

324



E) El procés d'especejament de canals, que inclou les tasques següents:
recepció, divisió i especejament de canals.

S'engloba dins d'aquest procés el conjunt d'operacions que tenen com a
finalitat separar determinades parts anatòmiques de la canal sobre la base
de criteris comercials prèviament establerts. S'inclouen en aquest procés
les tasques de recepció i divisió de canals en aquelles indústries que no
disposen d'instal·lacions d'escorxador (sacrifici i preparació). En el cas
dels escorxadors d'aus, aquest procés se simplifica moltíssim per la
grandària de l'animal, ja que l'esquarterament és molt més senzill, i perquè
molta part de la producció d'aus es ven a peces senceres, per la qual cosa
en aquests casos no es dóna aquest procés. En general, els treballadors
reben l'animal que, amb els estris adients, és obert en canal -si procedeix- i
posteriorment és despenjat de la cadena de transport per al seu
esquarterament en trossos. D'acord amb el tipus d'animal, l'aprofitament
de les vísceres i de les exigències del mercat, en aquest procés poden
intervenir més o menys treballadors per a la realització de les diferents
tasques.

F) El procés d'elaboració d'embotits. Inclou les tasques següents: recepció
de la primera matèria -l'animal esquarterat-, trossejament i picada de
carn, adobatge i pastada, farciment, lligada i punxada, cocció i
assecatge.

S'engloba dins d'aquest procés el conjunt d'operacions que es porten a
terme a partir de carns autoritzades, picades o no, sotmeses o no a
processos d'assecatge, amb l'addició o no de despulles comestibles i
greixos, productes vegetals, condiments i espècies, i introduïdes en tripes
naturals o artificials. En determinats escorxadors en aquest procés s'inclou
l'elaboració de pernils o salaons, que consisteix a sotmetre a l'acció de la
sal i altres ingredients autoritzats propis de la salaó els productes càrnis no
picats, a la fi de garantir-ne la conservació. En aquest procés, segons el
tipus d'animal, intervenen més o menys treballadors d'acord amb les
operacions a dur a terme. Els treballadors situats en cadena realitzen les
diferents tasques assignades. Alguns treballadors se situen fora de la
cadena, en zones properes, realitzant tasques addicionals o
complementàries de manipulació de les mateixes matèries segons les
característiques amb què es presenta el producte per a la seua venda.

G) El procés d'envasament que inclou la tasca d'envasament al buit.

S'engloba dins d'aquest procés el conjunt d'operacions que es porten a
terme en l'envasament dels productes que han finalitzat el procés de
transformació per al seu emmagatzematge o trasllat als punts de venda. Els
treballadors reben els animals, les parts de l'animal o l'embotit -segons els
casos- per envasar-los. En aquest cas la cadena és més difuminada per la
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varietat d'envasos que existeix, malgrat que forma part del mateix procés i
els ritmes de treball són assimilables als imposats per la cadena de
transport.

H) El procés de treball en cambres frigorífiques.

S'engloba dins d'aquest procés el conjunt d'operacions que consisteixen en
l'entrada i permanència dels treballadors en les cambres de refrigeració u
de congelació per a la manipulació dels productes càrnis o per a la seua
conservació. Els treballadors traslladen els animals o els envasos -segons
els casos- a les cambres frigorífiques per a manipular-los o per al seu
emmagatzematge.

I) El procés d'expedició que inclou les tasques de càrrega i descàrrega.

S'engloba dins d'aquest procés el conjunt d'operacions, consistents en el
trasllat dels productes acabats de transformar, envasats o no, al moll per a
carregar-los en els camions *que els transportaran als punts de venda; o bé
en el trasllat a zones d'expedició on els clients acudeixen per a adquirir el
producte. Els treballadors, des de la zona d'envasament o des de les
cambres frigorífiques, traslladen els productes acabats a les zones
d'expedició o al moll.

2. L'organització del treball en els escorxadors i en la indústria càrnia

En aquest apartat analitzarem la manera com els treballadors executen el
seu treball, és a dir, com realitzen les tasques i en quines condicions. En
aquest sentit, i per a ser més exhaustius a l'hora de reflectir les diferents
característiques i condicions de treball, diferenciarem entre l'organització
del treball en els escorxadors d'aus i en els de porcs o vedells perquè
aquests han estat els escorxadors visitats i analitzats i sobre els que hem
pogut destacar importants diferències, totes elles dins d'un mateix sistema
d'organització del treball.

2.1. EXECUCIÓ DEL TREBALL EN ELS ESCORXADORS D'AUS

Comentarem l'execució del treball seguint les diferents tasques assignades
als treballadors per observar amb més detall les condicions en què aquests
les realitzen.

Resumint, l'organització del treball durant tot el procés productiu és la
següent:
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En primer lloc, uns treballadors descarreguen les caixes plenes d'animals
dels camions i les dipositen en unes cintes transportadores que les
traslladen fins al lloc on es troben uns altres treballadors, els quals treuen
els animals de les caixes i els pengen per les potes d'uns penjadors que
inicien la cadena de transport. Els animals penjats passen per una guillotina
que els produeix un tall al coll per dessagnar-los. A continuació, un
treballador comprova que el tall hagi estat ben fet perquè el dessagnament
sigui correcte. Seguidament, els animals passen per un escalfador amb
aigua calenta perquè, posteriorment, una màquina amb rodets els plomi. Un
treballador comprovarà aquesta plomada en cas que no sigui correcta, la
perfeccionarà manualment. A continuació, els animals, que segueixen
penjats, reben un tall anal que es fa manualment. Després d'aquesta
operació es produeix un canvi de cadena, ja que els animals són despenjats
i una cinta els recull i els transporta on es troben uns operaris que els
penjaran pel coll, en una altra cadena. Seguidament passa a l'evisceració
manual a càrrec d'alguns treballadors, que consisteix a obrir els animals en
canal i buidar-los les vísceres. Posteriorment són refredats arnb aigua freda
per conservar-los a millor temperatura. La fase següent del procés
consisteix en el plegatge manual per passar a un altre canvi automàtic de
cadena, que els dirigeix cap a un classificador que, d'acord amb el pes, els
expulsa per un orifici on uns treballadors els col·loquin en unes caixes o
envasos que, o els arriben penjats des d'una altra cadena, o bé els tenen
apilonats al seu costat. Les caixes amb els animals són dipositades en una
altra cinta transportadora on uns operaris les etiqueten, també d'acord amb
el pes. A continuació les caixes són apilonades en palets que es preparen
per a ser carregades en els camions per a la seua distribució.

Aquest és el procés de matança i preparació d'aus per a la venda al mercat
nacional, ja que l'animal es ven sencer, amb potes i cap. Per al mercat
estranger existeix una evisceració i un especejament automàtics, perquè les
exigències del mercat són diferents.

En aquest últim cas les operacions fins a la plomada són idèntiques. A
continuació, les aus són perforades analment amb un tub que, a més de
perforar, aspira les vísceres i, tot seguit, una guillotina els talla el cap. El
procediment de refredament és mitjançant cambres frigorífiques en què
dipositen els animals durant una cert temps per mantenir-los a una
temperatura baixa. Seguidament, les aus passen per una guillotina que els
talla les potes i són introduïdes en una màquina que, automàticament i
partint de les ordres que rep, esquartera els animals segons les exigències
del mercat, i posteriorment els expulsa per uns orificis cap al lloc on es
troben els treballadors que classifiquen les aus, les envasen i les pesen per
etiquetar-les després. La fase següent és la del dipòsit en cambres
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frigorífiques per congelar-les si escau, o conservar-les en el cas de venda
immediata.

2.2. CONDICIONS LABORALS I PROBLEMES QUE SORGEIXEN EN
EL DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL EN ELS
ESCORXADORS D'AUS

En general existeix molt poca mecanització, per això es tracta d'un sector
intensiu en mà d'obra i en el qual les tasques assignades als treballadors
són molt delimitades i es realitzen manualment.

És important destacar que, en la majoria dels casos, la descàrrega dels
camions és manual, els treballadors han de treure els animals de les gàbies i
els han de penjar en les cadenes de transport.

La descàrrega manual dels camions suposa un esforç físic important pel pes
de les caixes -al pes de la caixa, que pot ser de plàstic o metàl·lica, s'hi
afegeix el pes dels animals que estan dintre- i per l'exercici d'acotxar-se i
alçar-se que ha de fer el treballador ja que les caixes en el camió es troben
apilonades. Treballar moltes hores al dia i durant molt de temps fent
aquesta activitat suposa carregar en excés unes determinades parts del cos,
com l'esquena, lumbar, els braços i els canells264. També, la penjada dels
animals és una tasca manual -cada treballador pot arribar a penjar més de
15.000 aus diàries-, activitat que carrega excessivament els canells, que és
la part del cos que s'utilitza contínuament. Un altre dels problemes que
sorgeix és el de la contaminació ambiental que suposa el moviment de
caixes i la manipulació d'animals vius amb plomes.

La següent operació en què trobem treballadors és la de supervisar el tall al
coll que reben les aus (per comprovar-ne la correcció), que en el cas que no
sigui suficient s'ha de completar manualment. Hi ha ocasions en què el tall
és únicament manual i diferents treballadors, alternant-se els animals que
passen penjats pel seu davant, realitzen el tall, activitat que, no té
supervisió. En aquest cas, els principals problemes són d'atenció i fixació,
propietats que no semblen fàcils de mantenir quan pel davant d'aquests
treballadors passen entre 40.000 i 50.000 animals diàriament.

El següent treballador que apareix és el que supervisa la plomada, una tasca
molt simple, ja que l'operació que realitza la maquinària és molt precisa i,
per tant, no és una activitat complicada.

264 Per a una matança d'entre 40.000 i 50.000 guatlles o pollastres diaris es necessiten de 2 a 3
treballadors, de manera que cada un pot arribar a descarregar caixes corresponents a 15.000 o
20.000 pollastres diaris.
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El buidatge de les vísceres comprèn diferents tasques en les quals, en
funció del nivell de mecanització, es trobaran més o menys treballadors,
que realitzaran unes activitats determinades. El tall anal, el nou penjat pel
cap, l'obertura en canal i el buidatge de les vísceres són operacions
manuals en aquelles empreses poc mecanitzades, mentre que en els altres
casos només el tall anal és manual -al marge de la supervisió- activitats són
realitzades mecànicament. En aquests casos, pel nombre d'animals que
passen per la cadena, la postura dels treballadors i l'atenció continuada
poden resultar molestos.

La tasca d'especejament de les aus és mecànica, per la qual cosa només
caldran supervisors. Complementàriament, uns treballadors manipularan
les vísceres per preparar-les pel consum o per altres destins dins del sector
de l'alimentació (pinso o elaborats càrnis). Aquesta manipulació no és una
activitat complexa ni excessivament dificultosa pels treballadors, deixant
de banda les mans, que és l'única part del cos que contínuament està en
moviment.

L'animal sencer és plegat i preparat manualment per passar a la secció de
classificació i envasament. El plegament d'ales i potes és una activitat
laboriosa que requereix molta precisió. Diferents treballadors, alternant-se
els animals que passen pel davant, realitzen aquesta activitat, amb els
mateixos inconvenients de la tasca anterior: les mans són la part del cos que
constantment estan en moviment i la postura en què es troben els
treballadors -dempeus o asseguts en tamborets gens ergonomics- és
incòmoda.

En la secció de classificació i envasament, de peça sencera o trossejada, un
conjunt de treballadors han de dipositar els animals en les caixes i envasos.
L'habilitat, la destresa i la rapidesa són les condicions que han de tenir
aquests treballadors265. Com en els casos anteriors, les mans i els canells es
troben en continu moviment, i també la posició dels treballadors pot
ocasionar-los molèsties físiques.

A continuació, diferents treballadors pesen els envasos i els etiqueten
segons les característiques dels animals i en compliment de les exigències
imposades pel mercat. Aquesta activitat és de les més descansades i més
simples de tot el procés. Posteriorment, les caixes o envasos són apilonats i
traslladats als magatzems o a les cambres frigorífiques, activitats manuals
que, com en el cas de la descàrrega dels camions, suposen un esforç físic
important. En el cas d'entrades i sortides de les cambres frigorífiques, els
canvis de temperatura poden resultar perjudicials per als treballadors si no
es prenen les mesures adients.

265 Potser aquest és el motiu pel qual aquestes operacions són realitzades majoritàriament per
dones.
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2.3. EXECUCIÓ DEL TREBALL EN ELS ESCORXADORS DE PORCS

En aquest apartat, com en el referent als escorxadors d'aus, comentarem
l'execució del treball seguint les diferents tasques assignades als
treballadors per observar més detalladament les condicions en què aquests
les realitzen. El procés és assimilable al d'altres animals de gran volum
com els vedells.

L'organització del treball durant tot el procés productiu és la següent:

En els molls dels escorxadors, els camions, amb les caixes plenes
d'animals, atansen la part del darrere a una plataforma perquè els porcs
surtin còmodament i vagin cap a uns taurs amb què seran guiats cap a una
entrada que els introduirà en l'escorxador. En aquesta entrada hi ha un
elèctrode que els electrocuta fent-los perdre el sentit, i cauen sobre una
cinta transportadora on hi ha un matador que els degolla perquè perdin tota
la sang, que serà aprofitada amb altres finalitats. El porc, un cop dessagnat,
és penjat d'un peu i transportat per una cadena a unes banyeres amb aigua
calenta que durant una estona li escalfen el pèl, i passa més tard per un
escalfador que crema aquest pèl i depila l'animal. Llavors és despenjat de
la cadena per tornar a ser penjat, d'una altra cadena, per les dues potes.
Seguidament, és obert en canal per separar-li les vísceres, les quals són
manipulades i preparades per a altres finalitats alimentàries, i posteriorment
és partit en dos. A continuació, serà classificat segons les comandes i
apartat en una cambra frigorífica -si ha de ser venut a peça sencera- o bé a
la sala d'especejament per esquarterar-los. Els trossos, segons les
comandes, són classificats en caixes o envasos, que són apilonats en palets
i enviats a cambres frigorífiques en espera de ser carregats en els camions.
En el cas de venda a peça sencera no serà despenjat i es carregarà en
camions frigorífics que en la mateixa postura els traslladaran als llocs de
destí.

2.4. CONDICIONS DE TREBALL I PROBLEMES QUE SORGEIXEN
EN EL DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL EN ELS
ESCORXADORS DE PORCS

En aquests llocs, existeix molt poca mecanització, per això es tracta d'un
sector intensiu en mà d'obra i en el qual les tasques assignades als
treballadors són molt delimitades i realitzades manualment. A diferència
dels escorxadors d'aus, en els de porcs hi ha una presència més gran de
tecnologia, reflectida en la utilització d'estris que faciliten l'execució de les
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tasques als treballadors, la manipulació de l'animal és més costosa i
complicada a causa de les seues característiques -sobretot per la grandària.

La descàrrega del camió i el trasllat dels porcs des del camió fins a
l'entrada a l'escorxador per uns taurs és a càrrec d'uns treballadors que
guien l'animals i els animen a efectuar els moviments, generalment a base
de cops o descàrregues elèctriques mitjançant uns elèctrodes en forma de
pal o bastó. En aquests casos el contacte directe o proper amb els animals
pot ocasionar accidents o cops, per la qual cosa pot considerar-se una
activitat amb elevat risc, malgrat l'habilitat i destresa que aconsegueixen
aquests treballadors en l'execució d'aquesta activitat.

La matança requereix un matador que rep l'animal atordit per un xoc
elèctric important i que mitjançant la introducció d'un punxo al coll el mata
perquè es dessagni completament. La precisió fa que aquesta tasca sigui
molt ben conceptuada en el seu àmbit, ja que l'especialització del
treballador fa que desapareguin els perills o dificultats en l'operació.

A continuació, mitjançant la cinta transportadora, un treballador rep
l'animal el penja de cap per avall iniciant-se així la cadena de transport
amb què comença el procés de manipulació de l'animal. En aquest darrer
cas el treballador requereix habilitat per penjar correctament els animals i
força física per guiar l'animal mort i per vetllar que l'acoblament del ganxo
a la cadena sigui correcte. Les mans i els canells estan en continu
moviment.

Les operacions següents són mecàniques fins al moment en què el porc
afaitat és penjat, manualment i per les dues potes, d'una altra cadena per
procedir al seu esquarterament. El treballador que penja de nou el porc ho
fa amb les mateixes condicions i característiques que el que realitza la
primera penjada.

Seguint la cadena, l'animal és obert en canal per un operari amb els estris
adients i, a continuació, una grup d'operaris -en ordre i de manera
continuada- procedeixen a l'extracció de les vísceres, cadascun la part que
li correspon. Complementàriament, uns altres treballadors reben les
vísceres per manipular-les i preparar-les per als diferents usos, ja siguin
alimentaris o no. Seguidament, l'animal és partit en dos per completar la
seua neteja interior i procedir a la seua classificació. En aquesta part del
procés intervé un gran nombre de treballadors. Les característiques
principals de les persones que parteixen l'animal són la força física que
requereixen i el desgast que suposa la utilització de forma continuada de
determinats estris com la serra elèctrica d'especejament. Els que practiquen
el buidatge de vísceres necessiten habilitat i destresa, i són les mans,
canells i braços, les parts que suporten el pes més gran de l'activitat; a més,
la posició dempeus durant tantes hores facilita el cansament durant i a la fi
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de la jornada laboral. Per contra, els que manipulen les vísceres porten una
activitat menys forçada, ja sigui perquè alternen diferents postures
-dempeus i asseguts- ja sigui perquè la peça que manipulen és de grandària
i pes inferiors. Les mans continuen sent les que suporten la càrrega física
de les operacions.

La següent operació és la de classificació, en la qual i segons les propietats
de la peça i les exigències de la demanda, les canals són destinades a peça
sencera a la venda o bé passen a la sala d'especejament per al seu
esquarterament. Es tracta d'una tasca automàtica i neta que exigeix
l'atenció de l'operari i el coneixement de les característiques del producte i
de la demanda.

Seguint la cadena, els animals objecte d'especejament són introduïts en una
gran sala on hi ha uns treballadors que, agrupats en dos cadenes, reben
l'animal partit en dos -cada*part arriba a una subcadena- per a procedir al
seu trossejament i a la manipulació de les peces. Cada peça es diposita en
caixes o envasos que, un cop apilonats, són enviats a les cambres
frigorífiques. Complementàriament, altres treballadors preparen les canals
senceres per adaptar-les a les exigències dels clients als quals van
destinades.

Aquesta és una de les tasques en què es troben més treballadors agrupats,
fent, que fan contínuament la mateixa activitat de trossejament i
manipulació, que usant estris adients per facilitar unes operacions manuals
que requereixen habilitat i destresa. A més, la postura dempeus facilita el
cansament físic general, i són les mans, canells, braços, esquena i coll les
parts del cos més afectades.

Un cop s'ha realitzat el trossejament de les canals i la preparació
d'aquestes, s'efectua el trasllat a les cambres frigorífiques per al seu
emmagatzematge, conservació o congelació. Les canals senceres són
transportades per la mateixa cadena i les peces envasades i apilonades són
d'una banda, dutes a les cambres. El trasllat manual requereix, d'esforç
físic i, de l'altra banda, adaptació a diferents graus de temperatura, amb la
qual cosa ambdós factors poden tenir conseqüències nocives per a la salut.

Finalment, queda la càrrega dels vehicles que porten els productes als llocs
de destí. En el cas de les canals senceres, la mateixa cadena trasllada les
peces a l'interior dels vehicles frigorífics, i en el cas de caixes o envasos, el
trasllat dels pilons es fa amb palets i toros dirigits per un suport humà. En
aquests casos l'activitat requereix un esforç físic important, sobretot pel pes
de la càrrega que es desplaça.
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Annex 2. EL CONTROL I LA VALORACIÓ DEL TREBALL

1. Introducció

Des de la implantació de la indústria manufacturera, caracteritzada per la
formació de tallers o fàbriques de propietats similars a la dels nostres dies
(gran concentració de capital i assalariats, beneficis com a objectiu del
treball, producció per a un mercat anònim, etc.), s'ha donat un gran pas cap
a endavant en el procés de la divisió del treball o especialització, cada tasca
completa es va dividint en parts més petites i finalment en multitud de
senzilles operacions elementals, cadascuna de les quals a càrrec de
treballadors que una i altra vegada repeteixen els mateixos gestos, realitzen
els mateixos moviments i així durant dies, setmanes, anys, ... D'aquesta
manera, és possible aconseguir una elevada productivitat degut a
l'extraordinari entrenament i hàbits adquirits per cada treballador en la seva
tasca. Tanmateix, aquesta productivitat elevada significa baixos costos de
fabricació, bona posició competitiva, majors beneficis, etc. Estem davant
de l'anomenat treball parcel·lari i repetitiu: cada treball representa una
petita part d'un conjunt (simple operació elemental) que es va repetint
continuadament a càrrec del corresponent treballador.

La nova maquinaria, que és més ràpida, no sembla suficient, malgrat que
suposa un nivell superior de productivitat; també al treballador -a la
persona- se li ha d'exigir majors ritmes i cadències en l'ús de les màquines,
doncs la nova màquina, més cara, s'ha d'amortitzar seguint l'objectiu de
competitivitat i de reducció de costos; en definitiva: s'ha de produir més i a
un cost més baix. És així com el treballador resta lligat al ritme d'una
màquina.

Paral·lelament al desenvolupament de les màquines i de l'especialització,
s'han establert una sèrie de tècniques266 que tenen com a objectiu
aconseguir el major aprofitament dels recursos humans i materials que
participen en el procés de treball, amb l'objectiu de maximitzar la
productivitat del mateix.

Destaquen dues tècniques: el Cronometratge i la Valoració dels Llocs de
Treball (VPT)267. En el cas que ens ocupa ens centrarem únicament en el
cronometratge, perquè es tracta de la tècnica aplicada als treballadors de

266 Anomenades en l'argot tècnic com a "Estudi del Treball" (E. Martín i altres, 1975).
267 Aquest és un sistema aplicable amb l'objectiu d'establir una classificació de llocs de treball
per categories i d'aquesta manera relacionar cada una d'elles amb un salari. És més propi
d'aplicar als llocs de treball directius, tècnics i administratius.
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producció en el sector que analitzem i sobre el quai es basen els temps que
s'apliquen en el sistema Bedaux d'assignació de primes de productivitat.

2. El cronometratge

2.1. CONCEPTE I METODOLOGIA

La mesura de temps pot definir-se com l'anàlisi d'un treball determinat,
realitzat d'acord amb un mètode operatiu definit, a fi de determinar el
temps necessari per a executar-lo.

La principal finalitat de la mesura de temps és la de servir de base per a
implantar o mantenir algun sistema d'incentius (generalment de tipus
individual); però també té .»aplicació per la determinació dels costos de
fabricació, la millora dels mètodes operatius i per servir de base per la
planificació i la programació.

El cronometratge és la funció que consisteix en mesurar el temps de
realització d'una operació o una sèrie d'elles mitjançant el cronòmetre. En
un sentit més ampli és el conjunt d'etapes que es segueixen fins arribar a
determinar la producció normal i la producció òptima corresponents a una
tasca o operació. En aquest sentit, comporta les següents fases:

1. Anàlisi del lloc de treball: es tracta de reunir tota la informació
relativa a la tasca que s'ha de cronometrar. Aquesta anàlisi ha de
ser molt detallada i exhaustiva, fonamentalment per dues raons:
per assegurar que la tasca s'executa sempre amb tots els seus
detalls, i perquè el cronometrador tingui una base de judici a
l'hora de fixar els suplements per fatiga (fase cinquena)268.

2. Descomposició de la tasca en elements de treball.' les operacions
es divideixen en una sèrie de parts anomenades elements de
treball. Un element de treball és una part de la tasca ben
diferenciada de la resta, fàcil de descriure i de mesurar i que
normalment s'inicia i acaba d'una manera fàcilment detectable.
D'aquesta manera, es podrà mesurar el temps de cada element
que composa la tasca total i un cop sumats els temps de tots els
elements obtenir el temps total del cicle.

268 Aquestes circumstàncies s'han de tenir molt presents perquè poden donar-se fàcilment canvis
en qualsevol detall dels que composen la tasca, exigint-se les mateixes produccions que varen
resultar del cronometratge, amb el conseqüent perjudici econòmic possible per al treballador o
treballadors afectats.
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3. Presa de temps amb el cronometre: consisteix en mesurar un
determinat nombre de vegades el temps de realització de cada un
dels elements de treball en que s'ha descomposat una tasca.
Generalment es porta a terme amb el cronòmetre. Els més
utilitzats estan graduats en centèsimes de minut o en
deumil·lèsimes d'hora.

4. Valoració de l'activitat del treballador que porta a terme la tasca;
es pretén establir el temps d'execució d'una tasca que sigui vàlid
per a qualsevol treballador que en un futur, i en les mateixes
condicions, les porti a terme. Per establir aquest temps, el
cronometratge es realitza sobre un o diferents treballadors
concrets que poden anar més ràpids o més lents del que es
consideri "mitjà" o "normal". Els temps que s'obtenen haurien de
corregir-se, de manera que si el cronometrador jutja que el
treballador cronometrat anava més ràpid del "normal", el temps
observat s'haurà d'augmentar i, de la mateixa manera, si jutja
que anava més lent del "normal" ho reduirà. Això es porta a terme
establint l'anomenat "factor activitat" que es dedueix tenint en
compte la velocitat o rapidesa de moviments, l'habilitat del
treballador i la precisió en els moviments realitzats. Un cop
definit el que s'entén per activitat, el cronometrador la valorarà
comparant-la amb l'activitat "normal". Davant això ens
plantegem quin serà el punt de referència que prendrà el
cronometrador a l'hora de fixar l'activitat del treballador
cronometrat. La pràctica diu que l'instrument de mesura és el
propi criteri subjectiu del cronometrador, pel que no existeix
possibilitat de que la valoració sigui objectiva. A més, el
cronometrador ho farà ràpidament i continuadament per a cada
element de treball que composa la tasca que s'està cronometrant.
Aquests són elements que qüestionen l'objectivitat i exactitud de
la valoració de l'activitat. Per aquest motiu, s'han definit unes
escales numèriques d'activitat que fixen dos valors, un que
correspon a l'activitat normal (60 a l'escala Bedaux i 75 a l'escala
Centessimal) i un altre superior que defineix l'activitat òptima o
màxima (80 i 100, respectivament) que pot desenvolupar
indefinidament un treballador normalment capacitat i coneixedor
del treball. Durant el cronometratge, el cronometrador anirà
apuntant dos valors: un serà el temps mesurat i l'altre l'activitat
que hagi observat. Segons les regles del "bon cronometratge" no
hi ha prou amb realitzar una sola mesura de temps i activitat per a
cada element de treball. Pels teòrics de la tècnica del
cronometratge: "amb un nombre d'observacions (temps i
activitat) per a cada element de treball entre 60 i 100 se poden
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obtenir bons valors del temps normal". Mai les empreses apliquen
tant gran nombre d'observacions i els valors que resulten pels
temps normals són, d'aquesta manera, molt més arbitraris i
inexactes269.

5. Aplicació de suplements per fatiga i necessitats personals: un
treballador no pot mantenir indefinidament durant tota la jornada
laboral el ritme que correspondria a l'activitat normal degut a la
fatiga i a les necessitats personals que obliguen a una sèrie
d'interrupcions ineludibles. Per aquest motiu, s'afegeix al temps
normal un temps de recuperació, que són tants per cent que
indiquen l'increment que cal aplicar als temps normals per a ser
definitivament aplicables al càlcul de la producció normal o

o*7n
exigible .

6. Càlcul de la freqüència de cada element de treball: en qualsevol
cicle de treball poden aparèixer elements de treball regulars, que
són els que estan presents en tots els cicles, i els irregulars, que
són els que apareixen de tant en tant en algun cicle. Per aquest
motiu, es té en compte la freqüència, és a dir, el nombre de
vegades que l'element es repeteix en cada cicle. Aquesta
circumstància es valora i s'afegeix al resultat final.

7. Càlcul del temps tipus i de la producció normal: els temps
normals suplementats per la fatiga i multiplicats per la freqüència,
tal i com acabem de veure, s'anomenen "temps tipus" o
"quantitats de treball". La suma dels temps tipus de tots els
elements de treball que composen un cicle dóna el temps tipus del
cicle271. Si els temps corresponents a cada element d'un cicle són
els temps mínims, és a dir, aquells que corresponen anant a
l'activitat òptima, el cicle que resulta s'anomena "cicle òptim" o
simplement "cicle". Partint d'aquest es podrà obtenir la producció
màxima o òptima, o sigui la que s'aconseguiria anat sempre amb
l'activitat òptima.

269 Tots els comentaris i matisacions realitzades es fan en base a l'anàlisi que sobre el tema es
realitza en la Guia jurídica para trabajadores de E. Martín i altres (1975)
270 Existeix, en aquest sentit, unes taules que s'han confeccionat amb simples estimacions (sense
mesures objectives) que donen uns valors pels quals s'ha d'incrementar el temps normal
calculat. Per la metodologia utilitzada en la confecció d'aquestes taules i pels resultats obtinguts
es dedueix que aquestes taules es basen més en suposicions que en una realitat pràctica.
271 Convé distingir entre dues classes de treball diferents: el treball lliure que consisteix en que
el treballador pot desenvolupar tota l'activitat de que és capaç sense estar limitat per una
màquina, i el treball limitat que és aquell en que el treballador no pot realitzar l'activitat que
vulgui perquè treballa amb una màquina que l'obliga a romandre aturat una part del cicle o que
l'imposa un ritme de treball per les seves condicions tècniques.
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8. Activitat màxima a pagar: l'activitat màxima a pagar és la
màxima que podrien pagar al treballador en cas d'anar sempre a
l'activitat òptima. Si en un treball lliure sempre es va a activitat
òptima al treballador se li pagarà d'acord amb l'activitat òptima.
En un treball limitat, malgrat que sempre que depengui del
treballador aquest anirà a l'activitat òptima, l'activitat per la qual
li pagaran (activitat màxima a pagar) serà menor perquè el temps
que resti aturat per culpa de la màquina se li considerarà com a
temps normal.

2.2. VALORACIÓ

No podem deduir que el mètode de cronometratge porti d'una forma
exacta, rigorosa i objectiva a l'obtenció d'uns temps de producció que
puguin considerar-se correctes.

En primer lloc, són molt diferents les condicions de treball a l'hora de
cronometrar que quan es va realitzant la mateixa tasca en dies normals,
perquè sobre la marxa van canviant les condicions de dur-les a terme o bé,
intencionadament, es realitzen cronometratges en situacions ideals amb
l'objectiu de que surtin temps inferiors als reals.

En segon lloc, hi ha una manca clara d'objectivitat en la valoració de
l'activitat observada al fer un cronometratge. A tal efecte, podem destacar
els següents aspectes:

1. Els cronometratges compleixen una política empresarial
intencionada. L'empresa té els seus propis interessos i el
cronometratge, així com la valoració dels llocs de treball, respon a
l'objectiu d'augmentar la productivitat del treball.

2. La pràctica sembla confirmar l'existència d'una tendència
dirigida cap a la retallada de temps (p. ex. en la negociació dels
convenis col·lectius les empreses supediten l'augment dels salaris
a que els treballadors deixin mans lliures en l'ajust de temps).

3. Els cronometradors han demostrat tenir una tendència cap a
habituar-se a l'observació de ritmes importants de treball.
D'aquesta manera, consideren com a ritmes normals aquells que
són superiors als que realment correspondrien als ritmes normals.

4. Existència d'importants diferències en la valoració dels
cronometratges realitzats per part de diferents cronometradors
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respecte a l'activitat d'un mateix treball i en un mateix
272moment .

Un altre aspecte a destacar és que la fatiga és un fenomen mal valorat (i
amb diferències de criteri de valoració) i que no es coneix bé, ja que molts
components que poden formar part d'aquesta no es tenen en compte
perquè a la fatiga corresponent a la realització de l'activitat industrial es
poden afegir altres factors aliens a la pròpia activitat, com són els personals
(fatiga nerviosa, insatisfacció, alienació, inseguretat, apatia, etc.), que
poden ser igualment responsables d'una disminució de la productivitat.

A més, en la valoració del treball, el temps d'aturada obligada pel propi
procés de producció no es considera, a efectes d'activitat a pagar, com a
activitat normal. Aquesta decisió no és científica, ans al contrari, sembla
presa en funció dels interessos partidistes de les empreses.

Finalment, a l'hora de dur a terme un cronometratge, cal tenir en compte
les següents condicions a complir:

1. L'activitat normal no sols ha de ser assequible, sinó que ha de
poder ser superable en un 33%, és a dir, que ha de correspondre a
un ritme relativament còmode.

2. L'activitat òptima ha de ser tal que pugui ser suportada
permanentment sense donar fatiga acumulativa o a altres efectes
no subsanables per un descans normal (s'ha d'evitar que
redueixin la vida professional dels treballadors).

3. Primes o incentius

La forma de salari més corrent és, avui dia, el salari amb incentiu. Només
en les categories professionals molt elevades, dins dels assalariats, es manté
en ús el sistema de salari (o sou) més proper al fix.

L'aplicació dels sistemes d'incentius o primes ha significat, per una banda,
l'elevació dels nivells de productivitat i, per altra, un increment general de
la fatiga, de la sinistralitat, dels trastorns nerviosos, etc.

Aquest interès de les empreses en aplicar aquest sistema respon a les
següents raons:

272 Aquest fenomen és conseqüència de la subjectivitat aplicable pels cronometradora a l'hora de
mesurar el ritme d'activitat. Els cronometradors acostumen a ser designats per l'administració
pública -per domar mostres d'imparcialitat-, però com el cronometratge és remunerat per
l'empresa, el resultat acostuma ser satisfactori per aquesta. Els sindicats solen disposar dels seus
propis cronometradors i en moltes ocasions s'ha demostrat com els resultats de diferents
cronometratges han estat dispars.
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l.La necessitat d'augmentar la rendibilitat (beneficis) i la
competitivitat de les indústries invita als empresaris a aconseguir
un constant increment de la productivitat dels diferents factors
productius en general i dels treballadors en particular.

2. L'exigència del propi sistema capitalista en conjunt, amb la
finalitat de mantenir-se ell mateix i de procurar a la gent nivells
més elevats de consum.

3. La conveniència d'aconseguir que els treballadors s'integrin
d'alguna forma en els objectius de les empreses, malgrat que sigui
per l'exclusiu interès econòmic d'una prima.

El desenvolupament de les empreses en els darrers decennis està molt lligat
a l'aplicació massiva de sistemes d'incentius individuals.

3.1. ACTIVITAT DESENVOLUPADA O RENDIMENT

Donat que quan la remuneració depèn de la prima i aquesta de la producció
que s'aconsegueixi, s'ha de comparar la producció realitzada realment amb
la producció normal presa com a xifra de referència. Aquest factor de
comparació s'anomena rendiment. Per tant, la prima és el preu del
rendiment que cada treballador aconsegueix.

El rendiment es defineix com la relació (o divisió) entre la quantitat de
treball produïda (expressada en hores) i el temps en hores utilitzat realment
en produir-la. La quantitat de treball produïda (en hores) és el producte del
nombre de peces produïdes pel temps-tipus de cada peça expressat en
hores.

3.2. ESTABLIMENT DE LA RELACIÓ ENTRE RENDIMENTS I
PRIMES

Un cop calculat el rendiment d'un treballador realitzant una tasca concreta,
s'arriba a la ultima part del procés: calcular, en pessetes, la prima que
correspongui per a aquell treball, d'acord amb el rendiment aconseguit. A
la relació, que es té establerta anticipadament, entre rendiments que
s'aconsegueixen i primes corresponents, se l'anomena sistema de primes (o
d'incentius). Existeixen molts sistemes de primes i tots molt semblants
entre sí.
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Sistema Bedaux

A un minut-tipus se li anomena "punt", per tant, una hora de treball a
activitat normal té 60 punts Bedaux. S'anomenen "punts exigibles" als que
corresponen al temps ocupat en hores multiplicat per 60. Si el treballador
va a una activitat superior a la normal, els punts reals seran superiors als
exigibles; la diferència constitueix els "punts-prima", que es paguen a un
determinat preu, constituint la prima.

Una altra perspectiva: en el sistema Bedaux l'activitat normal és de 60 i la
òptima de 80. Si un treballador va a activitat superior a la normal (p. ex. a
73), vol dir que en cada hora treballa per valor de 73 punts. Com l'exigible
o normal són 60 punts, la diferència 13 punts-prima són els punts de més
que realitza cada hora treballada. Multiplicant aquest valor de punts pel
nombre d'hores treballades, tindrem el num. total de punts-prima i per tant
el valor de la prima.

Una altra perspectiva: Si cada hora guanyada té 60 punts-prima, li
correspondrà una prima de 60 x 0,50 (valor prima) = 30 pta./hora
guanyada. Per tant, calculant el num. d'hores guanyades i multiplicant per
30 pta. tindrem el valor de la prima.

3.3. VALORACIÓ

Malgrat que en el fons la majoria dels sistemes de primes són molt
semblants entre sí, remarcarem alguns aspectes generals de gran interès:

1. La necessitat de disposar de fórmules, gràfics, taules, etc., que
formin el sistema d'incentius de l'empresa. A més, a fi de que els
treballadors puguin comprovar que se'ls hi paga la prima exacta
que han guanyat, en els butlletins de treball han de constar les
dades necessàries. En el cas dels treballadors que sempre realitzen
la mateixa tasca, haurà de constar la producció normal i la
producció total del període.

2. De vegades existeixen sistemes de primes aparentment molt
generosos. A tal efecte, convé tenir present que: l'interès
empresarial és de que la part variable (prima) sigui molt petita en
comparació al total i que si el cronometratge ha estat
excessivament rigorós, de poc servirà la promesa d'una elevada
prima en cas d'aconseguir elevats rendiments.
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4. Exemple numèric

Plantegem a continuació un exemple de càlcul de primes a la productivitat,
prenent com a referència el sistema Bedaux com a sistema de valoració del
treball.

Para 1997 el conveni nacional d'indústries carmes marcava un valor de
11,66 pta. el punt, partint d'un valor inicial de O, mentre que en el cas de G
l'acord d'empresa establia 25,00 pta. com a valor inicial, del que se'n
deriven les següents primes d'acord amb el nivell d'activitat corresponent:

Conveni

activitat (punts)

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Col·lectiu

prima (pta.)

0

11,66

23,32

34,98

46,64

58,03

69,96

81,62

93,28

104,94

116,66

128,26

139,92

151,58

163,24

174,49

186,56

198,22

209,88

221,54

233,32

G

activitat (punts)

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

prima (pta.)

25,00

36,66

48,32

59,98

71,64

83,30

94,96

106,62

118,28

129,94

141,60

153,26

164,92

176,58

188,24

199,90

211,56

223,22

234,88

246,54

258,20
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Consultades diferents fonts podem prendre el nivell mitjà d'activitat en 71
punts, del que deduïm que aproximadament i sense tenir en compte la
realització d'hores extres, és a dir, amb la realització de la jornada normal,
els treballadors de producció, en concepte de primes per productivitat,
poden aconseguir unes 22.000 pta. al mes per sobre del salari base, prenent
com a referència pel càlcul el valor de pta. per punt pactat en conveni273.
Mentre que altres treballadors, com els tècnics i els quadres directius, la
retribució dels quals està en funció dels objectius establerts, si aquests
s'acompleixen el seu increment sobre el salari base pot ser de fins a 80.000
o 100.000 pta. al mes.

A més, segons estableix el conveni nacional d'indústries carmes de l'any
1997, les hores extraordinàries d'un oficial de primera es retribuiran a
1.291 pta. l'hora, i les d'un oficial de segona a 1.271 pta.

D'aquesta manera deduïm que el salari brut mensual per l'any 1997 d'un
oficial de primera i d'un oficial de segona de producció en la indústria
càrnia, comptant que com a mitjana es realitza una hora extraordinària al
mes, seria de:

- Oficial de primera 175.243 pta.

(format per: 108.180 salari base, 25.395 prima productivitat, 10.296
plus penositat, 2.970 plus nocturnitat, 28.402 hores extres)

- Oficial de segona 173.109 pta.

(format per: 106.530 salari base, 25.395 prima productivitat, 10.296
plus penositat, 2.926 plus nocturnitat, 27.962 hores extres)

Destaca en ambdós casos la incidència de les hores extraordinàries, pel que
s'entén la disponibilitat dels treballadors a efectuar-les.

273 En aquest mateix anys, els treballadors de G podien obtenir fins a 4.000 o 5.000 pta.
mensuals de més respecte els treballadors de les empreses que es regeixen estrictament pels
acords del conveni. No obstant, en la mateixa G l'any 1992 el valor inicial al nivell d'activitat
60 era de 98 pta., pel que el punt de partida a partir del qual es calculaven les primes era més
elevat i per tant, en aquest concepte i proporcionalment, s'ha anat perdent salari en concepte de
productivitat.
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Annex 3. SEGURETAT I SALUT LABORAL

1. Introducció

Es molt important analitzar la indústria càrnia des de la vessant de la
higiene i la sanitat per les seves repercussions. Aquesta vessant preocupa
quant als aliments de cara a millorar la qualitat i la imatge dels productes i
perquè els controls sanitaris són importants. Però des de l'òptica del treball
i de les seves condicions preocupa perquè els nivells de sinistralitat, la
càrrega física en el treball i la presència de riscs laborals són molt
importants, possiblement més que en el conjunt de l'activitat productiva de
tots els sectors agregats, pel que la indústria càrnia s'ha convertit en objecte
d'atenció pel que fa la seguretat i salut laboral dels seus treballadors.

"Ya es un tema de menos actualidad todo lo referente a Seguridad e
Higiene del Trabajo de los productores que laboran en los susodichos
centros, a pesar de ser un tema muy importante que debe ser tenido en
cuenta. Las industrias cárnicas presentan problemas tanto de
accidentalidad, de confort, derivados de la higiene, etc., siendo
probablemente de todas las industrias del sector de la alimentación y
bebidas la que mayores problemas presentan en estas materias"274

En aquest annex, realitzarem una exposició quantitativa i valorativa dels
riscs laborals, de la càrrega física en el treball i dels accidents laborals del
sector.

2. Els riscs laborals

Les dades de que disposem no estan actualitzaries perquè estan estretes de
l'Informe de situación que l'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene va
dur a terme l'any 1989 sobre els riscs professionals en els escorxadors i
fabricació de productes càrnis. De fet són les úniques dades de que
disposem perquè al respecte no existeixen altres fonts, ni altres estudis de
camp, que ens facilitin informació més recent i fiable. Malgrat tot,
consultats aquests resultats amb representants dels treballadors i amb
directius empresarials sembla que no s'han produït grans diferències en el
decurs d'aquests últims 10 anys. Únicament per part de les empreses s'han

274 Paràgraf extret de la introducció al document tècnic 38:85 que sobre La salud y el trabajo en
las industrias cárnicas va publicar l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball del
Ministeri de Treball i Seguretat Social l'any 1986.
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realitzat declaracions en el sentit de que consideren que s'ha millorat
bastant -informació que no hem pogut contrastar.

2.1. ELS RISCS DELS PROCESSOS

En aquest apartat s'exposa la localització dels riscs laborals i de les
condicions de treball a ells lligades. De la mateixa manera, és interessant
destacar la situació en la que es troben els treballadors i els factors de risc
existents, així com el coneixement i la valoració de l'exposició a que estan
sotmesos els treballadors entorn als riscs i condicions de treball.

Els riscs analitzats més importants són:

1. Caigudes de persones en superfícies de trànsit o passadissos.
*

2. Cops o talls per objectes o eines pesats i/o que tallen.

3. Problemes d'humitat excessiva.

4. Accidents causats per éssers vius, principalment per animals.

5. Sorolls.

6. Caigudes per objectes despresos i/o caiguda d'objectes en
manipulació.

7. Sobreesforços.

8. Exposició a baixes temperatures, principalment en cambres
frigorífiques.

9. Atrapament per o entre objectes, principalment en processos
d'elaboració.

Per fer més operativa l'anàlisi dels riscs s'han destacat únicament les
tasques de cada procés que suposaven major probabilitat de risc,
seleccionant-les de la següent manera:

A. Procés de sacrifici: penjat d'animals i sacrifici.

B. Procés de manipulació d'animals: eviscerat, manipulació i
preparació de canals.

C. Procés d'especejament de canals: recepció i divisió de canals.

D. Procés d'elaboració d'embotits: trossejat i picat de carn.

E. Procés d'elaboració de pernils i salaons: curació.

F. Procés de treball en cambres frigorífiques: treball en les cambres
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Quadre A3.1- Riscs de seguretat en % (dades més significatives)

Procés/ Risc

A- Sacrifici

B- Manipulació

C- Especejament

D- Embotits

E- Pernils

F- Cambres

1

17,08

16,09

12,27

13,55

12,63

15,93

2

12,20

8,45

10,52

4

14,05

6

8,43

9,60

13,59

7

8,45

8,03

10,38

15,14

Font: Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo. Informe
situación

Quadre A3.2- Riscs higiènics ambientals en % (dades més significatives)

Procés/ Risc

A- Sacrifici

B- Manipulació

C- Especejament

D- Embotits

E- Pernils

F- Cambres

3

18,49

17,57

15,04

11,14

9,64

14,58

5

11,77

15,03

11,00

5,19

8

15,88

10,30

9,48

12,79

Font: Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo. Informe
situación

Els quadres A3.1 i A3.2 reflecteixen els riscs més significatius en cada
procés, distingint els riscs de seguretat (forma d'accident i agent material
causant) i els higiènics ambientals (inhalació de contaminants químics,
contacte amb productes químics o infecciosos i exposició a agents físics).
Les dades que apareixen són els percentatges sobre el total d'accidents
ocorreguts en cada procés, destacant només els més significatius.

Les conseqüències assignades als riscs són catalogades com a lleus en el
82,02% de les ocasions, com a greus en el 15,87% i com a molt greus en el
2,05%.
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2.2. VALORACIÓ DELS RISCS

Dels anteriors resultats es desprèn que hi ha riscs que són més importants
perquè suposen major probabilitat d'accident o perquè és major el nombre
de treballadors a ells exposats, del que se'n deriva major accidentalitat o
perjudici en la salut corporal.

A tal efecte, destaquem com a riscs més importants els següents:

1. Riscs de seguretat:

- Caigudes en superfícies de trànsit o passadissos.

- Sobreesforços.

2. Riscs de salut laboral:

- Humitat excessiva.

- Exposició a baixes temperatures.

- Sorolls.

D'aquests riscs dos són presents en tots els processos seleccionats, les
caigudes en superfícies de trànsit o passadissos i la humitat excessiva,
mentre que hi ha alguns riscs que són propis de manera quasi exclusiva
d'alguns processos, com per exemple els accidents causats per éssers vius,
que òbviament es produeixen en el procés de sacrifici, i els accidents
causats per cops o talls i per caigudes d'objectes que es produeixen en els
processos de manipulació d'animals, d'especejament i d'elaboració de
pernils i embotits, que comprenen a més de la meitat del conjunt total de
treballadors del sector.

Per altra banda, cal destacar que alguns processos comprenen tasques que
per la seva manera de desenvolupar-se i pel nombre de treballadors que
aglutinen suposen major presència de riscs, com és el cas del procés
d'especejament, en el que apareixen 1'11,26% dels treballadors del sector i
els problemes de temperatura, humitat i sorolls que afecten a quasi la meitat
d'ells. Els treballs en les cambres frigorífiques apareixen com els de major
risc, però el fet de que només comprengui el 4,68% dels treballadors del
sector fa que a nivell quantitatiu no apareguin com dels més importants.
Malgrat tot, els riscs de seguretat són els que afecten a prop de la meitat
dels treballadors.
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3. Els accidents de treball

Un cop hem observat els riscs laborals més significatius, seguint amb
l'Informe de Situación, passem a veure tot el referent amb els accidents,
detallant-los per la seva gravetat, per la forma en que es produeixen, per la
naturalesa de la lesió i per la part del cos lesionada. D'aquesta manera,
disposem d'una informació molt exhaustiva sobre les característiques dels
accidents i que ajudarà a prendre consciència de la seva incidència i de
l'eficàcia de la prevenció que es practica.

3.1. ELS ACCIDENTS DE TREBALL PER LA FORMA

Quadre A3.3. Accidents més significatius en jornada de treball amb
baixa segons gravetat i per la forma en que es produïren en
escorxadors i indústria càrnia en general 1989 (%).

Forma

Cops per objectes o eines

Sobreesforços

Caigudes de persones al mateix
nivell

Caigudes d'objectes en
manipulació

Xocs contra objectes mòbils

Xocs contra objectes immòbils

Caigudes de persones a diferent
nivell

Total

35,70

19,10

8,30

6,70

4,60

4,40

4,20

Lleus

35,90

19,30

8,30

6,70

4,50

4,40

.4,20

Greus

22,50

2,70

9,00

8,10

6,30

2,70

8,10

Mortals

-

-

-

-

-

-

Font: Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo. Informe
situación

En el quadre A3.3 apareix la distribució percentual dels accidents de treball
més significatius per la forma en que s'han produït i segons la seva
gravetat. En aquest quadre les dades que apareixen son globalitzades de
tots els processos i totes les tasques incloses, pel que l'anàlisi és de la
indústria càrnia en el seu conjunt.

Els cops per objectes o eines són els més importants amb diferència, seguits
dels sobreesforços. En aquest últim cas la seva incidència sobre els
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accidents greus és menor, ja que el segon lloc l'ocupen els atrapaments per
o entre objectes i els atropellaments o cops per vehicles, que són pocs -no
apareixen en el quadre- però de transcendència important per la salut.

La resta d'accidents es troben molt repartits i els riscs varien segons
l'empresa.

Una altra dada que no apareix al quadre és que els accidents mortals es
reparteixen entre els atropellaments o cops per vehicles i l'exposició a
substàncies nocives, malgrat que quantitativament tenen poca incidència.

Cal destacar el fet de que considerada la totalitat d'accidents amb baixa i
pel total d'activitats econòmiques, els cops per objectes o eines representen
el 19,92%275, mentre que en la indústria càrnia, aquesta mateixa forma,
acapara el 35,70%, el que indica el domini del treball de caràcter manual
així com l'ús d'eines i objectes potencialment agressius dins l'activitat
d'aquest sector.

*

3.2. ACCIDENTS DE TREBALL PER NATURALESA DE LA LESIÓ

Quadre A3.4. Accidents més significatius en jornada de treball amb
baixa segons gravetat per la naturalesa de la lesió en escorxadors i
indústria càrnia en general 1989. (%)

Naturalesa de la lesió

Altres ferides

Torçades, contorsions i distensions

Contusions i esclafaments

Lumbalgies

Fractures

Traumatismes superficials

Total

40,80

19,90

14,90

5,60

5,40

4,80

Lleus

40,90

20,10

14,90

5,70

5,20

4,90

Greus

29,70

2,70

9,00

-

26,10

0,90

Mortals

-

-

-

-

-

-

Font: Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo. Informe
situación

En el quadre A3.4 apareix la distribució percentual dels accidents més
significatius de treball per la naturalesa de la lesió i segons la seva gravetat.
Tanmateix, les dades són del conjunt de tasques i processos, pel que la seva
interpretació ha de ser globalitzada.

273 Aquesta és una dada estreta de l'informe que no es justifica de cap manera, pel que la
interpretació s'ajusta al contingut de l'esmentat informe.
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En aquest cas és la catalogació d'"altres ferides" la que supera la resta amb
escreix. Es tracta principalment de ferides provocades per eines manuals i
que no provoquen cap de les altres ferides o lesions que apareixen en la
resta del llistat. Un cop més es dedueix, pel tipus de lesió, que el treball en

T7 f\

el sector és de caràcter manual amb l'ús d'eines i objectes agressius .

A continuació són les torçades, contorsions i distensions amb prop del 20%
del total d'accidents, dada que argumenta, un cop més, que els cops, els
sobreesforços i les caigudes, amb menor intensitat, constitueixen la
tipologia d'accidents característics de la indústria.

Referent als accidents greus, les cremades, les lesions oculars i les
commocions i traumatismes interns superen, cadascuna d'elles, el 5% sobre
el total. Els mortals es localitzen en les asfixies i en les lesions múltiples,
malgrat que, corrija s'ha comentat, quantitativament són poc significatius.

3.3. ACCIDENTS DE TREBALL SEGONS LA PART DEL COS
LESIONADA

Quadre A3.5. Accidents més significatius en jornada de treball amb
baixa segons la gravetat i la part del cos lesionada en escorxadors i
indústria càrnia en general 1989. (%)

Part del cos lesionada

Mans

Membres superiors (excepte
mans)

Tòrax, esquena i costats

Peus

Membres inferiors (excepte
peus)

Total

45,50

15,90

9,20

9,10

8,30

Lleus

45,70

15,90

9,30

9,10

8,20

Greus

27,90

13,50

5,40

8,10

13,50

Mortals

-

-

-

-

-

Font: Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo. Informe
situación

276 Sembla ser que la principal ferida que es produeix són els talls originats per les eines
manuals, pel que aquest ha de ser l'objectiu principal per la resolució de la problemàtica que
sobre accidentalitat pateix el sector.
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En el quadre A3.5 apareix la distribució dels accidents més significatius
segons la part del cos lesionada i la seva gravetat. Pels mateixos motius que
en els anteriors casos la interpretació ha de ser globalitzada.

Un cop més es dedueix que el tipus de treball del sector és bàsicament
manual ja que són les mans i els membres superiors del cos els més afectats
pels accidents. Entre les dues suposen el 60% de les lesions, essent el cas
de les mans el més important amb diferència respecte la resta de parts del
cos.

Comentar que referent als accidents mortals, aquests es concentren entre les
lesions múltiples i els òrgans interns.

3.4. VALORACIÓ DELS ACCIDENTS

Per la forma dels accidents,* la naturalesa de la lesió i per la part del cos
lesionada es dedueix que les tasques a realitzar en els processos que
defineixen el sector de la indústria càrnia, en general, es caracteritzen pels
següents aspectes:

1. Són manuals.

2. Es necessiten sobreesforços.

3. Aquests sobreesf orços es carreguen sobre unes determinades parts
del cos.

4. S'utilitzen eines i estris que requereixen habilitat i destresa per
part del treballador.

5. Aquests instruments són agressius amb elevat risc d'accident.

6. Les lesions que provoquen aquests instruments poden tenir
repercussions importants en la salut dels treballadors, ja sigui per
la seva gravetat ja sigui per les seves seqüeles en el temps.

Tenint en conte la incidència de la gravetat dels accidents i de les lesions, ja
que com s'ha indicat en el primer apartat la catalogació dels riscs és de
greu en un 15% i de molt greus en un 2%, i, malgrat que els accidents
laborals a nivell quantitatiu són greus en un percentatge reduït i mortals
amb una incidència poc significativa, la presència de risc és important i la
probabilitat d'accident superior a la d'altres activitats.

La solució de la problemàtica d'accidentalitat passa inevitablement per la
disminució dels accidents que provoquen les eines de ma. A tal efecte, és
necessari un ensinistrament en la utilització d'eines tallants i la utilització
de peces de protecció personal com són els guants i els davantals (de llautó
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niquelat o d'acer inoxidable), complementàriament es requereix un
manteniment eficient que garanteixi un bon estat de les eines.

Tanmateix, s'han de prendre mesures orientades a evitar els accidents per
caigudes i sobreesforços.

Referent a aquests últims, en algunes fases del procés en els escorxadors
moderns (emmagatzematge en cambres frigorífiques i en les operacions
d'expedició) i en la majoria de fases en els escorxadors més antics, es
manipulen càrregues elevades amb risc de lumbalgia per esforços violents.

Referent a les caigudes cal tenir present lo fàcilment relliscós que acostuma
a estar el terra, pel que cal evitar les retencions d'aigües i altres líquids i
disposar de sistemes de desaigües eficients. A tal efecte, es convenient una
neteja periòdica que faciliti que el terra es trobi en bon estat, així com la
utilització de sabates amb soles antilliscament.

La mesura més eficaç, a banda de la incorporació de protectors als
treballadors, a les maquines i estris i altres mesures que redueixen la
probabilitat d'accidents en general, és l'establiment d'una norma rígida i
d'obligat compliment.

4. La càrrega física del treball

Un aspecte molt important i que acostuma a escapar de les anàlisi i estudis
sobre seguretat i salut laboral és el de la càrrega física en el treball, perquè
no té seqüeles immediates, però en el temps i amb una activitat bàsicament
manual i que requereix esforços físics importants, com la dels escorxadors i
indústries càrnies en general, la manera i la posició en la que se treballa és
molt important per poder prevenir accidents i molèsties i malalties físiques
que al cap de molts anys poden tenir seqüeles importants en la salut dels
treballadors i en la possibilitat de poder seguir treballat en condicions
òptimes i dignes per la persona.

4.1. AFECTACIÓ DE LES POSTURES DE TREBALL

El següent quadre reflecteix la incidència de les diferents postures en la
mostra estudiada:
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Quadre A3.6- Postures de treball

Postures observades

Tronc cap endavant

Braços a l'alçada de les espatlles

Cap inclinat cap endavant

Girs de cap freqüents

Braços per sobre de les espatlles

Tronc girat

Tronc cap els costats

Cap inclinat cap enrere

% treballadors afectats

74,9

42,5

30,9

26,3

25,7

25,3

16,8

5,4

Font: Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo. Informe
situación *

El 75% dels treballadors han d'inclinar amb freqüència el tronc cap
endavant, un 42,5% treballen amb els braços aixecats a l'alçada de les
espatlles, i un 25,7% amb els braços per sobre de les espatlles.

4.2. AFECTACIÓ DELS ESFORÇOS MUSCULARS

Es aquest cas es tenen en conte tots aquells esforços musculars realitzats
freqüentment amb la ma o el braç, diferents dels lligats a les tasques
relacionades amb càrregues. Tanmateix, s'observa la freqüència de la
realització de girs o moviments de canells.

En el següent quadre apareix, percentualment, el nombre de treballadors
que han de realitzar cada un dels esforços esmentats.

Quadre A3.7- Esforços realitzats amb la ma i el braç

Esforç

Sense
esforç

37,6

Lleuger

13,8

Moderat

44,1

Intens

4,5

Gir canell

Sense gir

46,6

Amb gir

53,4

Font: Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo. Informe
situación
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Només un 37,6% dels treballadors no han d'aplicar cap força amb la mà o
el braç durant la realització del seu treball.

4.3. AFECTACIÓ DEL MANEIG DE PESOS I MOLÈSTIES
MANIFESTADES

La majoria de la població ocupada en el sector (77,5%) ha de realitzar una
o varies operacions que impliqui el maneig de càrregues.

Del tipus d'operació realitzada en el maneig de pesos, l'operació realitzada
per un major nombre de treballadors és la d'aixecament o dipòsit de pesos
(58,9%), seguida per l'empenta o arrossegament de pesos (44,7%), el
transport de pesos (26,1%) i el penjat o despenjat de pesos (25,9%), del que
es desprèn que, per lo general, un mateix treballador realitza més d'una
operació d'aquestes durant la jornada.

El 13,4% del total de treballadors de la mostra, manifesten algun tipus de
dolor o molèstia, el que suposa, segons l'Informe de situación, un
percentatge més baix de l'esperat. D'aquests els que porten més de 10 anys
treballant representen un 45,4%, incidència important ja que es tracta d'un
subsector en el que l'antiguitat dels treballadors no és molt elevada.

Quadre A3.8. Molèsties manifestades en primer lloc

Dolor

Zona lumbar

Coll

Ma/Canell dret

Espatlla dreta

Braç esquerre

Esquena alta

Cames

Altres

% Homes

29,5

13,2

12,2

8,1

8,5

8,5

1,4

19,4

% Dones

3,0

30,3

18,2

9,1

6,1

6,1

15,2

12,1

%Total

26,8

14,9

12,8

8,2

8,2

8,2

3,1

17,7

Font: Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo. Informe
situación

En els homes la molèstia sentida en primer lloc es localitza principalment
en la zona lumbar (29,5%), seguida del coll (13,2%), mentre que en les
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dones la principal molèstia es centra en el coll (30,3%), seguida per la
ma/canell dret (18,2%).

La majoria de les dones amb molèsties es troben treballant en els processos
de "Tripería i deixalles" i d'"Elaboració d'embotits", les tasques dels quals
es caracteritzen pel treball a taula i el maneig del ganivet, mentre que els
homes amb molèsties es distribueixen per tots els processos, circumstancia
que podria explicar la diferent localització de les molèsties principals en
unes i altres.

Quadre A3.9. Distribució dels treballadors amb molèsties segons el
procés

Procés

Recepció

Sacrifici

Manipulació

Tripería i
deixalles

Especejament
canal

Elab. embotits

Elab.
pernil/Salaó

Treball en
cambres

Expedició

Altres

Total

Homes en el
procés(%)

3,9 *

8,8

11,4

3,8

12,4

24,1

18,5

8,4

7,9

0,6

100,0

Homes amb
molèsties(%)

8,1

12,4

15,2

7,1

12,91

10,4

18,8

12,0

18,5

—
13,5

Dones en el
procés(%)

—
__

0,4

15,4

1,2

73,6

7,5

1,2

0,4

—
100

Dones amb
molèsties(%)

—

--

—
35,9

--

8,6

10,5

33,3

__

—
13,0 __

Font: Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo. Informe
situación

Les queixes de molèsties musculars augmenten amb l'edat dels
treballadors estudiats, augmenten a partir dels 40 anys d'edat, on el
percentatge de treballadors amb queixes es superior (16,5%) al del total de
la població treballadora (13,5%).

Les molèsties també augmenten, conforme major és el temps d'exercici de
l'activitat, essent aquest augment major entre aquells treballadors que
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porten més de 10 anys en l'activitat (25,6%). Aquesta sembla que és la
variable que guarda major relació amb les molèsties manifestades.

Existeix un 13,4% dels treballadors, aproximadament un 2% de l'ocupació
total del sector, que manifesten sentir molèsties abans, durant i després de
la jornada de treball, el que podria indicar que pateixen trastorns musculars
més importants que la resta dels treballadors. Tanmateix, el 60,4%
manifesten sentir-les després de la jornada de treball, un 6% del total.

Les molèsties apareixen abans en les dones que en els homes.

4.4. RELACIÓ ENTRE MOLÈSTIA I POSTURA O ESFORÇ
REALITZAT

Alhora de relacionar la molèstia i la postura o esforç s'obté que existeix
una forta relació entre la posició del Cap inclinat cap enrere i el dolor en el
Coll en el 45,4% dels casos, així com entre les operacions lligades al
maneig de pesos (aixecar/dipositar, transportar, penjar/despenjar,
empenta/arrossegar), i el dolor en la zona lumbar en un 30,7%, 39,1%,
33,7% i 33,8% dels casos respectivament, especialment en la modalitat de
"transport de pesos".

Es precís aclarir que cada treballador ha de realitzar uns determinats
esforços al temps que adopta diferents postures de treball, pel que la
molèstia es causada per l'acció conjunta de diversos factors. Aquest fet,
podria explicar perquè en un 27,4% dels casos els treballadors que han de
mantenir el Cap en posició avançada es queixen principalment de dolor en
la zona lumbar, abans que en l'Esquena alta, un 21,2%, i en el Coll, un
20,7%, i perquè els girs de canell freqüents es relacionen millor amb el
dolor en el Coll en un 20,4% dels casos que amb el dolor del canell dret, en
un 15,6%.

4.5. VALORACIÓ DE L'ANÀLISI DE LA CÀRREGA FÍSICA

Dels resultats obtinguts en aquest informe i analitzats en els apartats
anteriors es possible concloure que, en aquest sector, es registra una càrrega
física de treball molt important.

Aquesta càrrega física ve determinada, fonamentalment, per:

1. Postures de treball en les que els segments corporals, tronc, cap i
braços, estan allunyats de la posició més adequada per al sistema
muscular i esquelètic.
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2. Esforços de moderada intensitat, però realitzats només amb les
mans o els braços.

3. Girs de canell freqüents lligats a la realització d'esforços o
moviments de la ma.

4. Manipulació de pesos, malgrat que en moltes tasques no són
massa elevats, han de ser manejats repetidament durant la jornada
laboral.

Aquest conjunt de factors actua simultàniament durant l'execució de moltes
de les tasques, el que dificulta l'anàlisi de la relació entre les molèsties
manifestades i la càrrega física en els treballadors estudiats.

Malgrat tot, la localització de les principals molèsties a l'esquena i
extremitats superiors es correspon tant amb el tipus de postures adoptades
com amb els esforços realitzats277.

A més de Texigència de la tasca, existeixen altres factors que incrementen
la incidència de molèsties en els treballadors estudiats com l'edat i els anys
d'antiguitat en el lloc -principalment aquest darrer factor278. També cal fer
referència als ritmes de treball perquè potser les causes de les molèsties que
manifesten els treballadors poden ser provocades més que pel tipus
d'activitat pel ritme al que s'imposa el treball.

El sexe no resulta ser un factor de risc afegit, excepte en el procés "Tripería
i deixalles", on les dones acusen més molèsties que els homes.

Si bé en el conjunt de processos no es diferent el percentatge d'al·lusions a
molèsties per part d'homes com per part de dones, si ho es la localització de
la molèstia en uns i altres. Així, els homes situen la molèstia principal en la
zona lumbar de l'esquena, mentre que les dones la situen en el coll.

Un percentatge important de treballadors manifesten patir molèsties abans,
durant i després de finalitzar la jornada de treball, el que podria ser un signe
de trastorns musculars i d'ossos més importants que en la resta de
treballadors estudiats. Tanmateix, les molèsties sentides "abans" d'iniciar
el treball es localitzen principalment en el coll i extremitats superiors.

Seria interessant mecanitzar al màxim aquelles operacions que suposin
majors esforços físics per als treballadors.

277 L'informe assenyala que aquesta dada pot contrastar-se amb resultats d'altres estudis
realitzats per altres autors.
278 Dels treballadors avaluats prop del 70% tenien entre 20 i 40 anys, el 50% portaven més de 6
anys portant a terme la mateixa activitat, a la mateixa empresa o en diferents, i sobre el 10%
eren dones, de les quals més del 70% es trobaven en el procés d'elaboració d'embotits.
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5. Sinistralitat laboral al sector

A continuació s'exposen uns quadres en els que apareix la sinistralitat
laboral del subsector Alimentació, begudes i tabac, que integra a la
indústria càrnia, i es compara respecte la del sector industrial agregat i la
del conjunt de sectors d'activitat econòmica en els àmbits lleidatà i català.
L'objectiu d'aquesta anàlisi comparativa és conèixer la incidència dels
accidents laborals en el sector respecte a altres àmbits d'activitat
econòmica i la seva incidència territorial.

Referent a les dades cal destacar que dels accidents laborals amb baixa es
disposa des de l'any 1983 fins 1997 mitjançant informació facilitada per
l'INE. En aquest sentit s'han de fer dues consideracions. La primera és que
la informació desagregada referent a la indústria càrnia no es facilitada per
l'esmentat organisme. La segona és que l'ocupació del sector d'Aliments,
Begudes i Tabac per províncies tampoc és facilitada. A tal efecte hem fet
us dels informes que sobre la renda nacional d'Espanya edita el BBV
bianualment en els que apareix aquesta informació, però amb l'atenuant de
que el darrer informe fa referència a l'any 1993 amb avenços referents als
anys 1994 i 1995, i en aquests últims no apareix l'ocupació desagregada
per sectors, pel que hem de conformar-nos en utilitzar la informació sobre
ocupació fins l'any 1993.

5.1. ACCIDENTS LABORALS AMB BAIXA A LA PROVÍNCIA DE
LLEIDA I AL CONJUNT DE CATALUNYA

En els quadres A3.10 i A3.11 apareixen els accidents laborals amb baixa en
la indústria de l'Alimentació, Begudes i Tabac, en el sector industrial i en
el conjunt d'activitat econòmica i sobre el conjunt de població ocupada, des
de 1983 fins 1993 bianualment, per la limitació estadística ja comentada.

En el quadre A3.10 s'observa com el nombre d'accidents laborals amb
baixa a la província de Lleida augmenta amb el nombre d'ocupats en el
sector a excepció de l'any 1993, en el que a nivell general es produeix una
davallada important, les causes de la qual les desconeixem perquè la
població ocupada continua augmentant.

Destaquem que proporcionalment la incidència dels accidents de la
indústria d'alimentació, begudes i tabac sobre el total del sector industrial
se manté entre un 32 i 33%, el mateix percentatge que representa la
població ocupada de la primera sobre el segon. Aquestes dades demostren
la incidència de l'alimentació en el conjunt industrial. Igualment els
accidents per treballador ocupat són superiors en la indústria alimentària, el
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que podria justificar les característiques analitzades sobre la seguretat
laboral en els escorxadors i en l'elaboració de productes càrnis, tant
significatius en la província de Lleida.

Quadre A3.10. Accidents amb baixa i accidents per treballador ocupat
a la província de Lleida

Accidents amb baixa

Total Activ. econòmica

Total Indústria

% Indústria s/total A.E.

Total Indústria d'ABT

% ABT s/ total Indúst.

Accid. s/treballadors

Total Act. Econòmica

Total Indústria

Total ABT

1983

4.620

1.399

30,28%

710

50,75%

3,57%

5,55%

8,98%

1985

4.478

1.173

26,19%

634

54,05%

*

3,38%

4,79%

7,78%

1987

5.571

2.448

43,94%

829

33,86%

4,14%

9,12%

9,71%

1989

6.932

3.150

45,44%

1.012

32,12%

4,92%

10,82%

11,40%

1991

7.594

3.464

45,61%

1.131

32,65%

5,46%

12,58%

12,95%

1993

6.004

2.388

39,77%

789

33,05%

4,42%

8,9%

9,64%

Font: INE: Enquesta industrial i BBV: Renta Nacional de España; 1987-89-
91-93-95 i 97

La proporció d'accidents greus i mortals és molt baixa perquè entre tots dos
no sobrepassen el 2% del total d'accidents en els darrers anys, malgrat que
el nombre d'accidents amb baixa ronda el 10%, percentatge que poden
considerar elevat per les seves repercussions. En molts casos, malgrat la
catalogació de lleus, les seqüeles en el temps poden ser importants.

En comparació amb el conjunt català destaquem, en primer lloc, el major
pes dels accidents del sector industrial sobre el conjunt de l'activitat
econòmica, fet que demostra el dèbil desenvolupament industrial de Lleida.
Per altra banda, el pes dels accidents del sector alimentari sobre el conjunt
industrial és menor pel fet de que la incidència d'aquesta indústria sobre el
conjunt del sector industrial català també és menor.

En quant als accidents per treballador ocupat, la incidència és lleugerament
superior en l'àmbit català.

En quant a la gravetat dels accidents, el percentatge de greus i mortals es
situa entre I'l i el 2%, segons els anys, essent a la indústria d'alimentació
més important que pel conjunt industrial, en el cas de Lleida, i el del
conjunt d'activitat econòmica pel conjunt català.
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Quadre A3.11. Accidents amb baixa i accidents per treballador ocupat
a Catalunya

Accidents amb baixa

Total Activ. econòmica

Total Indústria

% Indústria s/total A.E.

Total Indústria d'ABT

% ABT s/ total Indúst.

Accid. s/treballadors

Total Act. Econòmica

Total Indústria

Total ABT

1983

99.014

62.634

63,25%

6.484

10,35%

4,88%

8,78%

9,36%

1985

93.858

57.291

61,04%

6.371

11,12%

4,67%

8,38%

9,1%

1987

113.991

66.883

58,67%

7.563

11,31%

5,30%

9,25%

10,45%

1989

150.345

83.686

55,66%

8.216

9,82%

6,44%

11,19%

11,04%

1991

160.148

82.092

51,26%

8.631

10,51%

6,75%

11,68%

12,51%

1993

117.701

55.258

46,94%

7.110

12,86%

5,28%

8,82%

9,52%

Font: INE: Enquesta industrial i BBV: Renta Nacional de España; 1987-89-
91-93-95 i 97

A nivell global poden resumir el següent: el nivell d'accidentalitat laboral
del sector que analitzem és important pel fet de rondar el 10% de
l'ocupació, és similar en els dos àmbits territorials i que la diferència més
significativa és que en l'àmbit lleidatà el nivell de gravetat dels accidents és
lleugerament superior.

Respecte tots els sectors d'activitat econòmica al conjunt de Catalunya la
incidència dels accidents laborals amb baixa reflecteixen un percentatge
lleugerament superior que en el cas de la província de Lleida, indici que
alguns sectors que suposen major nivell d'accidentalitat laboral són poc
presents en les comarques lleidatanes.

5.2. ACCIDENTS LABORALS SENSE BAIXA

A continuació en els dos quadres següents apareix la informació de la
incidència dels accidents laborals sense baixa respecte el nombre total de
treballadors ocupats.

Referent a les dades -les fonts són les mateixes que en el cas anterior-
s'observa com a partir de l'any 1989 es produeix un increment important
en el nombre d'accidents que coincideix en els diferents àmbits d'activitat
econòmica i en els diferents àmbits territorials, suposem que és
conseqüència de canvis en els criteris de selecció d'informació que, pel
volum d'accidents que reflecteixen i en coherència amb els apartats
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anteriors, sembla que han millorat.

Quadre A3.12- Accidents laborals sense baixa respecte al nombre total
de treballadors en els diferents àmbits sectorials d'estudi a la província
de Lleida

Anys

1983

1985

1987

1989

1991

1993

A.B.T

1,96

1,56

1,86

17,81

, 20,58

13,24

Indústria

1,38

0,98

1,87

10,56

12,78

9,93

Sectors

0,86

0,65

0,76

3,27

3,92

3,51

Font: INE: Enquesta industrial i BBV: Renta Nacional de España 1987-89-
91-93-95 i 97.

Quadre A3.13. Accidents laborals sense baixa en tots els àmbits
sectorials objecte d'estudi a Catalunya

Anys

1983

1985

1987

1989

1991

1993

A.B.T

2,60

2,76

3,05

11,09

12,23

9,20

Indústria

2,46

2,64

2,88

12,89

12,84

10,88

Sectors

1,38

1,43

1,59

5,71

5,65

5,12

Font: INE: Enquesta industrial i BBV: Renta Nacional de España 1987-89-
91-93-95 i.97.

Prenent corn a referència els tres darrers anys dels que es disposa
d'informació, els accidents laborals sense baixa en el subsector
d'Alimentació, Begudes i Tabac en la província de Lleida són molt més
importants que en el conjunt català i que en els altres àmbits d'activitat
econòmica en la mateixa província. Aquest fenomen se pot justificar per la
major incidència del treball manual, pel menor nivell tecnològic i, per tant,
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l'ús d'eines i estris més senzills i que requereixen de major esforç per part
dels treballadors ocupats.

6. La seguretat i la higiene en el treball plantejada en els convenis
col·lectius

En aquest últim apartat considerem adient fer una referència al contingut
que sobre la matèria apareix en els convenis col·lectius, amb la finalitat
d'esbrinar la significació que la seguretat i la higiene en el treball tenen en
la negociació col·lectiva i la priorització que té aquest terna en el conjunt
d'aspectes que sobre les condicions de treball són objecte de discussió.

Les empreses del sector, a la província de Lleida, apliquen majoritàriament
els convenis col·lectius d'àmbit nacional, i per aquest motiu la majoria de
convenis fan referència a la normativa nacional vigent en la matèria. Els
convenis d'escorxadors d'aus i conills -on són més presents els convenis
col·lectius d'empresa- són més explícits malgrat que s'ajusten molt a la
normativa. Fent una lectura del contingut dels convenis en la matèria, dóna
la impressió de tractar-se més d'una declaració de bones intencions que
d'una reglamentació o d'unes pautes de conducta a seguir per part de les
empreses i treballadors, les quals portarien a un control i funcionament
eficient de la seguretat i higiene en el treball, fet que tractant-se d'un sector
amb elevats riscs seria molt necessari.

El contingut dels convenis passa per un reconeixement explícit dels drets
dels treballadors i de les obligacions de les empreses en la matèria a més de
fer al·lusions, en algun cas, als reconeixements mèdics i als Comitès de
seguretat i salut laboral.

Com a valoració, volem destacar dos aspectes:

1. El fet de fer al·lusions a la normativa legal en lloc d'explicitar en
els convenis normes i requisits a complir dóna una impressió de
manca d'interès en prendre iniciatives al respecte. La llei implica
a les dues parts, empresaris i treballadors assalariats, a prendre
una actitud activa en matèria de prevenció i seguretat laboral,
donant pautes de comportament i idees a desenvolupar com per
exemple: la incorporació de la prevenció de riscs laborals en el
disseny de projectes empresarials, les avaluacions periòdiques
dels riscs, els controls sobre l'efectivitat de les mesures d'acció
preventiva, la informació i formació als treballadors, etc. L'única
resposta practica consisteix en la creació de Comitès de Seguretat
i Salut laboral, que en base a l'opinió de les empreses visitades,
compleixen els mínims legals previstos i la seva eficàcia en la
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matèria és insignificant excepte en els casos en els que es
produeixen accidents o apareixen anomalies, situacions davant les
quals adopten mesures de correcció.

2. Desconeixement del contingut del tema, ja que en cas contrari i
per la seva transcendència sembla que hauria més interès en
incorporar iniciatives i mesures més adequades a la realitat
empresarial i que col·laborarien amb la normativa legal a fer més
eficient totes decisions preses en la matèria.

A banda del contingut en els convenis, i en part com a conseqüència de la
seva insuficiència, observen que un aspecte molt important com és el de la
informació als treballadors en la matèria i la seva formació en l'assignació
inicial de tasques no té la consideració que caldria donar-li. Generalment,
els treballadors que s'incorporen a l'empresa no arriben formats de
l'exterior, únicament en els casos de treballadors més o menys
experimentats que ja han treballat en l'empresa o en altres del mateix
sector, i la manera d'iniciar-se és la de situar-se al costat d'un instructor,
que acostuma a ser un treballador de la pròpia empresa que sobre la marxa,
desenvolupant la tasca, va instruint al treballador. En aquest sentit la
formació i la informació que rep el nou treballador dependrà de les
habilitats, capacitats i interès que al respecte tingui el treballador instructor.
No existeix altre tipus de formació, ni l'empresa informa de les
característiques que el treball i les instal·lacions tenen en matèria de riscs
laborals.

També destaca l'absència d'estudis d'avaluació de riscs. En aquest sentit
destaquem la dificultat d'obtenir informació que hem tingut per plantejar
l'estat de la qüestió i per poder fer una avaluació de la política que sobre la
matèria apliquen les empreses. Reclamem des d'aquí la necessitat d'aquest
tipus d'informació perquè ajudaria a millorar les condicions de treball en
general i a sensibilitzar molt més en la matèria a empresaris i treballadors.

Per aquests aspectes i altres similars considerem que la seguretat i higiene
en el treball, així com la prevenció de riscs laborals són assignatures
pendents del sector, que pel contingut dels seus convenis, fruit dels acords
entre les dues parts representades en la negociació, no sembla que tingui un
canvi d'orientació important en el futur més immediat. Malgrat tot,
l'avaluació que fem al respecte és que la presència de riscs, l'índex de
sinistralitat laboral i la càrrega física en el treball en el sector d'escorxadors
i indústria càrnia en general són importants i la seva presència molt
significativa respecte altres sectors, pel que la seva discussió i major
prioritat en les negociacions col·lectives semblen necessàries per millorar
les condicions de treball en el sector.
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8. Valorado final

El contingut d'aquest annex té com a objectiu demostrar que un dels
aspectes més importants referents a les condicions de treball en els
escorxadors i indústries càrnies és el de la seguretat i salut laborals.

Hem partit de l'Informe de Situación de 1989 que l'Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene va dur a terme l'any 1989 per tconèixer les
particularitats del sector. En aquest sentit, podem destacar que els accidents
que més succeeixen en el sector són els relacionats amb les caigudes de les
persones en superfícies de trànsit o en passadissos, ja que són presents en
tots els processos en els que dividim l'activitat productiva, seguits dels
sobreesforços, de les caigudes per objectes despresos o caigudes d'objectes
en manipulació i dels cops o talls per la utilització d'eines o objectes pesats
i que tallen. Tanmateix, problemes d'humitat, sorolls i exposició a baixes
temperatures suposen un elevat risc d'accidentalitat.

Per altra banda, el fet de tractar-se d'un sector en el que predomina
l'activitat manual fa que:

1. El 35,70% del total d'accidents sigui per cops d'objectes o eines,
essent més del 20% d'aquests catalogats com a greus.

2. El 40,80% dels accidents siguin ferides, de les que el 30% siguin
catalogades com a greus. Altres lesions d'importància són: les
torçades, contorsions i distensions, contusions i esclafaments.

3. El 45,50% dels accidents afectin a les mans, dels que un 28% són
catalogades com a greus. Altres parts del cos afectades amb
importància són: els membres superiors -excepte mans-, el tòrax,
l'esquena i els costats, els peus i els membres inferiors -excepte
peus.

De tot això deduïm que l'activitat realitzada en el sector suposa importants
sobreesforços i que aquests es carreguen sobre unes determinades parts del
cos. Igualment, s'utilitzen eines i estris que requereixen habilitat i destresa
perquè són perillosos per la salut del treballador i suposen elevats riscs
d'accident. Un aspecte a considerar és que malgrat que el nivell de gravetat
dels accidents no sembli important, les seqüeles en el futur, sobre la salut
del treballador, poden ser molt més significatives del que a priori pugui
semblar.

També és important destacar la càrrega física del treball perquè, malgrat
que no té seqüeles immediates, amb el decurs del temps apareixen les
molèsties. L'activitat manual, la posició del treballador i els gestos
continuats desemboquen en molèsties físiques al cap dels anys. En aquest
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sentit, la zona lumbar i el coll són les parts del cos que es manifesten com
les més afectades, amb el temps, per part dels treballadors.

Tanmateix, els convenis col·lectius no són creatius al no aportar idees ni
propostes d'actuació en la matèria que podrien ajudar a millorar la situació.
En aquest sentit creiem que el fet de no implicar-se més enllà del que
estableix la normativa facilita que les empreses no tinguin que augmentar
els esforços dirigits a pal·liar les deficiències en la matèria, consistents en
majors controls de compliment i en prevencions de possibles accidents.
Aquests esforços suposarien un increment de costos que d'aquesta manera
no suporten.

Quan en diferents ocasions fem al·lusió a que determinats accidents no són
greus, i que aquests juntament amb determinades molèsties impliquen
seqüeles que sorgeixen en el decurs del temps, ens referim a que en el
present no es tenen en compte ni es realitza una valoració econòmica de les
seves repercussions. Aquest fenomen comporta uns costos socials que no
són assumits per qui els genera i han de ser les institucions públiques
mitjançant els seus serveis (com la sanitat) o les prestacions (com les
pensions de jubilació -sobretot en cas de que sigui avançada-, les
d'invalidesa, les d'incapacitats, etc.) les que hagin d'assumir-ho.

La solució passaria per un millor ensinistrament dels treballadors, per una
major conscienciació col·lectiva del tema i en la incorporació de millores
tecnològiques que facilitin un desenvolupament menys agressiu i més
descansat de les activitats desenvolupades en el sector.
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INCIDENCIA SECTORIAL I
TERRITORIAL EN L'ESTRUCTURA DE
MERCAT DE TREBALL: EL CAS DELS

ESCORXADORS I LA INDÚSTRIA
CÀRNIA A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA



2. LES POLÍTIQUES DE MA D'OBRA APLICADES A LA
INDUSTRIA CÁRNICA; ESTRATÈGIES DE FLEXIBILITAT
LABORAL

2.1. Introducció

En aquest capítol descriurem i analitzarem les polítiques de mà d'obra que
s'apliquen en els escorxadors i la indústria càrnia que ha estat objecte
d'investigació juntament amb el contingut dels convenis col·lectius
aplicables. Només en dos casos s'apliquen convenis col·lectius d'àmbit
empresarial, mentre que en els demés s'apliquen els convenis d'àmbit
estatal, el d'indústries càrnies i el d'escorxadors d'aus i conills.

Dividirem l'anàlisi en cinc parts. En la primera analitzarem tot el referent al
règim de treball, en la segona els ingressos, polítiques d'ascensos i de
cessaments. En el tercer apartat tractarem sobre la mobilitat interna a les
empreses i en el quart les retribucions. Finalment destacarem la política
d'externalització d'algunes tasques del procés productiu, situació molt
característica del sector, amb la subcontractació de cooperatives de treball
associat. Aquest últim aspecte només es tractat en els convenis col·lectiu de
manera molt marginal.

2.2. El regim de treball

En aquest apartat referent al règim de treball analitzarem els aspectes
relacionats amb la flexibilitat de la jornada laboral al tractar temes com la
durada i descansos, l'allargament, les condicions a complir segons els llocs
de treball o segons la tasca a desenvolupar i les vacances.

Començarem per la durada de la jornada laboral prenent com a font
d'informació l'articulat dels diferents convenis col·lectius aplicables en el
sector a la província de Lleida, afegint comentaris i dades referents a les
particularitats presents en les diferents empreses visitades.

2.2.1. LA JORNADA DE TREBALL I LA SEVA DURADA

La jornada anual

En el quadre 2.1 tenim la jornada laboral anual que s'especifiquen en els
diferents convenis col·lectius aplicables.
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Les jornades anuals són pràcticament idèntiques en tots els convenis ja que
les diferències poden considerar-se insignificants donat que no passen de 8
hores de treball a l'any i, si a més, tenim en compte que es realitzen moltes
hores extraordinàries, qualsevol referència al respecte perd rellevància.

Quadre 2.1- La jornada de treball
Conveni

Escorxador d'Aus i
conills
Indústria càrnia
C
M

Jornada anual
1792 h.

1784 h.
1800h.
1792 h.

Dies setmanals
5

5
5
5

Jornada diària
8h.4m

Segons empresa
8h. 10m
8h.4m

Tots els convenis coincideixen en determinar que les hores de treball anual
seran repartides en jornades^, de cinc dies a la setmana, amb dos dies de
descans279.

En el cas de l'empresa C, el seu conveni col·lectiu estableix que quan
coincideixin un dia o dos festius a la setmana s'allargarà la jornada de
treball de la resta de dies de la setmana de la forma com s'exposarà en
l'apartat sobre la flexibilitat de la jornada, fet que es recolza en el conveni
d'àmbit nacional quan obra la possibilitat de que, dins de la jornada
establerta de 5 dies/setmana, podrà produir-se una distribució irregular de
la jornada, sense més limitacions que les establertes en la llei. Tanmateix,
previ avís als treballadors afectats, les empreses podran ampliar o reduir la
jornada diària ordinària en més o en menys d'una hora i fins al límit de 45
dies a l'alça i 45 dies en menys, sempre i quan no es superi el màxim legal,
establert en 9 hores ordinàries diàries, i finalment, per acord amb els
representants legals dels treballadors, podran establir-se qualsevol altre
sistema d'organització i distribució de la jornada de cinc dies, diferent del
regulat.

S'exceptua del règim de setmana de cinc dies de treball efectiu al personal
de transport (no es consideren inclosos els conductors-repartidors i els seus
auxiliars), de manteniment i de vigilància.

En les jornades continuades el temps de presència serà ampliat en quinze
minuts o més per dia per a prendre l'esmorzar.

279 Els diferents convenis deixen oberta la possibilitat d'ajustar la durada màxima de la jornada
de treball ordinària a les modificacions legals que puguin aparèixer. Actualment la Llei 11/94
estableix que la jornada ordinària és de 40 hores setmanals de treball efectiu.
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La jornada diaria

La jornada laboral diaria será de 8 hores per a cada treballador. En cap cas
es treballaran més de 9 hores de treball efectiu en jornada ordinària, a
excepció del que per acord entre l'empresa i el Comitè o Delegats de
Personal es convingui en superar aquest màxim. Malgrat tot, és
imprescindible respectar el descans entre jornades seguides que serà com a
mínim de 12 hores.

Al personal que iniciï i finalitzi el procés productiu i superi el temps de
presència de la resta dels treballadors del centre, se li considerarà com a
temps extraordinari de treball i se li abonarà aquest excés com a hores
extraordinàries.

El temps de treball es computarà de manera que tant a l'inici com al final de
la jornada diària el treballador es trobi en el seu lloc de treball.

Referent a l'inici i finalització de la jornada en els escorxadors d'aus i
conills es pren com a referència per a tot el personal l'horari del personal
de bàscules. A tal efecte, podem distingir dos casos:

1. En M començaran a les 5h. 40' i pesaran la darrera caixa a les
13h. 54', completant la jornada de les 8h. 04', en la que s'inclou
els 10 minuts de neteja personal, requisit que estableix la
normativa de Seguretat i Higiene. L'hora de començament pel
personal de producció és la d'arribada del primer animal al seu
lloc de treball.

2. L'empresa C estableix l'horari distingint la realització de
prejornada i postjornada280. L'horari d'inici de matança i
especejament és el següent:

- Realitzant prejorriada a les 4h. 50'.

- Sense realitzar prejornada a les 5h.

La jornada normal a realitzar per part de cada treballador, és de 8
hores de treball efectiu.

280 S'entén per prejornada i postjornada el temps emprat per alguna secció abans i desprès a fi
que la resta de treballadors pugui iniciar la jornada normal. La realització d'aquestes és
voluntària i les condicions s'han de pactar conjuntament amb tots els interessats i amb
idèntiques condicions per a tots. El temps de treball allargat no es computarà a efectes del límit
d'hores extraordinàries. Els treballadors que no desitgin continuar realitzant-la han d'avisar a
l'empresa amb un mes d'antelació per tal de preveure la seva substitució. En tot cas, si no hi ha
personal voluntari, l'empresa pot designar personal de nova contractació per a realitzar la
prejornada i la postjornada i establir l'horari més convenient, de forma que el temps efectuat de
més, abans d'iniciar la jornada normal, es dedueixi d'aquesta, o bé es compensi mitjançant pacte
a l'efecte.
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En el supòsit de portar a terme prejornada en els termes actualment
pactats, la jornada de treball es realitzarà de la forma següent: en les
bàscules es començarà a les 5h. 10' i la última caixa es pesarà a les
13h. 30', finalitzant la seva jornada a les 13h. 40' tenint en compte el
temps concedit per la higiene personal.

Igualment, per la resta de personal de producció la seva hora d'inici
es la de l'arribada del primer animal al seu lloc de treball.

En el cas de no realitzar prejornada els operaris de bàscula han de
començar a les 5h. 20' i pesar l'ultima caixa a les 13h. 40',
finalitzant la seva jornada a les 13h. 50' tenint en compte el temps
concedit per a higiene personal.

Per la resta del personal de producció la seva hora d'inici es
l'arribada del primer animal al seu lloc de treball.

*Els descansos setmanals

Els convenis col·lectius d'àmbit nacional estableixen que les hores anuals
de treball efectiu es repartiran en jornades de cinc dies setmanals,
exceptuant els festius entre setmana, el que suposa que dos dies setmanals
seran de descans, un d'ells en diumenge, podent optar l'empresa entre el
dissabte o el dilluns, a la seva conveniència, per a determinar l'altre dia de
descans, essent aquest dia d'igual festivitat per a tots els treballadors de la
cadena de sacrifici de l'escorxador.

Referent als dies de descans les empreses amb conveni propi especifiquen
que aquests dies seran el dissabte i el diumenge, ja que declaren que els
cinc dies de treball seran els compresos entre dilluns i divendres281.

S'exceptuen d'aquesta norma general els treballs no susceptibles
d'interrupció, els treballs de reparació i de neteja necessaris per a no
interrompre les tasques que durant la setmana es porten a terme als
establiments industrials, els treballs de vigilància i els treballs peremptoris
per circumstàncies extraordinàries derivades de la naturalesa peridora de
les matèries o per causa de força major.

El conveni col·lectiu d'indústries càrnies d'àmbit nacional obra la
possibilitat de que quan es porti a terme activitat laboral en règim de torns,
o quan ho requereixi l'organització del treball, es podran comptar per
périodes de fins a quatre setmanes els descansos de dotze hores entre

281 Quan existeix un dia festiu entre setmana aquest serà gaudit pels treballadors i en aquelles
empreses en les que per motius organitzatius no permetin el segon dia de descans dins la
setmana o de la setmana anterior (dissabte) o posterior (dilluns), aquest serà retribuït com a
hores extraordinàries.
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jornades i de dos dies setmanals.

Els descansos de jornada

Al tractar-se de jornades continuades es disposarà d'un temps, que
generalment oscil·la entre 15 i 20 minuts de descans per prendre
l'esmorzar. Aquest temps s'afegeix al temps de presència en el lloc de
treball, anant a càrrec del treballador, i s'adaptarà a les necessitats del
servei, podent realitzar-se esglaonadament. Els horaris que apareixen en el
quadre 2.2 inclouen els descansos de jornada que suposen el temps
d'esmorzar i, en alguns casos, els que es realitzen periòdicament, com els
que es duen a terme cada dues hores seguides de treball.

Quan es portin a terme jornades de 9 hores de treball efectiu, es concedirà
un descans de 10 minuts a tots els treballadors afectats un cop finalitzades
les 8 hores de treball i abans de realitzar els 50 minuts que quedin per fer el
còmput de la jornada282.

En el cas del treball en l'interior de les cambres frigorífiques, els convenis
col·lectius especifiquen els descansos pertinents per hores de treball
ininterromput en l'interior de les cambres i per les temperatures d'aquestes.
En l'apartat dedicat a la jornada de treball en les cambres frigorífiques
s'especifiquen aquests descansos.

De tot això es dedueix que tots els descansos que siguin conseqüència dels
sistemes de producció i altres interrupcions integrades en la jornada de
treball, tindran la consideració de treball efectiu a excepció del descans per
l'esmorzar.

Flexibilitat de la jornada de treball

Les empreses tenen la facultat d'organitzar la jornada de treball més
convenient, establint-ne a aquests efectes _ torns de treball, jornada
continuada, etc. de conformitat amb la normativa legal.

Dels convenis de les empreses C i M s'extrauen dos exemples clars de com
es pot flexibilitzar la jornada laboral. A continuació exposem aquests dos
casos:

1. Reproduïm el text extret del art. 10 del conveni de C quan declara
que:

282 En el cas de l'empresa C, quan l'allargament de jornada sigui de durada superior a 60 minuts
l'empresa concedirà, tan aviat com fora possible, un descans de 90 minuts que no estarà
considerat treball efectiu, per a que els treballadors puguin desplaçar-se a dinar fora del centre
de treball.
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"La flexibilitat de jornada s'adaptarà als següents pactes:

a. Es podran portar a terme jornades ordinàries de fins a un
màxim de 8 hores i mitja de treball efectiu i un mínim de 7
hores i mitja, en aquells dies de l'any en que l'empresa ho
necessiti per exigència de mercat.

b. Quan coincideixi un dia o dos festius a la setmana
s'allargarà la jornada de treball de la resta de dies de la
setmana fins a un màxim de 9 hores de treball efectiu i es
tindrà en compte les condicions pactades següents:

b.l. Quan esdevingui un dia festiu, en aquella setmana
es portaran a terme dues jornades de 9 hores màxim
de treball efectiu i per la qual cosa els altres dos
dies a 8 hores.

b.2. En el̂  cas que coincidiren dos dies festius en una
setmana, es treballarien en la mateixa, tres jornades
a un rnàxim de 9 hores de treball efectiu.

c. El temps per excés o bé per defecte de jornada es
comunicarà al comitè.

El temps treballat en excés o en defecte, estarà ajustat amb
menor o major temps de treball en les setmanes de la resta
de l'any. En cas d'excés, també es podrà ajustar-se a canvi
de permís a gaudir fora del període de vacances, quan a
l'empresa li sigui possible. Si a la fi de l'any no estigués
totalment ajustada aquesta regularització es procedirà a
abonar el temps treballat en excés com a hores i el temps
de menys serà a càrrec de l'empresa.

d. Si fora necessari modificar la jornada laboral dins dels
límits establerts, s'avisarà amb 48 hores d'antelació com a
mínim".

2. El conveni de l'empresa M fa la següent proposta de flexibilitat de
la jornada:

a. "Quan les circumstancies de mercat ho exigeixin, l'empresa
podrà, avisant als treballadors el divendres de la setmana
anterior o, en el seu defecte, amb la màxima antelació que
la situació del mercat permeti, augmentar la jornada de
matança fins una hora sobre la jornada normal (8h. 04')".

b. "A l'hora de recuperar temps, l'empresa podrà reduir la
matança fins un límit d'una hora i, excepcionalment, fins
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dues hores, o bé jornades complertes, comunicant-lo als
treballadors en les condicions abans esmentades".

Aquests dos exemples són prou il·lustradors de les possibilitats de
flexibilitat de la jornada de treball. En el quadre 12.2 exposem els diferents
horaris de la jornada de treball en les empreses visitades:

Quadre 2.2. Els horaris laborals de les empreses visitades
Empresa

A
(Elaborats càrnis)

CAM
(Escorxador porcs i
vedelles)
SM
(escorxador de porcs)
C
(Escorxador de
pollastres, porcs i
vedella i elaborats)
G
(Escorxador
d'aviram, porcs,
vedelles i ovelles,
elaborats)

M
(Escorxador de
pollastres)
U
(Escorxadors de
guatlles)
SG
(Escorxador de
guatlles)

Horaris
5h. a 13.30h.
13.30h. a 20h.
14.30h. a 23h.
20.30h. a 5h.
3h. a 12.30h.
4h. a 12.30h

20.30h. a 4h.

2h. a 10h.
5h. a 13h.
14h. a 22h.

5h.al3.40h./10h.al6.40h.
15h. a Oh.

Oh. a 8.50h.
6h. a 14.40h./15.15h. a 23.55h.

22h.a6.50h./5h.al3.50h.
6h. a 15.40h.

5.30h. a 14.04h.
14.30h. a 22.34h.

21.30h.a6h.
6h. a 14.30h.

5h. a 13.20h.

Hores Extres
No continuades

Continuades

No continuades

No continuades
Continuades

Continuades

Continuades

No continuades

Com podem comprovar en el quadre apareixen els diferents horaris que es
realitzen en les diferents empreses que han estat visitades.

Els horaris de nit i matinada corresponen a les activitats de matança i
especejament, mentre que els altres horaris corresponen a les activitats
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complementaries com l'elaboració de productes càrnis, l'embalatge i
transport. En alguns casos els horaris d'hivern i els d'estiu són diferents, i
en altres casos en els que es subcontracta a cooperatives de treball associat
per la realització de la matança, els treballadors cooperativistes acostumen
a tenir horaris diferents als dels treballadors assalariats que fan altres
tasques.

En la darrera columna s'indica si les hores extraordinàries, que
s'acostumen a realitzar sovint, es fan a continuació de l'acabament de la
jornada diària o si es fan desprès de haver realitzat un descans, que
acostuma a ser al migdia.

Del quadre destaquem la gran varietat d'horaris existent pel fet de que els
convenis donen llibertat a les empreses a adaptar-los a les seves necessitats
dintre de la legalitat. La raó principal a la que al·ludeixen els directius a
l'hora de justificar els horaris és: ajustar la jornada de treball de la
producció a la del transporti a les exigències de la demanda, ja que al
finalitzar la jornada de treball abans del migdia, el transport immediat
permetrà que en molts punts de venda disposin del producte al dia següent,
amb el que la qualitat del producte és molt millor283.

La presència en el lloc de treball

Les hores assenyalades en els horaris de treball com a inici de la jornada
hauran de ser en condicions de realitzar el treball efectiu, és a dir, amb
roba, eines i altres estris, i en el lloc de treball. De la mateixa manera es
procedirà al final de la jornada.

S'entén que el temps necessari per a recollir i netejar les eines, així com el
mandil o davantal, és temps de treball efectiu.

2.2. ALLARGAMENT DE LA JORNADA I LES HORES
EXTRAORDINÀRIES

El conveni col·lectiu d'escorxadors d'aus i conills d'àmbit nacional inicia
el seu art. 14 amb la següent declaració d'intencions: "Davant la greu
situació d'atur existent i amb l'objecte d'afavorir la creació d'ocupació,
ambdues parts acorden la conveniència de reduir al mínim indispensable
les hores extraordinàries". A tal efecte, estableix el següent acord amb els
següents criteris:

283 La majoria dels directius declaren que aquests horaris permeten obtenir majors ingressos als
treballadors -en els casos de que tota o una part de la jornada es trobi acollida al dret de rebre
plus de nocturnitat- i acostuma a haver-hi més tranquil·litat i major rendiment.
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1. Hores extraordinàries: reducció. El conveni col·lectiu d'indústries
càrnies d'àmbit nacional suprimeix les hores extraordinàries
habituals.

2. Quan per causes de força major no pugui terminar-se la producció
prevista en l'horari normal i donats el caire peridor de la matèria
primera i del producte en curs de fabricació, els problemes de
subministrament de bestiar a l'escorxador i els endarreriments
imprevisibles del transport, s'allargarà la jornada de treball fins
acabar amb l'esmentada producció o pel temps estrictament
necessari per a una correcta solució dels supòsits contemplats. En
aquestes situacions l'excés de la jornada s'abonarà com a hores
extraordinàries, no computant-se l'allargament de jornada a
efectes del màxim de les hores extraordinàries autoritzades
anualment.

En general, s'entén per causa de força major, entre altres, les que
s'especifiquen a continuació:

a. Problemes de subministrament de matèria prima.

b. Falta de fluït elèctric, aigua i altres fonts d'energia.

c. Avaries i posta a punt de nova maquinària, etc.

És el mateix cas que el tractat en l'apartat sobre allargament de
jornada i són d'obligada realització.

3. S'entendran com a hores extraordinàries estructurals aquelles que
als efectes de lo disposat a l'Ordre de 1 de Març de 1993, són
necessàries per comandes imprevistes, períodes punta de
producció, absències imprevistes, canvis de torn, previsió de
sinistres o les de caire estructural derivades de la naturalesa del
treball de que es tracti, o manteniment. Serà així sempre que no
sigui possible atendre aquestes necessitats amb contractacions
temporals o a temps parcial previstes a la llei. Són de lliure
realització i el nombre d'hores no podrà ser superior a 80 l'any.

Les hores extraordinàries motivades per causa de força major i les
estructurals són d'obligada notificació cada mes a l'Autoritat Laboral,
conjuntament per l'empresa i el Comitè o Delegat de personal, segons es
contempla a l'art. 2on del RD 1858/1981.

No es tindrà en compte, a efectes de la durada màxima de la jornada
ordinària laboral, ni pel còmput del nombre màxim d'hores extraordinàries
autoritzades, l'excés de les treballades per a prevenir o reparar sinistres i
altres anomalies extraordinàries i urgents, sense perjudici del seu
abonament com si es tractés d'hores extres.

373



A tal efecte, destaquem el contingut referent a aquest tema en els dos
convenis col·lectius d'empresa, en el que es reflecteix de manera directa la
voluntat de l'empresa en la realització d'hores extraordinàries i el
reajustament de la jornada laboral diària a situacions del mercat:

1. En el conveni de M s'acorda que cada dia es tindrà en compte el
temps realment treballat i es portarà a una borsa de minuts global
en la que s'anirà acumulant i compensant la diferència entre
aquest temps i el de la jornada normal de 8h. 04'. En aquest sentit
es computarà la diferència en minuts entre l'hora reial de pesada
de la darrera caixa i les 13h. 56' (tenint en compte 2 minuts de
neteja de davantal i botes). A l'hora de recuperar temps,
l'empresa podrà reduir la matança fins un límit d'una hora i,
excepcionalment, fins dues hores, o bé jornades complertes,
comunicant-lo als treballadors en les condicions abans
esmentades. »
Si al finalitzar l'any la borsa no estigues regularitzada, el temps
treballat en excés s'abonaria com a hores extraordinàries i el
temps treballat de menys serà per compte de l'empresa.

2. El conveni de l'empresa C estableix que les condicions en que es
portaran a terme els esmentats allargaments de jornada, seran les
següents, a la vista d'aquestes dues situacions:

a. De durada inferior a 60 minuts: en aquest cas el treballador
deurà continuar en el seu lloc de treball fins la fínalització
del procés productiu en curs, percebent tot l'excés de
jornada com a hores extraordinàries especials per ser
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condició de força major, a un preu de 1530 pta/h .

b. De durada superior a 60 minuts: en aquest cas l'empresa
concedirà, tan aviat com fora possible, un descans de 90
minuts que no estarà considerat treball efectiu, per a que els
treballadors puguin desplaçar-se a dinar fora del centre de
treball. L'empresa facilitarà el servei normal d'autocar,
abonant com a hores extraordinàries especials per la
condició de força major el temps de treball efectiu sobre
l'excés de jornada i un complement de 1202 pta285. per
compensar el menjar.

En aquest cas el temps treballat en excés o en defecte
s'ajustarà amb menor o major temps de treball en altres
setmanes de la resta de l'any o, en el cas de l'excés, gaudir

284 Preu vigent en el conveni que finalitzava l'any 1998.
285 ídem, nota 6
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de permisos fora del temps de vacances. En el supòsit de
que al finalitzar l'any les hores d'excés o de defecte no
estiguin regularitzades, l'empresa abonarà com a hores
extraordinàries l'excés de jornada pendent o assumirà al
seu càrrec el defecte de jornada.

Tanmateix l'empresa C, com s'ha vist en l'apartat sobre la
flexibilitat de la jornada de treball, quan en una mateixa setmana
coincideixin un o dos dies festius s'allargarà a 9 hores diàries de
treball efectiu de dos o tres dies dels restants de la mateixa
setmana.

En general, totes les empreses declaren que la jornada laboral diària
s'ajustarà a les necessitats més immediates de l'empresa, per tant, al marge
de les hores addicionals que es realitzen per motius de força major, les
empreses estableixen un marge que oscil·la entre mitja hora i una hora, de
més o de menys, per ajustar les hores de treball a les necessitats reials de
treball de l'empresa, hores que formaran part d'una borsa en les que
s'afegiran les hores de més que es realitzen i es restaran les hores de menys
que es realitzen, regularitzant- se a finals d'any per excés amb diners o per
defecte a càrrec de l'empresa.

Al marge d'aquestes hores els convenis estableixen que no es podran fer
més de 80 hores extraordinàries l'any. En alguns casos entre aquestes hores
s'inclouen les de la borsa anteriorment explicada, però en altres casos
aquestes hores són les que es realitzen fora de la jornada diària habitual i
que no són d'obligat acompliment. En aquest darrer cas ens trobem amb les
següents situacions:

1. Realització d'hores extres de fins a una hora i mitja de més amb
la limitació de que no siguin més de dos dies seguits (acord de C).

2. Realització d'hores extres sense límit, amb la condició de que
entre el final d'una jornada laboral i l'inici de l'altra han de passar
12 hores com a mínim.286

3. Les hores que suposen allargament de la jornada intensiva diària
les realitzen tots els treballadors, les que suposen afegir hores a la
jornada amb un altre horari són voluntàries.

4. En general la quantitat de treball a realitzar és bastant estable, pel
que aquelles empreses que han pogut adaptar les seves plantilles
al volum de treball realitzen poques hores extraordinàries287, i les

286 Destaquem el cas de l'empresa CAM en la que es realitzen més de 4000 hores extres al mes,
el que suposa una mitjana de unes 20 hores extres mensuals per treballador.
287 Aquest és el cas d'un escorxador d'aus en el que es realitzen poques hores extres perquè
l'organització del treball ha estat eficaç d'acord amb el volum de treball. Es tracta de
l'escorxador d'aus més avançat tecnològicament, pel que la necessitat de realitzar poques hores
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que no han pogut ho solucionen amb la realització continuada
d'hores extres.288

2.3. LA JORNADA DE TREBALL DE COL·LECTIUS ESPECÍFICS

La jornada pel personal d'administració

En el conveni de l'empresa C s'inclou aquest apartat referent al personal
d'administració. Aquest personal tindrà jornada intensiva durant tot l'any,
encara que s'han de cobrir els serveis mínims necessaris que fixi l'empresa.

En la majoria dels convenis no es fa referència a la jornada de treball
d'aquest col·lectiu per considerar-lo vinculat a les activitats administratives
acollides a altres tipus de convenis, pel que les condicions s'assimilen a les
d'aquests últims. „

Jornades en cambres frigorífiques

En aquest cas, es tracta d'un col·lectiu de treballadors de producció que per
les tasques específiques a realitzar tenen un tractament diferenciat, ja que
les condicions climatològiques són molt diferents i a la vegada han de ser
regulades de manera minuciosa per les repercussions que en la salut de els
treballadors pot tenir.

Quadre 2.3. Jornada en cambres frigorífiques
Temperatura cambres

De 0 a -5 graus
De -5 a -18 graus
Menys de 18 graus

Descansos
10 m. cada 3 h.
15 m. cada 1 h.

15 m. cada 45 m.

Jornada diària
8 h.
6 h.
4 h.

En el quadre 2.3 observem com en matèria de jornada en les cambres
frigorífiques es distingeixen les temperatures de les mateixes. Segons
aquestes els descansos que han de realitzar els treballadors oscil·len entre
10 i 15 minuts segons es realitzin 3 hores, 1 hora o 45 minuts de manera

extraordinàries és un encert de la política laboral i d'inversions de l'empresa.
288 És per aquest motiu que en la majoria d'empreses del sector es realitzen moltes hores extres.
Davant la pregunta de que si aquestes podien ser substituïdes per la contractació de nous
treballadors, la resposta generalitzada és que per l'organització del treball que suposa el procés
productiu no es poden afegir nous treballadors als ja existents per problemes de rendiment, ja
que l'única manera seria afegint una nova cadena, el que resultaria excessiu per les necessitats
reals de producció.
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ininterrompuda. En la darrera columna apareix la jornada diària a realitzar
en tasques referents a les cambres. La resta de la jornada laboral, en el cas
de que no es realitzin les 8 hores diàries, es completarà amb treballs
realitzats a l'exterior de les mateixes.

El personal, en proporció a les temperatures que han de suportar, estarà
dotat de la roba de protecció necessàries i homologades, tanmateix
s'establiran torns rotatius per la permanència en cambres, amb rotació
mínima d'una jornada complerta.

Jornada de transport i repartiment

Aquest és un col·lectiu molt diferenciat per dos motius: és tracta de
treballadors que no són de producció i el tipus d'activitat és molt diferent a
la de la resta. Per aquests motius, tenen un tractament diferent i especificat
en tots els convenis col·lectius aplicables.

Donada la naturalesa de les matèries transportades, el personal relacionat
amb el transport i el repartiment podrà allargar la jornada laboral en
determinats casos, fins als límits assenyalats als art. 9, 15, 16 i 17 de la
Secció cinquena del D. 2001/1983, de 28 de juliol (BOE de 29 de juliol de
1983), garantint, a més, el temps necessari per les menjades i descans
habitual i el descans ininterromput de 36 hores setmanals.

Donada la dificultat de determinar les hores efectivament treballades fora
del centre de treball, la jornada es negociarà en cada cas.

Els allargaments de jornada de personal de transport i repartiment es
compensaran mitjançant incentius, a concertar en cada cas, en funció de
quilòmetres recorreguts, categories de vehicles, notes repartides,
quilograms repartits, i altres conceptes, podent-se utilitzar com a mòduls un
d'ells, uns quants o tots. Aquests incentius, quan existeixin, suplirán
l'import de les hores extraordinàries.

En l'empresa C, la jornada del personal de transport i ajudants que porten a
terme el servei de recollida d'aus serà de diumenge a dijous.

2.4. LES VACANCES

Tot el personal afectat pel conveni col·lectiu d'aus i conills d'àmbit
nacional gaudirà de 26 dies laborables de vacances l'any, els quals es
gaudiran en proporció al temps efectivament treballat. En el conveni
col·lectiu d'indústries càrnies d'àmbit nacional s'estableixen 22 dies
laborables de vacances l'any. No existeixen arguments que justifiquin la
diferència.
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El període de vacances no podrà ser substituït per compensació econòmica
ni acumular-se d'un any a 1'altre.

El període per gaudir-les es fixarà de comú acord entre l'empresari i el
treballador, essent la pràctica habitual la divisió en dos del període total. A
falta d'acord s'estarà a lo disposat en els convenis col·lectius sobre
planificació anual de les vacances, respectant-se, en qualsevol cas els
criteris següents:

1. L'empresari podrà excloure com a període de vacances aquell que
coincideixi amb la major activitat productiva estacional de
l'empresa, prèvia consulta amb els representants legals dels
treballadors.

2. Per acord entre l'empresari i els representants legals dels
treballadors es podran fixar períodes de vacances de tot el
personal, ja sigui en torns organitzats successivament, ja sigui
amb la suspensió tdtal d'activitats laborals, sense més excepcions
que les tasques de conservació, reparació o similars i respectant
que quedin coberts en tot moment els serveis necessaris de les
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diferents seccions o departaments de l'empresa.

3. Quan existeixi un règim de torns de vacances, els treballadors
amb responsabilitats familiars tenen preferència a que les seves
coincideixin amb els períodes de vacances escolars.

4. Si existeix desacord entre les parts, la jurisdicció competent fixarà
la data que per gaudir-les correspongui i la seva decisió serà
inqüestionable. El procediment serà sumari i preferent.

El calendari de vacances es fixarà en cada empresa de forma tal que el
treballador conegui les dates que li corresponguin, almenys, dos mesos
abans de l'inici.

Com a exemple d'acords exposem els de les dos empreses que disposen de
conveni propi.

En el cas de M els pactes són els següents:

1. A l'estiu es realitzaran 4 torns amb un màxim de 17 persones per
torn i la resta de personal les realitzaran equitativament al llarg de
l'any i en els torns establerts a tal efecte.

289 En aquest cas el conveni d'indústries càrnies d'àmbit nacional estableix que la llista de cada
torn serà confeccionada en base a les propostes dels treballadors. Les discrepàncies seran
resoltes atenent a l'antiguitat en la categoria, sense que aquest dret pugui ser gaudit més d'un
any, passant aquest dret a l'immediat en antiguitat per a l'exercici següent. El pacte de
COPORC estableix que les vacances es faran atenint-se a les necessitats del servei i sense que
les absències per aquest motiu sobrepassin el 10% del total de la plantilla de cada secció.
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2. Els torns s'escolliran segons les llistes actualitzades a aquest anys.
El Comitè d'empresa prendrà part activa en l'elaboració de
quadrants generals de les plantilles i en la distribució de totes les
vacances.

3. El treballador coneixerà les dates que li corresponguin un mes
abans, al menys, del començament de gaudir-les.

4. El personal que, trobant-se en període de vacances o abans
d'iniciar-lo causi baixa per incapacitat temporal i tingui que
interrompre o no pugui començar el mateix, realitzarà les
vacances o la part que li falti fora dels torns establerts, a excepció
dels que causin baixa per accident laboral o hospitalització, que
les podran gaudir si ho desitgen, dins dels torns restants.

5. En el supòsit de que una persona causi baixa a l'empresa després
d'un procés d'incapacitat temporal o accident, només li seran
devengades les vacances amb un màxim de 30 dies.

Els acords a l'empresa C són els següents:

1. Les vacances es portaran a terme atenint-se a les necessitats del
servei.

2. Es fraccionaran en dos períodes, un comprés entre el 1 de juny al
30 de setembre, realitzant-se un màxim de 15 dies naturals per
treballador.

3. La resta dels dies a que es tingui dret es distribuiran entre el 1 de
gener al 31 de maig i des del 1 d'octubre al 31 de desembre.

4. En el cas de baixa per I.T. o per accident no laboral, ocorregut
durant el període de vacances, s'ha de comunicar immediatament
a l'empresa, amb la presentació del comunicat de baixa i els
successius de confirmació i d'alta.

5. En aquests supòsits, les vacances quedaran suspeses i la resta dels
dies a gaudir seran opció de l'empresa, encara que les ha de
concedir dins l'any en curs.

6. Durant les vacances el treballador tindrà dret al 100% de la prima
que hagi obtingut en la seva secció durant el mes en curs, a més a
més dels següents conceptes retributius: Salari base, plus de
puntualitat, lloc de treball i plus d'antiguitat.

El treballador coneixerà les dates que li correspongui dos mesos abans, al
menys, de l'inici de les mateixes.
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2.5. VALORACIÓ SOBRE EL RÈGIM DE TREBALL

Referent a la flexibilitat de la jornada laboral, tant des del contingut dels
convenis col·lectius com des de les pràctiques empresarials, observem
l'existència de discrecionalitat empresarial en la pressa de decisions i en
l'ajustament de la jornada a les seves previsions i necessitats de producció.
Tanmateix, aquesta política empresarial es veu legitimada per la manca de
suficient pressió sindical, ja que l'acció col·lectiva dels treballadors és dèbil
en el sector i els comitès d'empresa no es troben suficientment recolzats en
les seves reivindicacions. Altrament, els treballadors assumeixen les
directrius empresarials que, malgrat en moltes ocasions manifesten la seva
disconformitat al respecte, acostumen a considerar que afecten a qüestions
estructurals de l'empresa, dotant-les de l'objectivitat necessària per la seva
aplicació.
La jornada de treball anual que ve estipulada en els convenis col·lectius
compleix amb l'objectiu de delimitar la jornada ordinària i de distingir-la
de la extraordinària, ja que són moltes les hores que es treballen en excés i
moltes les possibilitats que tenen les empreses en adaptar-la a les seves
conveniències. D'aquesta manera, les hores de treball que excedeixen de
les que composen la jornada anual tenen la consideració d'hores
extraordinàries i seran retribuïdes com a tais al finalitzar l'any, moment de
regularització de les hores fetes de més i de menys.
L'ajustament de la jornada setmanal, malgrat que en el conveni s'estableix
molt clar la seva distribució, compleix amb els cinc dies a la setmana de
treball i dos de festa, fora de les excepcions comentades, a efecte de
considerar que tot allò que sigui treballar més d'aquests dies tindrà la
consideració de jornada extraordinària. Al marge de les possibilitats
d'ajust, en cas de dies festius entre setmana i les causes que justifiquen que
les empreses puguin demanar treballar més dies, els treballadors es veuen
forçats a treballar l'excés de dies que les empreses marquen per satisfer els
nivells de producció previstos.
Aquesta dinàmica d'aleatorietat i de discrecionalitat en les decisions
empresarials ha adquirit, amb el decurs del temps, la forma de costum,
essent considerada com a regim de treball estructural del sector. A més,
com les fluctuacions en el nivell d'activitat tenen una estacionalitat
periòdica i previsible, els treballadors, que la coneixen i l'assumeixen,
poden intuir i deduir amb un marge mínim d'error la seva jornada laboral
diària i setmanal.
D'aquesta manera estem destacant que la principal característica del regim
de treball és l'existència de jornades de treball per sobre de les
reglamentàriament establertes 9 . La realització d'hores extraordinàries és

290 Els convenis col·lectius estableixen que com a màxim s'han de realitzar 80 hores
extraordinàries anuals, límit que amb l'acord implícit dels treballadors no s'acompleix.
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una constant en el sector. En conseqüència, interessa destacar l'actitud dels
treballadors assalariats davant aquesta situació generalitzada. En aquest
sentit, les arguments dels treballadors entrevistats i les declaracions dels
representats legals d'aquests porten a les següents conclusions:

1. No hi han obstacles a la realització d'hores extres malgrat que es
realitzin moltes més de les reglamentàriament establertes. Els
motius principals de l'acceptació són:

a. A més hores de treball més salari, amb el que el poder
adquisitiu dels treballadors augmenta a canvi de més esforç.
Això ve provocat pel fet de que els salaris del sector són
baixos i amb només 8 hores de treball les possibilitats de
despesa són reduïdes, sobretot en el cas dels treballadors
que han de mantenir una família.

b. La inestabilitat laboral de molts dels treballadors fa que
acceptin submisament les peticions de l'empresa, amb
l'objectiu de mostrar fidelitat i motivació pel treball que
pugui derivar-se en un reconeixement, per part de
l'empresa, de cara a possibles millores en les condicions de
treball en el futur.

c. En les empreses que subcontracten treballadors via ETT o
via autònoms de cooperatives de treball associat, són
aquests treballadors els que es mostren més disposats a la
realització de les hores extres, ja que cobren per hores
realitzades o per treball fet i no per jornada de treball.
Tanmateix, serveixen com a punt de referència pels
treballadors assalariats que veuen en ells uns possibles
competidors a ocupar el seu lloc de treball en la plantilla de
l'empresa.

d. Únicament els treballadors més estables i més veterans en
l'empresa, molts d'ells amb responsabilitat sindical actual o
anterior, són els que, coneixent els seus drets, sabent que no
són d'obligat acompliment i perquè han perdut la por a
plantejar disconformitats amb les polítiques empresarials,
s'hi neguen a realitzar hores extres. En aquests casos,
aconsellen als seus companys a no fer-les, explicant que
suposen més benefici per l'empresa en relació amb la
contraprestació que reben els treballadors a canvi. Malgrat
tot, les decisions de cada treballador són respectades i
acceptades pels qui no les comparteixen.

2. El Comitè d'empresa i els Delegats sindicals no poden fer res en
contra. És una pràctica acceptada i assumida per la majoria de
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treballadors, pel que una confrontació en contra de la realització
de les hores extraordinàries es convertiria en una reivindicació
que es tornaria en contra dels interessos sindicals i dels
representants legals dels treballadors, ja que el conjunt de
treballadors no recolzarien la proposta i en la majoria de casos
s'hi oposarien.291

3. En moltes ocasions suposa una incertesa pels treballadors pel que
fa a l'horari de la seva jornada laboral diària, ja que fins que no
s'inicia la jornada no se sap amb seguretat l'hora a la que
finalitzarà. Malgrat tot, s'al·lega que amb la pràctica s'intueix,
amb moltes possibilitats d'encert, les hores a realitzar en cada
jornada.

4. En dos casos es declara que les hores extres es cobren en un sobre
al marge de la nòmina, pel que en aquest cas la realització d'hores
extres facilita portar dos tipus de comptabilitat i dos tipus
d'activitat, l'oficial i la submergida.

5. En aquest sector, i per la manera en que s'organitza el treball (en
cadena i en diferents fases en les que no es precisa de molts
treballadors en cada una), no resulta fàcil la substitució d'hores
extraordinàries per nous treballadors, amb el que es crearien nous
llocs de treball. A tal efecte, la quantitat d'hores hauria de ser tal
que es poguessin compensar amb la creació d'una nova cadena, ja
que afegir més treballadors a les diferents tasques que es realitzen
no sembla una alternativa viable.

6. En diferents casos i per ambdues parts, s'ha plantejat que el debat
sobre la disminució de la jornada de treball a 35 hores setmanals
no està en consonància amb la dinàmica del sector, ja que es
farien igualment totes les hores de treball, provocant un increment
en la realització d'hores extraordinàries i, molt possiblement, una
negociació, a iniciativa empresarial, per la reducció del seu valor-
hora.

291 Un exemple de la transcendència que tenen les hores extraordinàries en el conjunt dels
mercats de treball és el cas de l'empresa Ros Roca de Tàrrega, en la que els treballadors han
utilitzat com a mesura de pressió per aconseguir reivindicacions de tipus salarial una vaga
traduïda en la no realització d'hores extraordinàries. El cert és que la vaga no ha durat gaires
dies al aconseguir-se un acord entre les dues parts. Serà casualitat o és que la vaga era
suficientment important per l'empresa?
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3. Ingressos, ascensos i cessaments

En aquest apartat analitzem les vies d'accés dels treballadors a les empreses
del sector. Destaquem que per una banda els convenis col·lectius fan
referència a la legislació i a la tipologia contractual, però el més important
del tema és la manera com els treballadors poden accedir a les empreses i la
contradicció que existeix entre les declaracions dels directius en quant els
problemes de reclutament i les vies que utilitzen.

3.1. LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS ASSALARIATS
SEGONS CONVENIS

La contractació del personal serà de caràcter indefinit o definit en els casos
regulats per la normativa vigent. La facultat de contractació és única de la
direcció de l'empresa.

Donades les característiques del sector i, segons els convenis col·lectius,
coincidint les circumstàncies de competència del mercat amb la potenciació
de la contractació que permeten l'ampliació de la durada màxima dels
contractes eventuals contemplats a l'art. 15 de l'ET i de conformitat amb
Fart. 90 de l'ET, es concertaran contractes de treball de caràcter eventual, a
més d'altres, en aquells supòsits en els que els treballs a realitzar no
excedeixin de sis mesos en un any, malgrat es refereixi a l'activitat normal
de l'empresa.

Principis generals de la relació contractual

Complementàriament a l'acompliment dels requisits formals de
contractació com la forma, el text íntegre i la tramitació, la patronal i els
representants legals dels treballadors acorden la contractació de caire
temporal a canvi d'acomplir els següents requisits:

1. Substituir i desmotivar la contractació de treballadors autònoms
en les categories d'obrers d'escorxadors en les empreses del
sector, a l'empara de les contractacions establertes a l'art 15 de
l'ET292. D'aquest acord es dedueix que la contractació d'aquest

292 L'article 15 de l'ET declara que podran realitzar-se contractes de durada determinada en els
següents supòsits:

1. Quan es contracti al treballador per la realització d'una obra o servei determinats,
amb autonomia i substantivat pròpia, dintre de l'activitat de l'empresa, l'execució
de la qual sigui incerta.

2. Quan les circumstancies del mercat, l'acumulació de tasques o l'excés de comandes
així hi exigeixin, malgrat que es tracti de l'activitat normal de l'empresa.
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tipus de treballadors no acompleix cap dels supòsits que reconeix
l'esmentat article de l'ET i a canvi de la seva eliminació o
substitució es facilita a l'empresa una figura contractual còmoda.

2. Sense que això tingui caràcter limitat, les empreses podran
celebrar, quan es refereixi a la seva activitat normal, contractes de
treball eventual per períodes de 6 mesos prorrogables fins un
màxim de 3 anys en totes les categories laborals contemplades en

293el sector.

3. Si en el termini d'un mes anterior al venciment màxim de 3 anys
no existeix denúncia de cap de les parts, el contracte s'entendrà
allargat per temps indefinit.

4. Els treballadors que hagin subscrit contracte eventual i que li sigui
resolt per l'empresa al cap de qualsevol venciment, sense que
adquireixin la condicions de fixos, rebran en concepte
d'indemnització 16" dies per any de servei a partir del primer
venciment anual, sempre que es tracti de la primera contractació
de l'esmentat treballador. Si el treballador renuncia al lloc
eventual o fix no tindrà dret a cap indemnització.

Aquest acord s'ha establert amb la finalitat de reduir o eliminar la
contractació de treballadors autònoms de cooperatives de treball associat,
pel que a la finalització de la vigència dels convenis col·lectius es revisarà
per poder-ho ratificar, modificar o eliminar.

2.3.2. INCORPORACIÓ LABORAL A L'EMPRESA

Aquest apartat ens serveix per un doble objectiu. Per una banda, per
transcriure les vies d'incorporació a l'empresa, les condicions a complir i
les característiques principals de l'ocupació i, per altra banda, per donar a
conèixer la dinàmica dels anomenats "mercats interns d'empresa", que en
el cas que ens ocupa tenen la particularitat de que les vies d'accés a les
empreses del sector actuen com a criteri de selecció de personal, pel que
d'aquesta manera les possibilitats d'accés es delimiten a un segment de
població determinat i el recurs al mercat extern no és una pràctica real.

3. Quan es tracti de substituir al treballador amb dret a reserva del lloc de treball.
293 El mateix article 15 de l'ET dóna la possibilitat de que els conveni col·lectius d'àmbit
sectorial puguin modificar la durada màxima d'aquest contractes dins dels límits establerts en la
pròpia llei.
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Quadre 2.3. Incorporació laboral a les empreses del sector
Vies d'incorporació

Modalitats

Llistat d'espera

Relació
personal

Empreses de
Treball
Temporal

Cooperatives de
treball associat

Inem i Oficines
de col·locació

Arguments

Favor.
coneixement
previ del
treballador

Contra:
formació de
grups o clans

Favor.
coneixement
previ del
treballador

Favor:
externalització
gestió laboral

Contra:
tipologia dels
candidats

Favor.
condicions de
treball
favorables per
l'empresa

Condicions preferents

Condicions

Eventualitat

Formació

Experiència

Incidència

Entre el 15 i el
50% de les
plantilles.

Nivell baix

Coneixement
del sector i
polivalència

Característiques de l'ocupació

Característ.

Inestabilitat
laboral

Incorporació
creixent de
treballadors
estrangers

Contractació
selectiva

Subcontractació

Avantatges

Llarg període
de prova i
menors costos
laborals

Poca
conflictivitat
laboral i major
submissió

Homes per unes
activitats i
dones per altres
activitats

Externalització
de la gestió
laboral i
condicions de
treball
favorables

En els següents punts desenvolupem el contingut del quadre 2.3.

Vies d'incorporació a l'empresa

De les entrevistes i consultes realitzades es dedueix que, en la pràctica, les
vies d'incorporació al treball en el sector són, principalment, les següents:

1. Llistat d'espera: la majoria de les empreses del sector disposen
d'un llistat de persones disposades a treballar-hi. Els candidats
lliuren els seus currículums a l'empresa en espera de ser convocats
per realitzar una entrevista amb l'objectiu d'incorporar-se al treball.

Aquesta metodologia té les seves variants segons les empreses.
Generalment les empreses, a l'hora de reclutar treballadors, donen
preferència als que han tingut experiència laboral en el sector, ja
sigui en la pròpia empresa ja sigui en altra. En alguns casos donen
preferència a familiars, amics i coneguts dels treballadors que tenen
ocupats. En aquest darrer cas, podem distingir arguments a favor i
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arguments en contra d'aquesta pràctica, manifestats tots ells per
directius de diferents empreses:

- A favor: els treballadors ocupats són un punt de referència
important. Si els treballadors, pel seu comportament,
demostren ser seriosos en el treball i formals en la seva actitud
és interessant que aportin candidats del seu entorn familiar i
social més proper.

- En contra: poden crear-se clans familiars o d'amics que,
davant una problemàtica concreta, provoquen inestabilitats o
ambients de treball conflictius. S'han donat casos
d'absentisme col·lectiu davant una problemàtica familiar o
social concreta.

Una de les empreses consultades, conscient dels dos
arguments, considerava que, malgrat tot, els arguments a favor
tenien major pes que els arguments en contra.

2. Relació personal: en molts casos, i com a alternativa a la
disponibilitat d'un llistat d'espera, s'acudeix directament a les
relacions personals mitjançant aquells treballadors que se suposa
poden aportar persones que són de major confiança que altres, ja
que en l'àmbit rural les relacions interpersonals i la informació
sobre comportaments i actituds grupals són molt més conegudes,
pel que la incorporació de nous treballadors pot ser molt més
fàcilment selectiva.

3. ETT: són poques les empreses que utilitzen el recurs de les ETT
com a via d'incorporació de nous treballadors. En concret, són
dos escorxadors els que la utilitzen, un d'ells com a via quasi
exclusiva. Aquest recurs també és objecte de diferents
valoracions. Els arguments que es manifesten al respecte són els
següents:

- A favor: la seva comoditat, que queda reflectida en fets com
que la gestió d'incorporar nous treballadors s'externalitza, la
relació no és laboral amb el treballador si no mercantil amb
l'ETT, millors possibilitats de flexibilitzar la jornada de
treball, major flexibilitat quantitativa de l'ocupació, etc. Altres
arguments ho justifiquen referint-se a l'article 38 del conveni
col·lectiu d'escorxadors d'aus i conills d'àmbit nacional,
perquè estableix que en el termini màxim de 3 anys el
contracte temporal s'entendrà prorrogat per temps indefinit,
pel que evitant la contractació de treballadors temporals
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s'anul·la o s'allarga aquesta possibilitat294. Una pràctica
habitual en una de les empreses visitades és que la mateixa
empresa adreça als candidats a les ETT per utilitzar-les com a
via d'accés al treball, fet que no s'ha pogut demostrar.

- En contra: la manca de formació, l'absentisme i abandó
inesperats, el nivell cultural, la manca d'experiència, etc., dels
treballadors que accedeixen a l'empresa proposats per les ETT.

La majoria d'empreses del sector ha utilitzat aquest recurs, però
l'experiència els posiciona amb el segon tipus d'arguments,
motiu pel qual han abandonat aquest recurs.

4. Cooperatives de Treball Associat: és un recurs molt característic
d'aquest sector. En el cas de la província de Lleida existeixen
treballadors autònoms que pertanyen a dos tipus de cooperatives,
una d'àmbit nacional i gestionada des de Catalunya (amb seu a
Terrassa) i altres d'àmbit provincial o empresarial. En ambdós
casos els treballadors són utilitzats en quadrilles que
conjuntament desenvolupen una part del procés productiu, de
manera que s'evita la cohabitació entre treballadors autònoms i
assalariats. Són poques les empreses que acudeixen a aquest tipus
de treballadors, perquè els convenis col·lectius declaren
explícitament, mitjançant acords entre la patronal i els
representants legals dels treballadors del sector, la disminució i
eliminació del recurs a aquest tipus de treballadors. Per les
empreses, malgrat tot, és un bon recurs, ja que externalitza la
gestió laboral de la mà d'obra i implanta unes condicions de
treball que li són molt favorables. Cap de les empreses que utilitza
aquest recurs manifesta arguments en contra, al marge de la
disconformitat que els representants dels treballadors assalariats
els plantegen de manera continuada.

5. INEM i Oficines de col·locació: en'algun cas s'ha declarat l'ús
d'aquestes vies, però de forma marginal i complementaria a les
altres. Les altres vies asseguren millor la disponibilitat de
treballadors que s'ajusten al perfil i als requisits més adients al
lloc de treball que s'ofereix.

És important destacar en aquest punt que aquestes vies de reclutament són
justificades per les empreses amb l'argument de la dificultat existent en

294 Els treballadors d'ETT que finalment s'incorporen a l'empresa allarguen el seu període
d'inestabilitat, perquè als tres anys de contractes temporals s'afegeix el temps treballat com a
treballador cedit, circumstancia que afavoreix a l'empresa per la disponibilitat de treballadors
eventuals durant més temps. Quan aquests treballadors no s'incorporen a l'empresa han estat
únicament cedits i l'art. 38 del conveni col·lectiu no afecta per a res.
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trobar treballadors, perquè el mercat de treball a Lleida té molt poc atur i
les persones que tenen ganes de treballar ho aconsegueixen sense dificultat.
D'aquesta manera, davant les dificultats de reclutament i davant la
possibilitat de que la força de treball disponible sigui de baixa qualificació i
amb nivells de rendibilitat a priori dubtosos, s'utilitzen instruments de
reclutament que, en certa mesura, puguin garantir l'encert en la
contractació de treballadors assalariats.

Condicions exigides per la incorporació laboral a l'empresa

Les condicions per a l'ingrés a les empreses són:

1. Eventualitat: la incorporació immediata a l'empresa sempre es fa
per la via de la temporalitat, el que suposa incertesa i inseguretat
laboral durant un període de temps important. La contractació
temporal, amb la „diferent tipologia contractual que existeix,
juntament amb la contractació d'ETT i la contractació de
treballadors autònoms, són clars exponents de l'eventualitat
laboral del sector. Entre les plantilles de les empreses visitades
existeixen diferents nivells d'eventualitat, des del 15% al 50%,
pel que la mitjana es troba al voltant del 32%. L'eventualitat s'ha
convertit en un requisit previ a l'estabilitat laboral, ja que quan es
produeixen baixes laborals de treballadors de plantilla són
substituïts per treballadors eventuals en funció de les seves
característiques personals295. El requisit de transformar
treballadors eventuals en fixes a la finalització del termini màxim
de temporalitat que la llei permet, s'acompleix quan les
perspectives d'estabilitat del lloc de treball són bones i
justificades, ja que en cas contrari es porten a terme pràctiques
que suposen l'alternança de situacions d'ocupació i desocupació
pels treballadors afectats.

2. Formació: el nivell de formació que s'exigeix és mínim, ja que en
la majoria de llocs de treball l'aprenentatge es fa en el
desenvolupament de l'activitat laboral. Malgrat tot, existeixen
tasques que requereixen més formació que altres. No és el mateix
esquarterar un animal o elaborar carns, que carregar i descarregar
animals o emmagatzemar producció en cambres o carregar i
descarregat camions. En general, es considera que un bon

295 En el cas de l'empresa M, el seu conveni col·lectiu estableix que el 60% dels llocs de treball
eventuals i fixes que l'empresa pogués necessitar en el futur seran ocupats pels treballadors amb
més dies de treball acumulats l'any 1996 en el departament al que vagi destinat (producció), raó
per la qual es confeccionarà anualment una llista amb el nombre de dies que, acumuladorament,
hagi realitzat cada treballador.
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treballador especialitzat i que rendeixi al nivell esperat per
l'empresa no es fàcil aconseguir-lo296, ja que al tractar-se d'un
conjunt de tasques de caire manual, adquirir la destresa i habilitat
adients als objectius empresarials són difícils d'aconseguir.

3. Experiència: aquesta és una de les raons pel que moltes empreses
disposen d'una llista de candidats a incorporar-se a l'empresa, ja
que és una manera d'agrupar a aquells treballadors-es que tenen
experiència en el sector, que estan disposats a reincorporar-se i
que acompleixen els requisits exigits per l'empresa. Al marge
d'aquells llocs de treball que requereixen més formació, la qual
s'adquireix a base d'experiència, els altres llocs que no
requereixen tanta formació és desitjable, per les empreses, que
siguin ocupats per candidats que coneixen el procés productiu per
una possible polivalència i mobilitat funcional i perquè tenen un
millor coneixement de les idiosincràsies del sector.

Característiques generals de la incorporació laboral a les empreses del
sector

Les principals característiques de la incorporació laboral a les empreses
són:

1. Inestabilitat laboral: les incorporacions a les empreses del sector
es fa per la via de la contractació temporal.

2. Incorporació creixent de treballadors estrangers: com a exemple
prou significatiu destaquem que en una empresa existeix una
representació de treballadors estrangers immigrants important,
aproximadament un 30% del total, tractant-se de l'empresa que
més problemes de subsistència està patint des de fa uns anys i la

OO7
que ofereix condicions de treball més precàries . Malgrat això,
la incorporació generalitzada de -treballadors estrangers és
creixent. Segons la percepció dels directius de les empreses del
sector, aquest creixement serà sostingut per les dificultats en
trobar treballadors del país, perquè al tractar-se d'activitats a
realitzar que requereixen un esforç físic molt important la
població immigrant està més disposada a assumir-les i per la
possibilitat de realitzar moltes hores extres, el que permet
augmentar el poder adquisitiu dels salaris.

296 Per les tasques més professionalitzades una bona formació no es completa fins al cap de 2 o
3 mesos ininterromputs d'activitat.
297 Per exemple, les hores extres les paga a la meitat del preu estipulat per conveni col·lectiu.
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3. Baix nivell de formació: l'aprenentatge es fa, principalment, en el
desenvolupament de l'activitat laboral.

4. Contractació selectiva: la selecció es fa atenint-se a criteris com:
el lloc de treball a ocupar, l'horari a realitzar, etc. En aquest sentit
podem distingir als candidats a incorporar-se a l'empresa per
grups, segons el nivell de formació o experiència, el sexe i l'edat.
És per aquest fet, que les empreses contracten majoritàriament
homes en els processos de sacrifici i especejament dels animals,
indistintament per als processos d'elaboració de carns i
preferentment dones en l'embalatge i l'etiquetatge. Per tant, la
presència d'homes i dones està relacionada amb el tipus
d'activitat. A tal efecte, tots els directius declaren que no existeix
discriminació sexual a l'hora de contractar, però manifesten
preferències discriminatòries segons els llocs de treball a ocupar.
Només en una emgresa la proporció entre homes i dones és del
50%.

5. La subcontractació: no és una característica general en el sector,
però a nivell global podem destacar la seva presència en la
realització d'algunes tasques estructurals dins del procés
productiu, al marge d'altres activitats típiques de la
subcontractació, com són les de neteja, transport i vigilància.

2.3.3. EL PERÍODE DE PROVA

En l'acompliment d'aquest requisit totes les empreses es basen en el que
estableix el conveni col·lectiu aplicable. A tal efecte, el personal de nou
ingrés tindrà el caràcter provisional durant un període de prova variat
sempre que ho concertin per escrit, segons la índole de la tasca a realitzar
d'acord amb les següents escales:

- Tècnics titulats: sis mesos

- Personal no qualificat: de dues setmanes a trenta dies.

- Resta del personal: tres mesos

La situació d'incapacitat laboral transitòria interromprà el període de prova
si així fos pactat.

Durant els períodes que s'assenyalin, tant el treballador com l'empresa
podran desistir de la prova o procedir a la finalització del contracte sense
previ avís ni dret a indemnització.
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El treballador gaudirà durant el període de prova de la retribució que li
correspongui a la categoria professional del treball en que s'hagi classificat.
El període de prova serà computat a efectes d'antiguitat.

Superant el període de prova, el treballador passarà a formar part de la
plantilla de l'empresa amb la categoria que correspongui en cada cas, sense
alterar la naturalesa temporal o indefinida del contracte.

2.3.4. FINALITZACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL

La finalització de la relació laboral entre els treballadors i l'empresa pot ser
deguda a diferents causes. A tal efecte, la contractació temporal facilita el
trencament de la relació laboral al finalitzar el termini del contracte sense
que a l'empresa li suposi cap cost addicional.

Referent als treballadors de plantilla de l'empresa, la relació laboral
acostuma a finalitzar per acomiadaments provocats per reestructuracions
empresarials, aspecte que és analitzat en un altre apartat, per cessament
voluntari o per jubilació.

A continuació veiem com són tractats aquests dos últims casos en els
convenis col·lectius aplicables.

Cessaments

Els treballadors que cessin voluntàriament en les empreses es veuran
obligats a posar-ho en coneixement de les mateixes, acomplint com a
mínim els següents terminis de préavis:

1. Personal tècnic, administratiu, comercial i encarregat: un mes.

2. Personal subaltern i obrer: vuit dies.

En cas contrari, es restarà, en concepte d'indemnització, un dia de salari per
cada dia de retard en l'avís, a deduir de la liquidació que es practiqui o fins
on arribi aquesta.

Dos dies abans del termini de la relació laboral l'empresa vindrà obligada a
facilitar al treballador una copia de la liquidació que vagi a practicar-se
amb aquest motiu.

Jubilació

De conformitat amb el que estableix el RD 14/1981, de 20 d'Agost, i pel
cas de que treballadors amb 64 anys complerts i que pertanyin a les
categories laborals del grup de subalterns, obrers d'escorxador, d'oficis
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varis, transport i repartiment, optin per acollir-se a la jubilació amb el 100
per cent dels drets, les empreses restaran obligades a substituir a cada
treballador que opti per la jubilació un per altre que es trobi en situació de
desocupació, amb dret a prestacions econòmiques per desocupació o
demandant de primera ocupació, mitjançant un contracte de la mateixa
naturalesa que l'extingit.

Els treballadors dels grups Tècnic, Administratiu i Comercial, que s'acullin
a la jubilació avançada, hauran de sol·licitar-ho a l'empresa un cop
complerts els 64 anys. L'empresa pot acceptar-ho o no. En el primer cas,
acomplirà els mateixos requisits que els exposats anteriorment. Aquests
requisits, en qualsevol cas, no impedeixen que la prestació del treball amb
el nou contracte pugui dur-se a terme en altre centre de treball diferent
d'aquell en el que el treballador jubilat prestava els seus serveis.

En tots els casos, la jubilació serà obligatòria quan el treballador hagi
complert els 65 anys i hagi complétât el núm. de cotitzacions a la Seguretat
Social necessari per aconseguir el nivell màxim de la base reguladora de la
seva pensió.

2.3.5. VALORACIÓ SOBRE LA INCORPORACIÓ DE
TREBALLADORS A LES EMPRESES I LA SEVA REPERCUSSIÓ
SOBRE LES CONDICIONS DE TREBALL

En aquesta part de l'anàlisi ens trobem amb un dels aspectes centrals de la
política de contractació de la mà d'obra, que és el reclutament, i que té
repercussions directes sobre les condicions de treball.
La principal via d'accés a les empreses és la de la relació personal, i en cas
de llista el perfil que millor s'adapta a les necessitats de les empreses -que
generalment coincideix amb candidats que ja han tingut experiència en
l'empresa o sector o que són coneguts o familiars de treballadors assalariats
de l'empresa-. Aquest mecanisme de reclutament i selecció de personal
s'ajusta a la idea de mercat intern ampliat. Volem dir, que les vies d'accés a
les empreses del sector són restringides a un grup de persones que
acompleixen una sèrie de característiques, s'ajusten a un perfil determinat,
no es tracta d'un recurs a un mercat extern pur a l'empresa.
El principal filtre selectiu són les referències del candidat. Donat que la
majoria de les indústries del sector es troben ubicades en àrees rurals, és
més fàcil conèixer els candidats, ja sigui directament o indirectament. Com
ja s'ha comentat, malgrat tot, l'ús d'aquest criteri és objecte* de debat entre
els directius de les empreses per l'existència d'arguments a favor i en
contra, és a dir, suposa unes avantatges però, tanmateix, uns inconvenients.
La balança es decanta a favor de les avantatges. Des de fora, i des d'una
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vessant analítica, sembla que aquest recurs beneficia a les empreses pels
següents motius:

1. Conèixer al candidat suposa una garantia d'èxit en la tria, encara
que no al cent per cent.

2. El candidat coneix l'empresa o el sector, amb el que sap on va i
amb quines circumstàncies.

3. El candidat, ja sigui perquè coneix a priori les condicions de
treball ja sigui perquè es conscient de que la seva incorporació -o
reincorporació- és deguda a les referències que sobre ell té
l'empresa, pren una actitud poc conflictiva i permissiva amb les
directrius empresarials.

4. L'empresa i el candidat establiran una relació laboral
individualitzada basada en el coneixement mutu, amb el que es
dificulta l'acció dels sindicats.

5. El candidat i el seu entorn més proper -que pot ser la família-
depenen econòmicament de l'empresa i el seu futur es troba lligat
a ella, amb el que aquesta dependència afavoreix la identificació
del treballador amb els objectius empresarials.

Un altre mecanisme de selecció de treballadors és el recurs a la
subcontractació, ja sigui via ETT ja sigui via cooperatives de treball
associat. Les ETT són poc utilitzades, malgrat en el seu moment va ser un
recurs generalitzat, és a dir, és un recurs que es coneix i que s'ha anat
deixant de banda amb el temps. L'avantatja d'aquest recurs és que facilita
treballadors a les empreses i aquests es vinculen amb elles mitjançant un
contracte mercantil que té l'empresa usuària amb l'ETT per un temps
determinat, amb el que l'empresa usuària s'estalvia el cost d'ajustament
(reclutament i acomiadament) de les plantilles. Però com que no són
empreses de selecció de personal, sinó que faciliten (cedeixen) treballadors
per a cobrir determinades necessitats, quan l'empresa usuària té interès en
augmentar plantilla es troba que la majoria d'aquests treballadors no
disposen del perfil adequat als seus interessos^ Algunes empreses tenen en
l'actualitat treballadors en la seva plantilla que originàriament van
incorporar-se mitjançant les ETT, però avui dia, i donat que en el cas de
Lleida les taxes d'atur són molt baixes i per tant no existeix molta mà
d'obra aturada, les persones que per la seva pròpia iniciativa no troben
ocupació i acudeixen a les ETT acostumen a reunir uns perfils de
treballadors poc atractius per la seva manca de Professionalität i seriositat

OQR
davant el compromís de treball.

298 No és aquest l'espai per encetar un debat sobre les ETT. Quan ens referim al perfil de
treballadors que les ETT cedeixen a les empreses del sector ens recolzem en els comentaris
realitzats pels mateixos directius de les empreses. No és el nostre objectiu generalitzar ni
extrapolar aquesta realitat a altres sectors, empreses o treballadors. El poc recurs a aquestes
empreses que es fa des del sector d'escorxadors i d'indústries càrnies, ens legitima davant la
valoració que estem realitzant.
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Un altre recurs que utilitzen les empreses del sector és el de la
subcontractació de cooperatives de treball associat, sobre les que més
endavant incidirem amb més aprofundiment. En aquesta valoració no
podem fer omissió a un recurs important del sector que té una incidència
molt significativa. Mitjançant la subcontractació d'aquestes cooperatives
per la realització d'una part del procés productiu, les empreses
aconsegueixen les següents avantatges:

1. S'estalvien la contractació directa de treballadors assalariats.
2. Redueixen les possibilitats de conflictes interns.
3. Disposen de treballadors sobre els que no han de preocupar-se de

les seves condicions de treball, en tot cas serà la cooperativa la
que afrontarà la situació.

4. Disposen de treballadors formats, o almenys la seva formació no
anirà a càrrec de l'empresa, amb rendiment assegurat -la
cooperativa serà la primera interessada en el bon rendiment dels
seus socis- i amb elevats ritmes de treball

Les desavantatges dels treballadors són importants i seran analitzades en
altres apartats.
Però el que volem destacar en aquest moment és que molts treballadors que
volen incorporar-se al sector o a una determinada empresa només ho poden
fer mitjançant aquestes cooperatives, convertint-se en un soci
cooperativista, situació assimilable a la dels autònoms, amb unes
condicions de treball diferents a les dels assalariats, més difícils i inferiors,
quan realment es consideren treballadors de l'empresa per la identificació
de la seva situació amb la de l'empresa.
Finalment, volem comentar la contradicció existent entre les declaracions
d'alguns directius quan manifesten les dificultats que tenen en el
reclutament de treballadors i els mecanismes de que utilitzen amb aquest fi,
perquè es demostra que sempre que han volgut treballadors els han tingut,
per una via o altra. En aquest sentit, un aspecte a destacar és el de la
formació. Les empreses reclamen treballadors formats, en lo possible,
perquè és la manera que rendeixen millor i afavoreix la productivitat, però
en cap moment volen assumir-la de forma clara. Des d'aquí fem la reflexió
de que un sector industrial important en les comarques de Lleida, en el que
la població activa és, percentualment, menor que en altres províncies, en el
que les oportunitats d'ocupació són constants, hauria de preocupar-se més
per formar als seus propis treballadors en el moment de reclutar-los i de
formar a futurs treballadors, de manera que al incorporar-se a l'empresa
tinguessin la capacitat i habilitat necessària per donar el rendiment que
demana l'empresa.
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2.4. La mobilitat interna de l'empresa

Un dels aspectes més interessants a tenir present en la incorporació al
treball en les empreses és la possibilitat de la mobilitat des de una doble
vessant, la funcional i la geogràfica.

A tal efecte, ens centrarem principalment en la primera, ja que, en el cas
que ens ocupa, la segona és molt poc habitual per dos motius. Per una
banda, perquè la majoria de les empreses posseeixen una única planta i es
troben molt arrelades al territori en el que es troben localitzades, ja que en
els seus orígens trobem iniciatives, capitals i interessos econòmics locals
que en el decurs dels temps han anat desapareixen per les transmissions de
propietat cap a grups multinacionals. Per altra banda, aquelles empreses
que pertanyen a grups multinacionals que posseeixen més d'una planta en
el territori nacional, practiquen la mobilitat geogràfica únicament entre els
seus quadres directius, sense afectar al gran col·lectiu de treballadors
assalariats de producció, pel que en aquest cas es tracta d'una qüestió
marginal.

En matèria de trasllats i canvis de llocs de treball s'estarà a lo disposat en
els arts 39 i 40 de l'ET.

Referent a la mobilitat funcional ho plantejarem des de dues perspectives,
la de la promoció laboral via ascensos de categoria i la de la polivalència.

2.4.1. PROMOCIÓ I ASCENSOS

Tot el personal de l'empresa tindrà, en igualtat de condicions i amb les
excepcions que desprès s'assenyalin, el dret de preferència per a cobrir
vacants existents en qualsevol dels grups professionals de la mateixa.

Els ascensos s'efectuaran seguint les normes que s'expressen a continuació:

1. Personal tècnic: les vacants es cobriran lliurement a raó dels títols
corresponents, a la competència professional i a les dots
d'organització i comandament que requereixin els designats per a
cobrir el lloc de vacant.

2. Personal administratiu: les vacants es cobriran d'acord amb les
següents normes:

- Les vacants de caps administratius de primera seran
cobertes pel personal de l'empresa o aliè, lliurement
designat per aquesta.
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- Les restants vacants del personal administratiu seran
proveïdes mitjançant antiguitat, previ examen d'aptitud
entre el personal de la categoria immediata inferior i la
resta dels treballadors que sol·licitin la vacant,
independentment del grup professional en el que es trobin
enquadrats. Resta exceptuat el lloc de caixer, que serà
cobert lliurement per l'empresa.

3. Personal comercial: les vacants es cobriran d'acord amb les
següents normes:

- Les vacants de cap o delegat de zona i agent de compra-
venda es proveiran lliurement per l'empresa.

4. Personal obrer: les vacants es cobriran per antiguitat, dins de cada
especialitat, entre el personal de la categoria immediata inferior i
sempre que aquell a qui correspongui sigui declarat apte en la prova
eminentment pràctica a la que se sotmeti. A falta de personal apte es
cobrirà amb personal aliè a l'empresa.

Quan les places a cobrir corresponguin a proves d'aptitud les empreses
anunciaran, en els seus respectius centres de treball, amb una antelació no
inferior a dos mesos de la data de celebració de la prova, les vacants o llocs
a cobrir, dates en que hauran d'efectuar-se els exercicis, programes a
desenvolupar, condicions que es requereixin per aspirar a elles, forma de
celebració, mèrits, títols, diplomes i altres requisits que jutgin preferents, en
ordre a acreditar la capacitat professional dels interessats.299

La practica demostra que existeix una discrecionalitat absoluta de les
empreses pel que fa a la promoció dins del procés de producció, ja que les
diferències econòmiques i de categoria són mínimes, aspecte que li resta
conflictivitat, i pel fet de que es considera competència exclusiva de
l'empresa dins de la seva capacitat d'organització productiva. A més, molts
treballadors consideren que promocionen únicament determinats
treballadors que manifesten actituds i comportaments que responen al perfil
de treballador dòcil i submís, què és el que més valoren les empreses.

Tanmateix, d'aquesta manera s'estableixen les bases de funcionament del
mercat intern d'empresa.

299 A efectes d'assegurar imparcialitat en el procés d'assignació de treballadors a les noves
places a cobrir, els tribunals que jutgin el concurs-oposició o proves d'aptitud estaran formats
per quatre persones, dues designades per la direcció de l'empresa (normalment el cap de
personal i el responsable del departament on hi hagi la vacant) i dues pels representants dels
treballadors. Aquests membres ostentaran d'igual categoria professional o superior a la que
correspongui a les places que hagin de cobrir-se.
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2.4.2. LA POLIVALENCIA

Al tractar-se d'una activitat intensiva en mà d'obra amb tasques manuals i
d'una organització de la producció basada en el sistema de cadena, tot el
procés es troba dividit en fases formades per una gran diversitat de tasques,
el que porta a una accentuada divisió del treball i, per tant, a una gran
especialització. Això provoca que a cada treballador se li assigni una tasca
específica.

Donada la duresa i els elevats ritmes del treball, les empreses es plantegen
la rotació de la mà d'obra entre diverses tasques, molt relacionades entre
elles i localitzades molt properament, amb l'objectiu d'evitar que els
esforços físics suposin càrregues excessives sobre determinades parts del
cos humà a la vegada que evitar la pèrdua de temps en el moment dels
canvis.

En conseqüència, i com a resultat de l'observació directa del
desenvolupament de l'activitat productiva i de les converses mantingudes
amb directius i treballadors assalariats, la realitat demostra que es practica
molt poca mobilitat funcional, principalment per dos motius:

1. Els treballadors es mostren contraris a la rotació. De les
entrevistes amb els representants legals dels treballadors, aquests
manifesten que els arguments més utilitzats i que justifiquen la
postura contraria dels treballadors a la mobilitat són els següents:

- Sentit de la propietat del lloc de treball al desenvolupar una
única tasca.

- En els llocs de treball en els que, per exemple, es cobra
major plus de productivitat o es cobra un plus de
perillositat, els treballadors que els ocupen no volen
intercanviar-los per por a perdre remuneració.

- Necessitat de passar per diferents processos d'aprenentatge.

2. Malgrat la declaració d'intencions dels directius a favor de la
mobilitat funcional, en cap cas hem pogut deduir iniciatives
específiques amb l'objectiu de motivar i de convèncer als
treballadors de l'eficàcia de la rotació entre diferents llocs de
treball.

En determinades empreses hem comprovat que alguns
treballadors, sobretot els més experimentats en el procés
productiu i els que compten amb més antiguitat en l'empresa, són
utilitzats com a comodins per a suplir absentismes, baixes
temporals o com a reforç quan en una determinada tasca o fase
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del procés productiu cal una major disponibilitat de treballadors
per incrementar el ritme de treball. Aquests són els únics casos
de mobilitat funcional en el sector.

2.4.3. VALORACIÓ SOBRE LA MOBILITAT FUNCIONAL

En aquest apartat observem que els treballadors de producció es troben al
marge de qualsevol tipus de mobilitat, fins i tot la funcional o interna que
és bàsicament la única que es practica en les empreses del sector, a
excepció de les millores de categoria que no suposen pròpiament una
mobilitat sinó una promoció interna.
En base als arguments exposats veiem clar que la discrecionalitat de les
empreses és absoluta i per part dels treballadors no existeix reivindicació al
respecte. Des del punt de vista analític aquesta mobilitat seria favorable
pels següents motius:

1. Trencar amb la rutina que suposa realitzar cada dia i durant
moltes hores la mateixa activitat.

2. Disposar de treballadors polivalents amb l'objectiu de poder
respondre a necessitats puntuals de l'empresa de reorganitzar el
treball.

3. Al tractar-se de tasques manuals i que en la majoria de casos
requereixen esforços o posicions físiques que amb el decurs del
temps poden perjudicar la salut física dels treballadors, la rotació
entre diferents llocs de treball afavoriria la disminució de baixes
per malaltia i d'absentisme laboral.

4. Reduir les diferències salarials que poden produir-se pel fet de
que treballadors que realitzen tasques similars, però ocupant llocs
de treball amb diferents valoracions, tinguin remuneracions
diferents.

5. Afavorir el treball en equip en un pla de major igualtat.
Un dels arguments que justifiquen l'actitud adversa a la mobilitat funcional
és el referent a la diferent valoració que tenen els llocs de treball, de
manera que els que ocupen els llocs millor remunerats es mostren reticents
a canviar per por a veure reduït el seu salari. En aquest sentit existeix una
contradicció entre la mobilitat funcional i la determinació de salaris
flexibles adaptats als llocs de treball, ja que la segona impedeix la primera.

2.5. Valoració

Un cop analitzades les diferents estratègies de flexibilitat laboral que poden
adoptar les empreses del sector, ja sigui per l'aplicació dels convenis
col·lectius ja sigui per l'adopció de polítiques laborals basades en la
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costum, observem que aquestes disposen d'una gran discrecionalitat a
l'hora de dur-les a terme. La normativa legal i la incidència sindical
permeten aquesta situació.
Referent a la jornada de treball es caracteritza per la seva adaptació a les
necessitats de l'empresa ja que aquesta, amb l'objectiu de servir el producte
en les millors condicions possibles, requereix establir horaris nocturns i en
torns, de manera que desprès de finalitzat el procés de sacrifici i
especejament es dugui a terme el d'elaboració de productes càrnis, tots ells
en el mateix dia i amb la carn dels animals fresca. En aquest sentit, les
exigències del nivell de producció fan que les jornades de treball
s'allarguin amb facilitat, pel que molts treballadors han de realitzar moltes
hores extraordinàries. D'aquesta manera, la principal característica de les
jornades de treball és la seva durada, per sobre de la reglamentàriament
establerta. Al tractar-se d'un sector intensiu en mà d'obra i en el que el
nivell tecnològic aplicable es baix, es requereix poca formació, del que es
dedueix que els salaris són proporcionalment baixos i, per tant, els
treballadors estaran disposats a realitzar hores extraordinàries per poder
millorar el seu poder adquisitiu. En aquest sentit, la demanda de l'empresa
es correspon amb l'oferta d'hores de treball per part dels treballadors.
Els representants sindicals han donat per perduda la reivindicació de no
realitzar hores extraordinàries, doncs una bona part dels treballadors estan
disposats a realitzar-les.
Amb l'objectiu de disposar del context favorable per l'adopció d'aquestes
mesures les empreses recluten a aquells treballadors que consideren
adequats a tal efecte. Tractant-se d'empreses localitzades en àrees rurals en
les que se troben fortament arrelades i en les que existeix una forta identitat
social amb el sector, la població manifesta una gran predisposició a
incorporar-se a les empreses i a participar del seu bon funcionament. Per
aquest motiu les empreses disposen de llistes d'espera de candidats per
incorporar-se o reincorporar-se en algun lloc de treball en les condicions
que estiguin establertes. A més de les llisjes s'utilitzen les relacions
personals per trobar aquells candidats que s'ajustin al perfil desitjat per les
empreses.
La mobilitat i la polivalència, com a mecanismes de flexibilització de les
condicions de treball, no s'apliquen gaire en el sector per les raons ja
exposades d'una forta divisió del treball i d'una resistència per part dels
treballadors. En cap cas s'ha manifestat que aquesta manca de mobilitat
interna sigui un problema per l'empresa.
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3. ELS COMPORTAMENTS DELS AGENTS COM A BASE DE LES
RELACIONS LABORALS I LA INCIDÈNCIA SINDICAL EN EL
SECTOR

3.1. Introducció

El present apartat suposa l'aportació empírica en què introduirem elements
institucionals que expliquen els comportaments dels agents que intervenen
en les relacions laborals, així com la diferenciació entre els grups o
col·lectius de treballadors que actuen en el sector. Afegim, posteriorment,
la incidència sindical en les empreses del sector.

Si ens atenim a les seues condicions de treball, sembla clar l'existència de
segments o estrats de treballadors. D'una banda, els qui ocupen llocs de
treball de cake tècnic i administratiu i, de l'altra banda, els qui realitzen
treballs manuals o de producció. Aquesta diferenciació respon al que P.
Villa (1990) considera grups no competitius, de manera que els treballadors
són assignats a diferents estrats segons factors exògens com la formació i
l'origen social. En aquest sentit, l'accés al treball i els mecanismes de
selecció de la mà d'obra que utilitzen les empreses són les principals vies
de diferenciació entre els treballadors assalariats.

Com deduirem més endavant, el criteri de diferenciació són les condicions
de treball que des d'una òptica general, més que limitar-ho a l'estabilitat
laboral i les perspectives de futur, es tracta de tenir en compte tot un
conjunt de condicionaments que podem resumir en la pèrdua de control del
treballador sobre les seues condicions de treball i la manca de possibilitats
de canvi o millora, segons diferents autors, com E. Cano (1998),
identifiquen com a precarietat laboral.

A l'hora d'entrar al fons de la qüestió, prendrem com a referència
Sengerberger (1988) i les seves hipòtesis explicatives referents a les causes
i l'origen de la segmentació, analitzarem els comportaments de l'oferta i la
demanda de treball, les polítiques empresarials intencionades i l'acció
estratègica d'empreses i treballadors.

La incidència sindical en les empreses del sector no correspon a la seua
presència, perquè en totes les empreses existeix un Comitè d'Empresa,
assessorat en molts casos per les Seccions Sindicals però, com hem anat
deduint al llarg del estudi, la pressió a què aquests sotmeten les empreses és
mínima.

En tot moment hem anat referint-nos a la discrecionalitat de les empreses
en la presa de decisions, malgrat les consultes als Comitès d'Empresa, i és
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en aquest capítol on, analitzant l'acció sindical en el sector, podrem
constatar aquesta afirmació.

Els arguments que anirem exposant surten de la informació extreta de la
legislació sobre la llibertat sindical, de la regulació de l'acció sindical
establerta en els diferents convenis col·lectius aplicables i de les entrevistes
realitzades a directius i representants sindicals de les empreses visitades.

3.2. Trets distintius dels treballadors assalariats

Referent al comportament dels treballadors, dues són les principals
característiques diferenciadores:

1. El nivell d'educació i de formació: d'aquests nivells dependran
les possibilitats d'accedir a determinats llocs de treball i d'aquesta
manera, a determinades remuneracions, que podríem anomenar
segmentació vertical, que consisteix en la fragmentació dels llocs
de treball en segments que no es comuniquen entre si1. En aquest
sentit, podem distingir dos tipus de treballadors: els que
necessiten una formació prèvia a la incorporació al treball, com
els tècnics i administratius, i els que no la necessiten -almenys no
és un requisit per a la incorporació a l'empresa-, com ara els
treballadors de planta o de producció.

2. El grup o classe social a què es pertany: aquest plantejament té
com a objectiu el lligam del grup o classe amb les possibilitats de
desenvolupament personal en el mercat de treball, ja que
defensem que no són les mateixes segon el posicionament social
individual, el fet que podríem anomenar segmentació horitzontal,
que consisteix en la fragmentació dels llocs de treball en segments
segons factors externs al mercat de treball, com l'origen social
dels treballadors que els ocupen2.

Aquestes característiques ens serveixen com a elements d'anàlisi.

Referent a la primera característica, destaquem com els treballadors de
producció, que acostumen a ser al voltant del 90% del total d'assalariats,
aprenen l'ofici en el desenvolupament del treball; és a dir, la manca de
formació no és un inconvenient per incorporar-se a l'empresa com a
treballador, ja que la formació la rep situant-se al costat d'un treballador
experimentat que en el mateix moment del treball anirà instruint el nou
treballador. Generalment es tarda al voltant d'un parell de mesos a

' P. Villa (1990)
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aconseguir una formació suficient que garanteix un desenvolupament
eficient del treball. La manca de requisit de formació facilita que les
persones que accedeixen a aquests llocs de treball siguin persones amb uns
nivells formatius, educatius i culturals baixos. Mentre que la població que
accedeix a treballs administratius i tècnics, pel fet d'haver de tenir que
acomplir el requisit d'una formació, per mínima que sigui, ja suposa un
nivell formatiu i cultural superior. Per tant, poden dir des del punt de vista
de l'accés als llocs de treball, que existeixen dos tipus de treballadors, els
que es formen abans d'accedir al mercat laboral i els que no.

Referent a la segona característica, i sense entrar en una anàlisi sociològica,
observem com la cultura dels treballadors de producció els situa dins d'un
col·lectiu o classe social específic, diferent del grup de procedència de la
majoria dels treballadors administratius i tècnics. La dificultat d'aquest
plantejament la trobem en dos aspectes. D'una banda, delimitar les barreres
d'aquests diferents grups socials i, de l'altra, la generalització dels
components dels grups. Efectivament, és factible la possibilitat que es
consideri el personal administratiu dins del col·lectiu a què pertanyen els
obrers de producció. En aquest sentit, no fem de la formació un criteri
estrictament selectiu atenint-nos a criteris contraris als de la teoria del
capital humà i acceptant altres criteris més propers als de teories com la del
credencialisme. Tanmateix, el fet que la majoria d'empreses es trobin
localitzades en àrees rurals i que en aquestes les diferencies socials no són
tant importants com en les zones urbanes, parlar de grups socials és més
arriscat i generalitzar en quant a la procedència social de tots els membres
que pertanyen al mateix grup de treballadors pot portar a errors
d'interpretació.

3.3. Comportament de les empreses

*

L'organització de la producció i del treball, en base a les característiques
del producte, exigeix una sèrie de nivells de qualificacions i
d'especialitzacions laborals que perfilen una tipologia de llocs de treball
delimitats per la seua estabilitat, seguretat i remuneració, entre altres.
Tanmateix, la dimensió de les empreses i el seu posicionament en el mercat
incideix en aquest aspecte.

Seguint la idea d'E. Appelbaum (1984), existeix una dualitat empresarial
en el sentit que existeix un grup nuclear d'empreses que es caracteritzen
per:

1. Estructures de mercat oligopolístiques.

2. Relacions capital/treball elevades.
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3. Utilització de tecnologies sofisticades.

4. Costos elevats d'ensinistrament per als treballadors qualificats,
tècnics i de supervisió.

5. Elevats salaris.

6. Necessitat de força laboral preparada i estable.

7. Presència d'organitzacions sindicals potents.

i un grup perifèric en el que les empreses es caracteritzen per:

1. Manca de poder en el mercat.

2. Tècniques de direcció arcaiques.

3. Necessitats reduïdes de capital.

4. Baixos requeriments d'especialització.

5. Salaris baixos.

6. Ocupació estacional o força laboral inestable.

7. Escassa o nul·la presència sindical.

Les empreses del grup perifèric no competeixen amb les oligopolístiques
pels treballadors d'una mateixa categoria, perquè aquestes ofereixen
millors salaris, millors beneficis complementaris, més seguretat en
l'ocupació, més oportunitats d'ascens i més protecció facilitada per les
organitzacions sindicals.

Pot haver un cert flux de treballadors entre un sector i l'altre, però sempre
tindrà un saldo positiu a favor de les empreses oligopolistes.

Les empreses del sector que estem analitzant les podem incloure en el
segon grup per les següents raons:

1. La majoria són empreses petites -algunes pertanyen a grups
multinacionals- i el seu poder de decisió en el mercat no depèn
directament d'elles sinó de les empreses per a les quals treballen
en règim de subcontractació o dels grups per als quals
produeixen. Evidentment, existeixen excepcions, com les
cooperatives i alguna indústria d'aus, però la seua producció té
com a destí principal el mercat nacional, i el petit volum de les
seues exportacions si prenem com a referència els mercats
internacionalitzats que existeixen avui dia.

2. Pel fet de ser empreses dependents i que treballen en règim de
subcontractació les seves necessitats de capital poden considerar-
se reduïdes en referència a altres tipus d'empreses, ja que la
majoria tenen uns nivells de producció bastant estables, i les seues
fluctuacions són conegudes amb un elevat nivell de precisió. Així
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doncs, pel que l'objectiu de les inversions, i per tant de les
necessitats de capital, és el de la competitivitat i estalvi de costos,
més que no pas l'adaptació a noves situacions de mercat.

3. La innovació tecnològica no és un dels principals objectius, ja que
l'especialització productiva del sector es caracteritza per
tècniques intensives en mà d'obra. D'això deriva que els requisits
de formació i qualificació professional de la majoria dels
treballadors siguin baixos.

4. Com que les tècniques utilitzades i l'organització del treball que
se'n deriva són intensives en mà d'obra poc qualificada, els
salaris que reben els treballadors del sector són baixos respecte a
altres sectors, fins i tot localitzats en les mateixes àrees.

5. Ocupació inestable des del punt de vista de la temporalitat de les
contractacions, del recurs a formes d'externalització de la mà
d'obra -amb el recurs a cooperatives de treball associat i a ETT-,
la jornada de treball i el baix nivell de remuneració.

6. Dèbil incidència sindical.

3.4. La gestió de la mà d'obra i la relació paternalista

Seguint la idea que entre la direcció de les empreses i entre el col·lectiu de
treballadors assalariats existeixen posicions antagòniques des del moment
que els interessos són diferents i fins i tot contraposats, les empreses
adopten estratègies intencionades amb l'objectiu de mantenir o millorar el
seu poder de negociació i de decisió i de reduir el pes de l'acció sindical o
col·lectiva dels treballadors assalariats.

En aquest sentit, les empreses elaboren unes polítiques laborals
encaminades a satisfer l'objectiu principal de l'empresa, com ara optimitzar
la seua situació de mercat, reduint al màxim els costos laborals i utilitzant
el factor treball com un recurs productiu més al servei dels interessos
empresarials.

D'aquesta manera, podem destacar polítiques de contractació, de
subcontractació, de catalogació de llocs de treball, de remuneració, de
jornada laboral, de control i disciplina, de negociació, etc., de les qual
deriva la fragmentació o divisió del conjunt de treballadors assalariats i una
estructura definida de mercat de treball.

Malgrat tot, les polítiques de contractació defineixen el perfil de
treballadors que millor s'ajusten als llocs de treball de què disposen, de
manera que les característiques bàsiques dels treballadors es desenvolupen
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a l'empresa atenint-se al perfil dels llocs de treball que ocupen. Per això,
podem destacar diferents conductes segons els diferents treballadors i
segons la situació en què es troben dins l'empresa.

Les polítiques de mà d'obra (o d'ocupació) es troben articulades a altres
polítiques que porten a terme les empreses amb la finalitat d'aconseguir
allò que dóna sentit a l'empresa: produir i vendre un determinat bé i
aconseguir uns beneficis econòmics. D'aquesta manera, la mà d'obra es
considera un factor productiu més, amb les diferències pròpies que la
caracteritzen respecte a altres factors productius.

Les polítiques d'ocupació es porten a terme atenint-se a unes condicions
econòmiques, socials, polítiques i institucionals concretes, això porta a la
seua diferenciació segons el territori i país on es localitzen les empreses i
segons les característiques pròpies que tinguin.

Aquest és un dels aspectes més importants que determinen les condicions
de treball en les petites i mitjanes empreses i que ens interessa destacar
perquè és el tipus d'empresa que caracteritza el territori objecte d'anàlisi i,
per tant, les que constitueixen la principal font d'ocupació regular.

Las condiciones que ofereixen aquests llocs de treball, que acostumen a ser
molt generalitzables, s'assimilen a les dels mercats de treball secundaris de
les àrees urbanes3. L'ocupació és limitada i té poques sortides professionals
per les reduïdes possibilitats de promoció i d'ascens.

Els treballadors ocupats en aquestes empreses acostumen a identificar-se
amb els objectius empresarials, són lleials, treballen amb ganes i els
preocupa el nivell de producció, així com la seua qualitat. Les taxes
d'abandó són petites i els treballadors acomiadats poden tornar a ser
readmeses amb el temps i, per tant, es recluta ma d'obra amb relativa
facilitat, sobretot la femenina.

La rotació de la mà d'obra es concentra en determinats col·lectius, a la
vegada que es manifesta disponibilitat de romandre en el lloc de treball el
temps que faci falta a l'empresa.

En contraprestació, les empreses manifesten tenir compromisos amb els
seus treballadors readmetent els acomiadats i donant preferència als
familiars i amics en les noves contractacions i ajudant-los en moments de
dificultats econòmiques. Malgrat que aquestes respostes no es trobin
codificades formalment, estan a la discreció de l'empresari i els
treballadors les coneixen bé.

3 Quan parlem del mercat de treball secundari ens referim a la classificació dels mercats de treball atenint-
nos al criteri de M. Piore (1983), en què es distingeixen els mercats primaris (superior i inferior) i els
secundaris, segons les condicions de treball que uns i altres suposen. Els mercats secundaris són aquells
que ofereixen situacions d'inestabilitat i de precarietat laboral generalitzada.
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Aquesta vinculado dels treballadors amb el lloc de treball i amb l'empresa
és per les característiques bàsiques de la població treballadora rural, que
tendeix a respondre positivament davant l'autoritat de l'empresa. Malgrat
això, quan un treballador rural passa d'una empresa petita a una gran
empresa canvia el seu comportament, i s'adapta al nou entorn empresarial.

Una segona explicació seria la d'una resposta davant la incertesa a poder
conservar el lloc de treball per por a l'acomiadament. Cal tenir en compte
que en les petites i mitjanes empreses, com que falta incidència sindical, el
treballador pot sentir-se menys protegit.

La tercera explicació deriva de la influencia de les polítiques laborals de
les petites i mitjanes empreses en l'actitud dels treballadors, caracteritzades
per l'actitud paternalista4. Aquestes polítiques, segons l'empresa, ajuden a
millorar les condicions de treball, perquè es basen en un coneixement
personal i familiar del treballador, que es tradueix en una especial
consideració als membres de la unitat familiar a què pertany i a l'adaptació,
sempre que es pugui, de la jornada laboral a les seues necessitats
personals5.

Les petites i mitjanes empreses rurals no ofereixen avantatges socials com a
dret, però a canvi ofereixen prestacions similars de manera discrecional a
aquells treballadors que se'n facin mereixedors. Aquests contractes
implícits entre empresari i treballador constitueixen el fonament de la
relació laboral paternalista, es basen en el costum i no en la norma escrita.

Referent a la durada dels contractes, l'empresari intentarà que siguin de
durada mínima i necessària per garantir al treballador que pugui obtenir el
subsidi de l'atur.

Pel que fa a les noves contractacions, es donarà preferència a familiars dels
treballadors lleials, augmentant la dependència econòmica i el benestar del
nucli familiar respecte a la bona marxa de l'empresa.

L'abandó voluntari és la major mostra de deslleialtat, ja que farà que el
qual el treballador quedi marcat i tingui dificultat perquè el tornin a
contractar de nou, fins i tot en altres empreses de l'entorn i de
característiques similars, així com la presència d'actituds paternalistes.

Els empresaris paternalistes aconsegueixen contractar mà d'obra especial,
disposada a treballar a canvi d'un salari baix, a identificar-se amb els
objectius empresarials i a treballar amb afany per aconseguir-los.

4 A P.B. Doeringer (1988) tenim una bona argumentació sobre el fenomen de les polítiques laborals
paternalistes que les empreses adopten en les àrees rurals.

Donada l'existència de pluriactivitat, les vacances i permisos laborals s'ajusten, en molts casos, a les necessitats que
tenen els treballadors que les practiquen.
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El paternalisme comporta corn a contrapartida un elevat nivell de
productivitat i de compromís del treballador amb l'empresa.

Un altre avantatge, és la possibilitat d'utilitzar la mà d'obra com a factor
productiu variable, i poder acomiadar els treballadors de forma controlada,
en el sentit que els acomiadats siguin els primers a ser readmesos un cop
se'ls ha garantit la percepció del subsidi de l'atur. Això suposa que les
empreses recuperin treballadors amb facilitat, amb el perjudici que suposa
per a les empreses de l'entorn de menor incidència.

La relació paternalista és una relació de dependència, en què els
treballadors depenen més de l'empresa que a la inversa. L'empresari regala
prestacions discrecionalment, mentre que el treballador regala lleialtat. En
aquest sentit, és més difícil de substituir el regal de l'empresari que l'altre i,
per tant, l'intercanvi entre els dos agents és desigual.

*

3.5. Els impediments a la mobilitat

L'aspecte central de l'anàlisi de la segmentació laboral se centra en la
dificultat que tenen els treballadors que pertanyen als segments inferiors, en
què les condicions de treball són pitjors, a poder millorar la seua situació
laboral. En el cas que ens ocupa, suposa l'existència d'unes barreres a la
mobilitat molt fermes i difícilment superables, ja que les diferències entre
les condicions de treball d'un segment a l'altre són molt importants pels
motius ja exposats anteriorment, les característiques dels llocs de treball, la
formació i el context social dels treballadors que els ocupen.

Els motius que dificulten la mobilitat són:

1. La formació. Com s'ha pogut comprovar en la classificació dels
grups professionals, existeixen dos grups ben delimitats atenint-
nos al criteri de la formació: els tècnics, administratius, personal
d'informàtica i el comercial, d'una banda, i el personal subaltern,
l'obrer i el d'oficis varis, de l'altra. Per ocupar els llocs de treball
del primer grup cal una preparació formal externa a l'empresa i
una altra d'informal que s'adquireix amb l'experiència. Qui no
disposi de la primera difícilment -per no dir impossible- podrà
accedir a algun dels llocs de treball que el composen. D'altra
banda, al segon grup només cal l'experiència que s'adquireix en
el treball. Així doncs, l'accés a aquests llocs de treball és molt
més senzill pel que fa a la formació. A més, la formació informal
que s'adquireix a l'empresa és molt diferent si es desenvolupa una
activitat del primer grup que si se'n desenvolupa una del segon,
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pel fet que són llocs de treball no competitius. D'aquesta manera,
qui s'integra al segon grup no té possibilitats d'accedir als altres.

2. L'organització del treball. En el sector, l'organització de la
producció delimita de forma molt clara la divisió del treball i
parcel·la estrictament els llocs de treball. Així doncs, la mobilitat
interna és difícil, i com més temps un treballador realitza una
mateixa activitat, més s'especialitza i menors són les possibilitats
de canvi.

3. La temporalitat. Els treballadors, com més temps romanen en un
lloc de treball més especialització, més estabilitat laboral, però a
la vegada major identificació amb les característiques del segment
en què es troba i majors dificultats a accedir a altres llocs de
treball situats en altres segments dels mercats, interior o exterior.

Els fenòmens que recolzen la naturalesa d'aquestes barreres són:

1. La discriminació que pateixen determinats col·lectius. Les
característiques naturals de determinats col·lectius de treballadors
els identifiquen amb determinats llocs de treball pel fet que ells
mateixos no estan capacitats, a priori, a desenvolupar altres
activitats, ja que les empreses els situen, d'entrada, en determinats
llocs de treball i perquè les possibilitats de canvi, promoció i
millora de les condicions de treball són mínimes. Aquest és el cas
dels treballadors sense formació, els estrangers, i alguns
col·lectius de dones, joves i majors de 45 anys.

2. La cultura rural. El fet que parlem d'empreses localitzades en les
zones rurals fa que analitzem comportaments de població rural, en
què la cultura i tradició es troben molt més arrelades que en les
zones urbanes. Com es comenta en un altre apartat, la divisió del
treball per gènere, la cultura de l'autosuficiència i del propietari,
la pràctica de la pluriactivitat i la tipologia de relacions humanes
en aquests espais provoquen un esperit de major submissió a
l'autoritat, major identificació amb els objectius empresarials i
menor esperit reivindicatiu, en definitiva, una major lleialtat i
compromís dels treballadors assalariat amb els acords assumits en
la seua incorporació a l'empresa.

3. Els comportaments individuals. És un altre dels trets
característiques de la població rural, que a la vegada congenia
amb la tendència de les empreses a la relació individualitzada,
més que a la negociació col·lectiva. Com més individualitzades
són les relacions entre la direcció i cadascun dels treballadors
assalariats, major és el fraccionament d'aquest col·lectiu, i més
s'incrementa la discrecionalitat per part de les empreses.
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4. La dèbil acció sindical. Fruit de la tendència a la individualització
de les relacions laborals, a la dèbil cultura i tradició obrera de les
zones rurals, a la dimensió de les empreses i a les dificultats que
el moviment sindical està tenint en la seua activitat a causa,
principalment, de la conjuntura econòmica i als desequilibris del
mercat de treball.

3.6. Els drets sindicals

Les empreses tenen l'obligació de respectar el dret de tots els treballadors a
sindicar-se lliurement, i acceptar que els treballadors afiliats a un sindicat
puguin celebrar reunions, recaptar quotes i distribuir informació fora de les
hores de treball i sense pertorbar l'activitat normal de les empreses. A més,
no podran subjectar l'ocupació d'un treballador a les condicions que no
s'afiliï o renunciï a la seua afiliació sindical i tampoc acomiadar un
treballador o perjudicar-lo de qualsevol forma, a causa de la seua afiliació o
activitat sindical.

Els sindicats podran remetre informació als seus afiliats amb la finalitat que
aquesta sigui repartida, fora de les hores de treball, i sense que, en tot cas,
l'exercici d'aquesta pràctica pugui interrompre el desenvolupament del
procés productiu. Amb l'objectiu de facilitar la tasca informativa en els
centres de treball existiran taulons d'anuncis en què els sindicats podran
inserir comunicacions, i facilitar-ne còpies prèviament a la direcció o
titularitat del centre.

En aquells centres de treball amb una plantilla que excedeixi de 120
treballadors i quan els sindicats o centrals hagin obtingut el 10% dels vots
en les eleccions al Comitè d'Empresa, la representació del sindicat o
central serà ostentada per un delegat, que constituirà la Secció Sindical
d'empresa.

El sindicat que al·legui posseir dret a trobar-se representat mitjançant
titularitat personal en qualsevol empresa haurà d'acreditar de manera
fefaent, i aquesta ha de reconèixer, acte seguit, a l'esmentat delegat la seua
condició de representant del sindicat a tots els efectes.

El delegat sindical haurà de ser treballador actiu en les respectives
empreses i designat d'acord amb els estatuts de la central o sindicat a qui
representi.

Referent als drets i obligacions dels membres del Comitè d'Empresa i dels
delegats sindicals, s'aplicarà el que estableixi l'ET, la Llei Orgànica de
Llibertat Sindical i els acords aprovats per la PSP (Plataforma Sindical
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Prioritaria), els Convenis Col·lectius d'àmbit nacional i altres disposicions
legals d'aplicació en aquest àmbit.

3.7. La dinàmica entre la direcció i els representants dels treballadors

Al marge de l'establert en la reglamentació, interessa conèixer la
periodicitat de les reunions entre la directiva de les empreses i el Comitè
d'Empresa, així com els principals temes a debatre. Segons aquesta
dinàmica el Comitè d'Empresa assumeix prótagonisme i és reconegut pel
col·lectiu de treballadors de l'empresa, ja que, com hem remarcat en
capítols anteriors, és a l'empresa on els sindicats i els seus representants
han d'actuar i han de legitimar les seves reivindicacions i accions
representatives.

Partint de la catalogació de Comitès d'Empresa dinàmics com aquells que
es reuneixen amb la direcció cada mes o cada dos mesos, hi podem
incloure els comitès del sector, ja que cada mes o cada mes i mig es
realitzen reunions, ja que a les empreses, generalment, sempre existeixen
temes, qüestions i conflictes a tractar entre ambdues parts. Malgrat tot,
podem dir que aquestes reunions acostumen ser, en la majoria dels casos,
preses de contacte o reunions informatives, perquè en molt poques s'arriba
a acords o a preacords objecte de consulta per part del col·lectiu de
treballadors de l'empresa.

L'operativitat d'aquestes reunions ve condicionada a l'àmbit de la
negociació col·lectiva, ja que en les empreses amb conveni col·lectiu propi
les reunions entre les parts i els temes de debat són més efectives i amb uns
resultats pràctics, mentre que en aquelles empreses en què el conveni
aplicable és d'àmbit nacional, fora de les negociacions sobre els reglaments
interns6, a la resta de reunions només es tracten assumptes d'aplicació del
conveni o problemes que sorgeixen del funcionament de l'activitat
productiva i del treball.

Referent a la negociació dels convenis col·lectius d'empresa, acostuma a
durar entre 3 i 6 mesos, i el procés s'inicia tres mesos abans del termini de
vigència del conveni aplicable, quan una de les dues parts -generalment el
Comitè d'Empresa- denuncia el termini de la vigència del conveni
aplicable. Un cop realitzada la denúncia es crea una comissió negociadora
que té com a objectiu l'inici de les negociacions, començant a tractar
temes, cercant solucions i realitzant les consultes necessàries per arribar a

6 Els pactes d'empresa serveixen per a determinar alguns aspectes de les condicions de treball
específiques de l'empresa i per millorar algunes de les condicions pactades en el conveni
d'àmbit nacional.
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acords. Segons la conflictivitat dels temes a tractar i de les facilitats a
arribar a acords, la durada de la negociació pot ser més o menys llarga.

3.8. La legitimació dels representants sindicals i del Comitè d'Empresa

La raó de ser dels representants sindicals i dels Comitès d'Empresa és la
seua acció a l'interior de les empreses i el recolzament que reben del
col·lectiu de treballadors assalariats de l'empresa. En aquest sentit, els
representants sindicals, en l'atribució de les seues funcions es relacionen
amb el col·lectiu de treballadors i, per tant, legitimen l'acció de diferents
maneres:

1. Mitjançant la consulta: en la negociació col·lectiva o en la
negociació dels pactes d'empresa, el Comitè d'Empresa estableix
preacords que han de ser consultats amb el conjunt de treballadors
de l'empresa, consulta que es realitza a través de la convocatòria
d'assemblees.

2. Mitjançant la informació: al marge de les negociacions
comentades en l'apartat anterior, si el Comitè d'Empresa ho
considera adient, prèvia sol·licitud a la Direcció de l'empresa, pot
convocar assemblees informatives.

3. Mitjançant la convocatòria d'eleccions sindicals: periòdicament
es convoquen eleccions per a l'elecció dels representants que
formaran part del Comitè d'Empresa. Segons els resultats de les
darreres eleccions, el nivell de participació és del 60%, i en
algunes empreses arriba propo del 90% i, per tant, la percepció
generalitzada és que aquest nivell és elevat.

4. Mitjançant l'acció de les centrals sindicals a títol individual: les
centrals sindicals quan tenen alguna informació que consideren
interessant a transmetre al col·lectiu de treballadors ho fan
mitjançant la difusió de fulls informatius o pamflets que
reparteixen en el moment de descans o bé a la sortida de la
jornada de treball. També poden utilitzar els taulons d'anuncis
que disposen en cada centre de treball per a aquests temes.

Una altra mesura de la representativitat sindical és el nivell d'afiliació.
Aquesta dada és de difícil concreció, ja que en algunes empreses la quota
obrera la descompta l'empresa del salari del treballadors per abonar-la
directament a la central sindical i, en altres casos, és el mateix treballador
qui optà per fer la liquidació directament sense la mediació empresarial. En
aquest sentit, i atenint-nos a la valoració efectuada pels representants
sindicals, el nivell d'afiliació sindical és baix. Malgrat tot, aquest depèn de
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la dinàmica sindical de les empreses, ja que és allí on la propensió a
l'afiliació és més elevada. Per aquest motiu els Comitès d'Empresa són
utilitzats per les centrals sindicals com a instrument per a la captació
d'afiliació.

Un dels indicadors que assenyalen la pobra afiliació sindical és la dificultat
que tenen els sindicats en la confecció de llistes i en la renovació dels
representants. Així com la participació en les eleccions és elevada, la
implicació i el compromís són molt més dèbils. Els principals arguments
amb que es basen els treballadors a l'hora de negar-se a la seua implicació
en les tasques sindicals són:

1. El temps que suposa l'activitat sindical fora de la jornada de
treball. Malgrat que les seccions sindicals, mitjançant els delegats
sindicals, intenten implicar tan poc com es pugui els representants
sindicals fora de l'àmbit estrictament empresarial i fora dels
horaris de treball, qualsevol activitat de representació sempre
suposa la dedicació desinteressada d'hores de reunions per
planificar estratègies de negociació davant la direcció de
l'empresa i de persuasió davant el col·lectiu de treballadors
assalariats.

2. La imatge que pot donar-se davant la Direcció de l'empresa. La
tasca de representació sindical pot portar a l'enfrontament amb la
direcció de l'empresa, ja sigui per la reivindicació en la millora de
les condicions de treball o per la denuncia d'incompliments
d'acords pactats. Qualsevol enfrontament pot portar al
deteriorament de les relacions personals.

3. La imatge que pot donar-se davant els companys de treball.
L'argument és molt similar a l'anterior, ja que des del compromís
sindical cal prendre actituds de persuasió i de convenciment als
companys perquè donin suport a les iniciatives sindicals i als
enfrontaments amb la direcció de" l'empresa. Tanmateix, pot
donar-se la situació de disparitat de criteris i de percepció davant
un problema des del vessant sindical i des del vessant simplement
obrer que poden portar a l'enfrontament.

Aquests arguments han estat els més comentats pels quadres sindicals a
l'hora d'explicar i justificar les seves dificultats en la captació de companys
per renovar les persones que prenen responsabilitats en aquests àmbits
d'actuació.

Aquest fenomen porta a un problema que hem pogut observar en la relació
directa amb els representants de diferents Comitès d'Empresa i és el de la
identificació de la persona amb el càrrec. Aquest és un tema que tractarem
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més endavant perquè les empreses l'utilitzen com a via per reduir l'activitat
sindical o bé derivar-la cap als seus interessos.

3.9. Continguts més importants en les negociacions

Els temes de negociació més conflictius en el sector són: els increments
salarials, la contractació laboral, la salut laboral, la jornada de treball,
l'organització de la producció i les baixes.

Passem a fer una breu referència de la problemàtica que representa
cadascun d'ells:

1. Els increments salarials: En la majoria d'empreses visitades
s'aplica el conveni col·lectiu d'àmbit nacional. Partint d'aquest
conveni es pacta un^ncrement a nivell d'empresa amb l'objectiu
de millorar les condicions de treball. En aquest sentit, la dificultat
es troba en la quantitat d'increment, ja que per norma general les
empreses estan disposades a aplicar l'increment de l'IPC previst
pel govern, mentre que els Comitès d'Empresa defensen
increments superiors atenint-se a criteris d'increment de
productivitat i de que l'increment d'IPC no és homogeni en tot el
territori nacional, de manera que si l'increment en la província és
superior al de l'àmbit nacional s'exigirà un increment superior
dels salaris respecte els proposats per l'empresa.

2. La contractació laboral: L'objectiu del Comitè d'Empresa és el de
reduir al màxim la contractació temporal dels treballadors de
l'empresa, pel que s'acostuma a definir plans d'integració de
treballadors temporals en les plantilles. Els conflictes sorgeixen
amb la finalització dels contractes i és quan la Direcció de
l'Empresa intenta renovar els contractes temporals o rescindir-los,
plantejament que entra en conflicte amb les propostes del Comitè
d'Empresa. En aquests casos, les empreses acostumen a tenir
arguments disuasoris per aconseguir apaivagar l'actitud oposada
dels interlocutors assalariats.

3. La salut laboral: en totes les empreses existeixen Comitès de Salut
Laboral, que són Comissions paritàries que tenen com a objectiu
únic tractar sobre aquests temes. En aquest sentit el Comitè
d'Empresa, com a tal, té poques competències al respecte, donat
que els representants dels treballadors que participen en aquest
Comitè de Salut Laboral són membres del Comitè d'Empresa. El
CSL es reuneix periòdicament per analitzar les condicions de
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treball referent a la seguretat i salut, realitzant-se un seguiment de
la situació.

4. La jornada de treball: La tendència és la d'anar reduint la jornada
de treball anual. Quan en l'empresa es treballa per torns, la
reducció té com a objectiu evitar la coincidència dels torns.
Malgrat tot, les empreses es mostren reticents a modificar-la. El
tema principal referent a la jornada de treball és la realització
d'hores extres, ja que com s'ha anat comentant en aquest sector es
realitzen moltes i els sindicats no poden mantenir una lluita en
contra per l'acceptació generalitzada de la situació. No es tracta
d'un tema conflictiu.

5. La tecnificació es converteix en un tema conflictiu quan afecta a
l'organització del treball i, per tant, es modifiquen les condicions
de treball d'alguns treballadors. Malgrat tot, com l'empresa té el
poder de decisió eh tot lo referent a l'organització de la
producció, aquest tema no deixa de ser un tema de debat però
sobre el que s'exerceix molt poca pressió.

6. L'absentisme laboral: Aquest es converteix en un tema important
quan el nivell d'absentisme és important. Darrerament no existeix
gaire absentisme laboral, però en un temps no gaire llunyà aquest
era més important per les condicions en les que es treballava.
Hem de tenir present que es tracta d'un sector on l'activitat a
realitzar són dures, tant per l'esforç físic que suposa com per les
condicions ambientals i els estris que s'utilitzen. Les baixes per
accidents i malalties laborals estan sent cada cop més controlades.

Com hem pogut observar, encara que existeixen temes objecte de debat i de
negociació, el sector no és un sector conflictiu, perquè la negociació de la
majoria d'aspectes i temes a negociar es realitza fora de l'àmbit
empresarial, ja que els convenis aplicables són d'àmbit nacional. En els
casos en els que existeix negociació col·lectiva d'àmbit empresarial, els
convenis d'àmbit nacional serveixen com a punt de referència, pel que es
redueix la dificultat d'arribar a acords.

Les centrals sindicals són les primeres que intenten amarrar la negociació
de convenis a nivell nacional, per evitar la negociació a nivell d'empresa i
per mantenir la uniformitat i homogeneïtat sectorial en les condicions de
treball.
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10. Les dificultats en l'acció sindical i les polítiques antisindicals de les
empreses.

El contingut d'aquest apartat parteix d'apreciacions observades i deduïdes
en el decurs de la recerca, pel que difícilment poden ser contrastades amb
dades o indicadors quantitatius.

Referent a les dificultats en l'acció sindical, poden destacar els factors
següents:

1. La inestabilitat d'una part del col·lectiu de treballadors assalariat.
Els treballadors amb contractes temporals, els treballadors
d'Empreses de Treball Temporal i el recurs a socis de
Cooperatives de Treball Associat, són treballadors que no
s'impliquen en tasques de representació sindical i en molts casos
es mostren indiferents o contraris a legitimar qualsevol acció
sindical.

2. La dèbil renovació dels representants sindicals. En algunes
empreses hem pogut constatar la veterania de determinats
representants sindicals que s'acomoden en la seva situació i amb
el temps van identificant-se amb l'empresa i els seus objectius,
amb el que la manca de renovació evita aquest fenomen i
l'aportació de noves pautes i criteris d'acció. En molts casos, i
relacionat amb aquest fenomen, ham pogut apreciar manca de
cultura i formació general en els representants sindicals, sobretot
en empreses més petites i arrelades en àrees rurals més apartades
de nuclis urbans o semiurbans.

En un mateix context, però assimilant la dificultat de l'acció sindical amb
polítiques intencionades per part de les empreses, destaquem les següents
situacions:

1. Les empreses dificulten l'acció de les Seccions Sindicals
d'Empresa, considerant com a únic interlocutor vàlid al Comitè
d'Empresa.

2. La discrecionalitat empresarial en la presa de decisions. En àmbits
rurals on la tradició sindical és dèbil existeix una cultura
empresarial poc acostumada a la consulta i a la negociació.

3. Les pràctiques paternalistes. La tendència de les empreses del
sector, que són petites i localitzades en territoris amb poca
densitat de població, és la d'establir relacions individualitzades
entre Direcció i treballadors, evitant-se la intermediado dels
representants legals dels treballadors.
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11. Valorado

Referent a les condicions de treball en general observem una diferenciació
entre dos segments de treballadors, els de producció i els tècnics i
administratius. En el primer cas la seva situació suposa una pèrdua de
control sobre les seves condicions de treball i el seu futur laboral. La causa
principal és el baix nivell de formació que necessiten per incorporar-se a
l'empresa i la qualificació que adquireixen en el lloc de treball, que amb
pocs esforços pot ser assumida i, per tant, el treballadors pot ser substituït
amb relativa facilitat.

Un altre element a tenir en compte és la procedència social, la majoria dels
treballadors de producció venen de cercles o grups socials amb possibilitats
limitades de formació i desenvolupament laboral, pel que aquests
col·lectius tenen assignats una sèrie de llocs de treball als que poden
accedir amb limitades possibilitats de canvi. En aquest sentit estem parlant
de prop del 90% dels treballadors ocupats en el sector.

Tanmateix, el fet de que les empreses del sector per la seva grandària,
dependència econòmica i productiva, dèbil innovació tecnològica i
tècniques de treball i organització productiva tradicionals, facilita la
identificació d'aquest col·lectiu de treballador amb els llocs de treball oferts
per aquestes empreses.

El fet que marca la relació laboral i el desenvolupament d'accions
empresarials i sindicals és la proximitat existent entre els directius de les
empreses i els treballadors assalariats, proximitat que ve condicionada pel
context social i territorial de les empreses i treballadors. Aquest aspecte
condiciona als sindicats i als seus representants el l'acció a desenvolupar en
defensa dels interessos dels assalariats.

Prenent com a referència el contingut dels convenis col·lectius, podem
afirmar que els mínims imprescindibles per l'acció sindical a l'interior de
les empreses s'acompleixen, la qual cosa dóna a entendre que
reglamentàriament es donen les condicions per la dinàmica sindical i per la
negociació col·lectiva. En cap cas s'han realitzat manifestacions en contra
d'aquesta afirmació. Malgrat tot, l'eficàcia depèn de les possibilitats
d'incidir en la millora de les condicions de treball i d'aconseguir els
resultats desitjats en les reivindicacions socials. A tal efecte, cal distingir
entre les empreses amb conveni col·lectiu d'empresa i les que apliquen el
conveni col·lectiu d'àmbit estatal, i dintre d'aquestes últimes entre les
empreses grans i les petites.

En les primeres existeix una cultura i bagatge sindical molt superior ja que
són els representants dels treballadors a nivell d'empresa els qui negocien
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els convenis col·lectius i amb ell les condicions de treball, amb el que el
nivell d'exigència és superior, tant referent a la preparació i coneixement
dels aspectes a negociar com referent a la relació i capacitat de
comunicació amb la resta de treballadors de l'empresa. En aquests casos les
reunions amb la direcció acostumen a ser més importants pels seus
continguts -sobre tot en períodes de negociacions col·lectives- i per la
incidència de les diferents propostes de millores o modificacions a plantejar
així compel control en l'acompliment dels acords signats en el conveni.

En les segones les reunions entre les parts són més de caire informatiu per
part de la direcció i d'exposició de problemes que sorgeixen en el
desenvolupament de l'activitat productiva per part dels representants dels
treballadors, malgrat que en aquells casos en els que existeixen pactes
d'empresa, de millora dels continguts del conveni, la negociació dels
mateixos dóna rellevància a les reunions. Generalment, en aquest casos, les
seccions sindicals assumeixeji la funció d'òrgan assessor dels Comitès
d'Empresa, amb el que assumeixen un protagonisme important. En aquests
casos, en les empreses grans, ja que el volum d'ocupació és més elevat i
que la quantitat de tasques a desenvolupar és superior, els temes, qüestions
i conflictes a plantejar són molt més nombrosos, pel que la incidència dels
Comitès d'Empreses i dels membres que els integren assumeixen un major
protagonisme social.

Una idea que s'ha manifestat repetides vegades és la referent al dèbil suport
que rep l'activitat sindical, començant per les dificultats a l'hora de
confeccionar les llistes davant els compromisos electorals. Malgrat que
l'assistència a assemblees, així com la participació en les eleccions, són
valorades positivament, la majoria dels treballadors adopten actituds
passives davant l'acció sindical, ja sigui pel baix nivell d'afiliació sindical,
ja sigui per por a represàlies per part de l'empresa, ja sigui per la dificultat
que suposa el compromís sindical en quant a temps i dedicació, ja sigui per
la necessitat d'enfrontament que suposa la denuncia d'aquelles pràctiques
que es consideren que afecten negativament en les condicions de treball o
que incompleixen els acords dels convenis col·lectius. La passivitat es veu
recolzada pel fet de que, els beneficis del resultat d'una negociació
col·lectiva o pacte d'empresa afecten a tot el col·lectiu de treballadors,
independentment del grau de compromís i d'identificació amb la
reivindicació.

Aquest és un sector poc conflictiu pel fet de que en la majoria d'empreses
s'aplica el conveni col·lectiu nacional, pel que les negociacions més
difícils es realitzen fora de l'àmbit estrictament empresarial. Els pactes
d'empresa són els que signifiquen més debat i discussió i en aquests casos
els temes que són objecte de major discussió són les millores salarials, la
jornada de treball i les hores extres, la contractació i la salut laboral.
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Malgrat tot, els convenis col·lectius i els pactes d'altres empreses serveixen
en molts casos com a punts de referència, pel que el marge de maniobra en
la discussió no és gaire important.

Finalment, destacar la dèbil incidència sindical per les dificultats existents
en l'acció sindical, ja sigui des del costat del col·lectiu de treballadors ja
sigui del costat de l'empresa, en ambdós casos són determinades polítiques
empresarials les que ho provoquen. Referent al col·lectiu de treballadors, la
situació d'inestabilitat laboral, el recurs a la subcontractació de mà d'obra i
la difícil renovació dels quadres sindicals poden dificultar Facció sindical.
Referent a les empreses, el dèbil reconeixement de les Seccions sindicals,
les relacions individualitzades entre empresa i treballadors, les pràctiques
paternalistes i els context social rural no són fenòmens que afavoreixin la
dinàmica sindical i que les empreses aprofiten per augmentar les seves
possibilitats de discrecionalitat en la presa de decisions.
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4. LES COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT;
EXTERNALITZACIQ PRODUCTIVA I PRECARITZACIO
LABORAL

4.1. Introducció

Un dels aspectes més importants a analitzar en el sector és la
subcontractació que moltes empreses realitzen amb cooperatives de treball
associat per a la realització de determinades parts del procés productiu306.

L'anàlisi ha de realitzar-se des de diferents vessants. D'una banda, des de
l'òptica de ser un instrument més al servei de les polítiques
flexibilitzadores de les empreses, ja que d'aquesta manera adapten el volum
de mà d'obra a les seues conveniències més immediates. D'altra banda,
com a recurs estalviador de política laboral de l'empresa, ja que disposa de
mà d'obra que no és assalariada, i per tant no es troba lligada a l'empresa
sota contracte laboral, cosa que redueix les despeses laborals, perquè no
realitza selecció de treballadors per a la seua incorporació a l'empresa ni
acomiadament en cas d'excés de mà d'obra i, a més, ho fa reduint la massa
salarial, tant des de la quantitat de treballadors al seu càrrec com des de la
quantitat de costos salarials a suportar. En tercer lloc, per les condicions de
treball que suposa directament als treballadors socis de la cooperativa i
indirectament als treballadors assalariats de l'empresa usuària per a la qual
treballen. Finalment, considerarem la finalitat de caràcter ideològic que
comparteixen les empreses usuàries i els directius de les cooperatives, en el
sentit que totes dues parts defensen que aquesta pràctica afavoreix tant les
empreses com als treballadors, idea que en la pràctica creiem que no és
correcta i que tractarem de demostrar.

En primer lloc, distingirem les diferents cooperatives que operen en el
sector en la província de Lleida.

4.2. Les cooperatives de treball associat

Podem distingir tres tipus de cooperatives de treball associat que operen en
el sector. Una cooperativa d'àmbit nacional que actua en diferents

306 En la majoria dels casos els treballadors socis de cooperativa realitzen el procés de matança
dels animals. En altres casos realitzen tasques de neteja i manipulació de vísceres o elaboració
de pernils. L'objectiu de la realització de tasques específiques és evitar que treballin barrejats
amb els treballadors assalariats de l'empresa usuària, malgrat que en determinades empreses es
troben situacions de cohabitació i compartiment de tasques.
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empreses de la província i que podríem catalogar-la com la millor
estructurada.

Aquesta cooperativa forma part d'un grup de quatre cooperatives que van
crear-se com a resultat de la descomposició d'una altra cooperativa mare
que, donada l'envergadura a la qual havia arribat, va desfer-se per
desagregar-se en les quatre que actualment formen el grup. Entre les quatre
cooperatives tenen uns 4000 socis cooperativistes repartits per tot l'Estat
espanyol. La que opera a Lleida té uns 700 socis que treballen en més de 45
empreses diferents. Treballa en exclusiva amb escorxadors i indústries
càrnies en general, majoritàriament privades, encara que també ho fan per a
indústries públiques o semipúbliques, cosa que en garanteix la legalitat i la
formalitat en la manera de funcionar.

Juntament amb aquesta, en coexisteixen dos tipus més. Una que treballa per
a diverses empreses i constituïda per iniciativa particular d'un extreballador
del sector i una altra amb les mateixes característiques però que treballa
exclusivament per a una empresa que és per la qual treballava el seu soci
fundador.

4.3. Funcionament de les cooperatives de treball associat

En aquest segon apartat analitzarem el funcionament d'aquestes
cooperatives, des de la forma amb què capten els socis i la informació que
reben un cop són admesos, així com l'organització en equips de treball. Els
tres aspectes són objecte de contradicció entre la percepció i valoració dels
socis cooperativistes i la cooperativa i empresa usuària.

4.3.1. EL RECLUTAMENT

Un dels principals avantatges de les cooperatives és que el reclutament el
realitzen, principalment, les empreses usuàries. La justificació d'aquest
mecanisme de reclutament la trobem en el fet que les tasques assignades a
la cooperativa són molt específiques i, sempre que es necessiten
treballadors per realitzar-les, adrecen els candidats a la cooperativa.
L'empresa usuària sap que aquesta és l'única forma mitjançant la qual els
candidats poden accedir al treball, i que si un no accepta associar-se
incondicionalment a la cooperativa, ho farà un altre, de manera que no ha
de preocupar-se de la selecció de candidats. D'altra banda, aquest tampoc
és un problema per a la cooperativa, ja que aquesta ofereix la possibilitat de
treballar amb unes determinades condicions, que han de ser acceptades i
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assumides pels socis cooperativistes, per la qual cosa la selecció de socis
tampoc li suposa cap dificultat. És més, en cada centre per la qual cosa
treballen ho fan amb equips en què hi ha un representant que actua
d'interlocutor de la cooperativa i que realment realitza les tasques de gestió
d'aquesta amb l'empresa usuària i amb els socis. D'aquesta manera els
directius de la cooperativa només es preocupen de gestionar les altes i les
baixes dels socis, mentre que la tasca de selecció recau en el responsable
d'equip, tasca que, com s'ha vist, i davant uña situació de mercat de treball
amb atur, no resulta gaire complexa.

S'han donat casos en què treballadors assalariats d'empreses usuàries amb
contractes temporals, al finalitzar el seu contracte laboral, només han tingut
la possibilitat de continuar treballant per a l'empresa amb la condició
d'acceptar el canvi en la seua situació, passant de treballador assalariat a
soci cooperativista.

Un cop consultades les dos parts sobre el reclutament de socis per part de la
cooperativa, aquesta defensa que ho faci l'empresa usuària per les següents
raons:

1. Per la contractació de treballadors de la zona on es troba ubicada
l'empresa usuària, fet que facilita que els socis cooperativistes
tinguin la residència prop del lloc on treballen i s'evita haver de
desplaçar socis d'altres contrades amb la dificultat que suposaria
per a la cooperativa trobar persones disposades i per als socis
haver de desplaçar la seua residència.

2. Per la contractació de treballadors que, amb experiència o no,
coneixen millor el sector i l'empresa. És més fàcil disposar de
persones properes a l'empresa i que fàcilment puguin identificar-
se amb aquesta i amb els seus objectius.

3. Relacionat amb els dos punts anteriors, d'aquesta manera
existeixen més facilitats de relació directa entre l'empresa usuària
i el soci cooperativista.

Per contra, la majoria dels socis cooperativistes declaren les següents
disconformitats:

1. La relació de dependència és amb l'empresa usuària, amb la qual
no existeix cap mena de lligam contractual, situació que provoca
conflictes i situacions d'indefensió.

2. Els socis són treballadors d'una empresa -la cooperativa- que
desconeixen307, malgrat que de forma esporàdica reben

307 Molt significativa ens va resultar la situació en què dos socis cooperativistes no van saber
respondre a la pregunta sobre el nom de la cooperativa de la qual formaven part.
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informació, atenció i visites. La majoria de contactes els tenen
mitjançant el responsable d'equip.

3. S'acudeix a l'empresa usuària buscant feina i l'única possibilitat
de fer-ho és mitjançant la cooperativa, per la qual cosa les
condicions de treball són diferents a les previstes i, en la majoria
dels casos, inferiors a les preferides.

Constatem d'aquesta manera la contradicció existent entre la percepció de
les cooperatives en la manera de reclutar els seus socis i la de la majoria
dels socis cooperativistes. Més endavant tornarem sobre aquesta doble
percepció.

4.3.2. LA INFORMACIÓ AL NOU SOCI

La cooperativa de treball associat que ha estat objecte de més atenció, en el
moment de donar d'alta un nou soci li fa arribar un document informatiu
sobre la cooperativa i les seues condicions com a soci cooperativista. En
conseqüència, destaquem els apartats que considerem més importants per
realitzar després una valoració al respecte:

1. Introducció:

a. La Cooperativa és una societat creada per treballadors
professionals de la indústria càrnia que té el següent objectiu: que
els socis cooperativistes vegin recompensat el rendiment en el
treball en lloc de trobar-se dins d'un conveni amb el qual no se
sentin identificats.

b. L'ingrés d'un soci a la cooperativa és totalment voluntari i això
suposa l'acceptació i aprovació dels estatuts socials i el desig de
formar part del grup. Ningú es troba obligat a pertànyer a la
cooperativa.

c. El soci treballador ha de tenir clar que, al formar part de la
cooperativa, treballa per a ell mateix, i que la permanència en
aquesta dependrà del grau d'interès, responsabilitat i
Professionalität que demostri en el seu lloc de treball.

d. La cooperativa, amb més de 20 anys d'experiència i amb més de
600 socis distribuïts per 45 empreses diferents, dóna idea de
serietat, Professionalität i la converteixen en una gran empresa.

2. Drets econòmics comuns:

a. Es disposa d'una assegurança de 100 milions de ptes. de
responsabilitat civil.
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b. Es disposa d'una assegurança per mort i invalidesa de 10 milions
de ptes.

c. Es disposa d'una assegurança per accident laboral que paga 2.400
ptes. per dia de baixa i, en cas d'hospitalització, de 4.800 ptes. per
dia. Aquesta assegurança cobreix les baixes mèdiques
ocasionades per accident de treball (talls, caigudes o relliscades,
cops, etc.) i aquells accidents que es puguin patir anant o sortint
de la feina. Queden exemptes les baixes per malaltia comuna i
malaltia professional (ex. tendinitis).

d. En cas de maternitat, la cooperativa pagarà el rebut d'autònom de
la sòcia durant els 4 mesos de baixa.

e. La cooperativa assumeix les revisions mèdiques anuals.

f. La cooperativa assumeix les despeses dels caps d'equip per a
l'assistència a l'Assemblea General, amb l'ànim de representar
els interessos de tothom.

3. Drets econòmics individuals:

a. El sou de cada soci treballador el pacta ell mateix amb l'empresa
usuària, acordant el preu per peça, quilo, hora o unitat, o altres
sistemes.

b. El pagament per part de la cooperativa es realitza el mateix dia
que es fa efectiu el cobrament de la factura del centre
(normalment durant els cinc dies naturals a la recepció de la
liquidació).

c. Els descomptes que es realitzen sobre el sou brut mensual són:

- IRPF que s'ingressarà a Hisenda.

- El pagament d'autònoms a la SS (actualment 32.075 ptes.).

- La quota social mensual de 9.000 ptes.: Amb aquests diners
se sufraguen les despeses d'oficina (llum, telèfon, lloguer,
sous, viatges, etc.), les revisions mèdiques, les pòlisses
d'assegurances, els impostos (excepte IVA i IRPF), etc.

4. Prevenció de riscs laborals:

a. El cap d'equip és el delegat de prevenció de riscos, segons
nomenament en Assemblea General, i té l'obligació d'informar
l'empresa usuària de les deficiències de les instal·lacions o
maquinària i que tots els socis prenguin les mesures de protecció
personal necessàries per a cada tasca.

b. És obligació de cada soci tenir les revisions mèdiques i el carnet
de manipulador actualitzats.
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Com a valoració al contingut d'aquest punts del document destaquem els
següents aspectes:

1. Parteixen de la idea que els treballadors del sector no es troben
identificats amb els convenis que regeixen. Malgrat que això
pugui ser veritat, deduïm que la percepció és diferent, ja que la
cooperativa es presenta com l'alternativa que millora la situació
del treballador, mentre que això desvirtua la interpretació de la
majoria de socis, ja que aquests, malgrat puguin estar amb
desacord amb el contingut del conveni prefereixen la relació
laboral que la de soci cooperativista, per la qual cosa es prefereix
entre les dues alternatives possibles, l'acolliment al conveni
col·lectiu del sector.

2. Consideren que ningú està obligat a pertànyer a la cooperativa i,
per tant, l'ingrés és voluntari. És cert que ningú està obligat a
formar-ne part, peco les circumstàncies sobre les quals els
candidats accepten les condicions no són de plena llibertat, ans al
contrari, es troben condicionats al fet que, en cas contrari,
l'alternativa és no treballar o deixar de treballar, amb la
inseguretat que això suposa per a qualsevol treballador.

3. Es relaciona el rendiment del treball a la persona, de manera que
el futur econòmic i professional només depèn d'un mateix. Es
tracta d'una visió individualista del treball i del futur laboral dels
treballadors, mentre que, veritablement, són molts els factors que
intervenen en el resultat final de l'esforç realitzat per una
persona308.

4. Pel que fa als drets econòmics comuns, s'exposa una relació de
drets de contingut social que, a priori, apareixen com a molt
atractius, o que almenys compensen la situació d'indefensió en
què molts socis declaren trobar-se. De totes maneres, considerem
que ha de ser el mateix treballador, amb decisions individuals, qui
ha de decidir si vol disposar d'aquests drets. Segurament preferirà
unes millors condicions de treball i renunciar, o no, a aquesta
relació d'avantatges que se li imposen. De totes maneres, des del
moment que les ofereixen és perquè es considera que sense elles
un soci cooperativista es troba totalment desemparat de la
cobertura social.

5. Pel que fa als drets individuals destaquem:

308 En conseqüència, i com a exemple, tenim que el volum de treball ve determinat per
l'empresa; els ritmes de treball, per la seua organització; les condicions de treball, pels estris i
tecnologia aplicada, etc. Per aquest motiu que el resultat final del treball d'un soci cooperativista
no depèn exclusivament del seu esforç ni rendiment.
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a. El soci treballador no pacta individualment amb l'empresa
usuària el seu sou. És cert que es cobra a tant la peça, però
el preu està pactat amb l'equip, sense intervenció de la
cooperativa, i ha de ser aquest el que en solitari ha de pactar
les millores.

b. El soci té la sensació que és l'empresa usuària la que el
remunera, fet negat pels directius de la cooperativa que, en
relació altres empreses no localitzades a la província de
Lleida, demostren documentalment. De totes maneres, és
molt significatiu que els socis cooperativistes no se sentin
remunerats per la cooperativa. En la quantitat que reben hi
ha descomptades les partides enumerades al document. En
conseqüència, els socis dipositen la confiança en la
cooperativa, de la qual desconeixen els directius, perquè
aquesta ingressi als organismes corresponents els
pagaments adients a la seua situació laboral309. Anualment,
per a la realització de la declaració de la renda reben els
justificants d'ingrés, les quantitats dels quals declaren no
conèixer ni entendre310.

4.3.3. EL FUNCIONAMENT INTERN

La idea de funcionament intern de la cooperativa apareix en el document
informatiu quan es concreten els següents punts:

1. Tots els socis que treballen en un determinat centre són un grup i
treballen per aconseguir un mateix fi: realitzar els serveis amb la
màxima eficiència i qualitat.

2. En cada grup hi ha un cap d'equip que s'encarrega de dirigir-lo.
Aquesta persona és triada per la Junta Rectora i representa el grup
davant l'empresa usuària i la cooperativa. Aquest s'encarrega que

309 Un soci cooperativista declara que en una ocasió va rebre una notificació de l'administració
de la Seguretat Social en què li manifestava la seua situació d'irregularitat al no haver efectuat
l'ingrés corresponent a la seua cotització en qualitat de treballador autònom. Per solucionar el
tema va adreçar-se a la empresa usuària i va rebre el compromís que la situació seria
regularitzada. Aquest fet ens aproxima a la sensació dels socis cooperativistes que qui gestiona
la seua situació laboral és directament l'empresa usuària i no la cooperativa de la qual formen
part.

Els directius de la cooperativa analitzada no coincideixen amb aquestes declaracions, ni les
entenen, perquè segons ells la cooperativa funciona correctament i informa puntualment tots els
socis de la seua situació particular. Pel que fa als descomptes, al·leguen que els socis reben cada
mes les liquidacions corresponents, per la qual cosa la informació la reben de forma correcta i
amb les desagregacions pertinents. Documentalment, així ho demostren.
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tot funcioni correctament i de que es realitzi el treball de la millor
forma possible. També s'encarregarà de gestions administratives
entre els socis i la cooperativa.

Per tant, la idea que es fomenta és la del treball en equip. De fet, l'empresa
usuària subcontracta a la cooperativa tota una part o fase del procés
productiu (matança, neteja de vísceres, elaboració de pernils, etc.), amb
l'objectiu que els socis cooperativistes no es barregin amb els seus
treballadors assalariats. L'equip disposa d'un cap, que és triat per la Junta
Rectora de la cooperativa i, segons els directius, a proposta de l'equip, que
és qui assumeix el lideratge, coordinant l'equip, gestionant tots els tràmits
administratius corresponents i assumint el paper d'intermediado entre
l'equip, i cada un dels seus membres individualment, amb la cooperativa i
amb l'empresa usuària, així com entre aquestes dos. Cal destacar que els
socis cooperativistes no consideren el cap d'equip un company ni, segons
declaren, participen en la sena elecció. A més, el consideren inoperant a
l'hora de resoldre les seues reivindicacions.

Segons el funcionament de la cooperativa, periòdicament es convoca una
Assemblea General a la qual assisteixen els caps d'equip perquè aquestes
siguin més operatives. Els caps assumeixen el rol de portaveus i
d'intermediaris.

4.4. L'estatus de soci cooperativista

Treballar en règim de soci cooperativista té uns avantatges des del punt de
vista de les empreses usuàries i la cooperativa de treball associat i uns
inconvenients des del punt de vista del treballador. Analitzarem en primer
lloc els avantatges, basant-nos en les declaracions dels directius de les dos
empreses.

4.4.1. AVANTATGES

1. Per al treballador:

a. Rep el salari en funció del seu esforç, per la qual cosa aquest
tipus de remuneració li permet poder guanyar molts més diners
i no dependre del ritme d'una cadena ni de la productivitat dels
altres treballadors.

b. No es troba lligat a un conveni col·lectiu.
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c. Quan l'empresa usuària planteja la disminució de feina, que
pot repercutir en el nombre de treballadors cooperativistes que
necessita, la cooperativa es compromet a recol·locar el seu
soci.

2. Per a l'empresa usuària:

a. Paga a tant la peça, com és aquest cas. Per aquesta raó el
rendiment del treballador és millor i sap en tot moment el que
ha de pagar-li.

b. No es paguen hores extres, cosa que li pot resultar més
econòmica. El fet de no pagar-les és perquè no existeixen, ja
que l'acord és el de treballar tantes hores com feina hi hagi a
un preu estandarditzat.

c. En la indústria càrnia la jornada de treball no sempre és la
mateixa, per la qual cosa amb la subcontractació via contracte
mercantil pot ajustar l'organització del treball de forma molt
més còmoda i menys conflictiva.

d. El soci cooperativista acostuma a identificar-se amb l'empresa,
amb la qual cosa aquesta disposa de treballadors dòcils, poc
conflictius i molt rendibles.

e. Al tractar-se de treballadors que no formen part de la seua
plantilla, no s'identifiquen amb el col·lectiu d'assalariats ni
amb l'activitat del Comitè d'Empresa, i per aquest motiu la
conflictivitat laboral és molt menor.

f. Les baixes o l'absentisme laboral no afecten, ja que és l'equip
el que realitza el treball, i la tasca que no fa un determinat soci
cooperativista l'han de fer els altres, i així l'empresa usuària
s'estalvia un problema d'organització important. D'altra
banda, quan un treballador de plantilla causa baixa per malaltia
o accident l'empresa l'ha de substituir per un altre suportant un
cost addicional, situació inexistent amb els socis de
cooperativa.

Podríem dir que els avantatges per als treballadors que es manifesten
persegueixen un doble objectiu: l'individualisme, entès com una
independència respecte al treball dels altres, i la seguretat a la feina.

El primer d'aquests objectius es basa en una de les idees que en els darrers
temps s'està fomentant molt, que és la de la independència i autonomia
laboral, sobretot quan es proposa que una de les vies alternatives a l'atur i a
les dificultats d'aconseguir treball assalariat sigui el de l'autoocupació. La
idea de fons és la de no dependre dels altres, que cadascun pugui crear-se la
seua pròpia feina, el seu propi lloc de treball sense esperar que siguin els
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altres els que ho facin, ser amo d'un mateix sense haver de dependre de les
decisions d'altres. D'aquesta manera les remuneracions i el poder
adquisitiu de cadascun depèn del propi rendiment, de les ganes de treballar
i de l'afany de superació, de manera que el que facin els altres, el seu
rendiment, el seu comportament, no afectin per a res en el resultat del
treball de cadascun. Individualisme enfront de col·lectiuvisme.

D'altra banda, el fet que el soci cooperativista tingui una relació de
dependència respecte la cooperativa l'empara respecte a la independència
absoluta de qualsevol treballador autònom que hagi de disposar d'un IAE
propi i hagi de ser propietari dels mitjans de producció que utilitza. Per
tant, juntament amb l'individualisme, plantegen una garantia de treball
continuat.

Pel que fa a les avantatges de les empreses, són molt superiors, ja que pel
sistema de retribució és garanteix una despesa coneguda amb un rendiment
assegurat, ja que, per les condicions de treball del soci cooperativista, a
aquest no li queda més remei que esforçar-se al màxim. D'altra banda, amb
la subcontractació es garanteix la jornada de treball necessària als
interessos de les empreses i s'estalvia el pagament d'hores extraordinàries,
ja que la relació mercantil entre l'empresa usuària i la cooperativa, que és
la que regeix, no estableix límits en les jornades de treball. Tanmateix, es
crea una situació d'ambivalència, ja que els socis cooperativistes, al no
suposar cap càrrega laboral, ni com a política interna ni com a cost salarial,
no formen part de la plantilla i no creen conflicte social. A més, al
relacionar-se directament amb l'empresa usuària, poden identificar-se amb
aquesta, per la qual cosa l'empresa es troba amb treballadors dòcils, lleials i
disciplinats. El conflicte que es genera és amb els treballadors assalariats,
perquè lluiten en contra de la subcontractació d'aquestes cooperatives
perquè veuen perjudicades les seues condicions de treball, els seus llocs de
treball i reduïdes les seues capacitats reivindicatives. Més endavant
tractarem més a fons aquestes reivindicacions. Finalment, un altre dels
avantatges és que al contractar la feina amb la cooperativa, és a dir, amb
l'equip de què disposa, és aquest el que ha de realitzar el treball durant la
jornada sigui quina sigui la composició de l'equip, per la qual cosa les
absències, per malaltia o per absentisme laboral, no afecten en absolut. En
cas que algun soci cooperativista no compleixi, seran els mateixos
companys els qui s'encarregaran de regularitzar la situació.

4.4.2. LES CONDICIONS DE TREBALL

Per analitzar les condicions de treball dels socis cooperativistes ens
basarem en l'experiència d'una de les empreses que subcontracta aquestes
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cooperatives i en les declaracions que alguns d'aquests socis ens van
realitzar. Finalment, contrastarem aquestes declaracions amb l'opinió de
directius de la cooperativa i de l'empresa usuària.

Condicions generals:

1. Aquests treballadors inicien la jornada de treball a l'hora que
l'empresa els indica al finalitzar la jornada anterior. Per norma
general, acostumen a iniciar-la entre les 0,00 h. i les 2h. Els
dilluns a les 0,00 h., i la resta de dies de la setmana, a les 2h.;
poden començar abans de les 2 h. si el volum de feina ho
requereix. Finalitzen la jornada quan s'acaba la producció
assignada per a aquell dia, malgrat que, en cas de necessitat,
continuen realitzant altres activitats que l'empresa usuària
sol·licita. La seua jornada és imprevisible311.

2. Es dediquen principalment a la matança d'animals fent la feina
que correspon per a aquell dia. La seua jornada és la matança del
dia. Una altra activitat és la de càrrega i descàrrega o l'elaboració
de productes carnis.

3. Només es consideren hores extres aquelles hores que fan de més
després de la matança, que sol ser feina d'elaboració.

4. A l'iniciar la jornada laboral fitxen com qualsevol treballador de
plantilla. Aquest fet sobta molt des del moment en què no són
treballadors assalariats de l'empresa usuària i en què la feina és
assignada a l'equip. No hi ha dubte que es tracta d'un mecanisme
de control.

5. Quan acaben la seua activitat específica i en realitzen d'altres,
fàcilment es barregen amb treballadors assalariats, fet que no
provoca cap conflicte. Els treballadors assalariats i els socis
cooperativistes declaren que cadascun va a la seua, que és
treballar, que tothom és conscient -sobretot els assalariats- que els
cooperativistes ho són perquè no tenen altre remei i que es
consideren tan treballadors de l'empresa com els altres. Hem
pogut constatar una gran solidaritat dels treballadors assalariats
respecte als autònoms.

6. La roba i els estris els facilita l'empresa usuària.

7. En cas d'accident, l'assegurança se la paguen ells mateixos. No
tenen la mútua, com tenen els assalariats. A més, dies que no

311 Comenten que quan hi ha avaries a ells els perjudica perquè minuts que no treballen són
minuts que no cobren, amb la qual cosa la jornada se'ls allarga cobrant el mateix, mentre que
per a un assalariat l'avaria forma part del seu horari laboral i, quan passa de vuit hores de
treball, la resta són hores extres.
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treballen són dies que no cobren; no poden demanar baixa i
cobrar-la.

8. No gaudeixen de vacances, ja que el dia que no es treballa és un
dia que no es cobra. És dóna el cas que una empresa usuària,
adoptant polítiques paternalistes, facilita uns dies de vacances a
l'any312.

9. Cobren només les 12 pagues que corresponen als mesos que
treballen. A més, per la seua condició d'autònoms, si són
acomiadats i es queden sense treball no disposen de subsidi
d'atur.

10. Els increments salarials els negocien amb l'empresa usuària
directament. Realment no existeix negociació, només quan
l'empresa ho decideix incrementa el preu. L'experiència demostra
que es produeix bianualment.

11. Per comparar la remuneració d'un soci cooperativista i d'un
assalariat exposem un exemple a partir de la informació facilitada
per treballadors assalariats. Exemple de remuneració rebuda per
un soci cooperativista: 1.050 porcs/dia a 9,8 ptes./porc i per 22
dies/mes = 226.380 ptes. menys 9.000 ptes. de quota d'associat,
menys els autònoms i l'IRPF, pot quedar-li unes 170.000 o
180.000 ptes. al mes, en només 12 pagues anuals. Recordem que
a més es paguen una assegurança privada. Tampoc tenen
antiguitat. Manifesten que l'IRPF és variable, no entenen quin
criteri s'aplica en les retencions. Mentre que un assalariat pot
cobrar entre unes 150.000 o 160.000 ptes. netes al mes, en 14
pagues, més antiguitat i vacances.

12. És important destacar que no existeix un control sobre el salari,
donada la flexibilitat horària, les hores extres realitzades, les
variacions de l'IRPF, etc. Declaren conèixer, només
aproximadament, la seua remuneració mensual, quantitat que
coneixen amb certesa en el moment de rebre-la.

13. Entre els socis cooperativistes no existeix una unió suficient per
plantejar un front comú. Cadascun va a la seua, malgrat la
disconformitat amb la seua situació. Acudeixen al Comitè
d'Empresa per al seu assessorament. Existeix el precedent d'una
vaga, però amb el suport del CE i de la resta de treballadors.

312 En el cas de l'empresa analitzada, l'any passat va donar una setmana de vacances a gaudir
quan toqui, ja que les fan en rotació entre tots els autònoms.
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Si fem cas de les declaracions dels socis cooperativistes amb els quals vam
compartir l'entrevista i dels treballadors assalariats d'empreses usuàries, tot
indica que les condicions de treball dels cooperativistes són inferiors a les
dels assalariats.

Nosaltres destacaríem els següents aspectes:

1. La duresa del treball: el fet de cobrar per feina feta obliga a
treballar a un bon ritme de treball per ser productiu, per
aconseguir un poder adquisitiu adient a les aspiracions del soci i
per guanyar-se la confiança del cap d'equip i dels encarregats de
l'empresa usuària313.

2. La incertesa generalitzada: observem que per la pràctica intueixen
quina és la jornada de treball diària i la remuneració mensual,
però realment es consideren totalment dependents de les directrius
empresarials. Fins i tot aquesta incertesa es trasllada en el futur
laboral, ja que desconeixen fins quan durarà la seua situació. El
que sí tenen clar és que si es guanyen la confiança dels
encarregats, a curt termini la seüa situació serà més estable, i
aquesta es guanya a força de treballar intensament, demostrant la
seua productivitat i la seua lleialtat.

3. La desprotecció: El fet de treballar per a una empresa amb la qual
no es manté una relació laboral, el fet de formar part d'una
cooperativa de la qual es desconeix el nom, els directius i el seu
funcionament, el fet de ser soci cooperativista i desconèixer els
drets i obligacions que això suposa314 i el fet de no tenir una
empara sindical on recolzar-se a l'hora de plantejar
reivindicacions dóna una idea de la desprotecció en què declaren
sentir-se molts d'ells.

Malgrat tot, un fet destriable és el de la solidaritat i suport que reben per
part dels treballadors assalariats de F empresa-usuària i l'interès que envers
ells manifesten els Comitès d'Empresa i els sindicats315.

313 De fet, treballadors assalariats de l'empresa usuària que segueixen el procés productiu
després de la intervenció dels socis cooperativistes declaren que aquests, que són els qui
realitzen les tasques inicials del procés, marquen ritmes de treball elevats, pel volum de treball
que realitzen durant la jornada.
3 4 En molts casos es pot deure més a incultura i a desinterès, que a possibilitats d'informació.
315 L'entrevista realitzada amb els socis cooperativistes va ser en els locals d'un sindicat, fet que
demostra aquest interès i l'acollida que elsdonen.
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4.5. L'actitud sindical davant les cooperatives

Per diferents motius ja exposats, es dedueix que els sindicats estan en
contra de la subcontractació que les empreses del sector realitzen a les
cooperatives, entre els quals podem destacar: la precarització de les
condicions de treball dels socis cooperativistes, les repercussions que
aquestes poden tenir sobre les condicions de treball dels treballadors
assalariats de les empreses usuàries i la disminució de poder reivindicatiu
que suposa pels Comitès d'Empresa i per les Seccions Sindicals.

En conseqüència, de les converses mantingudes amb representants sindicals
i l'accés a determinats documents que aquests ens han facilitat podem
destacar que aquestes cooperatives es troben al punt de mira d'algunes
estratègies d'acció sindical. *

Els principals punts de conflicte plantejats pels sindicats són:

1. Als treballadors que finalitzen els seus contractes temporals se'ls
ofereix la possibilitat de passar a formar part de la cooperativa de
treball associat com a condició per seguir treballant, i reben
l'advertiment que en el cas que no ho acceptin seguiran treballant
per a l'empresa.

2. També als treballadors fixos se'ls planteja obertament que la seua
continuïtat en el treball depèn de la seua transformació en
cooperativista.

3. La majoria dels socis cooperativistes han treballat anteriorment a
l'empresa amb contractes temporals, i abans del venciment del
seu contracte se'ls notifica la decisió de no-renovació dels
contractes perquè a canvi es contractaran els serveis d'una
cooperativa i se'ls facilita el contacte amb la cooperativa si volen
continuar treballant amb l'empresa.

4. Els treballadors autònoms de les cooperatives es troben barrejats
amb els treballadors de l'empresa, portant a terme treballs
simultàniament i permanentment en totes les activitats, incloent-hi
la cadena de producció.

5. La roba, eines, estris, etc., són propietat i facilitats per l'empresa
usuària, així com els locals i la maquinària. Els treballadors
autònoms declaren que reben ordres directes dels encarregats de
l'empresa.

6. El preu pactat per la realització dels serveis s'estipula
contractualment. L'import resulta de multiplicar la producció
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mensual obtinguda pels socis de la cooperativa pels barems
productius que les parts declaren conèixer. Això és impossible,
donada la barreja de treballadors i la indefinido de les tasques a
portar a terme pels treballadors de l'empresa cooperativa.

7. Els salaris es reben de la societat cooperativa, la qual els rep de
l'empresa. Del salari total la cooperativa descompta mensualment
en concepte de mútua d'accidents, de quota mensual dels
treballadors al Règim Especial de Treballadors Autònoms i
d'altres quotes com a socis de la cooperativa. Aquesta s'encarrega
de fer els ingressos pertinents a la Tresoreria de la SS, així com
els descomptes de l'IRPF.

8. L'horari de treball és el mateix que per a la resta dels treballadors
assalariats i es controla amb el mateix procediment.

Com a conseqüència de tot això, els sindicats posen de manifest
l'existència d'una relació laboral normal entre empresa usuària i treballador
amb totes les condicions de compte aliè. S'han de considerar treballadors
no autònoms i suposar una menor recaptació de recursos per part de la
Tresoreria de la SS.

Pot considerar-se competència deslleial pel fet que els treballadors
autònoms competeixen amb els assalariats amb el seu menor cost de SS,
salaris, etc,.

Donada la gravetat i importància d'aquesta situació, la Federació
d'Alimentació d'un dels sindicats vol intensificar la campanya per restablir
la relació laboral dels treballadors afectats, principalment en la negociació
col·lectiva, i també amb les següents accions:

1. Amb la mobilitat dels treballadors del sector, incloent-hi la
convocatòria de vaga.

2. Amb l'Administració, davant la Secretaria General d'Ocupació i
Règim Jurídic de la SS.

3. Davant els tribunals.

4.6. Les CTA i la discrecionalitat de les empreses usuàries

En aquest apartat volem destacar, des de la nostra percepció, que darrere de
la subcontractació de les cooperatives de treball associat existeix una
ideologia en què s'afavoreix la discrecionalitat de les empreses usuàries,
dotant-les de mecanismes per a la disponibilitat de mà d'obra, per a
l'organització del treball, per a l'ajustament del nivell de producció, per la
a delimitació de les condicions de treball, per al debilitament de l'acció
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sindical, etc., amb la qual cosa aquestes disposen d'un marge de maniobra
important per la presa de decisions que més s'ajusten als seus interessos.

Que les empreses usuàries busquin aquests mecanismes per aconseguir la
flexibilitat laboral i organitzativa necessària per els seus objectius sembla
del tot natural, però el que volem destacar és com aquestes cooperatives es
converteixen en instruments al servei d'aquestes empreses. Darrere els
avantatges que, segons els directius de les cooperatives, existeixen per als
socis cooperativistes en el seu estatus laboral, s'amaga un millor
posicionament per a les empreses i uns inconvenients per als socis que
contraresten els possibles avantatges.

Destaquem, a continuació, diferents idees que sorgeixen en un full
informatiu que una de les cooperatives que operen en l'àmbit nacional va
difondre l'any 1994 en el qual explicava les seues activitats, objectius i
èxits professionals, per donar a entendre a les empreses els avantatges que
suposa la contractació de treballadors socis cooperativistes.

Els missatges que adreçava a les empreses usuàries els podem resumir en
les següents frases:

1. "Vostè, com a empresari, té el dret a escollir la forma de
contractació que més li convingui per realitzar les seues
tasques, dins de la legalitat, en la qual entrem de ple."

2. "La fórmula cooperativa, davant la crisi, cada dia gaudeix de
més recolzament per part dels organismes oficials."

3. "Diferents empreses ja s'han decidit a prendre la dinàmica del
nostre grup de treballadors lliures, no sindicats, constituïts en
empresa, disposats a cobrir sense regateig les crestes o
excessos de la producció, així com les davallades."

4. "L'empresari, quan vulgui, podrà prescindir dels nostres
serveis, sense fer front a indemnització pel temps de treball
transcorregut i sense cap mena d'ingerències, ja que aquest
personal (el soci cooperativista) no suposa antiguitats ni
privilegis, com succeeix amb els treballadors assalariats, els
quals, amb el decurs del temps, hipotequen l'empresa. No
veiem bé passar comptes, a un empresari, per un valor afegit
d'un treball realitzat en el passat i cobrat. I és que en el nostre
país, segons veiem, costa més tancar una empresa que obrir-
la."

5. "Durant l'any 1993 cap empresari de la nostra xarxa de serveis
ha exercit el seu dret de rebuig amb cap dels nostres socis, ja
que quan un soci no rendeix o el seu comportament és
reprovable, no perjudica econòmicament l'empresari, sinó
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l'equip del que forma part, i per això, pel que ens hi va, ja que
erosiona els nostres interessos i no els de l'empresa, aturant el
ritme previst en la producció, som nosaltres els qui intentem
resoldre la situació."

6. "Fem patent el nostre agraïment a diferents Comitès
d'Empresa, sorprenentment realistes, intel·ligents i civilitzats,
que abans eren els seus enemics naturals i no fa gaire temps
semblaven guerrillers contra els seus empresaris, per facilitar
la nostra entrada a prendre part en els serveis de diferents
factories en les quals s'enquadren, sense pretendre marcar els
seu pas en les tasques, accedint al nostre dret al treball.
Malgrat procedim d'un altre camp, comprenen que els nous
temps han canviat el disseny del joc de forces i que en el futur,
el problema del monopoli sindical en el mercat de treball, té
els seus dies comptats. Amb el treball, ja ningú ficarà "el
cazo" sense suar, sobretot quan els empresaris recuperin també
la seua llibertat de poder obrir o tancar els seus negocis sense
la intervenció de ningú."

7. "Una empresa és un pas a dos: treballadors i empresaris han de
caminar junts. No tenim problemes fer rics els nostres
empresaris, ans al contrari, com més guanyin, més segurs
estarem en els nostres llocs de treball. Els empresaris no
treballen només per pagar impostos o romandre en una
economia plana, sinó ascendent. I al trobar-se més còmodes
amb la nostra societat cooperativa, no buscaran altra opció per
realitzar les seues tasques."

8. "Les empreses que tinguin contractats els seus serveis amb la
nostra societat cooperativa sàpiguen que la durada de la
jornada laboral, el canvi del seu torn i inici de les operacions
s'adequa i ajusta sempre a desitjós patronals. Per això i per
altres causes, més d'ordre econòmic, en la nostra societat
cooperativa es produeix un creixement continu però controlat
de personal."

9. "Les firmes que han cedit els seus serveis o part d'aquests a la
nostra societat cooperativa gaudeixen d'una productivitat
segura: sense càrregues addicionals per nocturnitat, festivitat,
penositat, hores extraordinàries, canvis de torns o dies de
treball, avançaments o retards en l'inici i acabament de les
tasques, desplaçaments, canvis de destí passant a altres
factories, etc. Sense sorpreses."
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10."L'absentisme laboral, la baixa per malaltia o accident, no
repercuteixen mai econòmicament a l'empresari, ni tan sols en
la caiguda del ritme de les tasques."

11. "Qui tingui la "picara" idea en el seu ànim de cometre faltes
d'assistència, inventar-se excuses, no anar a treballar, simular
indisposición, entre altres, no tindrà ni molt ni poc futur: li
aconsellem més que es busqui un "primavera" d'empresari que
el contracti com a treballador per compte d'altri. A la
cooperativa, els únics empresaris reals són els treballadors. I
cada naturalesa tindrà la seua oportunitat de ser el que vulgui
ser. Els braus sí que aconseguiran les seves ambicions i veuran
l'oportunitat de realitzar-se segons el calibre mitjançant la
nostra professió."

12."A la cooperativa, cadascun es manté amb el seu propi gas: el
grau de voluntat de treballar ens indica sempre el nivell
d'integritat moral d'una persona."

Les dues darreres frases van més adreçades als candidats a socis
cooperativistes que a les empreses, però a la vegada ven a l'empresa
usuària el perfil de treballador que defensa la cooperativa.

De totes aquestes frases, amb un fort contingut ideològic, destaquem els
següents aspectes:

1. La plena llibertat de les empreses a ajustar la mà d'obra
disponible a les seves necessitats, escollint la forma de
contractació més convenient i prescindint dels serveis de la
cooperativa sense cap mena d'indemnització. Tanmateix, suposa
una flexibilitat total en l'organització del treball i en el règim de
treball, ja que el soci cooperativista s'ajusta a les necessitats i
exigències de les empreses usuàries sense cap mena de cost
complementari i sense cap mena de conflicte social.

2. Un perfil de treballador -el soci cooperativista- lliure, productiu,
constant, no sindicat, disposat a treballar en les condicions
establertes per l'empresa usuària, no suposa càrregues salarials
complementàries (plus, antiguitat, penositat, nocturnitat, hores
extres, etc.), satisfet del seu treball i identificat amb els objectius
de l'empresa.

3. L'acceptació que per part dels Comitès d'Empresa s'està produint
de la contractació dels serveis de les cooperatives. Destaca que
aquests Comitès són "intel·ligents, civilitzats i realistes", i que
reconeixen que la seua activitat, a l'igual que el temps, va
canviant i adaptant-se als nous corrents.
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4. La identificació del treballador soci cooperativista amb els
objectius de l'empresa, ja que aquests objectius són comuns, "han
de caminar junts", fer-se rics col·laborant mútuament. La fórmula
cooperativa gaudeix de més recolzament institucional i es troba
en creixement. Cap empresa que gaudeix dels serveis de la
cooperativa rebutja la mà d'obra que aquesta li ofereix, amb una
productivitat segura.

Com hem pogut demostrar anteriorment, aquestes idees només són realistes
pel que fa als avantatges de que disposa l'empresa usuària al contractar els
serveis de socis cooperativistes com a alternativa a la contractació de
treballadors assalariats. La resta és pura teoria, ja que el posicionament dels
socis dista molt del que dóna a entendre el document, els Comitès
d'Empresa, si estan formats pels sindicats majoritaris, no tenen el
comportament que destaca el document, ans al contrari, prenen actituds
totalment contràries a les cooperatives (possiblement, en cas que sigui cert,
fa referència a sindicats d'empresa o a comitès constituïts per les mateixes
empreses). A més, de la manera amb què fa referència als sindicats
("monopolis amb els dies comptats"), és clar que no planteja una situació
realista.

Un altre aspecte a destacar és el fet de posicionar els socis cooperativistes
al mateix nivell que les empreses usuàries, és a dir, treballadors i empresa
en un pla d'igualtat. Sempre que un dels protagonistes marca les directrius i
l'altre s'ha de sotmetre a aquestes, no es pot parlar d'identitats ni
d'igualtats, ans al contrari, de discriminació i de submissió316.

4.7. Les CTA i els convenis col·lectius

Amb l'objectiu d'aportar més elements de discerniment, en aquest apartat
reproduïm la declaració d'intencions que apareixen als convenis col·lectius
aplicables quan declaren que les parts signants coincideixen assenyalar que
la utilització de les anomenades "cooperatives de treball associat", en els
llocs de treball de grup professional Personal Obrer d'Escorxador, no és la
solució adequada per a la necessària estabilitat de l'ocupació en el sector, la
formació professional dels treballadors, millora de la productivitat i
competitivitat de les empreses317.

316 De totes maneres, no ens ha d'estranyar aquest posicionament ideològic, perquè coincideix
amb el plantejament neoclàssic del mercat de treball referent a l'aportació de l'oferta i de la
demanda al mercat, aportacions que es complementen.
317 Fem constància que només un dels convenis col·lectius aplicables fa referència a les
cooperatives de treball associat realitzant una proposta en aquest sentit. Es tracta del pacte
d'empresa d'aquella en què prop d'un 40% de la mà d'obra que treballa a la secció

439



Conseqüentment, amb l'objectiu de desincentivar la contractació de
treballadors autònoms de les empreses del sector (en el grup professional
indicat al paràgraf anterior) acorden la progressiva substitució d'aquesta
modalitat de treball per la contractació temporal i per això, a l'empara de
les contractacions establertes a l'art. 15 de FET, i sense que això tingui
caràcter limitat, les empreses podran celebrar, encara que es refereixi a la
seua activitat normal, contractes de treball eventual per períodes de 6
mesos prorrogables fins a un màxim de 3 anys en totes les categories
laborals previstes en el present conveni.

Aquesta disminució es realitzarà en la mesura que ho permetin els resultats,
ja que, segons s'argumenta en el pacte d'empresa, la secció en qüestió
registra importants pèrdues des de fa anys, davant les quals s'ha procedit a
una sèrie de mesures d'augment de producció i de canvis organitzatius i
comercials.

Amb l'objectiu d'eliminar pèrtiues i de salvar els llocs de treball fixos, es
contracta el servei de treballadors socis de cooperativa de treball associat,
per la qual cosa es demana, per part dels treballadors assalariats i dels
representants sindicals, la col·laboració i interès en un objectiu comú
acceptant la situació de cohabitació, amb socis cooperativistes.

En conseqüència, el pacte estableix els següents acords:

1. No ampliar, des de la signatura del pacte (novembre de 1996), el
treball contractat a Cooperatives de Treball Associat.

2. En cas de necessitar més personal, contractar-lo en la modalitat de
personal eventual fins a 3 anys, donant preferència al personal
que desitgi donar-se de baixa a la cooperativa, amb la conformitat
de l'esmentada cooperativa i els criteris de selecció de l'empresa.

3. Si s'aconsegueixen beneficis, reduir en un 25% anual el treball
contractat amb la cooperativa, augmentant la contractació
temporal amb els criteris assenyalats.

Finalment es declara que en cas de no poder comptar amb l'acceptació
d'aquestes propostes i donades algunes dificultats creades per part de socis
cooperativistes, es finalitzaria el contracte amb la cooperativa, i si no es pot
assumir un augment immediat de la plantilla, ni fixa ni eventual, s'ajustaria
la producció a la plantilla fixa existent i es renunciarà a qualsevol
creixement.

Aquest pacte el van signar en el seu moment l'empresa i els representants
sindicals.

d'escorxador, esquarterament i elaboració de productes de porcs i vedelles formen part d'una
cooperativa de treball associat.
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Dos anys després de la signatura, la situació no és la reflectida en el pacte,
ja que es continua contractat serveis de la cooperativa, no s'ha reduït el
nombre de socis cooperativistes, sinó que es continua reclutant candidats
per la cooperativa i els sindicats, fins al moment, no han pogut fer gran
cosa. El pacte supedita la disminució de la subcontractació als resultats de
la secció i, segons l'empresa, aquests no han millorat, fet que no queda
suficientment justificat davant els representants sindicals. Malgrat tot,
sembla que, cap a finals del curs 1999, des dels sindicats s'està preparant
una reivindicació important al respecte, amb la idea de combatre la situació
de forma més efectiva pels interessos del col·lectiu de treballadors
assalariats de l'empresa i dels mateixos socis cooperativistes.
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5. ESTRATÈGIES SINDICALS I EMPRESARIALS EN DOS
ÀMBITS DIFERENTS: EL RURAL I EL METROPOLITÀ

5.1. Introducció

Per poder realitzar comparacions en la tipologia laboral entre empreses
localitzades en diferents àrees geogràfiques, rurals i urbanes, i que
pertanyin al mateix grup empresarial, delimitarem aquells aspectes que
seran objecte d'anàlisi. En aquest sentit destacarem: la incorporació de
treballadors a les empreses, la mobilitat interna, la formació dels
treballadors, la jornada de treball, les condicions econòmiques i l'acció
sindical.

D'altra banda, entre les empreses instal·lades en àrees rurals trobem
similituds importants, malgrat formin part de diferents subsectors
d'activitat econòmica, siguin de capital social autòcton, nacional o
internacional o la sella grandària sigui diferent.

Per aquest motiu començarem destacant les similituds entre aquestes
empreses, amb l'objectiu de poder delimitar una tipologia laboral
característica de les empreses localitzades en les àrees rurals i que serà
objecte de diferenciació respecte de les empreses localitzades en àrees
urbanes.

5.2. Similituds intraprovincials

En aquest apartat volem destacar les similituds existents entre empreses
localitzades a la província de Lleida i que ens serviran com a referent per
poder delimitar les condicions de treball i les relacions laborals d'una
empresa tipus, presa com a model representatiu de la idiosincràsia rural.
Malgrat tot, és important remarcar que volem destacar aquells aspectes més
definitoris i representatius, cosa que significa que poden haver excepcions,
i de fet hi són, però creiem que no deslegitimen el plantejament que estem
duent a terme.

Amb aquest propòsit passem a fer valoracions sobre els mateixos aspectes
laborals que seran objecte de comparació.
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a) Valoració sobre la incorporació de treballadors a les empreses

L'accés a les empreses està restringit a un grup de persones que
compleixen el requisit de figurar en una llista d'espera de la qual formen
part pel fet d'enviar els seus currículums acompanyats de la sol·licitud
d'incorporació a l'empresa, o bé perquè han treballat a l'empresa i quan
han estat acomiadats, per la finalització dels seus contractes, han manifestat
el desig de reincorporar en una propera oportunitat. A més, a l'ajustar-se a
un perfil determinat, compleixen una sèrie de característiques.

No es tracta d'un recurs de reclutament a un mercat extern a l'empresa
perquè les relacions personals i la llista de candidats, que són mecanismes
complementaris, són elements decisius, atès que en les àrees rurals és més
fàcil conèixer els candidats, ja sigui de forma directa o indirecta318.

Com s'ha comentat en un capítol anterior aquest recurs beneficia les
empreses pel coneixement mutu entre els directius de les empreses i els
treballadors a contractar, pel tipus de relació laboral individualitzada que
s'estableix entre ambdós subjectes i pel coneixement, per part del candidat,
de l'empresa i del sector.

En tots els casos el recurs a les ETT és poc significatiu, sobretot a l'hora
d'ocupar llocs de treball de producció.

b) Valoració sobre la mobilitat funcional

La mobilitat funcional o interna no és significativa, fenomen que
considerem important. Quan es practica és per dur a terme substitucions o
per exigències de la producció, situació que es troba regulada en els
convenis col·lectius, sobretot pel que fa a les repercussions econòmiques
dels treballadors que són objecte de mobilitat.

Les principals causes de la poca significació de la mobilitat són: d'una
banda, la dèbil aplicació, i d'altra banda, que quan es porta a terme per al
treballador no suposa canvis de categoria o de grup professional -entre el
lloc de treball que ocupa habitualment i el lloc de treball que ocupa amb la
mobilitat-.

Més endavant comentarem els continguts del conveni col·lectiu pel que fa a
aquesta qüestió.

318 En el capítol en què hem analitzat la ruralitat de la província de Lleida i les seues
connotacions socials i culturals hem exposat que la relació personal és un factor característic de
les àrees rurals, entre altres motius perquè al tractar-se de municipis petits els vincles familiars i
de veïnatge són més intensos.
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c) Valoració sobre el règim de treball

El contingut dels convenis col·lectius i les pràctiques empresarials doten les
empreses de poder de maniobra en la presa de decisions i en l'ajustament
de la jornada a les seues previsions i necessitats de producció.

Com s'ha comentat en repetides ocasions, la manca de suficient pressió
sindical legitima aquesta situació d'avantatge empresarial. A més, el fet de
considerar la jornada de treball com a element estructural de les empreses
facilita l'acceptació d'aquesta (i de la seua flexibilitat) per part dels
treballadors. És per això que en el sector carni es realitzen moltes hores
extres i les empreses gaudeixen de la possibilitat d'adaptar-les a les seues
conveniències.

La realització d'hores extres no és una constant a l'empresa J, però sí
l'adaptació de la jornada als interessos empresarials. En aquest sentit
destaquem que existeixen tres torns de treball i que tots els treballadors
realitzen rotació quinzenal pels torns.

La principal característica del règim de treball és la flexibilitat horària i la
realització de jornades de treball per sobre de les reglamentàriament
establertes en la majoria dels casos.

d) Valoració sobre les condicions econòmiques

L'import dels salaris base dels treballadors de producció de les diferents
empreses localitzades a la província de Lleida no té diferències
significatives. Està en funció de la catalogació dels llocs de treball i de la
composició del salari total a rebre per part dels treballadors.

A l'empresa J existeixen poques diferències de categoria i de catalogació
entre els diferents llocs de treball, i per aquesta raó els salaris són molt
homogenis; tant és així que en el nivell corresponent als treballs de
producció el salari base és una quantitat igual per a tots ells, a excepció de
categories superiors com la d'oficials.

En el cas dels escorxadors existeix més varietat de categories i de
catalogacions de llocs de treball, amb la qual cosa els salaris base varien
més, malgrat que la diferència en valors absoluts no és gaire significativa.
En aquest casos el plus de productivitat és més important, ja que en altres
sectors no s'aplica o la seua incidència és menor.

D'aquesta manera podem apreciar que a J el salari base anual dels
treballadors de producció es troba al voltant del 1.900.000 ptes. i en els
escorxadors es troba al voltant del 1.800.000 ptes.
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En tots dos casos observem com el poder adquisitiu d'aquests és limitat, pel
que els salaris a la província de Lleida són menors que els d'altres llocs, tal
com podrem comprovar més endavant.

e) Valoració de l'activitat sindical a les empreses del sector

Els mínims legals per l'acció sindical a l'interior de les empreses es
compleixen, per la qual cosa es donen les condicions per a la dinàmica
sindical i per la negociació col·lectiva, però les possibilitats d'incidir en la
millora de les condicions de treball són limitades, excepte en aquells casos
en què les empreses apliquen convenis propis, amb els representants dels
treballadors són els que directament negocien els convenis col·lectius amb
la qual cosa existeix una cultura i bagatge sindical molt superior al d'altres
empreses. Per tant, a la província de Lleida es pot distingir entre les
empreses amb conveni col·lectiu d'empresa i les que apliquen el conveni
col·lectiu d'àmbit estatal, i dins d'aquestes últimes, entre les empreses
grans i les petites, tal com hem valorat en el capítol sobre la incidència
sindical del sector carni.

Si la incidència sindical es mesura pel control sobre la discrecionalitat
empresarial, la limitació en els efectes de les polítiques antisindicals de les
empreses, la valoració per part del col·lectiu de treballadors sobre la
intermediació dels seus representants amb la direcció de l'empresa, la
participació dels treballadors en les assemblees i eleccions sindicals i el
compromís d'aquests en la dinàmica sindical, es pot deduir que és
insuficient prenent com a referència altres empreses de fora de la província.

El que sí podem generalitzar és que la majoria dels treballadors adopten
actituds passives davant l'acció sindical, ja sigui pel baix nivell d'afiliació
sindical, ja sigui per l'insuficient compromís personal amb les tasques de
representació. Situacions com la inestabilitat laboral i el recurs a la
subcontractació de mà d'obra i les relacions laborals individualitzades, que
són molt generals la nostra província, no afavoreixen els posicionaments a
favor de l'acció sindical.

5.3. Metodologia utilitzada i objectius

Un cop destacades les similituds entre les empreses analitzades la província
de Lleida, passem a destacar les diferències respecte d'altres empreses
localitzades en altres àmbits territorials, amb l'objectiu de poder distingir
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aquells aspectes de les condicions de treball i de les relacions laborals que
podem identificar amb la idiosincràsia de les àrees rurals.

Per aquest motiu hem comparat dues empreses que pertanyen al mateix
grup empresarial, una a la província de Lleida i una altra a la de Barcelona,
localitzada a l'àrea metropolitana pròxima a la ciutat de Barcelona.
D'aquesta manera s'aprecia com dues empreses que depenen d'un mateix
òrgan de decisió poden desenvolupar polítiques de personal diferents pel
fet d'adaptar-se al seu entorn més proper. És per aquest motiu que les
condicions de treball i relacions laborals de l'empresa del grup localitzada a
la província de Lleida són assimilables a les d'altres empreses veïnes,
malgrat que operin en altres sectors d'activitat econòmica, i per això hem
introduït l'apartat anterior, per emmarcar-les com a un mateix col·lectiu
empresarial. Les diferències entre aquestes sorgeixen més per aspectes com
l'organització del treball i de la producció que no per d'altres.

En els següents apartats comentem les diferències existents entre les dues
empreses del grup, i afegim en el cas de l'empresa ubicada a Lleida tot allò
que la relaciona amb les altres de la província.

5.4. La incorporació a les empreses

a) Vies d'inserció laboral

La primera dada a destacar en l'empresa J és l'existència de llistes d'espera
de candidats que esperen incorporar-se a l'empresa. Aquesta és una
pràctica habitual fruit d'acords entre l'empresa i els representants
sindicals319. Les dos parts troben avantatges a aquesta modalitat d'inserció
laboral, a més de trobar-la justificada i legítima. Deduïm d'aquesta actitud
un comportament proteccionista que podríem justificar amb una actitud
defensiva pròpia d'un context rural que intenta resoldre els seus problemes,
que són generalitzables amb la resta de territoris, a la seua manera. En
aquest sentit és important destacar com en el conveni de l'empresa J
s'especifica clarament que:

319 En aquest sentit destaquem el següent paràgraf del conveni col·lectiu de l'empresa M: "El
60% dels llocs de treball eventuals i fixos que l'empresa pugui necessitar en el futur seran
ocupats pels treballadors amb més dies de treball acumulats l'any 1996 en el departament al
qual vagi destinat (producció). Per aquesta raó, es confeccionarà anualment una llista amb el
nombre de dies que hagi realitzat cada treballador de forma acumulada. La renúncia per part
d'un treballador a un lloc eventual o fix assignat per l'empresa significarà la seua renuncia a
formar part de l'esmentada llista i hi causarà baixa. D'aquesta llista, l'empresa es reserva el dret
de no acceptar com a eventuals o fixos 40% del personal, independentment del nombre de dies
acumulats."
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"En les contractacions de personal eventual se seguirà el que disposa
les actes d'acord entre la direcció de l'empresa i el Comitè
d'Empresa, de data 2 d'abril i 11 de novembre de 1996, en què
consta una llista de personal, a efectes de prioritat en la contractació,
segons numeració que consta així mateix (...)

(...) La renúncia per part d'un treballador/a adscrit a la llista, que no
ho hagi estat per motius de baixa justificada, servei militar i
maternitat, suposarà l'exclusiódins d'aquesta. En el supòsit d'una
segona renúncia, es donarà igualment per exclòs (...)

(...) El 80% dels llocs de treball fixos que l'empresa pugui necessitar
en el futur seran ocupats pels treballadors primers de la llista segons
el seu núm. d'ordre i per fer-ho es tindrà en compte les seccions a
què vagin destinats. La renúncia d'un treballador a un lloc de treball
assignat per l'empresa significarà la seua renúncia a formar part de la
llista (...)"

En declaracions efectuades per representants dels treballadors de l'empresa
GB, s'expressa la negativa a utilitzar aquesta via d'accés a les empreses per
considerar-la perillosa i poc efectiva. Argumenten que d'aquesta manera
només poden accedir a treballar a l'empresa persones relacionades
directament amb treballadors d'aquesta, amb la qual cosa els criteris de
selecció no són objectius i a més són discriminadors respecte del col·lectiu
de treballadors pendents de trobar una ocupació. A més, consideren que
recorren a aquesta via aquelles persones que per si mateixes no tenen la
capacitat d'aconseguir una feina i això és un indicador de pocs recursos
personals, baixa qualificació i poc incentiu per aconseguir un bon lloc de
treball320. A més, en aquest cas la delegada sindical defensava la
competitivitat i formació de les persones a incorporar a l'empresa; encara
que no fos necessària per al lloc de treball que ha d'ocupar, és la manera
amb què el treballador se sent estimulat per promocionar en la mateixa
empresa. GB estableix que en igualtat de condicions tindran preferència
sobre la resta d'aspirants aquells que hagin desenvolupat funcions en
l'empresa dins dels dos anys anteriors a la data prevista de contractació i en
un lloc de treball igual o similar.

Tanmateix, en GB, davant l'oferta pública de llocs de treball, informarà
prèviament la representació legal dels treballadors sobre les noves
contractacions que tingui previst realitzar i els llocs de treball a cobrir, les
modalitats dels contractes que ofereix i la seua durada, el tipus de proves de
selecció i el seu resultat.

320 Una frase manifestada per una delegada sindical i que transmet la idea expressada és la
següent: "D'aquesta manera s'incorporen a l'empresa els fills "tontos" dels treballadors"...
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b) Modalitats de contractació

Tots els convenis col·lectius regulen la contractació temporal com a
modalitat contractual, fent contínua referència a l'art. 15 de l'estatut dels
treballadors, que fomenta la temporalitat de la contractació. D'aquesta
manera s'accepta corn a costum, i per tant com a pràctica habitual, que tot
treballador passi per un període llarg de prova, el màxim que permet la llei
segons la durada de la temporalitat. Un cop finalitzada la temporalitat els
treballador passarà a formar part de la plantilla fixa, ja que en cas contrari
finalitzarà la seua relació amb l'empresa.

L'empresa GB especifica amb claredat que els treballadors contractats
mitjançant la modalitat de contracte temporal tindran els mateixos drets i
obligacions que la resta de treballadors fixos de plantilla, a excepció de les
limitacions que es derivin de la naturalesa, durada i regulació legal del seu
contracte de treball. Els treballadors contractats sota aquesta modalitat
restaran fixos al cap de tres anys, sempre i quan no canviï la legislació
vigent.

Amb aquestes declaracions s'evita l'abús per part de les empreses sobre els
treballadors temporals, ja que aquests es troben en situació més
desprotegida, i tanmateix assegura que al finalitzar la temporalitat el
treballador passarà a la situació de fix i evitarà la rotació a què es troben
sotmesos molts treballadors, que fluctuen entre la situació d'ocupació
temporal i la d'atur.

c) Requisits legals

Aquesta és una qüestió que apareix en tots els convenis aplicables a les
empreses localitzades en les àrees rurals, fenomen que no té transcendència
perquè aquesta qüestió està suficientment regulada per llei. El contingut
d'aquest tema es refereix a:

1. La tramitació dels contractes.

2. El lliurament als interessats de la còpia del contracte.

3. El lliurament als representants sindicals de les còpies dels
contractes
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d) Valoració

En aquest apartat volem valorar que a l'empresa Gallina Blanca existeix un
posicionament més oberturista i, fins i tot, podríem considerar-lo més
progressista.

El fet que a J i a altres empreses de la província existeixin llistes de
candidats i que la incorporació a l'empresa depengui de les relacions
personals i del coneixement previ del candidat significa una desconfiança
davant el desconegut per part de les empreses i una actitud de cercle tancat
(grupal) per part dels treballadors que ho recolzen. Aquesta última facilita
que els sindicats mantinguin el seu posicionament de domini sobre un grup
reduït de persones a les quals tenen més o menys controlades.

5.5. La mobilitat funcional *

En el tipus d'empresa que estem analitzant la mobilitat funcional va
relacionada amb les possibilitats de promoció i de millora en les condicions
de treball dins de l'empresa, ja que la mobilitat entre diferents llocs de
treball i la realització de diferents tasques són situacions que es porten a
terme de forma molt puntual i generalment per la cobertura de baixes
laborals o per exigències puntuals de la producció. En aquests últims casos
acostumen a ser els treballadors més antics, i per tant més polivalents per la
seua experiència i coneixement del sector, els que assumeixen el paper de
comodins adaptant-se fàcilment a qualsevol lloc de treball i posseint les
habilitats suficients per a la realització de diferents tasques.

a) Ascensos

El primer requisit a complir és que en el cas que es produeixin vacants de
llocs de treball a cobrir, els representants legals dels treballadors n'hauran
de ser informats, amb l'objectiu de que el personal de l'empresa que ho
desitgi pugui concórrer a les vacants i per donar dret de preferència a tot el
personal de l'empresa, amb les excepcions que s'assenyalin. Aquestes
excepcions estan relacionades amb les categories professionals de les
vacants i amb els requisits de formació i titulació per al desenvolupament
de les tasques assignades als llocs de treball a cobrir. En aquest sentit,
categories com personal directiu, tècnic i caps administratius poden ser
designats lliurement per les empreses entre candidats interns o externs a
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l'empresa, mentre que la resta ho seran entre els candidats interns, en cas
que n'hi hagi. En cas contrari serà cobert per candidats externs.

Només en el conveni col·lectiu de l'empresa J es concreta que qualsevol
promoció a grups professionals superiors es portarà a terme mitjançant
concurs oposició entre els ocupats que pertanyen a grups professionals
inferiors. Només en el supòsit que no es cobrís la vacant del grup
mitjançant l'esmentat concurs oposició per no complir els candidats dels
grups inferiors les característiques requerides, podrà procedir-se a
contractar personal extern, que no pertanyi a l'empresa.

En tots aquells casos en els què es realitzi un concurs de mèrits, es
constituirà una comissió o tribunal que serà mixt, amb presència directa de
la representació dels treballadors o de persones designades per aquesta.

b) Treballs en grups superiors o inferiors

En les empreses que estem analitzant, només les dues que pertanyen al
mateix grup recullen en els seus pactes aquelles situacions en les quals es
produeix determinada mobilitat funcional quan un treballador ha de dur a
terme, circumstancialment, treballs de grups superiors o inferiors. Això
dóna a entendre, que en les empreses del sector carni entre els treballadors
de producció i entre aquells llocs de treball amb els quals es pot practicar la
mobilitat funcional no existeixen diferències de categories professionals ni
de catalogació de llocs de treball.

Les empreses que regulen la mobilitat realitzen un tractament diferent del
tema. L'empresa localitzada en àrea rural únicament estableix que en els
casos en què es realitzin treballs de grups inferiors es respectarà i
mantindrà el grup al qual es troba adscrit amb les condicions econòmiques
respectives. En els casos en què es realitzin treballs corresponents a grups
superiors s'abonarà la diferència salarial, per dia treballat, entre el grup al
qual pertanyi el treballador afectat i el corresponent en el qual efectuï les
funcions temporalment.

D'aquesta manera només es fa referència als avantatges econòmics del
treballador que és objecte de mobilitat, ja que es respecten les seues
condicions econòmiques quan realitza treballs de grups inferiors i milloren
quan realitza treballs de grups superiors.

L'empresa localitzada en àrea metropolitana és més estricta i detalla millor
les circumstàncies que envolten la mobilitat establint terminis màxims per a
la realització de treballs de grups superiors a partir dels quals es planteja
l'ascens de categoria o grup professional del treballador afectat. En aquest
sentit, especifica que, a més dels avantatges anteriorment comentats, el
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canvi a treballs de categoria superior no podrà ser de durada superior a dos
mesos consecutius o de sis mesos alterns en el termini de dos anys.
Transcorreguts els períodes de temps indicats, es consolidarà el treballador
amb el lloc de treball i la categoria pertinent. En aquest sentit, tenen
consideració especial quan la mobilitat sigui provocada per substitució de
servei militar o prestació social substitutòria, excedència especial i
maternitat, els terminis de la qual es perllongaran mentre durin les
circumstàncies que l'han motivat. Pel que fa a la mobilitat cap a treballs de
categories superiors, es conservaran els drets econòmics. En cas contrari
s'intentarà que no recaigui en el mateix treballador o es podrà allargar el
termini amb comunicació prèvia als representants del treballadors.

Un requisit a la mobilitat que estableix l'empresa Gallina Blanca és que
l'empresa haurà d'informar prèviament i per escrit els representants dels
treballadors sobre les decisions preses per la direcció sobre aquest punt i les
seues causes si aquestes són sol·licitades.

5.6. La formació professional

Aquest és un tema que només recolleix en el conveni de l'empresa GB,
mentre que els convenis del sector de la indústria càrnia i el de l'empresa J
no en fan cap referència. Davant d'aquest fenomen, cal atribuir a la
reivindicació per part dels representants dels treballadors i a la mentalitat
progressista de la direcció de l'empresa l'encert en el tractament d'aquesta
qüestió, que considerem força interessant. En aquest sentit, el conveni
col·lectiu comença fent una declaració de principis quan especifica que:
"Per facilitar l'adaptació a les millores tecnològiques i procediments
d'organització, les dos representacions estan d'acord a promoure la
formació i el perfeccionament professional inclòs en l'àmbit d'aplicació
d'aquest conveni. Per poder desenvolupar aquest tema les parts acorden el
següent:

1. La direcció elaborarà un pla de perfeccionament perquè el
personal pugui adquirir els coneixements adequats en la
realització de les seues funcions i desenvolupament professional.

Aquest pla anirà dirigit a aquells col·lectius o persones que, de
manera objectiva, més ho necessitin i que tinguin nous
coneixements relacionats directament amb el seu lloc de treball; o
bé, si arriba el cas, que puguin tendir a una promoció interna cap
a nous llocs de treball per reorganització, tecnificació o
reconversió dels actuals.
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El personal té l'obligació d'assistir, amb el màxim d'interès i
aprofitament, als cursets que es convoquin d'acord amb el pla.

Un cop decidit, prèviament a la seua implantació se sol·licitarà al
CE l'informe que es determina en l'art. 64 de l'ET. En cas de
discrepàncies, les dos parts iniciaran un període de consultes
sobre el pla.

En aquest cas, el cost dels cursets (professorat, llibres, material,
etc.) anirà a càrrec de l'empresa, que podrà sol·licitar els ajuts i
subvencions que corresponguin.

2. Quan els treballadors cursin: 1) algun dels estudis de formació
reglada que es detallen; 2) formació relacionada directament amb
el lloc de treball que desenvolupin actualment; 3) formació
relacionada directament amb llocs de treball que puguin
desenvolupar en el futur; 4) formació directament relacionada
amb l'activitat en el seu centre de treball; podran percebre, amb
resolució prèvia de la direcció, un ajut que cobreixi totalment o
parcial les despeses de matrícula i/o mensualitats del curs o de les
assignatures a cursar.

Un cop finalitzats aquests cursos, i amb justificació prèvia, es
percebrà l'import que s'indica dels llibres corresponents:

a) El 100% en cas d'aprovar, entre el juny i el setembre, el 75%
de les assignatures matriculades, com a mínim.

b) El 60% en cas que, en les mateixes convocatòries d'exàmens,
s'aprovés el 50% de les assignatures matriculades.

c) El 50% en cas de no superar la meitat de les assignatures entre
el juny i el setembre.

d) El 100% en el cas específic d'estudis d'informàtica,
electrònica i idiomes per a fabrica" i central i màrqueting per a
l'àrea de vendes.

En cap cas s'aplicaran les percepcions anteriorment esmentades
(matrícula, mensualitats i llibres) a les noves matriculacions
corresponents a assignatures o cursos en general suspesos en dues
convocatòries d'exàmens.

El núm. total de beneficiaris per l'indicat ajut no podrà excedir el
10% dels treballadors afectats per l'àmbit del conveni i en cap cas
el seu import podrà excedir la quantitat de tres milions cent mil
pessetes anuals durant la vigència del present conveni.

Si de l'estudi de les sol·licituds rebudes dels treballadors en
resultés l'aprovació de cursos el cost dels quals superés
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l'esmentada quantitat de tres milions cent mil pessetes anuals, es
procediria a un repartiment proporcional d'aquest ajut entre els
sol·licitants, tenint en compte, en aquest sentit, l'ordre de prioritat
establert en el primer paràgraf d'aquest punt.

Els estudis hauran de realitzar-se en centres oficials o oficialment
reconeguts o en aquells altres no oficials que segons el parer de la
direcció ofereixin garantia suficient d'eficàcia formativa.

Sempre que les necessitats de treball ho permetin, es considerarà
la possibilitat d'accedir a la reducció de la jornada que, per raons
d'estudis d'índole professional i relacionades directament amb
l'activitat de l'empresa, puguin sol·licitar les persones
interessades als seus superiors. Prèviament i oportuna, es tindrà
en compte el grau d'aprofitament obtingut en els estudis cursats,
així com en els que es cursin.

En qualsevol cas, la corresponent reducció de la jornada no
excedirà d'una hora diària, i l'abandó de la retribució s'efectuarà
a partir del temps efectivament treballat.

5.7. El règim de treball

Aquest és un aspecte de les condicions de treball que és tractat de diferent
manera en els diferents convenis analitzats. D'una banda, a les empreses
del sector carni es tracta amb detall la jornada de treball, perquè és un
sector en el qual es realitzen moltes hores extres i, per tant, el tema més
important és l'allargament de la jornada de treball i la retribució de les
hores extraordinàries. L'empresa J tracta el tema molt superficialment en el
sentit que únicament estableix les hores anuals a treballar i la regulació de
les vacances. Per contra, l'empresa GB elabora uns annexos en els quals
s'especifica de manera detallada les jornades de treball per a cada grup o
categoria de treballador.

a) La jornada de treball

L'empresa GB distingeix els horaris i la jornada total anual segons les
següents categories: producció, manteniment i tècnics a torn continuat,
tècnics de control de qualitat a torn continuat, tècnics i administratius
(horari partit), administratius a torn continuat, magatzem i repartiment. En
aquest sentit, s'ha de destacar les diferències quant als horaris, que són les
següents:
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1. Els treballadors de producció, manteniment i tècnics a torn
continuat es troben afectats en tres torns, que no realitzen
rotativament, i són de 8 hores i cinc minuts els dos primers torns i
de 7 hores i cinquanta minuts el de nit. Treballen 220 dies a l'any
i un total de 1.705 hores de treball efectiu (descomptant els 20
minuts de descans diari a compte de l'empresa).

2. Els treballadors tècnics de control de qualitat a torn continuat
també es troben afectats per tres torns, que no realitzen
rotativament, i són de 7 hores i trenta minuts cadascun. Treballen
220 dies l'any i un total de 1.576 hores i quaranta minuts
(descomptant els 20 minuts de descans diari a compte de
l'empresa).

3. Els treballadors tècnics i administratius d'horari partit treballen 7
hores i trenta minuts cada dia amb una flexibilitat horària d'una
hora o tres quarts d'hora, segons el centre on treballen, per
l'entrada i per la sortida. Treballen 220 dies a l'any i un total de
1576 hores i quaranta minuts (descomptant els 20 minuts de
descans diari a compte de l'empresa).

4. Els treballadors administratius a torn continuat treballen 7 hores i
trenta minuts cada dia. Treballen 220 dies a l'any i un total de
1.576 hores i quaranta minuts (descomptant els 20 minuts de
descans diari a compte de l'empresa).

5. En les delegacions de venda es treballa 7 hores i trenta-cinc
minuts diaris, amb horari diferent a l'estiu (es comença i s'acaba
més aviat) per als treballadors de magatzem i repartiment.
Treballen 223 dies a l'any i un total de 1.616 hores i quaranta-
cinc minuts (descomptant els 20 minuts de descans diari a compte
de l'empresa).

Per contra, l'empresa J obliga el personal de producció a treballar per torns
rotatius amb una periodicitat quinzenal, fenomen que no es recolleix al
conveni col·lectiu i que, donada la seua transcendència, hauria d'estar
regulat. Aquesta rotació la van proposar els representants dels treballadors
com a resultat de les reivindicacions realitzades pels treballadors que
treballaven exclusivament en el torn de nit. A l'empresa li va suposar una
proposta interessant perquè va servir per reduir la plantilla, mesura que
volia proposar als representants dels treballadors. En aquest sentit,
l'empresa va obligar tots els treballadors a practicar la rotació i donar la
possibilitat que a tots aquells que no els interessés poguessin cessar amb
unes bones condicions d'acomiadament. Els torns són de 8 hores diàries
amb els 20 minuts de descans a càrrec de l'empresa.
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Seria interessant fer un apartat referent al tema de les hores extres. En l'art.
31 del conveni de GB hi ha alguna dada pel que fa al cas.

b) Les vacances

En tots els casos l'empresa es reserva la potestat de fixar les dates per
gaudir de les vacances, informant-ne els representants dels treballadors,
establint els torns que s'estimin oportuns, amb la determinació de les
persones assignades a cada torn, i segons les necessitats de la producció i
dels serveis o treballs a realitzar.

A J les vacances es divideixen en dos toms, la meitat a l'estiu (juny, juliol,
agost i setembre) i la resta durant l'any, aspecte que tampoc s'especifica en
el conveni. *

A més, en el cas de GB s'especifica la possibilitat d'acords puntuals amb
treballadors, com pot ser el cas que dos cònjuges sol·licitin que les
vacances de què disposen puguin coincidir (cas assimilable a la sol·licitud
de canvi de torn).

5.8. Les condicions econòmiques

Dins d'aquest apartat són diferents els aspectes a destacar i hi observem
diferències significatives.

a) Conceptes retributius

L'empresa J distingeix els següents conceptes retributius:

1. El salari grup: distingeixen quatre grups, les retribucions dels
quals oscil·len durant l'any 1999 entre 1.900.000 ptes. (els dos
grups més baixos) i 2.600.000 ptes. (el grup més elevat).

2. El plus vinculació: el concepte antiguitat passa a denominar-se
plus vinculació.

3. Els complements especials: el personal panelista i determinades
situacions com el treball nocturn rebran una compensació.

4. Les hores extraordinàries: tenen el mateix valor sigui quin sigui el
moment de la seva execució.

5. Les pagues extraordinàries: seran tres a l'any.
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L'empresa GB distingeix els següents conceptes retributius:

1. El salari grup: es distingeixen fins a 12 grups, les retribucions dels
quals durant l'any 1999 oscil·len entre les 2.600.000 ptes. (el grup
menor retribuït) i les 4.300.000 ptes. (el mes retribuït).

2. Els complements especials: determinades situacions com el
treball nocturn, el treball en diumenges i festius, el treball amb
màquines especials, el treball responsable de la seguretat, la salut
i la vigilància fitosanitària.

3. Les hores extraordinàries: considerades totes de caràcter
estructural i que hauran de ser comunicades als representants dels
treballadors.

4. Les pagues extraordinàries: que seran quatre a l'any.

5. Els incentius per rendiments i primes: afectaran els treballadors
directament implicats en la producció.

6. Els pluses: per diferents conceptes com els desplaçaments, la
distància, la neteja d'uniformes, vigilàncies, etc.

b) Avantatges de l'empresa GB respecte J

Podem destacar avantatges en el cas de l'empresa GB respecte de
l'empresa J referents als imports i als conceptes retributius. Pel que fa als
imports les diferències són les següents:

Grup/Nivell

1/1

1/2

1/3

VA,

1/5

1/6

1/7

Salari Base

1872720

1872720

1872720

1872720

1872720

1872720

1872720

Hores Extres

H 56

1156

1156

1156

1156

1300

1300

Plus Nocturnitat

1858

1858

1858

1858

1858

1915

1915
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GB

Grup/Nivell

1/1

»/2

1/3

!/4

1/5

1/6

1/7

Salari Base

2640152

2748824

2891398

3043182

3163348

3288612

3418588

Hores Extres

968

1038

1086

1143

1202

1262

1320

Plus Nocturnitat

1385

1475

1567

1657

1747

1837

1926

Destaquem que la diferència en el poder adquisitiu dels treballadors de
producció d'una empresa i l'aTtra és molt important. Quant a salari brut, el
del treballador de menor nivell de l'empresa GB és un 40% superior que en
el cas de J, mentre que per al de major nivell la diferència és del 83%, prop
del doble, i considerem que el nivell de vida, que és més car a Barcelona,
no justifica aquestes diferències. A més, segons notícies de recents estudis
sobre l'evolució del nivell de preus (IPC), Lleida és la província espanyola
en què aquest increment ha estat superior, malgrat que això es deu,
principalment, a l'increment de preus en activitats econòmiques
relacionades amb el turisme, activitats poc relacionades amb les que estem
analitzant, però que de forma indirecta afecten el poder adquisitiu de tots
els treballadors de la província.

5.9. L'activitat sindical

La diferència principal entre els convenis col·lectius analitzats es troba en
la manera d'enfocar l'acció sindical. Mentre que a GB es centra més en la
dinàmica de l'acció sindical a l'interior de l'empresa, la resta dels convenis
se centra més en els aspectes legals sobre competència i drets de les
institucions sindicals (CE i SSE) i dels seus representants. En aquest sentit
distingim:

a) Contingut del conveni col·lectiu de Gallina Blanca

L'acció sindical queda resumida en un sol article, ja que fa referència al
compliment de la legislació, en el qual s'especifiquen els següents aspectes:
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1. Temps d'exercici de les funcions de representació.

2. Representació sindical.

3. Quota sindical.

4. Dret de reunió.

5. Cost del conveni.

b) Contingut del conveni col·lectiu de J

En aquest cas l'acció sindical es resumeix en quatre articles. El primer fa
referència a les competències dels CE i als seus drets i garanties, aspectes
que ja es troben recollits per llei. El segons recull el dret de reunió, el tercer
planteja la representació sindical i el quart, el cànon sindical.

En aquest sentit veiem que el contingut dels quatre articles podria obviar-se
al no aportar res de nou respecte a la matèria que legisla sobre aquesta
qüestió.

c) Dinàmica sindical

De les entrevistes mantingudes amb els representants sindicals de les dos
empreses destaquem diferències significatives que deduïm que es deuen,
bàsicament, a dos factors: la cultura i tradició sindical i la resposta per part
del col·lectiu de treballadors. De cap manera volem deixar de reconèixer
que la resposta empresarial també és important, perquè l'acceptació de la
dinàmica sindical i la permissivitat, sense cap mena d'obstacles, de l'acció i
actuació dels seus representants es deu a una mentalitat més oberturista i a
una cultura empresarial més habituada a la convivència amb els
interlocutors socials a l'interior de les empreses321.

En aquest sentit destaquem:

1. Els comitès d'empresa de GB són molt més dinàmics pel fet de
reunir-se periòdicament cada quinze dies amb la direcció.

321 Fins i tot es dóna el cas que la direcció de l'empresa accepta reunir-se amb els representants
sindicals del sindicat majoritari, amb absència dels representants del sindicat minoritari, perquè
deu considerar que és igualment efectiu. En aquest sentit reconeix el domini d'un dels sindicats
utilitzant-lo com a interlocutor vàlid. Malgrat tot, han existit estratègies empresarials dirigides a
fomentar la incidència del sindicat minoritari amb l'objectiu de reduir el pes del sindicat
majoritari i dividir l'activitat sindical, per provocar el conflicte entre les dos centrals sindicals.
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2. El CE de GB el formen personal de producció i tècnics i quan es
reuneixen ho fan tots independentment si el tema a tractar afecta
únicament uns o altres. És a dir, existeix implicació per part dels
diferents col·lectius de treballadors davant qualsevol aspecte a
tractar, sigui conflictiu o no. Això és un indicador d'unitat obrera.

3. Les seccions sindicals també són molt dinàmiques pel fet que la
majoria del temes a tractar, ja sigui en el CE, ja sigui amb la
direcció de l'empresa, han estat prèviament analitzats i discutits. I
en el cas que algun dels sindicats domini la composició dels CE,
les reunions de la secció sindical són més importants i efectives,
perquè aquestes surten els acords i les propostes que finalment
seran les que es desenvoluparan.

4. La pressió sindical, desenvolupada durant molts anys, ha tingut
com a fruits moltes circumstàncies que en altres empreses no es
produeixen. Per exemple:

a. Pràcticament el cent per cent dels treballadors són fixos, ja que
s'evita la rotació de la mà d'obra al passar a fix el treballador
que s'ha incorporat a l'empresa amb un contracte temporal i ha
finalitzat el termini de la temporalitat. Aquest treballador no és
substituït per un altre sinó que passa de temporal a fix.

b. Al treballador que és acomiadat per la finalització de contracte
i està afiliat al sindicat CCOO, el mateix sindicat, via secció
sindical d'empresa, intenta trobar-li una nova feina, per la qual
cosa no queda totalment desprotegit en situació
d'acomiadament.

c. Les convocatòries d'oferta de treball són prèviament
comunicades al CE facilitant les bases de la convocatòria. A
més, els sindicats controlen la selecció del personal.

d. Un cop el treballador s'incorpora a l'empresa, les seccions
sindicals, almenys CCOO, intenten afiliar-lo al seu sindicat,
justificant-li els avantatges de la sindicació. Segons
declaracions de la delegada sindical, l'èxit d'aquesta maniobra
és important: "Entenen que sense afiliació queden molt
desprotegits. Els nous treballadors són joves, però no
ximples".

e. L'empresa descompta de la nòmina del treballador la quota
sindical i la ingressa al sindicat, per la qual cosa l'empresa sap
en tot moment els treballadors que estan sindicats i en quina
organització. Això és una pràctica habitual des de fa molts
anys. Tanmateix, això és un indicador de normalitat; la
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militància en un sindicat per part del treballador es considera
un fet normal per part de l'empresa i al treballador no li suposa
cap estat d'incomoditat o de por el fet que l'empresa conegui
la seua afiliació.

f. Els sindicats vetllen per la formació continuada dels
treballadors. En aquest sentit, a GB s'organitza una gran
varietat de cursos, als quals poden assistir els treballadors
interessats. L'empresa dóna les facilitats que es reclamen a
aquest efecte. Aquest interès per la formació ja ve demostrat
en l'estratègia d'incorporació de nous treballadors, ja que els
sindicats no són favorables a Famiguisme ni a les relacions
personals, ans al contrari, controlen que les ofertes siguin
públiques i amb possibilitat per a tothom, i corn millor estigui
format el candidat, millor, ja que és la manera de mantenir un
nivell intel·lectual acceptable entre els treballadors amb ganes
de promocionar322 i amb criteri suficient per no deixar-se
influir per possibles polítiques abusives per part de les
empreses.

5. Entre el col·lectiu de treballadors existeix rotació a l'hora
d'assumir compromisos sindicals, malgrat que la renovació no és
del tot fàcil. Costa bastant que la gent s'impliqui en les tasques de
representació sindical, però mitjançant la tasca dels delegats
sindicals s'aconsegueix que les persones amb característiques
personals adients es vagin implicant.

6. La participació en les eleccions sindicals és important.
Quantitativament depèn de si només es presenta el sindicat
majoritari o si es presenta alguna alternativa (generalment
impulsada o motivada per la direcció de l'empresa). En el primer
dels casos la participació és més baixa, en el segons és més
elevada ("participen els anti....", segons declaracions d'Anna).

7. La resposta per part del col·lectiu de treballadors davant
estratègies proposades des del CE sol ser d'acceptació. Per
exemple, davant la realització d'hores extres es proposa fer el
mínim possible i recuperar-les amb dies de festa, i aquest
posicionament és bastant generalitzable.

322 La majoria dels quadres directius actuals de l'empresa han aconseguit arribar-hi mitjançant
les promocions internes.
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5.10. Valoració

Un primer punt a valorar és la via utilitzada per les empreses a l'hora de
reclutar treballadors. Les empreses localitzades en els àmbits rurals
utilitzen les referències existents dels candidats a incorporar a l'empresa,
mentre que l'empresa GB recorre al mercat extern, complint tots els
requisits legals i sota una vigilància per part del CE o de les S SE.

En aquest sentit destacaríem el paper que juguen els representants dels
treballadors, que mostren "no casar-se amb ningú" i que consideren que
mitjançant les relacions personals s'incorporen candidats familiars dels
treballadors de l'empresa, cosa que podria provocar clans familiars; en el
cas de conflictes entre famílies, aquests es poden reproduir a l'empresa, i
d'aquesta manera els familiars .que tenen poca qualificació i poca capacitat
d'ocupació són incorporats a l'empresa. Per aquest seguit de motius es
recluta un col·lectiu de treballadors que no interessen a l'empresa ni als
sindicats, perquè aquests últims també volen companys competents,
dinàmics i amb cultura perquè són els més propensos a col·laborar i a
entendre les estratègies sindicals. A més, treballadors competitius fan
l'empresa competitiva i la convivència i ambient social en surten afavorits.

La mobilitat funcional no és important en cap cas.
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CONCLUSIONS: L'ESTRUCTURA DE MERCAT DE TREBALL

Amb el doble objectiu d'aprofundir en les condicions laborals en un mercat de
treball que, segons les dades estadístiques, es caracteritza per una taxa d'atur
propera al que podríem considerar plena ocupació, com és el cas de la
província de Lleida, i d'altra banda, afegir elements d'anàlisi a l'enfocament
de la segmentació laboral, hem desenvolupat aquesta recerca sobre l'estructura
laboral en els escorxadors i en la indústria càrnia de la província de Lleida.

Les conclusions a les quals el nostre estudi ens ha portat, les exposem tot
seguit en diferents blocs, per tal de destacar tots aquells aspectes que hem
considerat més importants. Finalment, en l'apartat sobre l'estructura de mercat
resumim totes aquelles característiques i condicions que delimiten l'activitat
laboral del sector.

a) Model d'organització tradicional

El model d'organització del treball i de la producció són els tradicionals
taylorista i fordista. Aquest és un element important a destacar en un temps en
el qual els discursos acadèmics i oficials parlen dels sistemes d'organització
moderns, basats en l'organització flexible, en la descentralització productiva i
en la reducció de costos.

L'organització productiva és tradicional per les característiques del producte
que es manipula, la qual cosa requereix un treball artesanal important. En el
decurs de l'anàlisi hem identificat l'organització del treball amb criteris
tayloristes perquè el procés productiu del sector està molt parcel·lat, dividit en
una important sèrie de tasques i organitzat al voltant d'una cadena de transport
que marca els ritmes de treball (producció en sèrie). Per això els treballadors
de producció són una mà d'obra que es dedica a realitzar unes tasques
assignades, consistents en operacions monòtones i repetitives durant tota la
jornada de treball, que participa amb l'esforç físic, desenvolupant una activitat
artesanal, sense la necessitat de cap altra aportació, de manera que no opina ni
participa en decisions referents a l'organització, el disseny i el
desenvolupament del seu treball. L'organització científica -així anomenada-
depèn exclusivament dels quadres tècnics i directius.

Amb aquest model d'organització les empreses aconsegueixen que els
treballadors s'identifiquin amb els llocs de treball que ocupen, perquè la
manca d'una formació continuada o polivalent augmenta la dependència del
treballador respecte al seu lloc, però aquesta relació treballador-lloc de treball
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no va acompanyada d'una identificació amb objectius empresarials, perquè el
treball és desenvolupat sense estímuls ni al·licients per a una major implicació.

També aconsegueixen automatisme, precisió en el treball, eficàcia i intensitat
fet que pot comportar guanys en la productivitat.

Amb tot això la força de treball es considera un factor productiu més al servei
de l'empresa amb què aquesta guanya poder de decisió, marge de maniobra i
redueix les possibilitats d'una acció coherent i col·lectiva dels treballadors
assalariats. D'aquesta manera l'empresa aconsegueix posicionar-se millor en
el procés d'acumulació de capitals.

b) El factor territorial

El factor territorial és un element determinant perquè suposa unes relacions
socials basades en el coneixement proper de les persones dins i fora de l'àmbit
empresarial, unes relacions laborals individualitzades i una dotació de mà
d'obra poc conflictiva, dòcil i identificada amb la bona marxa de l'empresa.

Del comportament de la població destaquem el que anomenem cultura de la
propietat i autosuficiència, i l'arrelada divisió del treball segons el gènere.
Això ens porta a un segment de població que facilita que les relacions laborals
siguin individualitzades entre treballador i empresari. A més, les relacions
personals són la principal font d'assignació de la població als llocs de treball,
perquè la informació sobre les empreses i els llocs de treball, d'una banda, i
sobre les característiques dels candidats a ocupar els llocs de treball, d'altra,
està a l'abast de les parts interessades amb relativa facilitat.

Aquest fenomen incideix en el que anomenem port d'entrada a les empreses i
a la selecció de personal, amb què el factor social és un element important que
incideix en l'entorn empresarial.

D'aquesta manera, subratllem, entre altres, els següents comportaments dels
treballadors assalariats com a característics del territori:

1. Pes significatiu del context social per les relacions socials intenses
en cercles reduïts.

2. Propensió a la relació laboral individualitzada. Aspectes culturals
propis del territori recolzen la hipòtesi.

3. La relació social determina el lloc de treball al qual es pot aspirar,
amb què segons la formació i el grup social al qual es pertany es
poden ocupar uns o altres llocs de treball determinats. S'estableixen
grups de treballadors no competitius.
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4. Generalització de la figura del treballador submís, eficient,
complidor i poc conflictiu.

Aquests factors faciliten sectors industrials, com és el cas que ens ocupa,
òptims per a instal·lar-se a prop de les matèries primeres en lloc de buscar
ubicacions properes als mercats de consum. Plantegem aquest fenomen com
un element afavoridor de la localització, no com decisiu, matís important en
moments en els quals les empreses localitzades en la província de Lleida estan
perdent arrelament territorial al passar a mans de grups d'empreses grans,
multinacionals o no, que per l'estratègia del grup poden decidir el canvi
d'ubicació de les seves plantes.

c) La flexibilitat laboral

El sistema d'organització aplicat en aquest sector afavoreix l'adopció de
polítiques de flexibilització laboral, malgrat que com hem indicat en diferents
ocasions no existeix motiu per identificar polítiques de flexibilització amb
models d'organització productiva. Per això considerem que la flexibilitat
laboral és un objectiu empresarial per a millorar la rendibilitat de la mà d'obra
contractada i que és compatible amb diferents sistemes organitzatius.
D'aquesta manera, es produeixen adaptacions de la flexibilitat laboral als
models d'organització.

En el nostre cas la flexibilitat laboral es manifesta, principalment, mitjançant
les modalitats de flexibilitat numèrica (nombre de treballadors i hores de
treball realitzades) i d'externalització (substitució de contractes laborals per
contractes mercantils). Els ajustaments es practiquen amb la contractació
temporal, la contractació de Cooperatives de treball associat, l'adaptació de la
jornada de treball i la limitació de l'acció sindical.

L'adopció d'aquestes estratègies respon a diverses pressions, com és ara la
fluctuació de la producció, tot i que aquesta sigui cíclica i coneguda a priori,
la disminució de costos, de riscs i de conflictes socials, així com l'ajustament
del temps de treball.

En aquest sector se'n fa ús de les polítiques de flexibilització, en tant que són
permeses per la legislació, facilitant així eines per la seva aplicació. Es tracta
d'un sector amb poques dificultats de mercat perquè hi ha empreses amb
quotes de mercat definides i amb possibilitats d'expansió i empreses que
pertanyen a grups nacionals o internacionals, amb què la major part de la seva
producció té corn a destí el mateix grup i, per tant, els nivells de producció són
molt estables degut a què les dificultats del grup es dilueixen entre les

467



diferents plantes que el formen. Aquestes polítiques milloren el funcionament
de les empreses, afavorint la seva discrecionalitat en la presa de decisions.
Amb aquests arguments ens justifiquen la idea de què aquestes mesures no
venen provocades per l'adaptació de les empreses als canvis del seu entorn,
sinó que per les avantatges que suposen. En aquests casos l'eficiència de la
flexibilitat laboral es basarà en el rendiment de la força de treball en base als
interessos empresarials, que dependrà en bona part de la disponibilitat de
treballadors governables, aplicats i austers, vulnerables i disposats a adaptar-se
a les exigències empresarials. La flexibilitat laboral té aplicacions i usos
diversos.

En aquest sentit, destaquem del sector l'adaptació de la jornada de treball a les
necessitats del mercat, organitzant-se la producció per torns i amb horaris
freqüentment nocturns. Aquesta distribució de la jornada facilita l'allargament
del temps de treball, amb què la realització d'hores extraordinàries és molt
habitual. Els treballadors de producció coneixen amb aproximació la seva
jornada de treball, malgrat que aquesta sigui força variable segons les
necessitats de l'empresa.

Aquesta dinàmica de aleatorietat i de discrecionalitat en les decisions
empresarials sobre el temps de treball ha adquirit, amb el decurs del temps, la
forma de costum, amb què s'ha considerat com a regim de treball estructural
del sector. Les jornades de treball són superiors a les reglamentàriament
establertes.

d) Els mercats interns d'empresa

La diferenciació accentuada entre els treballadors de producció i els
administratius i tècnics provoca la manca de identificació com a col·lectiu de
treballadors assalariats i la manca d'interès de cadascun dels grups pels
problemes dels altres.

Un dels aspectes més importants de la política laboral de les empreses és el de
la selecció dels candidats per tal d'incorporar-se als llocs de treball.
L'assignació dels treballadors als diferents llocs de treball delimita un mercat
intern ampliat, on l'oferta de treball està formada per una població de baixa
formació, arrelada al territori i incorporada a l'empresa per les relacions
personals i les llistes de candidats que aquestes disposen. Aspectes que
delimiten les possibilitats d'accedir les empreses a un col·lectiu específic de
persones. Únicament en períodes d'expansió econòmica, en els quals a la
província de Lleida, i concretament en les àrees rurals, és difícil aconseguir
mà d'obra; altres col·lectius, com els immigrants o els residents en altres
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comarques o províncies, poden aspirar a incorporar-s'hi. Formar part d'un
col·lectiu específic és el que dóna les avantatges i les possibilitats d'integrar-se
en les empreses, però, formar part d'un grup no competitiu augmenta la
dependència dels treballadors sobre la bona marxa de l'empresa o del sector.
Això esdevé quan a la comarca o comarques adjacents, es dóna l'existència
d'empreses del mateix sector, amb què la qualificació adquirida en una
empresa serveix per treballar en d'altres, cosa que pot produir una rotació de
mà d'obra entre empreses del mateix sector. D'aquesta manera el mercat
intern ampliat és del mateix sector.

Referint-nos al funcionament dels mercats interns, en aquest tipus d'empreses
la carrera professional és molt limitada, perquè entre els treballadors de
producció només existeix la possibilitat d'ascens de categoria, mantenint-se el
treballador en el mateix lloc de treball o, com a molt, desplaçant-se a llocs de
treball més atractius (per exemple, menys cansats i menys perillosos). La
promoció és força limitada, sobretot perquè aquesta és regida per criteris
d'assignació decidida unilateralment per part de l'empresa. Així, la cadena de
mobilitat esdevé molt limitada.

Amb aquests arguments volem destacar que els criteris de mercat no són
aplicables a les relacions laborals, perquè entre altres destaca la base social en
la qual es recolzen.

La estratificació laboral es dóna en grups no competitius, en tant que els
treballadors no competeixen pels mateixos llocs de treball. El poder
competidor de cada treballador es limita a una determinada gamma de llocs de
treball i en la delimitació del seu àmbit competitiu influeixen els factors
socials i els institucionals. El col·lectiu de treballadors assalariats no
constitueix un grup homogeni.

e) La subcontractació de Cooperatives de treball associat

Un altre aspecte a destacar és la contractació de Cooperatives de treball
associat, amb la qual cosa se substitueix treballadors assalariats per
treballadors socis de cooperativa. Aquest instrument contractual és conflictiu
per diferents motius:

1. Les empreses usuàries són les que assignen treballadors a les
cooperatives, raó per la qual l'única possibilitat de treballar, per a
determinats treballadors, és la d'acudir a les esmentades
cooperatives, adquirint la condició de soci cooperativista i treballant
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en qualitat de treballador autònom, alhora que formant part d'una
"quadrilla" per l'empresa usuària.

2. Les condicions de treball són diferents entre les dels socis
cooperativistes i les dels assalariats, i en ser els primers els qui
inicien el procés productiu marquen els ritmes de treball, que són
més intensos, raó per la qual els treballadors assalariats manifesten el
seu desacord amb la contractació de les cooperatives, fet que
tradueix en les reivindicacions sindicals i dels comitès d'empresa en
fer desaparèixer les cooperatives de les empreses usuàries.

3. Els treballadors assalariats veuen en els socis cooperativistes uns
competidors, de manera que si els darrers prenen protagonisme
poden incrementar la seva incidència en l'empresa, amb què el futur
dels assalariats podria passar per la seva incorporació a les
cooperatives.

En els darrers mesos s'ha originat un nou conflicte entre els sindicats i les
empreses usuàries de les Cooperatives, perquè els primers lluiten per reduir
aquesta pràctica mentre que les empreses la defensen pels avantatges que els
suposa. Avui dia no és un debat finalitzat. Tema que volem donar-li la
importància que es mereix, per la possible extrapolació a altres tipus
d'empreses i de sectors, especialment en un moment en què la
descentralització productiva està de moda i que el discurs del treball autònom
està tenint resposta com a alternativa al treball assalariat i als problemes de la
desocupació.

L'adopció d'aquestes polítiques de flexibilitat laboral i la oposició sindical
poc eficaç reflecteix la discrecionalitat de la qual les empreses, en gaudeixen,
a l'hora de prendre decisions i de dur-les a terme.

f) La incidència sindical

La feblesa en la incidència sindical no es correspon amb la presència, perquè
els sindicats i els Comitès d'Empresa són presents i legitimats per les
empreses, però el seu pes sobre les decisions empresarials en matèria laboral i
d'organització empresarial és mínim.

En aquest sector el fet que per la incorporació de treballadors a la empresa no
calgui formació, el fet que l'organització del treball sigui tradicional, en el
sentit de què els treballadors no desenvolupen cap iniciativa pròpia mentre
treballa, i el fet que la incorporació sigui mitjançant la relació personalitzada,
condiciona l'acció representativa dels sindicats i dels Comitès d'Empresa.
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Acció que dependrà de la dinàmica de cada empresa, en el sentit de què les
empreses que negocien conveni col·lectiu propi tenen Comitès molt més
dinàmics. Amb tot, tots els Comitès d'Empresa són utilitzats per les empreses
com a canals d'informació dirigida als treballadors, i en les reunions
periòdiques es tracten temes del funcionament rutinari de l'empresa.
Destaquem aquest aspecte perquè, en qualsevol cas, les condicions de treball
en les empreses del sector a la província de Lleida són menors que en altres
empreses i territoris, amb que la incidència dels sindicats és insuficient des de
la vessant comparativa entre treballadors.

Les empreses utilitzen el reconeixement respecte els representants dels
treballadors i el seu atansament com a política per tal de reduir els efectes de
l'acció sindical, raó per la qual molts dels membres dels Comitès d'Empresa
es consideren reconeguts, valorats i llur tasca eficient. En la majoria dels
casos, són les Seccions Sindicals d'Empresa les que en situacions de conflicte
actuen en representació dels treballadors amb major eficàcia, ja que cadascun
dels sindicats majoritaris disposa de delegats sectorials que són els qui visiten
les empreses, assessorant els representants d'empresa, i els qui realitzen la
veritable tasca negociadora amb els directius de les empreses.

Per tot això, la lluita entre els sindicats queda justificada, perquè quan en una
empresa un dels sindicats és majoritari, és precisament aquest el qui té la
major representativitat i qui millor pot negociar amb l'empresa via Secció
Sindical, mentre que en els casos en els quals la representació és paritaria, les
discrepàncies intersindicals poden mermar la capacitat negociadora i afavorir
el posicionament empresarial.

g) Condicions de treball inferiors

Relacionant la incidència dels representants legals dels treballadors, la dèbil
tradició sindical del territori i el marge de discfecionalitat de les empreses, les
condicions de treball en el sector són inferiors que les dels treballadors d'altres
empreses altres territoris.

En el treball de camp hem pogut comprovar com en l'empresa GB els tipus de
contractes, els salaris, els horaris, les jornades de treball i la dinàmica entre
empresa i sindicats són molt diferents.

Això ens porta a la conclusió de què en l'àrea rural de la província de Lleida
les condicions que suporten els treballadors assalariats són pitjors que en altres
llocs, malgrat que les dificultats de treballar són menors, fet que ens porta a
relacionar nivell d'ocupació amb nivell de qualitat en l'ocupació, en el sentit
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de què, encara que la població no pateixi desocupació de forma significativa,
les possibilitats de millora en les condicions de treball són minses. L'ocupació
que es crea, o que es recupera, es basa en un tipus de relació laboral que
impedeix la millora en les seves condicions de treball.

h) L'estructura de mercat

Seguint a P. Villa, el comportament en l'estructura del mercat de treball que
estem definint s'explica en funció de:

1. L'existència de ports d'entrada que limiten l'accés als mercats
interns de treball.

2. La importància de la relació social i altres normes institucionals que
regulen l'assignació dels llocs de treball.

3. La creixent importància de la practica de contractació i de la
formació en el treball realitzats en l'empresa.

4. La certesa sobre el comportament dels treballadors.

D'aquesta manera s'introdueixen elements institucionals per explicar tant la
mobilitat dels treballadors com l'estructura salarial (tot i que no són processos
necessàriament connectats). L'existència de mercats no competitius s'ha
atribuït a la institucionalització dels lliures mercats, com a conseqüència de les
normes formals i informals. L'anàlisi laboral se centra en l'empresa
institucionalitzada, de manera que el mercat queda reduït a un mínim
irreductible per les normes establertes que fixen unes fronteres més nítides
entre els mercats interns i els externs i són el resultat de la conducta de grups
(les decisions les prenen els col·lectius: representants dels treballadors i
directius). L'empresa apareix com un agent de categorització dels individus i
de distribució diferencial de possibilitats de carrera.

Un element fonamental és la rigidesa de les normes que tendeixen a regir tots i
cadascun dels aspectes de la relació de treball.

En aquest sentit volem destacar la relació laboral individualitzada de què
deriva la relació paternalista, per part de les empreses, a la que tots els
treballadors s'han de sotmetre sota la vigilància de la dèbil acció sindical, i
aquesta presència sindical no pren el protagonisme que necessitarien els
treballadors del sector per reduir la discrecionalitat de la qual gaudeixen les
empreses. Amb tot, aquesta presència serveix com a mitjà d'informació i
consulta per legitimar les decisions empresarials en matèria laboral.
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L'estructura resultant és producte de l'interès de la direcció per l'assignació
interna (a més, redueix costos de formació i rotació) i de l'interès dels
treballadors pels MIT per l'augment que suposen en la seguretat d'ocupació i
en les possibilitats, encara que febles, de promoció, i pel control sindical
respecte al col·lectiu limitat de treballadors.

També volem afegir que, en quant a l'assignació dels llocs de treball,
existeixen factors relacionats amb la demanda i amb l'oferta

Relacionats amb la demanda: factors econòmics i tecnològics (sector,
empresa, etc.). La política laboral de les empreses defineixen els estereotips
dels treballadors que millor s'ajusten.

Relacionats amb l'oferta: característiques bàsiques i de conducta dels
treballadors.

La idea central que estem desenvolupant és: que els processos d'assignació,
formació, ascens, determinació dels salaris, entre altres, així com els trets de
conducta dels treballadors i dels directius són qualitativament diferents segons
anem passant d'un segment de mercat a un altre.

Concloent, destaquem que en el cas objecte d'estudi, les polítiques de
segmentació laboral es concreten en:

1. L'organització del treball i de la producció basada en sistemes
tradicionals amb una extensa divisió del treball. Aquestes polítiques
són adients per fragmentar la força de treball, dotar-la de poca
autonomia en el desenvolupament i augmentar el control sobre els
treballadors.

2. Polítiques d'ocupació basades en diferents marcs contractuals.
Existeixen diferents grups de treballadors diferenciats per la seva
situació laboral.

3. Catalogació de llocs de treball per grups definits, buscant
l'homogeneïtat dintre de cada grup (les diferències grupals són
majors, així com les barreres de mobilitat). Les condicions de treball
de cada grup són diferents.

4. Aprofitament del context economicosocial: el context familiar, social
i cultural dels candidats a incorporar-se a l'empresa són coneguts
pels directius de l'empresa.

Amb aquestes quatre polítiques s'estableix un marc en el qual les empreses
augmenten les possibilitats de decidir discrecionalment les mesures a adoptar
en els diferents àmbits d'actuació.
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La dinàmica de mercat intern de treball del sector, es concreta en:

1. El poder disposar d'un cercle reduït de persones entre les quals es
troben els treballadors interns i els possibles candidats a incorporar-
s'hi amb l'avantatge d'un millor coneixement dels treballadors i
d'una millor adaptació mútua.

2. La localització en zones amb poca densitat poblacional facilita que
els habitants s'identifiquin amb la bona marxa de l'empresa.

3. Si en una àrea reduïdaexisteixen diferents empreses amb la mateixa
especialització productiva, podem parlar del "mercat intern
d'empresa ampliat", per aprofitar la rotació de treballadors formats.

4. Els ports d'entrada se situen en determinats llocs de treball.

5. Els representants dels treballadors, on la incidència sindical és dèbil,
estimulen la dinàmica dels mercats interns de treball per:

a. Millorar el control sobre el col·lectiu de treballadors.

b. Establir unes relacions laborals duradores.

c. Participar en la selecció de candidats a incorporar-se a l'empresa.

d. Millor coneixement entre els directius, treballadors i
representants en àmbits extrasalarials, la qual cosa facilita la
convivència laboral i la disminució dels conflictes.

Des del punt de vista dels treballadors, la gestió laboral de les empreses els
delimitarà unes determinades condicions de treball de les quals, a priori,
aquelles que més afectaran seran les condicions d'ocupació. En aquest sentit i,
com a resum, destaquem les següents condicions que delimiten l'estructura
laboral del sector:

1. Jornades de treball molt flexibles: la realització d'hores extres és
molt habitual, ja siguin estructurals o conjunturals. El fet que els
nivells salarials siguin baixos facilita la predisposició per part dels
treballadors a la realització d'hores extres. Les vacances es
reparteixen durant l'any.

2. Flexibilitat horària: el treball per torns s'està generalitzant com a
criteri per obtenir el màxim rendiment possible de les inversions
empresarials.

3. Baixos nivells salarials: malgrat que en la majoria d'empreses
s'aplica el conveni col·lectiu d'àmbit nacional, els pactes d'empresa
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en els quals s'acorden els increments i les primes reflecteixen que els
salaris mitjans són més baixos que en les zones urbanes.

4. Elevada intensitat del treball: tractant-se d'empreses en les quals la
majoria apliquen sistemes tradicionals d'organització de la producció
i del treball (sota criteris tayloristes i fordistes), els ritmes de treball
venen imposats per les cadenes de muntatge o de transport i els llocs
de treball estan molt parcel·lats, amb què cada treballador ha de
respondre individualment a la intensitat que li ve imposada amb el
desenvolupament de tasques monòtones i repetitives.

5. Inestabilitat laboral: la contractació temporal es troba entre el 20 i
30% de les plantilles, tot i que en la majoria d'empreses el nivell de
producció és bastant estable. Això és degut a la generalització de l'ús
de la contractació temporal com a via d'accés a les empreses.

6. Baixa qualificació professional: situació que demostra el perfil
d'indústries instal·lades en aquestes zones, intensives en mà d'obra,
organització fordista basada en l'execució repetitiva de tasques
monòtones, etc. L'aprenentatge de les tasques a desenvolupar pels
treballadors mai no s'ha manifestat com un problema.

7. Presència sindical generalitzada però de feble protagonisme: en
quasi totes les empreses existeix comitè d'empresa i seccions
sindicals, però tot i el seu protagonisme i reconeixement com a
interlocutor per part de l'empresa, les negociacions són mínimes i la
integració amb el conjunt d'assalariats és dèbil.

8. Prestamisme laboral pel recurs a ETT: es tracta de polítiques
d'ocupació puntuals i que depèn molt del tipus d'activitat i
d'empresa.

9. Externalització de determinades activitats: es tracta d'activitats
estructurals dins de la pròpia organització del procés productiu, però
que les empreses les han externalitzat fent-les dependre d'empreses
subcontractades.

Les relacions laborals depenen dels següents factors:

1. Aplicació generalitzada de convenis col·lectius d'àmbit estatal:
deixat en mans de la negociació en l'àmbit d'empresa aspectes
complementaris, com la jornada laboral, el repartiment de vacances,
els increments salarials i les primes de productivitat, etc. Degut a la
menor incidència sindical en aquestes zones, aquesta estratègia
negociadora beneficia considerablement les empreses.
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2. Dèbil acció sindical: dificultada per les condicions de treball
comentades, de les quals destaquem la inestabilitat laboral, la manca
de qualificació professional, el baix nivell cultural i acadèmic de la
majoria de treballadors, la feble formació dels representants
sindicals, determinades polítiques antisindicals, dèbil identitat obrera
entre la població rural, etc.

3. Contractació selectiva: la principal via d'accés a les empreses és la
relació personal, amb què preferentment es selecciona a treballadors
joves per la seva preparació física (agilitat i habilitat), acceptació de
qualsevol condició de treball, etc., fet que fa que trobem plantilles
molt joves.

4. Presència de treballadors estrangers en augment: degut a què han
arribat a aquestes zones buscant treball en l'agricultura i com aquesta
activitat és estacional, han tingut que complementar-la amb el treball
del sector industrial, on poc a poc han anat incorporant-se
definitivament.

5. Dèbil incidència del baix nivell d'atur: ja que en la província de
Lleida, on la taxa d'atur és molt baixa, no existeixen moltes
dificultats en reclutar mà d'obra, tret d'algunes excepcions.

Com a conclusió: amb el procés de segmentació i amb les darreres tendències
de gestió laboral de les empreses, s'ha aconseguit que les estructures de
mercat es caracteritzin per la flexibilitat laboral i la reducció dels costos
salarials, cosa que augmenta la discrecionalitat empresarial i la relació laboral
individualitzada.

Finalment volem destacar que les conclusions estretes fan referència al sector i
al territori que ha estat analitzat. Voldríem, en el futur, continuar la recerca en
aquest mateix sentit perquè en aquest treball apareixen qüestions que mereixen
seguir estudiant-se. D'una banda, existeix una relació entre el model
d'organització del treball i el model de flexibilitat laboral en el sentit de que a
una organització basada en el treball repetitiu i fàcilment controlable per la
direcció de l'empresa s'afegeix la contractació precària basada en la
flexibilitat laboral quantitativa. D'altra banda, les condicions laborals estan
relacionades amb el sistema social local, malgrat que aquesta idea és més
intuïtiva que demostrada, fet que s'hauria de complementar amb una anàlisi
antropològica. Altres sectors implantats en la província, com el metal·lúrgic i
la confecció, ens afegeixen elements que ens porten cap aquesta direcció.

També voldríem poder extrapolar les conclusions estretes a altres sectors
d'activitat econòmica, principalment industrials, localitzats en la província de
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Lleida; i poder extrapolar-les a altres territoris rurals d'altres províncies.
D'aquesta manera, considerem que la recerca no està finalitzada, que aquesta
tesi doctoral obre una via de recerca per un millor coneixement de la
incidència del context econòmic i social en el desenvolupament de les
condicions de treball i de les relacions laborals.
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