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Fa ja uns dies, el director de la CEOE, José de la Cavada, presentava als 
passadissos del Congrés com a solució patronal a la crisi el prototip de la 
precarietat juvenil perfecta: un contracte laboral per als treballadors/es de 
menys de 30 anys amb durada temporal de sis mesos a un any, sense dret a la 
desocupació, sense indemnització per acomiadament, i sense cotització 
empresarial a la Seguretat Social. 
 
Aquest monumental -i il�legal- despropòsit no perseguia sens dubte ser 
acceptat de forma íntegre, sinó moure fitxa en un tauler estratègic amb vista a 
aconseguir un resultat més viable. De fet, el President de la CEOE i mirall 
d'empresaris Díaz Ferrán al�legava als pocs dies que només es tractava d'un 
"exemple" que serviria per facilitar l'acord amb els sindicats sobre "un altre 
contracte d'inserció per a joves" no molt diferent del proposat. 
 
Analitzaré breument el tema a tres bandes: 
 
� situació de la precarietat a l'Estat espanyol - dades i construcció jurídica; 
 
� situació laboral dels joves; 
 
� i model patronal de desenvolupament econòmic -o de sortida a la crisi- implícit 
en la proposta. 
 
El primer a constatar és que Espanya supera tots els límits de la precarietat en 
l'àmbit de la Unió Europea, i que això no és producte de "les forces inexorables 
del mercat", sinó d'una operació perfectament conscient i planificada de 
construcció jurídica de la mateixa iniciada a començaments dels anys 80. Els 
governs espanyols, centristes i, sobretot, socialistes, van agitar, a fi de captar 
l'atenció i inversions de les transnacionals, el reclam d'una força de treball 
barata, convertint Espanya en l'oasi de l'UE del treball precari i desqualificat. 
Les fites temporals d'aquesta construcció van ser 1984 (amb la introducció 
d'una galàxia de contractes anòmals entre els quals sobresortien el contracte 
temporal de foment d'ocupació i el de durada determinada), i 1994 (amb una 
liberalització del mercat de treball que va implicar l’afloració de les ETT o 
Empreses de Treball Temporal). Es va fomentar amb això la flexibilitat numèrica 
(això és, la temporalitat de l'ocupació) i la funcional (consistent en la 
desregulació dels llocs de treball). A mitjans dels anys 90, el 38% dels 
assalariats de l'Estat era ja precari, contra una mitjana del 9% a l'UE. 
 
Els costos humans i econòmics de la desprotecció laboral han estat arrassadors: 
la crisi iniciada el 2007 ha colpejat especialment al mercat de treball espanyol, 
registrant-se aquí la meitat de les pèrdues d'ocupació de l'eurozona. 
 



La proposta de la CEOE apunta a un col�lectiu laboral, el dels joves, que es 
troba ja sota mínims. En l'actualitat, la taxa d'atur juvenil és a Espanya del 
34,6%. El 2006 la temporalitat se situava en la CAPV1 per als treballadors/es de 
15 a 29 anys en el 72,8%; i s'ha d'afegir que gairebé tots els presumptes 
contractes indefinits es van firmar partint de la reforma de 2006, la qual 
retallava les garanties laborals. Els contractes de treball tenen a més curtíssima 
durada, amb una mitjana de 47 dies; només el 5% dels contractes juvenils 
excedeix dels sis mesos. La remuneració anual bruta dels joves, de 14.381 
euros, no arribava el 2006 als dos terços de la mitjana de la població 
assalariada, de 22.842 euros. Cal destacar la diferència de gènere: davant una 
mitjana masculina de 17.840 euros, la femenina és de 12.826 euros. 
 
Si la precarietat suposa no solament la degradació de les condicions de treball 
de qui la pateix, sinó també el deteriorament dels seus projectes de vida i 
l'estrenyiment de la seva llibertat personal, els contractes escombraries dels i 
les joves aprofundeixen en els seus efectes. En el millor dels casos, provoquen 
la prolongació artificial de l'escolaritat i de l'estada en els centres docents, amb 
el consegüent augment de la despesa pública; i sobretot, la substitució de 
l'Estat-benestar per la família-benestar, amb la impossibilitat dels i les joves 
d'emancipar-se de la llar paterna, el que implica, quan és forçada, fragilització 
de les relacions familiars, humiliació i descens de l'autoestima dels i les joves. 
 
La sortida proposada per la CEOE respon d'altra banda al model de 
desenvolupament econòmic més nociu i contraproduent per als pobles, 
condemnats a ser perdedors en la cursa posfordista cap a l'excel�lència 
productiva. A grans trets, l'acumulació capitalista té actualment dues opcions. 
La primera es basa en el treball qualificat i innovador recolzat en contractes 
estables i una remuneració alta i igualitària, amb una implicació obrera en el 
desenvolupament productiu que no exclou la reivindicació i el conflicte, amb 
intenses relacions amb les administracions en les seves diferents escales, 
especialment la local, a fi d'assegurar la provisió pública d’infrastructures, 
subvencions, docència institucional d'alta gamma i centres d'investigació 
tecnològica, amb formació de xarxes estratègiques orientades a assegurar la 
cohesió econòmica del territori i prevenir el risc de les deslocalitzacions; tot això 
a fi de proveir el mercat local i conquerir nínxols d'excel�lència als mercats 
globals. 
 
La segona opció és la generalització del treball escombraries, desqualificat i 
temporal, la discriminació laboral dels col�lectius "problemàtics" -dones, joves, 
immigrants extracomunitaris-, l'extensió d'una dualització del mercat de treball 
el segment més baix del qual afronta amb exclusió, amb centres productius 
obsolets i mancats de tot ímput d'investigació, situats a la terminal inferior dels 
sistemes productius globals, on els centres de disseny i intel�ligència són 
sempre exteriors i els treballs repetitius i rutinaris es deleguen als països 
                                                 
1 Nota afegida: Als Països Catalans amb dades de 2008: més de 125.000 joves desocupats/des i 
un 47,55% dels i les joves treballadors/es dels Països Catalans tenen un contracte temporal, 
una xifra que arriba fins el 79,70% en el cas de la franja d'edat d'entre 16 i 19 anys, fins el 
54,22% en la franja d'entre 20 i 24 anys i fins el 38,57% en la franja de 25 a 29 anys. 



dependents, amb una proliferació del treball escombraria paral�lel a l'exigència 
de subvencions, exempcions fiscals i terres barates dirigida als poders públics, 
amb decisions que desarticulen una i altra vegada el teixit laboral d'aquests 
països; un model en qui els ràpids guanys patronals extrets partint del 
taylorisme sanguinari són pa per a avui i gana per demà, un demà cada vegada 
més pròxim, quedant els països subordinats lligats al més profund d'una crisi 
que els és impossible superar. 
 
Aquest segon model està implícit en la proposta de la CEOE, la brutalitat de la 
qual persegueix facilitar la digestió sindical d'un nou projecte que apareixeria 
raonable en comparació amb el seu, el projecte del Govern Zapatero. Es 
tractaria a grans trets d'una nova modalitat contractual inserida en el pròxim 
Pla d'Ocupació Juvenil que s'aplicaria als joves llicenciats, que, amb el pretext 
de ser una relació d'aprenentatge i no un autèntic contracte laboral, rebaixaria 
dràsticament salaris i condicions de treball. La fórmula no suposaria a més cap 
cost per a les empreses, doncs la quota social, encara que mínima, quedaria 
bonificada a la seva totalitat per l'Estat. 
 
Zapatero faria malament en oblidar que va ser la proposta d'un contracte 
escombraries juvenil similar la que va motivar el divorci PSOE-UGT dels anys 
1987-88, amb la traca final de la Vaga General de 14 desembre de 1988. 


