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L nomenada ocu
paci6 at/pica
(aquella que no ds
a temps complet

o per temps indefinit) no ~s un fe
nomen nou, per6 hi ha una pre
ocupaci6 creixent, ja que sembla
que aquestes relacions laborals
seran les que s’acabaran imposant
en un futur no gaire llunyh.

Segons Eurostat, els treballa-
dots temporals o a temps parcial,
les dues formes m~s comunes de
contractaci6 at/pica, han passat
de representar el 25 % dels assala-
riats de la Uni6 Europea a mitjans
del noranta del segle passat a gai
rebd el 40% l’any 2018. A Espa
nya, aquesta proporci6 ds simi
lar, amb un 27% dels treballadors
amb contractes temporals i un
15 % amb contractes a temps par
cial. Aquestes xifres mostren una
realitat molt preocupant tenint
en compte que la gran majoria
d’aquests treballadors es troben
en aquesta situaci6 de manera in
volunt?arla. Dins d’aquestes no
yes formes d’ocupaci6 tambd
trobem altres figures com el con-
tracte de zero hores, molt utilit-
zat al Regne Unit i que sembla que
es va estenent a altres p~/sos eu
ropeus, o els treballadors autb
noms dependents, fis a dir aquells
que treballen en exclusiva (o gai
reb~) per a una sola empresa
client i hi tenen una forta relaci6
de depend~ncia, de manera que
amb prou feines tenen control
sobre aspectes clau de la seva
tivitat ]aboral. Aquesta forma
d’ocupaci6 no fis nova (a Espanya
es va reconeixer legalment el
2007), perb l’inter~s i la preocu
paci6 que desperta ~s creixent.
Tot i aix/, segons Eurofound,
l’any 2015 representava t~nica-
ment un 0,5 % de l’ocupaci6 total
a Espanya, un percentatge relati
vament baix en el context euro
peu, sobretot respecte a ItMia o a
Gr~cia, on supera el 3 %.

Tal corn assenyalava Miguel
Angel Malo en el seu article sobre
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Els trebalkutors

temporals o a temps
parcial han passat de
representar e125% dels
assalariats de la UE a

mi~ans dels noranta a

gairebd el 40 % e12018

aquest tema publicat a Papeles de
Economia Espafiola l’any 2018,
les conseqti~ncies de l’expansi6
de l’ocupaci6 at/pica sobre els
treballadors s6n clarament nega
tives, ja que el contracte indefinit
a temps complet ds l’tlnic que re
alment dona cobertura ales dire -
rents prestacions que caracterit-
zen l’estat del benestar (malaltia,
atur, vellesa i discapacitat), perb
tamb6 td un impacte negatiu en
l’aspecte macroeconbmic. En
concret, l’elevada rotaci6 dels
treballadors i la menor formaci6

que les empreses acostumen a
donar a aquests treballadors
pacten de manera directa sobre la
productivitat i, per rant, sobre el
creixement econ6mic. A mds,
l’experi~ncia espanyola posa de
manifest la capacitat limitada que
acostumen a tenir les reformes
laborals per canviar aquestes
tendencies. Ara bd, si l’ocupacl6
at/pica ha anat guanyant impor
tancia 4s perque facilita una ma-
jor flexibilitat ales empreses en
termes d’organitzaci6 de la pro-
ducci6, per6 tamb4 al’hora de re
laeionar se amb prov~/dors i
clients. De fet, el eanvitecnol6gic
en molts sectors, sovint lligat a la
utilitzaci6 de plataformes tecno
16giques, esta generant que mol
tes feines s’estiguin fraccionant
en microtasques que nom4s s’e-
xecuten a demanda dels clients.
No hem d’oblidar que poder sa
tisfer tom a consumidors les nos
tres demandes, que cada vegada
s6n m4s exigents i m4s persona
litzades, tambd t4 un impacte so-
bre el m6n laboral.
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