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Na CIG–Mocidade levamos tempo denunciando 
as medidas regresivas adoptadas por parte dos 
distintos gobernos para pórlle freo á situación de 
crise que estamos a padecer. 

Desde a posta en marcha da reforma laboral, 
pasando pola reforma das pensións,  tanto os datos 
de temporalidade,  a precariedade dos contratos 
como as altas cifras de desemprego que sofre a 
mocidade galega amosan a ineficacia de políticas 
desenvolvidas polos gobernos do PP e do PSOE.

Abondan razóns para rebelármonos. Na mo-
cidade da CIG cremos que é posíbel loitar contra 
a crise que atravesa o capitalismo. Fronte a estas 
políticas e este modelo existen organizacións 
como a CIG que fai propostas alternativas para 
unha mellor defensa dos intereses da mocidade 
traballadora galega. 

Non podemos permitir máis ataques aos nosos 
dereitos. Porque precisamos emprego para termos 
futuro. Rebélate connosco! 

Se tes entre 16 e 30 anos e queres 
participar na CIG, podes poñerte en 

contacto coa federación na que esteas 
afiliado/a da túa comarca e participar en 

todas as convocatorias da CIG – Mocidade.

Tamén podes ter información na web da 
CIG:

www.galizacig.com

Participa connosco! Únete á CIG - Mocidade!

QUEREMOS EMPREGO 
PARA TERMOS FUTURO



QUEREMOS EMPREGO PARA TERMOS FUTURO

• Refórzase o papel das ETT. Os convenios non 
poderán regular nin prohibir o traballo das ETT

Eliminan as restricións que até o de agora tiñan 
estas empresas en sectores de risco así como na 
administración pública.
• Permiten o encadeamento de contratos tempo-
rais abarátase o despedimento

As empresas poderán despedir con 20 días de 
indemnización ao ano argumentando previsión de 
perdas, descenso de beneficios, movemento ou im-
plantación de novas máquinas, nova organización de 
empresa, novos programas informáticos. As empresas 
pagan 12 días; os 8 restantes o FOGASA.
• Novo contrato para a formación e a aprendi-
zaxe:

Derrogan o contrato para a formación e crean un 
novo dirixido á mocidade sen cualificación profesional 
ata os 30 anos, cunha retribución do 75% do SMI. A 
duración mínima será dun ano e a máxima de 2 anos. 
• Cotización dos bolseiros/as:

As empresas deberán cotizar polos bolseiros/as 
que reciban contraprestación económica, podendo 
cobrar a baixa por enfermidade e indemnizacións por 
accidente de traballo pero sen ter dereito ao desem-
prego nin indemnizacións do FOGASA. Quen queira 
beneficiarse da medida polos períodos de formación 
realizados no pasado, terá que se facer cargo do in-
greso das súas propias cotizacións.
• Practicas non laborais: 

Os mozos e mozas entre 18 e 25 anos traballarán 
como aprendices polo 80% do IPREM entre 3 e 9 meses 
sen contrato e sen dereito a paro.

Impulsa os contratos lixo para a mocidade

• Contrato de aprendizaxe:
Substitúe o anterior contrato para a formación em-

peorando todos os seus aspectos: aumenta a idade 
máxima para este contrato dos 20 aos 25 anos, pode 
celebrarse por un mínimo de 6 meses e un máximo 
de 3 anos, e remite a súa remuneración ao disposto 
no convenio colectivo.

• Contrato en prácticas:
Duración mínima de 6 meses e máxima de 2 anos. 

Antes non existía duración mínima.
Permite unha remuneración menor respecto a un 

traballador/a con contrato normal: 60% durante o 1º 
ano e 75% durante o 2º ano.

Facilita e abarata o despedimento, eliminando a 
nulidade dos despedimentos disciplinarios por defec-
tos formais, ampliando as causas do despedimento, 
reduce o prazo de preaviso para o despedimento por 
causas obxectivas.

Permite a distribución irregular da xornada
Legaliza as ETTs

No canto de mellorar a empregabilidade das 
mozas e mozos tomando como partida as súas 
necesidades laborais, o que fixeron foi impulsar a 
temporalidade e precarizar aínda máis o emprego da 
mocidade a través de figuras como o contrato lixo.

Estas medidas promoven a temporalidade, des-
regulan o mercado e afondan na desigualdade, no 
recorte de dereitos e a falta de estabilidade laboral.

Supoñen precariedade para toda a clase traballa-
dora, incluso para os fixos/as.

Pretenden que traballemos máis horas por menos 
salario.

Despedir barato non crea emprego, destrúeo. 
Aboca á mocidade ao paro e á precariedade.

Ata o de agora todas as medidas levadas a cabo 
polos distintos gobernos supoñen unha política ne-
fasta do goberno de cara á mocidade, sustentada, 
coma sempre, na situación de crise económica, unha 
crise que, a pesar de non ter orixe ningunha no ámbito 
laboral, son as traballadoras e traballadores quen a 
están a pagar, e particularmente, a mocidade, que, 
fronte a esta situación, non lle queda outra saída 
que emigrar.

Antes da reforma de 2010 Logo da reforma de 2010 e 
medidas posteriores no 2011

Consecuencias


