
EL TREBALL A LES PLATAFORMES
DIGITALS DE DELIVERY

5 - Referències

1.1 - Implementació de
 les plataformes digitals
  a l’estat espanyol.

1 -  Condicions laborals i les seves implicacions.
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2 - Eines sindicals i capacitat d’organització col·lectiva.

3 - Aspectes jurídics del conflicte.

Objectiu 1:
Indicadors i variables:

•  L’impacte d’aquesta modalitat

 de treball al mercat laboral.

• Indicadors demogràfics.

•  La presència del pluritreball.

•  Salari mitjà brut i renda disponible

•  Costos de la figura contractual.

•  El sistema d’avaluació individual

 de les plataformes.

Objectiu 2:
Indicadors i variables:

• Deslocalització.

•  Temporalitat.

•  Parcialització.

•  Dinàmiques laborals.

•  Aspectes demogràfics.

•  Figures contractuals emprades.

Organitzacions analitzades:

•  Cooperatives reactives

•  Col·laboració entre sindicats

 convencionals i protosindicats.

Objectiu 3:

• Recull d’arguments jurídics

 partidaris i contraris a la figura

 contractual actual.

•  Quantificació de sentències tant

 favorables com desfavorables

 respecte a la qüestió esmentada.

Objectiu 1:

• Demostrar que l'aparició de les plata-

formes digitals han incidit profundament 

en l’agudització de la precarietat i la 

fragmentació del treball.

• Posar de manifest que la digitalització 

crea precedent perillós que amenacen 

altres formes de treball al marge del “de-

livery”

Objectiu 2:

• Mostrar l'impacte negatiu en la
capacitat de sindicació tradicional.

• Analitzar les respostes organitzatives 
dels treballadors derivades dels impedi-
ments anteriors.

 • Organitzacions creades en el context 
de les plataformes digitals de delivery: 
protosindicats, cooperatives reactives que 
col.laboren amb sindicats tradicionals.

• L'anàlisi crític d'aquestes organitzacions 
ha demostrat que no són suficients  per a 
establir una negociació col·lectiva.

Objectiu 3:

• He demostrat que fins que no s'es-

tableixi una jurisprudència ferma i 

universal arreu de l'estat o s'abordi la 

problemàtica des de un punt de vista 

legislatiu seguirà el debat obert 

sobre la forma contractual dels re-

partidors.

1.2 - Externalitats negatives.
- Forma contractual.
- Temporalitat.
- Baixa percepció salarial.
- Descentralització i digitalització
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