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En aquest resum executiu faré un breu recull del treball de final de grau i com l’he

elaborat.  El  treball  es titula “El treball  en les plataformes digitals de delivery” i

consta de tres objectius principals dins del marc del treball a les plataformes de

delivery i diversos apartats previs a manera de marc teòric i  contextualització i

definició de l’estat de la qüestió. 

Pel que fa als apartats previs a l’abordament dels objectius compleixen la funció

d’acotar  l’objecte  d’estudi,  comprendre  el  seu  funcionament  i  dinàmiques,

contextualitzar i quantificar la seva dimensió al marc de l’estat espanyol. Per tal de

realitzar aquest treball previ he realitzat una recerca de literatura existent sobre la

qüestió a tractar i sobre indicadors econòmics que em permetin quantificar la seva

implementació, evolució i expectatives de creixement els anys vinents. 

Un cop desenvolupats els apartats inicials del treball cal entrar en els objectius del

treball.  El  primer objectiu  fa  referència  a  les  condicions laborals  a  les  quals  se

sotmeten  els  treballadors  d’aquest  sector  i  les  seves  implicacions.  Per  tal  de

desenvolupar aquest objectiu he tingut en compte diversos indicadors i variables:

l’impacte d’aquesta modalitat de treball al mercat laboral, indicadors demogràfics

dels treballadors del sector, la presència del pluritreball, salari mitjà brut i renda

disponible, costos de la figura contractual  i el sistema d’avaluació individual de les

plataformes.

El segon objectiu consta d’analitzar les eines sindicals i d’organització col·lectiva

de les que disposen els treballadors del sector i les seves implicacions i mancances.

Per  tal  de  fer-ho  he  tingut  en  compte  els  següents  indicadors  i  variables:

deslocalització,  temporalitat,  parcialització,  dinàmiques  laborals,  aspectes

demogràfics i el paper de les figures contractuals empleades. Les organitzacions

que he analitzat són les següents: cooperatives reactives, col·laboració de sindicats

convencionals i protosindicats.

El  tercer  objectiu  fa  referència  a  l’àmbit  jurídic  i  pretén  desxifrar  quina  és  la

situació  legal  d’aquestes  plataformes  i  el  seu  modus  operandi,  les  dimensions

jurídiques que ha adoptat el  conflicte i  les seves possibles resolucions.  Aquesta

anàlisis jurídic s’ha centrat en la principal problemàtica jurídica detectada que és



la  figura  contractual  empleada  per  aquestes  plataformes.  Per  tal  de  fer-ho  he

elaborat un recull d’arguments jurídics partidaris i contraris a la figura contractual

actual i una quantificació de sentència tant favorables com desfavorable respecte la

qüestió esmentada.

Per acabar en els últims apartats del treball exposo les conclusions a les quals he

arribat  en  els  tres  objectius  anteriorment  esmentats  i  allò  que  he  demostrat

respecte als tres àmbits de la recerca.


