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Outros temas no interior: 

 Pedimos a vacina da COVID para o persoal  

 Cambios importantes no CTA de Labacolla 

 

 

 Fin dos sábados? Ollo coas Xornadas Especiais 

 Recoñecementos médicos, que dereitos teño? 

 Campaña inclusión no EBEP 

 

 

Practicamente o mesmo día 
Correos anuncia que o 2020 

foi un ano de récord, mentres 
traslada aos sindicatos que 

estamos nunha situación ca-
tastrófica e que se prevén 

perdas de centos de millóns 
de euros nos vindeiros anos. 

  A dirección pretende recor-
tar postos de traballo fixos e 
estables e seguir cambiando 
estes por falsos autónomos 

por medio de Correos Exprés   

Correos, na prensa. 
Correos, borrador do plan estratéxico 



 

Nos cadros superiores podedes ver as previsións de Correos 

ao respecto do segmento tradicional (SPT) e da paquetería 

exprés (CEP). Se ben o primeiro está en retroceso o segundo, 

aínda que se ralentiza ,segue a aumentar. Entón, ¿por qué 

baleiramos as unidades? Polo que levamos unha década 

denunciando:  Correos prefire desviar o fluxo dos obxectos 

postais esta especie de “Correos B” chamada “Correos Ex-

prés”, e aumenta ano tras ano a contratación de persoal 

autónomo  (aínda máis precario) para flexibilizar o reparto. 

Mentres no 2014 o gasto en “proveedores que trabajan por 

cuenta propia prestando servicios de distribución de mer-

cancías” (eufemismo que oculta a falsos autónomos/as e 

outras subcontratacións) era de 78 millóns de euros, no 

2019 aumentou ata os 166 millóns de euros,.  

É incomprensible que unha empresa pública se adique a pre-

carizar un sector, fomentando o que en teoría o goberno 

afirma perseguir: os falsos autónomos e os riders e é bo-

chornoso que a dirección da empresa pública Correos S.A.E 

empregue este recurso mentres baleira as unidades de per-

soal fixo e estable.  

Aumento do gasto en contratación de falsos 

 autónomos para reparto de correspondencia en 

Correos Exprés 2014-2019 Fonte: memorias anuais de Correos Exprés 

Batemos récords 

porque hai traba-

llo, pero desvíase 

a Correos Exprés 

mentres se dei-

xan de facer mi-

lleriros de contra-

tos nas carterías.  

Son moitas as unidades onde nestes días vemos ás 
xefaturas alertándonos de que “a cousa está moi mal” e 
xustificando con isto a implantación de recargos 
permanentes ou de longa duración.  

 
Soprenden estes lamentos porque chegan xustamente 
unhas poucas semanas despois de que desde Correos se 
enviaran varias notas de prensa celebrando que o 2020 
fora “o ano do record” na admisión e entrega da 
paquetería. Concretamente o 9 de decembro foi o día da 

historia do GRUPO Correos onde se admitiron, máis de 2 
millóns  de envíos.  
 
Simultaneamente a isto a CGT foi convocada a unha 
xuntanza onde se trataría da implantación dun novo plan 
estratéxico, e os datos que se volcaban nesa reunión eran 
tremendamente catastrofistas, incluíndo na paquetería 
onde se prevé un drástico estancamento con un aumento 
que podería limitarse ao 10% nos seguintes anos. 



O Grupo Correos bate récords, pero sen embargo 
Correos afronta perspectivas de perdas nos seguintes 
anos. Arguméntase a maior flexibilidade do persoal 
autónomo e menor custe. E esta é a clave de bóveda 
das pretensións da dirección desde fai unha década:  
Acabar co traballo estable para realizalo con persoal 
precario, falso autónomo empregando, incluso a cesión 
ilegal de traballadores como no turbio caso de MOX. 
 
É hora definitivamente de pechar Correos Exprés, non 
ten sentido que unha empresa pública contrate pola 
porta de atrás persoal falso autónomo para prestar os 
mesmos servizos que presta o persoal fixo de plantel. 

 
Non hai ningunha 
excusa ética que 
xustifique seguir 
mantendo a situación  
que se xerou hai unha 
década Se a dirección 
de Correos necesita 
unha división para a 
paquetería ten que 
nutrila de persoal fixo,  
relación laboral estable 
e legal, non con 
argucias. 

 
A xestión da paquetería esta inzada de improvisacións e 
irregularidades: A primeira delas foi directamente facer 

trampa, tal como advertiu o Tribunal de Cuentas. Non 
se pode desviar diñeiro público da prestación do SPU 
para abaratar artificialmente os prezos dunha 
actividade mercantil privada. Esta foi a tónica de toda a 
década dos 2010. 
 
E segundo factor foi a “ventaxa” competitiva temporal 
que supuxo o “estar antes” e empregar a rede pública 
(e subvencionada) nun escenario de libre competencia, 
tal como sancionou a CNMC en diferentes ocasións.  
 
Pero como en calquera economía de escala, era máis 
que previsible que os operadores comerciais 
instauraran a súa propia rede de reparto. Se che sae 
máis barato facelo ti por qué llo vas a encargar a outro? 
Este é o caso clarísimo de AMAZON, que empregou a 
rede pública de Correos a prezos ridículos e agora xa 
está rematando de poñer en marcha a súa propia rede 
de reparto na chamada última milla. Tamén vemos 
como ALIBABA (moitos dos que chamamos “chinos” son 
dese xigante do comercio electrónico) está comezando 
a empregar plataformas como GLOVO ou DELIVEROO 
para repartir os seus artículos. 
 

Temos que aumentar a nosa carteira de servizos 
públicos, tratar mellor as notificacións e idear 

imaxinativamente servizos para o persoal público de 
Correos. Reforzar o noso papel nos servizos públicos e 
abandonar definitivamente os atallos, as chapuzas e as 

trampas.  

 

 Ano 2011, repetimos 2011 -fai 10 anos– o presidente daquel momento, Alberto Lafuente, crea o GRUPO 

CORREOS, contando con 4 subdivisións, unha delas Chronoexprés, división especializada en paquetería. 

Nace o “Plan estratégico 2011-2014”. Asinase o convenio colectivo con CCOO-UGT-CSIF-SL. 

CGT advirte que ese plan é a ruína do persoal de reparto, pois “reserva” e prevé que a paquetería 

sexa traballada polo que naquel momento aínda se chamaba Chronoexprés. O resto calan. 

 Ano 2012. Entra un novo presidente, Cuesta Nuín. Chegan anos de enormes recortes de 

seccións e conxelación salarial.  Pon en marcha un novo plan estratéxico chamado 150-300-

1500, que, en realidade é mais do mesmo: recortes de plantilla. 

CGT seguimos loitando contra eses recortes, denunciando o abandono do Servizo Postal Público e a 

precariedade do persoal eventual.  

 Ano 2014: ChronoExprés cambia o nome a Correos Exprés. Comeza a medrar a paquetería 

on-line. Anos de traballar prácticamente gratis para AMAZON. Segue o recorte. Precarización 

 Ano 2018  Entrada de Serrano como presidente de Correos. Continúa exactamente a liña 

dos seus antecesores: Recortes de persoal, precarización e  desvío da paquetería a Correos Exprés para ser 

traballada con falsos autónomos. Nada novo baixo o sol.  

CGT seguimos teimudamente apostando polo servizo público, con Serrano ou con quen veña. 

Que non te enganen 

cos líos de "palacio" e a 

pataleta das acade-

mias-sindicais: 

Serrano é igual de ma-

lo que os anteriores 

aos que lle rían as gra-

cias... 

 e segue a mesma liña 

marcada fai 10 anos. 



Por fin logo de anos de folgas e protestas, e unha 

vez superado o retraso promovido pola fraude do 

“acordo plurianual”, suspéndese a obrigatoriedade 

de traballar nos sábados. 

Moitos parabéns para as persoas que seguíchedes as 

folgas propostas por CGT desde fai máis de unha 

década. 

Pero non todo é ledicia: como sabemos Correos e os 

seus sindicatos amarelos -sempre cómplices para 

recortar dereitos– pretenden que se inclúa a Correos 

no “R.D de Jornadas Especiales”. Esta inclusión 

permitiría a Correos NON CUMPRIR COS DESCANSOS 

OBRIGATORIOS e permitiría unha desregulación da 

nosa xornada de traballo. Nunha palabra: Correos e 

seus sindicatos sospeitosos habituais pretenden que 

se nos apliquen directamente as condicións da 

hostalaría, ou sexa que NON SE TEÑA QUE CUMPRIR 

O DESCANSO DE  FIN DE SEMANA NIN ENTRE 

SEMANA. PODENDO TRABALLAR ATE 14 DÍAS 

SEGUIDOS, RECUPERÁNDOSE “MÁIS TARDE”.... 

Desde CGT opoñémonos con rotundidade a esta 

modificación e a esta inclusión polo perigo que supón 

a excepcionalidade. Hai demasiadas dúbidas e 

preguntas no aire, por exemplo? E se non hai 

voluntarixs? A inclusión nese R.D suporía tamén 

aumentar a facilidade de Correos de nos enviar a 

repartir sábados, domingos ou festivos.   

 

No pasado 4 de febrero dirixímonos a Correos para que 

levara a cabo as xestións necesarias para axilizar a vacina ao 

persoal de Correos incluíndo ao mesmo nos servizos esen-

ciais da cidadanía. 

Non é a nosa intención adiantarnos ás persoas que máis o 

necesitan, como é obvio, pero si lembrar que Correos foi 

desde o comezo da pandemia un deses servizos esenciais 

que sempre nos mantivemos activos para salvaguardar e 

garantir o dereito ás comunicación entre as persoas e as 

persoas e as administracións. 

É o momento de que se recoñeza esa labor, e por iso CGT 

solicitamos  que se nos vacine neste grupo, comezando po-

las persoas maiores de 60 anos e persoal con patoloxías 

previas. 



 

Un ano máis volven os recoñecementos médicos que 

Correos ofrece ao persoal, e como novidade este ano 

por mor da pandemia Correos comunicou que 

pretende centralizalos en Santiago de Compostela. 

É importante lembrar que este servizo que ofrece 

Correos é voluntario e préstase dentro da xornada 

laboral.  

 En caso de que sexas citado fora da túa 

xornada tes dereito a solicitar que che 

compensen o tempo empregado en acudir 

(temos modelo oficial de Correos para elo). 

 Se a citación é fora da túa localidade tes 

dereito a que (dentro dunha lóxica razoable) 

Correos compense os gastos ocasionados polo 

transporte a ese recoñecemento. (tamén 

temos modelo para elo).  

Outro tema que nos estades consultando moito é se 

temos que nos presentar no noso posto de traballo 

antes de acudir ao exame, e isto dependerá de onde 

traballemos e ao tempo que empreguemos en acudir 

aos exames médicos. É importante saber que NON 

estas obrigado/a a acudir ao exame médico no teu 

vehículo particular (se dispoñedes del)  e desde logo 

non estades obrigadxs a ir pola autoestrada (só 

faltaría) podendo ir en transporte público se o 

desexades. 

Como exemplo práctico se entrades na Coruña ás 

07:15 dificilmente poderedes estar en Compostela 

con seguridade a tempo para as 08:30, co cal teredes 

que asinar á volta  recollendo sempre o xustificante 

de que estivéchedes no exame médico. 

Desde CGT, asimemo, solicitaremos que se teña en 

conta as características do persoal da quenda de 

noite, ao que lles resulta imposible acudir en xexún a 

primeira hora da mañá para a extracción de sangue, 

co que teríase que buscar unha solución 

personalizada. 

Desaparecen a máquina de FLAT e unha das liñas de 

clasificación de correspondencia. E instalarase unha 

nova máquina de paquetería que cuadriplicará a 

capacidade da actual. Pérdense varios postos de 

traballo e capacidade autónoma de clasificación. 

A partir de agora os impresos e cartas non 

normalizadas viaxarán 900 quilómetros -ida e volta- 

ata o CTA de Valladolid para ser clasificados nese 

centros e ao perder unha das liñas de clasificación de 

normalizado o Correo chegará ás unidades aínda peor 

clasificado, como xa adiantou a dirección. 

Aparte da evidente ineficiencia en tempo, cartos e 

pegada de carbono que supón desprazar impresos por 

todo o norte peninsular, e a perda da capacidade de 

traballo autónomo, desde a CGT preguntámonos: ¿É 

necesario aumentar a capacidade de traballo da 

paquetería mentres Correos afirma no seu borrador  

de plan estratéxico que a paquetería estancarase nos 

seguintes anos, prevendo un aumento unicamente do 

10-12%.? Tratarase de novo da compra de un material 

a cargo de erario público para poñer a disposición de 

operadores privados ou que poderían ser privados nun 

futuro próximo como Correos Exprés? Veremos. 



Un edificio estable, duradeiro, debe ter alicerces 
sólidos. Correos tenos, tennos. Somos as traballadoras 
que estamos en contacto físico e diario coas persoas 
usuarias (gústalles ser tratadas así, mellor que como 
“clientas”) e obxectos que constitúen a materia coa 
que funciona este organismo. Somos as carteiras e 
carteiros (carteiras, non “transportistas”, como xa lles 
gusta chamarnos nos documentos internos), o persoal 
dos CTAs, as compañeiras de Atención ao Cliente. 
 
Somos, na súa inmensa maioría, persoas responsables e 
cumpridoras minuciosas das nosas tarefas. Tratamos a 

materia obxecto do noso 
traballo, nunha porcentaxe 
altísima, con respecto e 
eficiencia. Non entendemos, por 
tanto, certas situacións das que, 
lamentablemente, sempre 
houbo exemplos; pero que, 
debido ao aumento na súa 
frecuencia, están a converterse 
en algo habitual.  
 

Non entendemos o trato depreciativo e agresivo co que 
nos adoitan tratar os nosos xefes directos, coma se, por 
defecto, fósemos culpables de algo que se nos escapa; 
coma se tivésemos que demostrar en cada momento que 
somos inocentes do delito de traballar mal, ou pouco. 
Inocencia que, por certo, demostramos de maneira cotiá, 
habitual, natural. Non entendemos que non se cubran as 
vacacións, ou as baixas (xa dá igual que sexan baixas de 
días, de semanas, ou de meses), das compañeiras. 
 
As recargas deixaron de ser algo puntual, esporádico, para 
converterse en algo habitual, sistemático. Ás nosas zonas 
de repartición, que aumentan de percorrido e carga con 
cada redimensionamiento e a supresión de seccións que 
implica, hai que engadir a parte correspondente desas 
recargas diarias. Cando unha circunstancia así se converte 
en sistemática, xa non é válida a apelación que as xefaturas 
fan ao excepcional.  
 

Non pedimos que se reverencie o noso labor. Pero si 
esperamos que se respecte (podería ser doutro xeito?). Que 
se nos respecte como traballador@s, e como persoas. 
 
Preguntámonos se non sería esixible, para poder acceder a un 
cargo de xefatura, unha especie de certificado de boas 
maneiras. Un cargo de responsabilidade implica, 
necesariamente, a exemplaridade. Preguntámonos que 
sucedería se nós nos comportásemos, xa fose cos usuarios de 
Correos, ou coas nosas xefas, da mesma forma en que somos 
tratadas. Preguntámonos que sucedería se traballásemos coa 
mesma desgana, desidia, deixamento de funcións coa que 
vemos que se desenvolven diariamente os nosos responsables 
máis inmediatos. Preguntámonos onde está a manida 
“produtividade” nesa enorme cantidade de horas que perden 
e fannos perder.  
 
O edificio non duraría en pé máis aló dunha semana. Non 
dubidamos da existencia de responsables que escapan a esta 
descrición. Hainas, tamén as coñecemos. O seu problema, e o 
noso, e o de Correos, é que son minoría, e minguando.  
 
Desde os alicereces chantamos os pés na terra con forza e 
miramos cara arriba. Observamos como as gretas crecen nas 
paredes, como renxen as vigas. Desde a nosa posición dános a 
impresión de que quen poderían poñer solución á decadencia 
da estrutura mira cara a outro lado. Os seus intereses 
atópanse noutra parte. Quizá (quizá...) unha parte deses 
intereses seus consista, precisamente, no abandono ata a 
ruína. Moitas das decisións que adoptan non se entenden 
doutro xeito. Ás xa mencionadas pódese engadir o desvío 
crecente de paquetería cara a Correos Exprés, ou o aumento 
sistemático da contratación esporádica (e aquí non hai 
contradición nos termos) e precaria. 
 
O edificio ameaza ruína. Desde aquí abaixo séntense os 
tremores. Deixamos de facernos preguntas ao comprender 
que o derrube planéase desde arriba: ningunha outra 
explicación podería xustificar o ataque directo aos propios 
cimentos.  

Non entendemos o 

trato despreciativo e 

agresivo co que nos 

adoitan tratar os nosos 

xefes directos, coma se, 

por defecto, fósemos 

culpables de algo que se 

nos escapa... 

É de xustiza. No ano 2007 aprobouse unha normativa, 
chamada Estatuto Básico do Empregado público (EBEP) 
que buscaba unificar as normas laborais do persoal 
público ao servizo das institucións públicas en materia 
de permisos, dereitos, etc... 

Aquel texto (pactado con algúns sindicatos) recollía 
especificamente no artigo 5 a expulsión do persoal de 
Correos dese estatuto: 

Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos. El personal funcionario de la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas 
específicas (…). 

Recentemente foi publicada a noticia de que o 
goberno do estado pretende modificar o EBEP, e desde 

a CGT pensamos que é unha grande oportunidade para 
amañar esta aldraxe que xa leva 14 anos.  

Para elo estamos 
recollendo sinaturas nos 
centros de traballo e 
tivemos recentemente unha 
xuntanza no Congreso dos 
Deputados/as con un 
deputado da Comisión da 
Función Pública do 
Congreso, onde 
trasladamos a nosa 
solicitude de ingreso do persoal de Correos a este 
Estatuto. 



Rematou o prazo para a inscrición nas bolsas e foron 395 000 persoas as anotadas nas 
mesmas. Toca agora agardar ao listado provisional, comprobar puntuación e, en caso 
de non estar de acordo, presentar as alegacións pertinentes se vemos que non está 
ben calculada. 
 

Un par de reflexións: De nada serve estar nun listado de contratación eventual se 
non se efectúan contratos ou estes son precarios. Vemos unha preocupante 
tendencia a ofrecer contratos de media xornada en ATC e nos CTAs, onde os listados 
de xornadas parciais duplican aos de xornada completa.  

Realizaron unha semana de folga indefinida a xornada 

completa. O persoal da UR1, UR2 e USE desta vila 

Sevillana plantouse ante o recorte previsto e avanza 

que continuará coas mobilizacións necesarias para 

defender os seus postos de traballo.  

O persoal de Ferol nunha convocatoria secundada tamén 

pola CGT levou a cabo unha concentración de protesta 

pola falta de contratación nesa unidade, con unha asisten-

cia maioritaria do persoal da UR1 

A folga Galega de CGT das 2 

horas ao final da xornada 

contra recargos e recortes 

segue en vigor. Prántate!. 

Contacta con CGT para ter 

máis información! 



 

--  

LOGO DOS MASIVOS SEGUIMENTOS DOS PA-
ROS DE 2 HORAS EN CORREOS DE NARÓN PARA 

ESIXIR MÁIS CONTRATACIÓN 

O 90% do persoal fixo de Correos de Narón se-
cundou este luns día 8 e o pasado día 2 a folga 
parcial de 2 horas convocada polo sindicato CGT 
para reivindicar a contratación de mais persoal. 
Asimesmo unhas 20 persoas concentráronse 
diante da unidade de atención ao cliente, e re-
partiron pasquíns entre a veciñanza dese conce-
llo onde mostraban as graves deficiencias que 
ten Correos en Narón. 

Ta este momento entre 5 e 6 prazas de 23 están 
sen cubrir nesa unidade, sumando xubilacións e 
outro tipo de ausencias. Correos pretende que 
sexan o resto de carteiros e carteiras as que asu-
man a carga de traballo destas persoas o que 
non é posible e que está levando a retrasos na 
entrega da correspondencia. O persoal fai res-
ponsable disto á dirección Zonal de Correos, e 
afirma que o número de queixas ven aumentan-
do nos últimos meses polos retrasos das entre-
gas de correspondencia, notificacións e paquete-
ría. 

Delegados/as da CGT noutras empresas públicas 
como Navantia ou que prestan servizos públicos 
como EMAFESA achegáronse á concentración 
para mostrar a súa solidaridade co persoal de 
Correos.  

Asimesmo todos os grupos políticos do concello 
avanzaron que impulsarán unha declaración institu-
cional en defensa dun correo público e de calidade 
nese concello. 

O persoal advirte que se se demostra que os contatos 
realizados son un mero parche, volverán ás mobiliza-
cións e aos paros. 


