
 

 

 

 

 

 

   

Texto EL PAÍS, 06-02-2015 

ECONOMIA 

Quatro comunidades proíbem as bombas de gasolina sem funcionários  

Sindicatos, patronato e consumidores criticam as lacunas legislativas das estações de serviço 

sem atendimento e estimam 30.000 empregos em perigo  

por Ignacio Fariza  

 

O auge das bombas de gasolina sem atendimento, com preços muito mais competitivos do que as tradicionais, 

obriga as regiões autónomas a "acelerar o passo". Sindicatos, patronato e associações de consumidores uniram 

as suas forças nos últimos meses para exigir às comunidades autónomas uma regulamentação específica do 

setor que obrigue todas as estações de serviço a ter pelo menos um empregado durante o horário de 

atendimento. Até à data apenas quatro - Navarra, Andaluzia, Castela-Mancha e Aragão - refletem na sua 

legislação a obrigatoriedade de contar com um profissional. Outras, como as Baleares e as Astúrias, ultimam os 

trâmites parlamentares de uma regulamentação que limitará a sua proliferação, tal como pedem as associações 

de empresários e os trabalhadores.  

Ainda que com algum atraso em relação ao resto da União Europeia, onde as bombas de gasolina tradicionais e 

as bombas de gasolina fantasma ou low cost - os qualificativos que recebem estes estabelecimentos no calão 

do setor - contam anos de convivência, a crise económica e o elevado preço dos combustíveis nos últimos cinco 

anos mudaram o mapa espanhol das estações de serviço. De realidade residual, com umas poucas unidades 

piloto na Catalunha, converteram-se numa séria ameaça para os operadores tradicionais. E geraram grandes 

antagonismos num setor pouco acostumado à competição.        

São cerca de 500 em toda a Espanha (cerca de 5% do total, por oposição aos 50% da Dinamarca ou aos 20% da 

Bélgica e da França) e oferecem o litro de gasolina ou de gasóleo entre 10 a 15% mais barato do que as 

convencionais - que adicionam aos custos os vencimentos dos trabalhadores. Por seu lado, o cliente tem de se 

servir da gasolina e é obrigado a pagar o serviço numa máquina própria para o efeito, sem a ajuda de nenhum 

operário. No máximo, podem recorrer a um telefone de apoio ao cliente para resolver, remotamente, as suas 

dúvidas.  

Uma segunda variante deste modelo de negócio, que é maioritária, são as bombas de gasolina híbridas: aquelas 

que contam com pessoal no horário diurno, mas que estão sem atendimento pessoal durante a noite. Este 
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padrão, adotado pelas populares estações de serviço das grandes superfícies, está protegido pela legislação 

andaluza, mas não pela de Navarra, de Castela-Mancha ou pela Aragonesa, que obrigam a que haja pelo menos 

um empregado durante todo o horário de atendimento.  

Os argumentos do patronato, sindicatos e consumidores convergem: cortes dos postos de trabalho, potenciais 

riscos de segurança, impedimento às pessoas com algum tipo de incapacidade, vulnerabilidade dos direitos dos 

utilizadores e impossibilidade de levar a cabo as inspeções não rotineiras. "Em França, que conta com mais 20 

milhões de habitantes que em Espanha, existem menos 20.000 empregados nas bombas de gasolina graças à 

incidência das bombas de gasolina fantasma. É a isto que estamos expostos se não houver regulamentação", 

enfatiza Romón Ruiz, secretário da central sindical Fitag-UGT. Um discurso que faz lembrar o movimento ludista 

do século XIX, uma luta feroz contra a máquina. Ruiz critica o baixo nível de segurança destas instalações - 

"expostas a qualquer ato de vandalismo ou inclusive terrorista" - e adiciona mais um ponto para o debate: as 

inspeções não rotineiras. "Ao não haver pessoal, o inspetor tem de avisar atempadamente sobre a sua visita, 

dando assim tempo para que seja solucionado qualquer problema nas instalações. "Então, onde é que se 

encontra o fator surpresa?", questiona.  

Do ponto de vista do patronato da Aevecar, através do seu secretário geral, Vítor García Nebreda, acentua-se o 

efeito sobre os 65.000 empregados do setor. "Se se concretizar a abertura das 2.000 bombas de gasolina que já 

pediram licença, 30.000 postos de trabalho estarão em perigo", adverte. Às queixas dos empresários e dos 

trabalhadores juntou-se nos últimos tempos a organização de consumidores Facua, que exige ao Governo 

Central "medidas" para resolver a violação dos direitos dos consumidores. "Sem empregados o utilizador não 

pode comprovar se a quantidade fornecida é a adequada e tão pouco pode reclamar", expõe uma porta-voz.  

Na sua maioria, estes estabelecimentos estão sob a gerência de pequenos empresários, à margem das grandes 

petrolíferas, mas nem a Repsol nem a Cepsa, as duas principais companhias de distribuição em Espanha, 

perderam a oportunidade desta realidade emergente. "Não é a nossa filosofia", explica um porta-voz do ex-

monopólio público. "Mas não podemos virar a cara para o outro lado e devemos manter a presença no setor de 

baixo custo". Nos últimos meses, a Repsol abriu 15 bombas de gasolina totalmente automatizadas na costa 

mediterrânea, a zona com maior prevalência destes estabelecimentos. A Cepsa, por seu turno já inaugurou uma 

dezena de estações de serviço híbridas, com atendimento pessoal apenas durante o dia, em modo de ensaio.  

 

Quatro regulamentos 

Navarra - proíbe as bombas de gasolina fantasma desde 1997, antes mesmo de aparecerem no mercado. O representante 

patronal, Aevecar, denuncia que as cooperativas agrícolas não cumprem a lei ao vender a terceiros que não são sócios.  

Andaluzia - aprovou uma alteração legislativa que obriga as estações a contar com pessoal durante o dia. 

Castela-Mancha - requer que haja pessoal para atendimento durante 24h. 

Aragão - Em Janeiro aderiu ao grupo de comunidades que proíbem as bombas de gasolina sem pessoal durante todo o 

horário de abertura. 

 


