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Com a sindicat creiem que una organització ha de ser viva, adaptada al moment històric i de matriu 
radicalment democràtica. I ho ha de ser de cara enfora i de portes endins, als centres de treball on els 
delegats i les delegades dueu a terme la vostra tasca. 

El sindicalisme ha de tenir caràcter sociopolític per a esdevenir efectiu i adaptat a les actuals 
necessitats del conjunt de la població del nostre país, la immensa majoria de la qual és classe 
treballadora, amb diversos nivells de conscienciació.

Benvolguda,

benvolgut,

La Intersindical-CSC -el sindicalisme en general- afrontem el repte quotidià de trobar nous espais 
d'incidència i definir estratègies de participació dins un àmbit social i econòmic que fa estèril l'anàlisi 
simplista de la realitat. Aquesta guia del delegats i la delegada neix amb la intenció d'esdevenir una eina 
útil per ajudar-nos a assolir aquests reptes.

La participació de l'afiliació, de la representació legal dels treballadors i treballadores als centres de 
treball - i del conjunt del sindicat a la societat és imprescindible- per a esdevenir un agent social amb 
capacitat d'incidència en tots els àmbits que afecten les nostres vides.

El sindicat, el sindicalisme, també ha de ser una eina de construcció de la República catalana i per 
aquest motiu, des de la Intersindical-CSC considerem imprescindible dotar el moviment republicà 
català d'una eina de referència en l'àmbit sòciolaboral, independent de qualsevol dinàmica partidista 
però al servei de la República catalana que hem de fer realitat entre tothom.

Perquè creiem que la independència del conjunt del nostre país és una oportunitat única per a 
recuperar drets robats les darreres dècades i conquerir-ne de nous, i fer-ho per al conjunt de la 
ciutadania per, així, millorar les nostres condicions objectives de vida i establir un model al qual eradicar 
l'exclusió social i econòmica i dotar-nos de justícia social.

Intersindical-CSC

Gràcies per assumir el repte de lluitar per la defensa i millora de les condicions laborals del conjunt dels 
companys i les companyes de la teva empresa.

Per fer aquest camí amb un mínim de garanties, des de la Intersidical-CSC creiem que cal dur l'esperit 
de l'1 d'octubre del 2017 a tots i cadascun dels centres de treball del nostre país: democràcia, 
mobilització, solidaritat i intel·ligència col·lectiva.

Presentació
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CAPÍTOL 1.   
LA PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ 

Definició	  
Art.203 de la L.G.S.S.

S’entén	per	desocupació	la	situació	en	que	es	troben	els	que	poden	i	volen	treballar		i	perden	la	seva	
ocupació	(desocupació	total)	bé	d’una	manera	definitiva	(per	extinció	del	contracte),	bé	de	manera	
temporal	(per	suspensió	del	contracte),	o	veuen	reduïda,	temporalment,	la	seva	jornada	ordinària	de	
treball	(desocupació	parcial)	en	una	tercera	part,	com	a	mínim,	reduint	proporcionalment	el	seu	salari.

Persones	protegides

Art. 205 de la L.G.S.S.

 z La	protecció	per	desocupació	correspon	a:

 z Els	i	les	treballadores	per	compte	aliè	inclosos	al	règim	general	de	la	Seguretat	Social	(tam-
bé	règims	especials	agrari,	de	treballadors	del	mar	o	de	la	mineria	de	carbó).

 z El	personal	contractat	al	règim	de	dret	administratiu	i	el	funcionariat	d’ocupació	al	servei	de	
les	Administracions	públiques	que	tinguin	previst	cotitzar	per	desocupació.

 z Els	alliberats	de	presó.

 z Els	i	les	sòcies	treballadores	de	cooperatives	de	treball	associat	inclosos	al	règim	general	(o	
a	qualsevol	dels	règims	que	protegeixen	la	contingència	de	desocupació:	agrari,	mar,	mines	de	
carbó).

 z Els estibadors portuaris que compleixen determinats requisits.

Normativa	de	referència:	
L.G.S.S.	(Llei	general	de	la	Seguretat	Social)	R.D.L.G.	1/94,	R.D.	625/85,	Real	Decreto	1.044/1985
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Tipus	de	protecció
Art.	206	de	la	L.G.S.S.

La	protecció	per	desocupació	comprèn	les	següents	prestacions:

 z Pel	que	fa	al	nivell	contributiu	(en	substitució	de	rendes	salarials).	Prestació	per	desocupa-
ció	total	o	parcial.

 z Pel	que	fa	al	nivell	assistencial	(en	garantia	de	protecció).	Subsidi	per	desocupació	i	subsi-
di	especial	per	desocupació.

Prestacions	per	desocupació

Requisits	  
Art. 207 de la L.G.S.S.

Per	a	tenir	dret	a	les	prestacions	per	desocupació	els	i	les	treballadores	beneficiàries	han	de	reunir	
els	següents	requisits:

 z Tenir	afiliació	a	la	Seguretat	Social	i	en	situació	d’alta	o	assimilada	a	l’alta.

 z Situacions	assimilades	a	l’alta:

 z El trasllat o desplaçament temporal per l’empresa fora del territori estatal.

 z Retorn dels treballadors emigrants

 z Situació	d’invalidesa	provisional

 z Alliberament per compliment de condemna o llibertat condicional.

 z Treballadors	fixos	discontinus	que	els	criden	per	reiniciar-se	a	l’activitat.

 z La	vaga	general.

 z L’excedència	per	cura	d’un	fill	menor	de	3	anys	o	d’un	familiar.

 z IT	sense	obligació	de	cotitzar.

 z Vacances	anuals	retribuïdes	que	no	s’hagin	gaudit	amb	anterioritat	a	la	finalització	del	con-
tracte de treball.

 z Trobar-se	en	situació	legal	de	desocupació	

Es	considera	situació	legal	de	desocupació	l’extinció	o	suspensió	(per	causes	econòmiques,	
tècniques,	 organitzatives	 o	 de	 producció	 o	 derivades	 de	 força	major	 (art.47	 de	 l’E.T.)	 o	
resolució	judicial	mercantil)	de	la	relació	laboral	i	la	reducció	de	jornada	(*)	amb	la	corresponent	
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reducció	 del	 salari	 (produïda	 per	 causes	 econòmiques,	 tècniques,	 organitzatives	 o	 de	
producció	o	derivades	de	força	major	(art.	47	de	l’E.T.)	o	resolució	judicial	mercantil	i	que	
suposin	entre	un	10%	i	un	70%	de	la	jornada).

(*)	En	el	cas	de	desocupació	parcial	el	càlcul	de	les	prestacions	es	fa	per	hores	i	el	percentatge	
consumit	és	equivalent	a	la	reducció	de	jornada	decidida	per	l’empresari.

 z Acreditar	disponibilitat	per	a	buscar	activament	ocupació	i	per	a	acceptar	un	treball	adequat.

 z Tenir	cobert	un	període	mínim	de	cotització	de	360	dies	en	els	6	anys	anteriors	a	la	situació	
legal	de	desocupació	o	al	moment	que	cessa	l’obligació	de	cotitzar.

 z No	haver	complert	l’edat	ordinària	que	s’exigeix	en	cada	cas	per	a	tenir	dret	a	la	pensió	de	ju-
bilació	(excepte	que	no	acrediti	el	període	de	cotització	requerit	o	es	tracti	de	suspensió	de	rela-
cions	laborals	o	reducció	de	jornada	autoritzats	per	resolució	administrativa).

 z No estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat.

Acreditació	de	la	situació	legal	de	desocupació	  
Art.	208	de	la	L.G.S.S.	i	Art.	1	del	R.D.	628/85

En	el	cas	d	‘EXTINCIÓ	de	la	relació	laboral

 z Acomiadament	col·lectiu:	S’acredita	amb	la	comunicació	escrita	de	l’empresari	al	treballador	
en els termes de l’article 51 de l’E.T.

 z Mort,	jubilació	o	incapacitat		de	l’empresari	individual:	S’acredita	amb	el	certificat	d’empresa.

 z Acomiadament.	S’acredita	mitjançant:

 z Certificat	d’empresa

 z Si	el	treballador	ha	fet	un	recurs	davant	l’acomiadament	o	l’acta	de	conciliació	administrativa	
o	judicial	o	la	resolució	judicial	declarant	la	procedència	o	improcedència	de	l’acomiadament	(en	
el	supòsit	d’improcedència,	acreditar	que	no	s’ha	optat	per	la	readmissió).

 z Acomiadament	per	causes	objectives:	S’acredita	amb	el	certificat	d’empresa

 z Declaració	d’incapacitat	permanent	total:	S’acredita	amb	el	certificat	d’empresa,	extingint	el	
contracte	per	aquest	motiu	i	resolució	de	l’Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	Social	(INSS)	reco-
neixent	la	incapacitat	(amb	informe	de	l’EVI	on	assenyali	que	no	se	suspèn	la	relació	laboral	en	
base	a	l’art.	48.2	de	l’E.T.)

 z Resolució	de	la	relació	laboral	per	l’empresari	en	el	període	de	prova	(*):	S’acredita	amb	el	
certificat	d’empresa.
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 z (*)	si	des	de	l’anterior	extinció	de	relació	laboral	no	haguessin	passat	3	mesos,	ha	d’adjun-
tar-se	l’acreditació	de	l’anterior	situació	legal	de	desocupació.

 z Finalització	del	contracte	per	expiració	del	temps	convingut	o	realització	de	l’obra:	S’acredita	
amb	el	certificat	d’empresa	indicant	el	tipus	de	contracte	i	la	data	de	finalització.

 z Resolució	voluntària	del	treballador	per	trasllat	(Art.	40	E.T.)	o	per	modificació	substancial	de	
condicions	de	treball	(Art.	41	E.T.):	S’acredita	amb	el	certificat	d’empresa	o	amb	l’auto	d’execu-
ció	de	sentència	que	declari	extingida	la	relació	laboral	davant	la	negativa	de	l’empresa	a	rein-
corporar	al	treballador	al	seu	centre	o	lloc	de	treball	original	quan	la	sentència	hagi	declarat	el	
trasllat	o	modificació	del	lloc	de	treball	injustificat.

 z Resolució	voluntària	del	treballador	a	l’empara	de	l’Art.	50	de	l’E.T.:	S’acredita	amb	la	resolu-
ció	judicial	definitiva,	sent	vàlida	l’acta	de	conciliació	administrativa.

 z Resolució	voluntària	de	la	treballadora	víctima	de	la	violència	de	gènere:	S’acredita	amb	el	
certificat	d’empresa	adjuntant	l’ordre	de	protecció	a	favor	de	la	víctima.

En	el	cas	de	SUSPENSIÓ	de	la	relació	laboral

Per	decisió	de	l’empresari	per	causes	econòmiques,	tècniques,	organitzatives	o	de	producció	derivades	
de	força	major	(art.	46	de	l’E.T.)	o	resolució	judicial	mercantil:	S’acredita	amb	la	comunicació	escrita	
de	l’empresari	al	treballador	en	els	termes	de	l’art.	47	de	l’E.T.	o	acta	de	conciliació	administrativa	
judicial,	o	resolució	judicial	definitiva.
Al	certificat	d’empresa	hi	ha	de	constar	la	causa	i	la	data	dels	efectes	de	la	suspensió	i	adjuntar	la	
comunicació	a	 l’autoritat	 laboral	del	número	de	treballadors	afectats,	 termini	 temporal	 i	número	de	
dies	de	suspensió.

En	el	cas	de	REDUCCIÓ	de	la	jornada	laboral

Per	decisió	de	l’empresari	per	causes	econòmiques,	tècniques,	organitzatives	o	de	producció	derivades	
de	força	major	(art.	46	de	l’E.T.)	o	resolució	judicial	mercantil:	S’acredita	amb	la	comunicació	escrita	
de	l’empresari	al	treballador	en	els	termes	de	l’article	47	de	l’E.T.	o	acta	de	conciliació	administrativa	
o	judicial,	o	acta	judicial	definitiva.

Al	 certificat	 d’empresa	 hi	 ha	 de	 constar	 la	 causa	 i	 la	 data	 d’efectes	 de	 la	 reducció	 i	 adjuntar	 la	
comunicació	a	l’autoritat	laboral	del	nombre	de	treballadors	afectats,	termini	temporal	i	núm.	d’hores	
de	reducció.
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Altres	supòsits

 z Treballadors	fixos	de	caràcter	discontinu,	inclosos	els	que	realitzin	treballs	fixos	i	periòdics	
que	es	repeteixin	en	certes	dates:	S’acredita	amb	el	certificat	d’empresa.

 z Treballadors	retornats	a	l’Estat	espanyol:	Certificat	de	l’Àrea	Funcional	d’Ocupació	i	Segure-
tat	Social	de	la	Delegació	o	Subdelegació	del	Govern	corresponent	on	consti	la	condició	d’emi-
grant	retornat,	la	data	del	retorn,	temps	treballat	i	de	cotització	al	país	estranger	i	que	no	té	dret	
a	la	prestació	d’aquest	país.

 z Alliberats	de	presó	(també	condicional):	S’acredita	amb	una	certificació	del	Director	del	Cen-
tre	Penitenciari	on	consti	la	data	d’ingrés	a	la	presó,	la	data	i	la	causa	de	l’alliberament	i	el	perí-
ode	de	cotització	al	centre.

 z En	els	supòsits	on	la	situació	legal	de	desocupació	s’acrediti	per	comunicació,	notificació	es-
crita	o	certificació	de	l’empresari,	la	data	i	efectes	de	la	situació	legal	de	desocupació	ha	de	figu-
rar	al	certificat	d’empresa	considerant-se	document	vàlid	per	a	la	seva	acreditació.

Període	de	cotització	  
Art.	210	de	la	L.G.S.S.	i	Art.	3	del	R.D.	625/85

La	durada	de	prestació	per	desocupació	està	en	funció	dels	períodes	d’ocupació	cotitzats	els	6	mesos	
anteriors	a	la	situació	legal	de	desocupació	(o	en	el	moment	que	cessa	la	obligació	de	cotitzar),	o	des	
del	naixement	de	la	prestació	per	desocupació	anterior.

El	període	de	6	anys	es	retrotrau	pel	temps	equivalent	al	que	el	treballador	ha	estat	en	alguna	de	
les	situacions	assimilades	a	l’alta	(excepte	en	el	cas	dels	emigrants	retornats	i	dels	presos	alliberats	
quan	acreditin	respectivament,	cotitzacions	a	l’estranger	computables	en	virtut	de	conveni	legalment	
subscrit	o	per	treballs	realitzats	a	la	presó	que	impliquin	cotització	a	la	Seguretat	Social).

El	períodes	de	6	anys	es	retrotreu	pel	temps	equivalent	al	que	el	treballador	ha	estat	en	alguna	de	
les	situacions	assimilades	a	l’alta	(excepte	en	el	cas	dels	emigrants	retornats	i	dels	presos	alliberats	
quan	acreditin	respectivament,	cotitzacions	a	l’estranger	computables	en	virtut	de	conveni	legalment	
subscrit	o	per	treballs	realitzats	a	la	presó	que	impliquin	cotització	a	la	Seguretat	Social).

A	efectes	de	determinar	el	període	d’ocupació	cotitzat	es	tenen	en	compte	totes	les	cotitzacions	que	
no	han	estat	computades	per	al	reconeixement	d’un	dret	anterior	(tant	pel	que	fa	al	nivell	contributiu	
com	del	nivell	assistencial),	 i	 les	cotitzacions	efectuades	des	del	naixement	de	l’últim	dret	 incloent	
les	que	s’han	de	realitzar	per	salaris	que	no	s’han	percebut	com	a	conseqüència	de	l’acomiadament	
nul	i	les	vacances	anuals	retribuïdes	i	no	gaudides	abans	de	la	finalització	de	la	relació	laboral,	(les	
cotitzacions	corresponents	a	treballs	a	temps	parcial,	es	computen	en	funció	dels	dies	cotitzats	sigui	
quina	sigui	la	durada	de	la	jornada).
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Per	a	determinar	el	període	mínim	de	cotització	(360	dies)	s’assimilen	a	cotitzacions	efectivament	
realitzades	les	corresponents	al	temps	de	tancament	patronal	o	de	vagues	legals.

No	es	computen	les	cotitzacions	que	corresponents	al	temps	d’abonament	de	prestació	hagi	pogut	
efectuat	l’entitat	gestora	o	si	és	el	cas,	l’empresa.

Durada	de	la	prestació	  
Art. 210 de la L.G.S.S.

L’escala	per	a	la	determinació	de	la	durada	de	la	prestació	enfunció	dels	períodes	d’ocupació	cotitzada	
és	la	següent:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Període	d’ocupació	cotitzada	els	darrers	6	anys Durada	de	la	prestació
Des	de	360	fins	a	539	dies 120 dies
Des	de	540	fins	a	719	dies 180	dies
Des	de	720	fins	a	899	dies 240	dies
Des	de	900	fins	a	1.079	dies 300 dies
Des	de	1.080	fins	a	1.259	dies 360	dies
Des	de	1.260	fins	a	1.469	dies 420	dies
Des	de	1.450	fins	a	1.619	dies 480	dies
Des	de	1.620	fins	a	1.799	dies 540	dies
Des	de	1.800	fins	a	1.979	dies 600	dies
Des	de	1.980	fins	a	2.159	dies 660	dies
A	partir	de	2.160	dies 720 dies

Si	el	dret	a	la	prestació	s’extingeix	per	a	realitzar	el	titular	un	treball	de	durada	superior	a	12	mesos,	
aquest	pot	optar	(en	el	cas	que	se	 li	 reconegui	una	nova	prestació)	entre	reobrir	el	dret	 inicial	pel	
període	que	li	restava	i	les	bases	i	tipus	que	li	corresponguin	o	percebre	la	prestació	generada	per	les	
noves	cotitzacions	efectuades	[en	el	supòsit	d’optar	per	la	reobertura	del	dret	inicial	pel	temps	que	li	
restava	de	la	prestació	anterior,	les	cotitzacions	que	van	generar	la	prestació	per	la	que	no	hagi	optat	
(la	nova)	no	poden	computar-se	per	al	reconeixement	d’un	dret	posterior].

Quantia	de	la	prestació	  
Art.	211	de	la	L.G.S.S.	i	Art.	4	del	R.D.	625/85

La	quantia	de	la	prestació	es	determina	aplicant	a	la	base	reguladora	els	percentatges	corresponents:

1.-	Base	reguladora	  
La	BASE	REGULADORA	de	la	prestació	per	desocupació	es	calcula	dividint	per	180	la	suma	de	les	
cotitzacions	per	 la	 contingència	d’Accident	de	Treball	 i	Malaltia	Professional,	exclosa	 la	 retribució	
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d’hores	extraordinàries	per	les	que	s’hagi	cotitzat	els	darrers	180	dies	precedents	al	dia	que	s’hagi	
produït	la	situació	legal	de	desocupació	o	en	el	moment	que	cessa	l’obligació	de	cotitzar.

2.-	Percentatges	 
Els	PERCENTATGES	que	s’apliquen	varien	per	períodes	i	estan	establerts	en:

 z 70%	durant	els	180	primers	dies.

 z 50%	a	partir	del	dia	181

3.-	Topalls	màxim	i	mínim	  
Els	imports	calculats	no	poden	ser	superiors	el	topall	màxim	(	l’IPREM	mensual	vigent	en	el	moment	
del	naixement	del	dret	incrementat	en	una	sisena	part,	segons	l’escala	següent:	175%	quan	no	es	té	
cap	fill	a	càrrec,	200%	quan	es	té	un	fill	i	225%	quan	es	tenen	2	ó	més	fills	a	càrrec)	ni	inferiors	al	topall	
mínim	(l’IPREM	mensual	vigent	en	el	moment	del	naixement	del	dret	incrementat	en	una	sisena	part,	
conforme	l’escala	següent:	80%	quan	no	es	té	cap	fill	a	càrrec	i	107%	quan	es	té	algun	fill	a	càrrec)
Explicar IPREM.

A	aquests	efectes	s’entén	que	es	té	un	fill	a	càrrec	quan	són	menors	de	26	anys	o	majors	incapacitats	
si	no	 tenen	 rendes	superiors	al	 salari	mínim	 interprofessional,	exclosa	 la	part	proporcional	de	 les	
pagues	extres	i	que	conviuen	amb	el	sol·licitant,	o	tingui	l’obligació	de	pagar-li	pensió	d’aliments	o	els	
sostingui econòmicament.

En	cas	de	desocupació	per	pèrdua	de	treball	a	 temps	parcial	o	a	temps	complet	(quan	hagi	estat	
precedit	d’altres	a	temps	parcial),	els	 topalls	màxim	i	mínim	es	calculen	tenint	en	compte	 l’IPREM	
calculat	 en	 funció	de	 la	mitjana	de	 les	hores	 treballades	durant	el	 període	dels	darrers	180	dies,	
ponderant	la	mitjana	en	relació	amb	els	dies	a	cada	ocupació	a	temps	parcial	o	complet	durant	aquest	
període.

Naixement	del	dret	  
Art.	209	de	la	L.G.S.S.	i	Art.	5	del	R.D.	625/85

El	dret	de	la	prestació	per	desocupació	neix	a	l’endemà	al	de	la	situació	legal	de	desocupació,	sempre	
que	se	sol·liciti	en	el	termini	de	15	dies,	a	comptar	des	de	la	data	de	sol.licitud	(	si	es	presenta	fora	de	
termini,	es	percebrà	la	prestació	a	partir	de	lla	data	que	s’ha	presentat).

En	el	cas	que	el	període	que	correspongui	a	les	vacances	anuals	retribuïdes	no	s’hagin	gaudit	abans	
de	la	finalització	de	la	relació	laboral,	(	o	amb	anterioritat	a	la	finalització	de	l’activitat	de	temporada	o	
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campanya	dels	treballadors	fixos	discontinus),	la	situació	legal	de	la	desocupació	i	el	naixement	del	
dret	a	les	prestacions	es	produirà	quan	hagi	transcorregut	aquest	període,	sempre	que	se	sol·liciti	
en	el	termini	dels	15	dies	següents	a	la	finalitat	del	contracte.	El	període	ha	de	constar	al	Certificat	
d’Empresa a aquests efectes.

Suspensió	de	la	prestació	  
Art.	212	de	la	L.G.S.S.	i	Art.	6	del	R.D.	625/85

Suposa	la	interrupció	de	l’abonament	de	les	prestacions	i	de	les	cotitzacions	a	la	Seguretat	Social.

La	prestació	es	pot	suspendre	pels	següents	motius:
 z Per	trasllat	a	l’estranger	per	treball	o	perfeccionament	professional,	o	accions	de	cooperació	

internacional	(menys	de	12	mesos).

 z Per	compliment	de	condemna	(excepte	que	tingui	càrregues	familiars).

 z Realització	 d’un	 treball	 per	 compte	 aliè	 de	durada	 inferior	 a	 12	mesos,	 o	 d’un	 treball	 per	
compte	propi	de	durada	inferior	a	24	mesos	(	que	poden	arribar	a	60	mesos	en	cas	de	compte	
propi	de	menors	de	30	anys).

 z Maternitat	i	paternitat	(una	vegada	finalitzat	el	període	es	torna	a		la	prestació	pel	temps	que	
restava	i	amb	la	quantitat	que	percebia).

 z Sanció	(pèrdua	d’1	a	6	mesos	de	prestació),	quan	el	titular	del	dret,	sense	causa	justificada	
cometi	infraccions	qualificades	com	a	lleus,

-	No	comparèixer	davant	del	Servei	Públic	d’Ocupació	quan	aquest	ho	requereixi.
-	No	renovar	la	demanda	d’ocupació	en	la	data	establerta	al	document	de	renovació	(s’ha	
de	tenir	en	compte	que	s’ha	d’anar	el	mateix	dia).
-	No	complir	les	exigències	del	compromís	de	l’activitat.
-	No	tornar	al	Servei	Públic	d’Ocupació	el	justificant	d’haver	comparegut	a	ofertes	d’ocupació	
facilitades	pel	Servei.

Per	aquests	efectes	s’ha	d’assimilar	el	Servei	Públic	d’Ocupació	a	les	agències	d’ocupació	
sense	finalitats	lucratives.

 z Infraccions	greus,

-	Rebutjar	una	oferta	d’ocupació	adequada
-	Negar-se	a	participar	en	treballs	de	col·laboració	social,	accions	de	formació

Restabliment	de	la	prestació	  
En	tots	els	casos	d’extinció	(excepte	en	els	de	sanció)	el	treballador	ha	de	sol·licitar	el	restabliment	
del	dret	al	finalitzar	la	causa	que	origini	la	suspensió.
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El	restabliment	suposa	el	dret	a	percebre	la	prestació	per	desocupació	pel	temps	que	restava	i	amb	
la quantia que percebia.

Extinció	  
Art.	213	L.G.S.S,	i	Art	6	R.D:	625/85

La	prestació	per	desocupació	s’extingeix	per	les	causes	següents:
 z Esgotament	del	termini	de	durada	de	la	prestació.

 z Trasllat	de	residència	a	l’estranger	del	treballador	(excepte	en	els	casos	de	suspensió).

 z Compliment	de	l’edat	de	Jubilació	(amb	les	excepcions	de	l’art.	207	de	la	L.G.S.S.).

 z Començar	a	percebre	pensió	de	Jubilació.

 z Començar	a	percebre	pensió	d’Invalidesa	(en	aquest	cas	es	pot	optar	per	una	o	l’altra).

 z Realització	d’un	treball	per	compte	aliè	de	durada	igual	o	superior	a	12	mesos,	o	d’un	treball	
per	compte	propi	per	temps	igual	o	superior	a	24	mesos.

 z Renúncia	voluntària.

 z Sanció	per	la	comissió	de	la	quarta	falta	de	les	qualificades	com	a	lleus	(si	l’anterior	s’ha	pro-
duït	en	els	darrers	12	mesos)

 z Sanció	per	comissió	de	la	tercera	falta	de	les	qualificades	com	a	greus	(	com	rebutjar	una	
oferta	de	treball	d’ocupació	adequada,	o	negar-se	a	participar	en	treballs	de	col·laboració	soci-
al,	accions	de	formació	).	No	presentar	els	justificants	requerits	que	afectin	a	la	continuïtat	de	la	
prestació.	No	comunicar,	sense	causa	justificada,	la	baixa	de	la	prestació	quan	es	produeixin	si-
tuacions	determinant	de	suspensió	o	extinció	del	dret.

 z Sanció	per	 la	comissió	d’una	 falta	qualificada	com	a	molt	greu	(comptabilitzar	prestacions	
amb	feina	a	temps	parcial)	Obtenir	fraudulentament	prestacions,	connivència	amb	l’empresari	
per	a	obtenir	prestacions	o	la	desviació	de	les	prestacions	capitalitzades.

Tramitació	de	la	prestació	  
1.- Inscripció	com	a	sol·licitant	d’ocupació	en	el	termini	de	15	dies.

2.-	Subscriure	el	compromís	d’activitat.

3.-	Sol·licitud	(model	oficial)	de	les	prestacions,	aportant	la	següent	documentació:

 z DNI

 z Certificat	o	certificats	de	l’empresa	amb	les	cotitzacions	dels	180	dies	anteriors	a	la	situació	
de	desocupació.
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 z El	document	justificatiu	que	s’està	en	situació	de	desocupació	(Sentència,	Acta	de	Concili-
ació	o	document	d’extinció	del	contracte,	etc.	(si	no	fos	suficient	amb	el	Certificat	d’empresa)).

 z Còpia	dels	documents	de	cotització	de	la	Seguretat	Social	(	només	en	el	cas	que	l’empresa	
no	estigui	integrada	al	sistema	RED).

S’ha	de	tenir	en	compte	el	fet	que	l’empresari	no	faciliti	la	documentació	necessària	per	a	sol·licitar	
la	prestació	de	desocupació,	NO	interromp	el	termini,	és	per	això	que	abans	que	s’esgoti	el	termini,	
S’HA	DE	PRESENTAR	DENÚNCIA	davant	la	INSPECCIÓ	DE	TREBALL.

Reconeixement	del	nou	dret	  
Art.	14	del	R.D.	625/85

Quan	 s’hagi	 extingit	 el	 dret	 a	 la	 prestació	 o	 subsidi	 per	 desocupació,	 el	 treballador	 pot	 obtenir	
novament	el	reconeixement	del	dret	si	torna	a	trobar-se	en	situació	legal	de	desocupació	i	reuneix	
tots els requisits exigits.

Compatibilitats	i	incompatibilitats	  
Art. 221 de la L.G.S.S

 z La	prestació	i	el	subsidi	per	desocupació	són	COMPATIBLES	amb	la	indemnització	que	per-
toqui	per	extinció	del	contracte	de	treball,	amb	les	beques	i	ajuts	que	s’obtinguin	per	l’assistèn-
cia	a	accions	de	formació	ocupacional	i	amb	la	pensió	de	jubilació	parcial.

 z Les	prestacions	o	subsidis	per	desocupació	són	INCOMPATIBLES	amb	el	treball	per	comp-
te	propi	encara	que	suposi	la	inclusió	obligatòria	en	un	règim	de	la	Seguretat	Social,	i	amb	el	tre-
ball	per	compte	aliè,	excepte	quan	el	treball	que	es	realitzi	sigui	a	temps	parcial,	en	aquest	cas	
es	dedueix	de	l’import	de	la	prestació	la	part	proporcional	al	temps	treballat.

 z Quan	un	treballador	està	rebent	prestació	o	subsidi	per	desocupació	com	a	conseqüència		de	
la	pèrdua	d’un	treball	a	temps	complet	o	parcial	i	obtingui	una	feina	a	temps	parcial,	se	li	dedu-
eix	de	l’import	de	la	prestació	o	subsidi	la	part	proporcional	al	temps	treballat.

 z Quan	el	treballador	realitza	dues	feines	a	temps	parcial	i	en	perd	un,	té	dret	a	rebre	la	presta-
ció	o	subsidi	per	desocupació	que	li	correspongui	sense	cap	deducció.	La	obtenció	d’una	nova	
feina	a	temps	parcial	és	incompatible	amb	la	prestació	o	subsidi	que	se	li	hagi	reconegut-

 z En	el	cas	de	compatibilitat	de	la	prestació	o	subsidi	per	desocupació	i	treball	a	temps	parcial,	
la	reducció	de	la	quantitat	de	la	prestació	o	subsidi	no	altera	la	durada	computada	en	dies	natu-
rals.
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Desocupació	i	invalidesa	 
Art.	16	del	R.D.	625/85

 z Quan	el	treballador	està	rebent	la	prestació		o	subsidi	per	desocupació	i	passa	a	ser	pensi-
onista	d’invalidesa,	pot	optar	entre	seguir	cobrant	la	prestació	fins	que	s’exhaureixi	o	cobrar	la	
pensió	que	li	correspongui	per	invalidesa.

 z Quan	el	treballador	perdi	la	feina	com	a	conseqüència	d’haver	estat	declarat	invàlid	perma-
nent	total,	pot	optar,	(si	té	tots	els	requisits	per	causar	prestació	per	desocupació),	entre	cobrar	
la	prestació	per	desocupació	que	li	correspongui	fins	a	esgotar-la	o	la	pensió	d’invalidesa.

 z S’entén	que	el	treballador	ha	optat	per	la	pensió	d’invalidesa	quan	l’ha	substituïda	per	una	in-
demnització	a	tant	alçat.

 z Quan	un	invàlid	permanent	total	perdi	o	se	li	suspengui	una	feina	compatible	amb	la	seva	si-
tuació	de	pensionista	per	invalidesa,	té	dret	a	cobrar	la	prestació	o	subsidi	per	desocupació	que	
li	correspongui	a	més	a	més	de	la	pensió	d’invalidesa.	(	Si	compleix	tits	els	requisits	per	les	co-
titzacions	posteriors	a	la	declaració	d’Incapacitat	Permanent)

Desocupació,	maternitat/paternitat	i	incapacitat	temporal	  
Art.	222	de	la	L.G.S.S.	i	Art.	17	del	R.D.	625/85

1.-	Incapacitat	Temporal	(IT)	derivada	de	Contingències	Comunes	prèvia	a	la	situació	de	deso-
cupació:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
El	treballador	passa	a	cobrar	la	IT	la	mateixa	quantitat	que	la	prestació	d’atur(70%	de	la	base	regula-
dora	d’atur	els	180	primers	dies	i	el	50%	després,	amb	els	topalls	propis	de	la	prestació)	i	consumeix	
període	d’atur	des	de	la	data	d’extinció	del	contracte	de	treball.

El	Servei	Públic	d’Ocupació	ha	de	cotitzar	a	la	Seguretat	Social	pel	temps	descomptat	com	a	consumit,	
incloent la quota patronal i obrera completa.

2.-	 Incapacitat	 Temporal	 derivada	 de	 Contingències	 Professionals	 prèvia	 a	 la	 situació	 de	
desocupació:
El	 treballador	 segueix	 cobrant	 la	 IT	 la	 mateixa	 quantitat	 que	 estigui	 cobrant,	 en	 aquest	 cas	 no	
consumeix	període	d’atur	des	de	la	data	d’extinció	del	contracte	de	treball.
3.-	Incapacitat	temporal	durant	la	situació	d’atur:
		El	treballador	percep	la	prestació	d’IT	igual	que	la	prestació	per	atur;	però	a	continuació	diferenciem	
dos	supòsits:

 z Si	la	situació	d’IT		és	la	recaiguda	d’un	procés	anterior	iniciat	durant	la	vigència	de	la	relació	
laboral,	esgotat	el	període	d’atur	se	seguirà	cobrant	la	prestació	d’IT,	la	mateixa	quantitat	que	
es	cobrava	abans.

 z Si	la	IT	no	és	la	recaiguda	d’un	procés	iniciat	abans	de	l’extinció	del	contracte,	esgotat	el	pe-
ríode	d’atur	se	seguirà	cobrant	la	prestació	d’IT	però	la	quantitat	serà	el	80%	de	l’IPREM,	exclo-
sa la part proporcional de pagues.
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L’IPREM,	 Index	Públic	 de	Renda	 d’Efectes	Múltiples,	 és	 una	 referència	 per	 les	 prestacions,	
abans	ho	era	el	salari	mínim.	El	seu	valor	a	2018	és	de	537,84€	mensuals.

4.-	Maternitat	i	paternitat	prèvia		al	situació	d’atur:
Quan	el	treballador	es	trobi	en	una	situació	de	maternitat/paternitat	i	durant	aquest	període	s’extingeixi	
el	 contracte,	 segueix	 cobrant	 la	 prestació	 de	maternitat	 fins	 que	aquesta	 s’exhaureixi	 que	 llavors	
passarà	a	la	prestació	d’atur,	no	descomptant-li	del	temps	de	l’atur	el	temps	que	ha	estat	en	situació	
de	maternitat/paternitat.

5.	Maternitat	i	paternitat	durant	la	situació	d’atur:
En	aquest	cas,	se	suspèn	la	prestació	per	atur,	es	percep	la	prestació	corresponent	de	maternitat/
paternitat	i	es	reprèn	la	d’atur	quan	s’ha	acabat	l’anterior	(pel	temps	i	la	quantitat	que	quedava).

Retencions	  
Art.	46	del	R.D.	1841/91

Les	prestacions	d’atur	estan	sotmeses	a	retenció	a	compte	de	l’Impost	de	la	Renda	de	les	Persones	
Físiques,	segons	les	taules	de	retencions	vigents	a	cada	moment.

Si	el	mateix	any	que	se	suspèn	la	prestació	es	reprèn	el	dret	a	tenir-la,	el	percentatge	aplicable	és	el	
mateix	que	s’aplicava	en	el	moment	de	la	suspensió.

Quan	en	el	mateix	any	natural	es	passa	a	percebre	el	subsidi	després	d’haver	rebut	la	prestació,	el	
percentatge	aplicable	al	subsidi	és	el	mateix	que	s’aplicava	a	la	prestació.

Pagament	únic	 
R.D.	1044/85

Els	que	siguin	titulars	del	dret	a	 la	prestació	per	atur	del	nivell	contributiu	(no	del	subsidi	per	atur)
per	haver	cessat	amb	caràcter	definitiu	en	la	seva	activitat	laboral,	poden	percebre	d’un	sol	cop,	el	
valor	actual	que	els	correspongui	en	funció	de	les	cotitzacions	efectuades,	quan	acreditin	al	Servei	
Públic	d’Ocupació	Estatal	que	van	realitzar	una	activitat	professional	com	a	socis	treballadors	d’una	
cooperativa	de	treball	associat	o	societat	que	tingui	el	caràcter	 laboral	o	per	a	constituir-se	com	a	
treballadors autònoms.

Els requisits	per	a	percebre	la	prestació	d’un	sol	cop	són	els	següents:

 z Ser	 beneficiaris	 d’una	prestació	 contributiva	 d’atur	 i	 tenir	 pendent	 de	percebre	almenys	3	
mensualitats.

 z No	haver	fet	us	d’aquest	dret	durant	els	4	anys	immediatament	anteriors.
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 z Acreditar	la	incorporació	com	a	soci	treballador	o	de	treball		a	una	cooperativa	de	treball	as-
sociat	o	Societat	Laboral,	de	forma	estable,	o	l’inici	d’una	activitat	com	a	treballador	autònom.

 z No	iniciar	l’activitat	abans	de	la	sol·licitud	de	capitalització	de	les	prestacions.

La sol·licitud	de	pagament	de	la	prestació	d’atur	d’un	sol	cop	s’efectua	a	la	Direcció	Provincial	del	
Servei	Públic	 d’Ocupació	Estatal	 (SEPE),	 al	mateix	 temps	que	 sol·licitem	el	 reconeixement	 de	 la	

prestació	o	quan	ja	està	reconeguda.

Els efectes	de	precebre	 la	pretació	d’atur	en	un	sol	cop	són	que	 la	prestació	d’atur	es	considera	
extingida per esgotament del termini de durada quan el treballador percep l’import total d’aquesta 

prestació	pel	valor	actual.	Per	altra	banda,	no	es	pot	reconèixer	un	nou	dret	a	la	prestació	d’atur	fins	

que	no	hagi	passat	un	període	de	temps	durant	el	qual	s’haurà	extingit	la	prestació	en	el	cas	que	no	

s’hagi	rebut	en	la	modalitat	de	pagament	únic.

Subsidi	per	desocupació

Beneficiaris	  
Arts.	215	L.S.S.	i	7	R.D.	625/85

Poden	ser	beneficiaris	del	subsidi	d’atur	els	aurats	que	compleixin	les	següents	condicions:
 z Estar inscrits com a demandants de feina durant el termini d’1 mes.

 z No	haver	rebutjat	cap	oferta	de	treball	adequada	ni	haver-se	negat	a	participar,	sense	causa	
justificada,	en	accions	de	promoció,	formació	o	reconversió	professionals.

 z No	tenir	rendes	superiors,	en	còmput	mensual,	al	75%	del	salari	mínim	interprofessional,	ex-
closa	la	part	proporcional	de	les	pagues	extraordinàries.	Les	rendes	que	no	provenen	del	treball		
i	es	perceben	amb	periodicitat	superior	al	mes	es	computen	prorratejades	mensualment.

Es consideren rendes o ingressos computables.
-	Qualsevol	bé,	dret	o	rendiment,	excepte	les	assignacions	de	la	S.S	per	fills	a	càrrec.
-	Plusvàlues	i	guanys	patrimonials,	rendiments	que	puguin	produir-se	del	muntant	econòmic	
del	patrimoni	(amb	l’excepció	de	l’habitatge	habitual	i	dels	bens	que	té	rendes	computades)	
aplicant	al	seu	valor	el	50%	del	tipus	d’interès	legal	del	diner.
-	L’excés	sobre	l’import	corresponent	a	la	indemnització	legal	que	provingui	per	l’extinció	del	
contracte.
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Poden ser beneficiàries	del	subsidi	d’atur	aquelles persones que es trobin en alguna de les se-
güents	situacions:

1.-	Treballadors	que	hagin	esgotat	la	prestació	per	desocupació	i	tinguin	responsabilitats	
familiars.	

Tenir	a	càrrec	al	cònjuge,	fills	menors	de	26	anys	o	majors	incapacitats	o	menors	acollits,	quan	la	
renda	de	la	unitat	familiar	no	superi	el	75%	del	salari	mínim	interprofessional,	pagues	excloses.

Les	responsabilitats	familiars	han	de	concórrer	al	temps	de	produir-se	el	fet	causant	excepte	el	
supòsit	de	fills	que	neixin	en	els	300	dies	següents	i	no	es	requerida	la	convivència	quan	hi	ha	
obligació	d’aliments	en	virtut	de	conveni	o	resolució	judicial.

Durada
6	mesos	prorrogables	fins	a	18	mesos.
6	mesos	prorrogables	fins	a	24	si	són	majors	de	45	anys	i	han	exhaurit	120	dies	de	prestació.
6	mesos	prorrogables	fins	a	30	si	són	majors	de	45	anys	i	s’han	exhaurit	180	dies	de	prestació.
6	mesos	prorrogables	fins	a	24	si	són	menors	de	45	anys	i	han	exhaurit	180	dies	de	prestació.

Quantitat
El	80%	de	l’IPREM	mensual	vigent	a	cada	moment.

Tramitació
En	el	termini	de	15	dies	des	de	la	finalització	de	la	prestació	contributiva.

2.-		Treballadors	que	hagin	exhaurit	la	prestació	per	desocupació	encara	que	no	tinguin	
responsabilitats	 familiars,	 si	és	 treballador	major	de	45	anys	a	data	de	 l’esgotament	de	 la	
prestació	i	quan	almenys	aquesta	hagi	tingut	una	durada	de	12	mesos

Durada
6	mesos

Quantitat
El	80%	de	l’IPREM	mensual	vigent	a	cada	moment.

Tramitació
En	el	termini	de	15	dies	des	de	la	finalització	de	la	prestació	contributiva.
3.-	Ser	treballador	de	nacionalitat	espanyola	emigrant	que	ha	retornat	de	països	que	no	
són	de	L’Espai	econòmic	Europeu,	o	amb	els	que	no	hi	hagi	conveni	sobre	protecció	
per	desocupació,	acreditin	haver	treballat	com	a	mínim	dotze	mesos	en	els	darrers	6	anys	en	
aquests	països	des	de	la	seva	última	sortida	d’Espanya	i	no	tinguin	dret	a	la	prestació	per	atur	
(S’han	d’inscriure	com	a	demandants	d’ocupació	en	30	dies	des	del	retorn)
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Durada
6	mesos,	prorrogables	fins	a	18	mesos.

Quantitat
El	80%	de	l’IPREM	mensual	vigent	a	cada	moment.

Tramitació
En	el	termini	de	15	dies	des	de	la	inscripció	com	a	demandant	de	treball.

4.-	Estar	en	situació	legal	d’atur,	no	tenir	dret	a	la	prestació	per	no	haver	cobert	el	període	
mínim	de	cotització	(360	dies)sempre	que	s’hagi	cotitzat	almenys,	6	mesos	o	3	mesos	si	es	
tenen responsabilitats familiars.

Durada
Amb	responsabilitats	familiars:
3,4	o	5	mesos	si	s’ha	cotitzat	3,	4	ó	5	mesos.
21	mesos	si	s’ha	cotitzat	6	ó	més	mesos

Sense	responsabilitats	familiars:
6	mesos	si	s’ha	cotitzat	6	ó	més	mesos.

Quantitat
El	80%	de	l’IPREM	mensual	vigent	a	cada	moment.

Tramitació
En	el	termini	de	15	dies	des	de	la	situació	legal	d’atuir

Efectes
Quan	es	reconegui	aquest	subsidi,	les	cotitzacions	utilitzades	per	a	la	concessió	no	poden	servir	
després	per	al	reconeixement	d’una	nova	prestació	no	contributiva	ni	assistencial.

5.-	Haver	estat	alliberat	de	la	presó	i	no	tenir	dret	a	la	prestació	per	atur,	si	la	privació	de	
llibertat	ha	durat	més	de	6	mesos	(	s’ha	d’inscriure	com	a	demandant	de	feina	en	el	termini	de	
30	dies	del	seu	alliberament)

Durada	
6	mesos,	prorrogables	fins	a	18	mesos

Quantitat 
El	80%	de	l’IPREM	mensual	vigent	a	cada	moment.

Tramitació
En el termini de 15 dies des de l’alliberament.
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6.-	 Haver	 estat	 declarat	 plenament	 capaç	 o	 invàlid	 parcial	 com	 a	 	 conseqüència	 d’un	
expedient	de	revisió	per	millora	d’una	situació	de	gran	invalidesa,	invalidesa	permanent	
absoluta	o	total	(	s’ha	d’inscriure	com	a	demandant	de	feina	en	el	termini	de	30	dies	des	de	la	
Resolució)

Durada
6	mesos,	prorrogables	fins	a	18	mesos

Quantitat
El	80%	DE	L’IPREM	mensual	vigent	a	cada	moment.

Tramitació
En	el	termini	de	15	dies	des	de	la	declaració	de	capacitat	o	incapacitat	permanent	parcial.

7.-	 Treballadors	 aturats	majors	de	 45	 anys	 que	 no	 tenen	 rendes	 de	 cap	mena	 superiors,	
en	còmput	mensual,	al	75%	de	la	suma	del	salari	mínim	interprofessional	i	hagin	esgotat	una	
prestació	contributiva	de	720	dies.
Aquest	subsidi	és	de	caràcter	especial	i	s’atorga	de	manera	prèvia	als	indicats	als	apartats	1	i	2.

Durada
6	mesos

Quantitat
El	80%	de	l’IPREM	quan	tingui	un	o	cap	familiar	a	càrrec
El 107% de l’IPREM quan tingui familiars a càrrec.
El	133%	de	l’IPREM	quan	tingui	3	ó	més	familiars	a	càrrec.

Tramitació
En	el	termini	de	15	dies,	des	de	l’exhauriment	de	la	prestació	contributiva.
8.-	Treballador	major	de	55	anys	que	ha	cotitzat	per	desocupació	durant	6	anys	i	només	li	falta	
el	requisit	de	l’edat	per	a	jubilar-se	(	per	al	càlcul	de	la	renda	s’ha	de	tenir	en	compte	la	totalitat	
d’ingressos	de	la	unitat	familiar).

Durada
Aquest	subsidi	s’estén	fins	que	el	 treballador	arribi	a	 l’edat	que	 li	permeti	accedir	a	 la	pensió	
contributiva	de	jubilació	en	qualsevol	modalitat.

Quantitat
El	80%	de	l’IPREM	mensual	vigent	a	cada	moment.

Tramitació
En	el	termini	de	15	dies	des	de	la	finalització	de	l	període	d’espera,	o	des	de	que	es	fan	55	anys.
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Suspensió	del	dret	  
Art.	219	L.G.S.S.	(Llei	general	de	seguretat	social)

Se	suspèn	el	dret	en	els	mateixos	supòsits	que	la	prestació	per	atur.

Extinció	del	dret	  
Art. 219 L.G.S.S

S’extingeix	el	dret	en	els	mateixos	supòsits	que	la	prestació	per	atur.

Abonament	de	cotitzacions	  
Quan	el	beneficiari	és	un	treballador	major	de	55	anys	que	ha	cotitzat	per	desocupació	6	ó	més	anys	i	
a	qui	tan	sols	li	falta	el	requisit	de	l’edat	per	a	accedir	ala	jubilació,	el	Servei	Públic	d’Ocupació	cotitza	
per aquesta contingència.

Conveni	especial	  
Els	treballadors	que	extingeixin	el	dret	a	 la	prestació	contributiva	per	desocupació	o	passin	a	per-
cebre	el	subsidi,	i	les	que	cessin	en	la	percepció	del	subsidi,	poden	subscriure	conveni	especial	per	
a	mantenir	els	drets	en	curs.	Sempre	que	compleixi	el	període	de	cotització	necessari	per	a	poder	
subscriure-ho	serà	de	1080	dies	en	els	últims	7	anys.

És	necessari	 formular	 la	sol·licitud	a	 la	T.G.S.S.	Pot	 formular-se	en	qualsevol	moment,	si	bé	s’ha	
d’efectuar	en	el	termini	dels	90	dies	següents	al	moment	que	hagi	produït	la	situació	determinant	de	
la	cotització	inferior,	per	a	que	el	conveni	tingui	efectes	des	de	la	dita	data.	Si	la	sol·licitud	es	presenta	
fora	de	termini	assenyalat,	el	conveni	tindrà	efectes	des	del	dia	de	la	sol·licitud.
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CAPÍTOL 2.   
MODALITATS CONTRACTUALS
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Especialitats d’aquest contracte
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CAPÍTOL 2.   
MODALITATS CONTRACTUALS

Contractes	de	durada	determinada

L’article	15	de	 l’ET	disposa	que	els	contractes	podran	ser	de	caràcter	 indefinit	 (fixos)	 i	de	durada	
determinada	(temporals).	Per	tal	que	es	pugui	fer	legalment	un	contracte	temporal	da	d’haver	sempre	
una	causa	o	motiu	que	justifiqui	la	temporalitat.

Precisament	en	base	a	la	causa	que	justifiqui	la	celebració	d’un	contracte	temporal	que	pot	ser:
 z Contracte	d’obra	o	serveis	determinat.

 z Contracte	per	circumstàncies	de	la	producció	(acumulació	de	tasques).

 z Contracte d’interinitat.

1.-	Contracte	d’obra	o	servei	determinat	  
Llei	12/2001,	RD	2720/1998	i	Arts.	8.2	i	15	del	R.D.L.G.	1/q1995

Objecte
És	per	a	 realitzar	 feines	que	 tinguin	autonomia	 i	substantivitat	pròpies	en	 l’activitat	de	 l’empresa	 I	
l’execució,	limitada	en	el	temps,	és	d’entrada	de	durada	incerta.
El	 conveni	del	 sector	o	de	 l’empresa	pot	establir	 quines	són	 les	 feines	que	es	poden	cobrir	 amb	
aquest tipus de contractes.

A	 la	 pràctica	 es	 tradueix	 que	 per	 a	 que	 el	 contracte	 sigui	 legal	 ha	 d’especificar	 clarament	 quina	
és	l’obra	per	a	la	que	es	contracta	i	ha	de	ser	una	feina	que	el	principi	i	el	final	sigui	perfectament	
distingible	del	que	és	una	feina	normal,	habitual	i	quotidiana	de	l’empresa.

Normativa	de	referència:	
L.G.S.S.	(Llei	general	de	la	Seguretat	Social)	R.D.L.G.	1/94,	R.D.	625/85,	Real	Decreto	1.044/1985
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L’objecte	del	contracte	ens	ha	de	permetre,	sense	cap	mena	de	dubtes,	saber	quan	ha	acabat	la	feina	
per	a	la	qual	ha	estat	contractat.
Forma
Aquest	tipus	de	contractes	i	les	pròrrogues	han	de	ser	per	escrit.

Dinàmica	del	contracte

 z Durada:	Per	la	seva	naturalesa	aquest	tipus	de	contracte	no	té	una	durada	legal	establerta	
(ni	mínima	ni	màxima),	el	contracte	restarà	vigent	mentre	no	s’acabi	la	feina	per	la	qual	s’ha	fet	
el contracte.             
 
Això	significa	que	l’extinció	o	finalització	del	contracte	no	podrà	produir-se	fins	que	s’acabin	les	
feines.	No	obstant	s’estableix	una	durada	no	superior	a	3	anys	ampliables	per	Conveni	Col.lec-
tiu	a	12	mesos	més	(pel	que	fa	a	la	Construcció	no	opera	aquest	límit)

 z Jornada:	Aquest	tipus	de	contracte	pot	ser	a	temps	complet	o	a	temps	parcial.

 z Retribució:	En	igualtat	de	condicions	que	els	treballadors	indefinits.

 z Extinció:	 La	 finalització	 del	 contracte	 es	 produeix	 quan	 finalitza	 l’obra	 objecte	 del	 con-
tracte.	 Si	 és	 de	 durada	 superior	 als	 12	 mesos,	 s’exigeix	 un	 període	 de	 preavís	 de	 15	
dies.                
A	la	finalització	del	contracte,	es	té	dret	a	percebre	una	indemnització	equivalent	a:	12	dies	de	
salari	per	any	de	servei.

 z Prestacions	de	Seguretat	Social:	en	igualtat	de	condicions	que	els	treballadors	indefinits.

2.-	Contracte	d’eventual	per	circumstàncies	producció	  
Llei	12/2001,	RD	2720/1998	i	Arts	8.2i	15	del	R.D.L.G.	1/1995

Objecte
Es	 realitza	quan	 les	circumstàncies	del	mercat,	acumulació	de	 tasques	o	excés	de	comandes	ho	
exigeixin,	encara	que	sigui	l’activitat	normal	de	l’empresa.
Això	significa	que	es	pot	utilitzar	aquest	 tipus	de	contractació	per	a	 fer	 front	a	una	augment	en	el	
volum	de	treball	habitual	de	l’empresa,	excepcional	i	temporal,	i	que	no	pugui	ser	atès	amb	la	plantilla	
normal	de	l’empresa.	Com	a	regla	general	aquest	tipus	de	contracte	ha	de	suposar	un	augment	de	la	
plantilla de l’empresa.

Forma
Aquest	 tipus	 de	 contractes	 i	 les	 corresponents	 pròrrogues	només	 s’han	de	 fer	 per	 escrit	 quan	 la	
durada	sigui	superior	a	4	setmanes	o	sigui	a	temps	parcial	i	al	contracte	ha	de	constar	la	causa	i	la	
circumstància	que	el	justifiqui.
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Dinàmica	del	contracte

 z Durada:	La	durada	màxima	del	contracte	no	pot	excedir	dels	6	mesos	en	un	període	de	refe-
rència	de	12,	comptat	des	del	moment	que	es	produeixin	les	causes	que	el	justifiquin.	Per	Con-
veni	es	pot	ampliar	aquest	termini	màxim	fins	als	12	mesos	en	un	període	de	referència	de	18	
mesos.	(El	límit	de	prestació	dels	serveis	no	ha	de	superar	els	del	temps	de	referència).

Quan	el	contracte	se	celebra	per	una	durada	inferior	a	la	màxima	legal	o	convencionalment	es-
tablerta,	pot	prorrogar-se	d’acord	exprés	entre	les	parts,	una	sola	vegada	sense	que	la	durada	
total	(contracte	+	pròrroga)	superi	aquesta	durada	màxima.

 z Per	Conveni	es	poden	també	limitar	les	activitats	que	poden	resoldre	aquest	tipus	de	con-
tracte,	i	les	proporcions	entre	personal	fix	i	temporal	per	acumulació	de	feines	que	pugui	haver	
a cada empresa.

 z Jornada:	Aquest	tipus	de	contracte	pot	ser	a	temps	complet	o	parcial.

 z Retribució:	En	igualtat	de	condicions	que	els	treballadors	indefinits.

 z Extinció:	La	finalització	del	contracte	es	produeix	per	la	finalització	de	l’augment	de	treball	
objecte	del	contracte,	o	per	assolir	la	durada	màxima	del	contracte.	A	la	finalització	del	contrac-
te,	es	té	dret	a	percebre	una	indemnització	equivalent	a	12	dies	de	salari	per	any	de	servei.

 z Prestacions	de	Seguretat	Social:	en	igualtat	de	condicions	que	els	treballadors	indefinits.

3.- Contracte	d’interinitat	  
Llei	12/2001,	RD	2720/1998	i	Arts	8.2	i	15	de	R.D.L.G	1/1995

Objecte
L’objecte	d’aquest	contracte	és	la	substitució	de	treballadors	amb	dret	a	reserva	del	lloc	de	treball	en	
virtut	de	norma,	conveni	col·lectiu	o	acord	individual,	o	per	a	cobrir	temporalment	un	lloc	de	treball	
durant	el	procés	de	selecció	o	promoció	per	a	la	cobertura	definitiva.
Es	tracta,	per	tant,	de	cobrir	vacants	temporalment	deixades	per	treballadors	que	tot	i	no	estar	treballant	
a	l’empresa	en	aquest	moment,	tornaran	o	tindran	el	dret	a	fer-ho	(p.e.	substitucions	per	vacances,	
incapacitats	 temporals,	 excedències,	 permisos	 per	 maternitat,	 alliberats	 sindicals,	 etc.)	 També	
poden	celebrar-se	per	a	cobrir	vacants	temporalment	(p.e.	supòsit	molt	habitual	a	l’Administració	que	
contracta	interinament	fins	que	les	vacants	es	cobreixen	per	oposició).	

Forma
La	forma	del	contracte	ha	de	ser	per	escrit,	i	ha	de	constar	clarament:

 z Nom	del	treballador	substituït.

 z Causa	de	la	interinitat	(vacances,	excedència,).

 z Si	el	lloc	de	treball	a	cobrir	és	el	del	substituït	o	d’un	altre	treballador	de	l’empresa	que	pas-
si a ocupar el lloc d’aquest.
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 z I	en	el	cas	de	cobertura	definitiva	de	vacants,	a	més	a	més:

 z Lloc	que	es	cobrirà	definitivament.

 z Circumstància que determina la durada.

 z Durada.

 z Treball	a	desenvolupar.

 
Dinàmica	del	contracte

 z Durada:	El	temps	que	duri	l’absència	del	treballador	substituït	amb	dret	a	reserva	del	seu	lloc	
de	treball,	o	el	temps	que	duri	el	procés	de	selecció	o	promoció	que	no	sigui	superior	a	3	mesos	
(	no	es	pot	fer	un	altre	contracte	amb	la	mateixa	finalitat	quan	s’ha	superat	la	durada	màxima).

 z Jornada:	Aquest	contracte	s’ha	de	fer	a	temps	complet	excepte	si:	  
a/	El	substitut	presti	serveis	a	temps	parcial,	o	el	lloc	a	cobrir	definitivament	ho	sigui	a	temps	par-
cial.               
b/	El	contracte	sigui	per	a	completar	la	jornada	reduïda	dels	treballadors	que	exercitin	el	dret	re-
conegut	a	l’article	37.4	i	37.5	de	l’E.T	o	els	que	gaudeixin	a	temps	parcial	els	permisos	de	ma-
ternitat,	adopció	o	acolliment.

 z Retribució:	En	igualtat	de	condicions	que	els	treballadors	indefinits.

 z Extinció:	L’extinció	del	contracte	es	produeix:

Per	la	reincorporació	del	treballador	substitut.

Pel	venciment	del	termini	legal	o	convencionalment	establert	per	a	la	reincorporació.

Pel	transcurs	del	termini	de	3	mesos	en	els	processos	de	selecció	o	promoció	(o	el	termini	que	
resulti	de	l’aplicació	a	l’Administració).

 z A	la	finalització	del	contracte,	NO	es	té	dret	a	percebre	cap	indemnització.

4.-	Contractes	formatius

Són	els	contractes	en	pràctiques i contractes	per	a	la	formació	i	l’aprenentatge.

4.1.-	Contracte	en	pràctiques	  
RD	488/1998	i	art.11	del	R.D.L.G.	1/95,	segons	redacció	de	la	Llei	63/97

Objecte
Són	els	 fets	amb	 titulats	universitaris,	o	de	 formació	professional	de	grau	mitjà	o	superior	o	 títols	
oficialment	 reconeguts	 com	 a	 equivalents	 que	 habilitin	 per	 a	 l’exercici	 professional,	 (	 a	 aquests	
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efectes	no	s’accepten	els	títols	obtinguts	com	a	resultat	dels	contractes	de	formació	i	aprenentatge),	
sempre	que	no	hagin	passat	més	de	5	anys	(7	anys	en	el	cas	de	treballadors	amb	discapacitat)	des	

de	la	finalització	dels	estudis	(fins	que	l’atur	baixi	del	15%	es	permet	contractar	passats	els	5	anys,	

si	es	tracta	de	treballadors	menors	de	30	anys),	i	que	no	hagin	estat	contractats	amb	aquest	tipus	

de	contracte	2	anys	a	la	mateixa	empresa	amb	el	mateix	títol	o	a	la	mateixa	empresa	i	el	mateix	lloc	

de	treball	encara	que	sigui	amb	una	titulació	diferent.	(El	Grau,	Màster	i	Doctorat	es	consideren	títols	

diferents).

Requisits
El	lloc	de	treball	que	es	destini	al	contractat	en	pràctiques	li	ha	de	permetre	una	pràctica	professional	

adequada	al	nivell	d’estudis	exigit.

Per	Conveni	es	poden	establir	les	categories	i	llocs	de	treball	per	als	quals	es	pot	contractar	d’aquesta	

manera.

Forma
S’ha	de	fer	per	escrit,	model	oficial	i	fent	constar	expressament	la	titulació	del	treballador,	el	lloc	al	que	

es destina i la durada del contracte.

Dinàmica	del	contracte

 z Durada:	No	pot	ser	inferior	a	6	mesos	ni	superior	a	2	anys.	Si	es	concerta	per	temps	inferior	
a	la	durada	màxima,	es	poden	fer	dues	pròrrogues	amb	una	durada	màxima	de	6	mesos.	(	Els	

períodes	d’IT,	maternitat,	paternitat,	risc	durant	l’embaràs	o	durant	la	lactància	natural,	interrom-

pen	el	còmput	de	durada	del	contracte)

 z Jornada:	Es	pot	concretar	a	temps	complet	o	temps	parcial.

 z Retribució:	La	retribució	és	la	fixada	al	Conveni	no	pot	ser	inferior	al	60	o	al	75%	durant	el	

primer	i	el	segon	any	respectivament	a	la	fixada	per	al	lloc	de	treball	o	per	a	la	categoria	profes-

sional	que	pertanyi,	sense	que	mai	sigui	inferior	al	S.M.I.	(	en	el	cas	de	jornada	parcial,	s’aplica	

el	mateix	percentatge	al	S.M.I.).

 z Període	de	prova:	No	pot	superar	el	termini	d’1	mes	per	als	titulats	de	grau	mig	i	els	que	te-

nen	el	certificat	de	professionalitat	nivell	1	i	2,	2	mesos	per	als	de	grau	superior	i	els	que	tinguin	

el	certificat	de	professionalitat	nivell	3.	(	si	finalitzat	el	contracte	de	pràctiques	es	continua		a	l’em-

presa,	no	es	pot	tornar	a	establir	període	de	prova).

 z Extinció:	L’extinció	del	contracte	es	produeix	per	l’expiració	del	temps	convingut,	prèvia	de-
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núncia	de	 l’empresa	(	si	ha	superat	els	12	mesos	de	durada,	s’ha	de	preavisar	amb	15	dies	

d’antelació).	             
A	la	finalització	del	contracte,	l’empresari	ha	d’expedir	al	treballador	un	certificat	on	consti	la	du-
rada	de	les	pràctiques,	el	lloc	o	llocs	de	treball	ocupat	i	les	principals	tasques	finalitzades.	No	
correspon	percebre	cap	indemnització.		 	 	 	 	 	 	 	

 z Sempre	que	es	continuï	a	l’empresa,	el	període	de	pràctiques	s’ha	de	computar	com	a	anti-
guitat	i	no	es	pot	pactar	un	nou	període	de	prova.

4.2.-	Contracte	per	a	la	formació	i	l’aprenentatge	 
RD	 488/1998,	 Art.	 11	 de	 l’E.T.	 segons	 la	 redacció	 de	 la	 Llei	 63/97,	 O.M.	 14/VII/1998	 Resolució	
26/X/1998

Objecte
Se	 signen	 per	 a	 la	 qualificació	 professional	 dels	 treballadors	 en	 un	 règim	 d’alternança	 d’activitat	
laboral	retribuïda	en	una	empresa	amb	activitat	formativa	rebuda	en	el	marc	del	sistema	de	formació	
professional	per	a	l’ocupació	o	del	sistema	educatiu.

Requisits
Treballadors	entre	 16	 i	 25	anys	 (	 o	 que	 tinguin	alguna	discapacitat	 o	 es	 trobin	 en	 risc	 d’exclusió	
social)	 que	 no	 tinguin	 qualificació	 professional	 reconeguda	 pel	 sistema	 de	 formació	 professional	
per	a	l’ocupació	o	del	sistema	educatiu(fins	que	la	desocupació	baixi	del	15%	es	permet	contractar	
treballadors	menors	de	30	anys).

Forma 
S’ha	de	fer	per	escrit,	amb	model	oficial	i	adjuntant	l’acord	per	a	l’activitat	formativa	i	indicant	la	durada	
del contracte.

Dinàmica	del	contracte

 z Durada:	No	pot	ser	inferior	a	1	any	ni	superior	a	3	anys.	Si	es	fa	per	temps	inferior	a	la	dura-
da	màxima,	es	poden	realitzar	fins	a	dues	pròrrogues	amb	una	durada	mínima	de	6	mesos	(els	
períodes	d’IT,	maternitat,	paternitat,	risc	durant	l’embaràs	o	durant	la	lactància	natural,	interrom-
pen	el	còmput	de	la	durada	del	contracte).

 z Jornada:	Només	es	pot	concertar	a	temps	complet.	El	temps	de	treball	efectiu	no	pot	super-El temps de treball efectiu no pot super-
ar	el	75%	durant	el	primer	any	o	el	85%	el	segon	i	tercer	any	de	contracte,	(els	desplaçaments	al	
centre	de	formació	es	consideren	temps	de	treball	efectiu)	i	no	es	poden	prestar	serveis	en	hora-
ri	nocturn,	noi	en	règim	de	torns,	ni	fer	hores	extraordinàries.

 z Període	de	prova:	El	que	estableixi	la	normativa	general(	si	finalitzat	el	contracte	de	pràcti-
ques	es	continua	a	l’empresa,	no	es	pot	tornar	a	establir	un	període	de	prova).
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 z Retribució:	La	retribució	és	la	fixada	en	Conveni	en	proporció	al	temps	de	treball	efectiu	sen-
se	que	mai	sigui	inferior	al	S.M.I.	en	proporció	al	percentatge.

 z Extinció:	L’extinció	del	contracte	es	produeix	per	l’expiració	del	temps	establert,	prèvia	de-
núncia	de	l’empresa	amb	15	dies	d’antelació.

A	l’acabament	del	contracte,	la	formació	rebuda	ha	de	ser	objecte	d’acreditació	bé	per	part	de	
l’Administració	o	bé	per		l’empresa	quan	hagi	estat	la	responsable	d’impartir-la	formació.	No	cor-
respon	percebre	cap	indemnització.

5.-	Frau	en	la	contractació

Hem	vist	quin	és	el	règim	legal	dels	contractes	temporals.	Tot	i	així	freqüentment	s’utilitzen	aquests	
tipus	de	contracte	de	forma	desviada,	incorrecta	i	il.legal.

Quan	això	passa	es	diu	que	són	FRAU	DE	LLEI	i	això	vol	dir	que	per	l’aplicació	de	l’article	15.3	ET,	la	
relació	laboral	en	qüestió	s’entengui	indefinida,	el	treballador	passa	a	ser	FIX	i	la	relació	laboral	comú	
o	ordinària	(	en	el	cas	dels	contractes	formatius).

El	 fet	que	s’encadenin	entre	sí	successivament	diferents	 tipus	de	contractes	temporals	no	suposa	
que	es	produeixi	un	frau,	sempre	i	quan	aquests	estiguin	ben	fets	i	sempre	que	no	superin	els	límits	
establerts	per	l’article	15,.5		de	l’E.T

No resulta fàcil establir uns criteris generals que permetin establir en tot moment quan s’està incorrent 
en	frau.	En	qualsevol	cas	podem	utilitzar	els	següents:

a/	Pel	que	fa	als	contractes	temporals	es	poden	entendre	fraudulents,	per	exemple,	en	els	següents	
supòsits:

 z Quan	no	s’hagi	formalitzat	per	escrit	i	això	sigui	un	requisit	indispensable.

 z Quan superin la durada màxima establerta legalment.

 z Quan	finalitzada	l’obra	o	servei	determinat,	o	la	causa	de	la	interinitat(substitució)	per	a	la	que	
es	contracta,	es	continuïn	prestant	serveis.

 z Quan	s’hagi	estat	contractat	per	a	una	obra	determinada	i	s’hagin	prestat	serveis	en	una	al-
tra	o	altres	obres	diferents,	sense	modificar	el	contracte.

A	més	a	més	en	general,	s’entenen	per	 fraudulents	els	contractes	 temporals	quan	s’utilitzin	per	a	
cobrir	necessitats	permanents	de	l’empresa	(és	molt	difícil	determinat	quan	succeeix).

També	són	fraudulents	quan	la	causa	de	la	temporalitat	que	permet	acudir	a	la	contractació	temporal	
és	falsa;	és	a	dir,	quan	no	existeix	l’acumulació	de	tasques,	quan	l’obra	o	servei	per	al	que	es	contracta	
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no	existeix	o	és	impossible	distingir	el	principi	i	final	en	el	treball	normal	de	l’empresa,	o	quan	el	motiu	
al·legat  per al contracte d’interinitat no existeixi.
En	tots	aquests	casos	es	pot	entendre	que	la	contractació	temporal	és	fraudulenta.	Tot	i	així	hem	de	
tenir	en	compte	que	a	l’hora	de	reclamar	una	situació	d’aquestes,	el	Jutge	ha	d’apreciar	l’existència	
de frau de llei.

b/	Als	contractes	formatius	el	supòsit	més	habitual	és	el	que	quan	l’empresa	no	destina	al	treballador	
a	un	lloc	adequat	a	la	seva	capacitat	professional	i	per	tant	no	pot	posar	en	pràctica	la	seva	titulació	
o	quan	es	dedica	el	temps	legalment	establert	a	la	formació	teòrica	del	treballador	contractat	per	a	la	
formació.	És	a	dir,	en	definitiva	quan	el	caràcter	formatiu	d’aquests	contractes	no	és	respectat.
En	aquests	casos	s’entén	que	la	relació	laboral	és	comú	i	ordinària.	Això	també	passa	quan	finalitza	
la	vigència	màxima	d’aquests	contractes	es	continuen	prestant	serveis,	llavors	s’han	de	computar	tan	
el	temps	ja	treballat	com	l’antiguitat	a	tots	els	efectes.

6.-	Actuacions	davant	el	frau	en	la	contractació

El	treballador	que	tingui	un	contracte	 individual	en	frau	de	 llei,	adquireix	 la	condició	de	treballador	
indefinit	per	la	qual	cosa	en	qualsevol	moment	durant	la	durada	del	contracte	pot	interposar	al	jutjat	
de demanda de reconeixement del dret.

L’altra	possibilitat	és	impugnar	la	finalització	de	contracte,	ja	que	una	finalització	del	contracte,	perquè	
un	contracte	que	ha	esdevingut	indefinit	no	pot	finalitzar,	en	aquest	cas	s’ha	d’interposar	una	demanda	
d’acomiadament,	en	el	termini	de	20	dies	hàbils.

7.-	Limitació	a	la	contractació	temporal	successiva

L’article	15.5	de	L’E.T	segons	la	redacció	del	Real	Decret	Llei	5/2006	i	efectes	a	partir	del	15/06/2006,	
incorpora	una	 limitació	a	 la	 contractació	 temporal	 successiva,	establint	 que	adquiriran	 la	 condició	
de	fixos	“	els	treballadors	que	en	un	període	de	30	mesos	hagin	estat	contractats	durant	un	termini	
superior	a	24	mesos	amb	o	sense	solució	de	continuïtat	per	al	mateix	lloc	de	treball	amb	la	mateixa	
empresa,	mitjançant	dos	o	més	contractes	temporals,	sigui	directament	o	a	través	de		la	posada	a	
disposició	per	empreses	de	treball	temporal,	amb	les	mateixes	o	diferents	modalitats	contractuals	de	
durada determinada.

El	 que	 disposa	 aquest	 apartat	 no	 s’aplicarà	 a	 la	 utilització	 dels	 contractes	 formatius,	 de	 relleu	 o	
interinitat.

A	aquests	efectes,	el	Real	Decret	Llei	10/2011,	estableix	que	no	es	computa	el	temps	transcorregut	
entre	el	31/08/2011	i	el	31/12/2012,	hagi	prestat	serveis	o	no	el	treballador.
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Atenent	a	les	peculiaritats	de	cada	activitat	i	a	les	característiques	del	lloc	de	treball,	la	negociació	
col·lectiva	 establirà	 requisits	 dirigits	 a	 preveure	 la	 utilització	 abusiva	 de	 contractes	 de	 durada	
determinada amb diferents treballadors per a realitzar el mateix lloc de treball cobert anteriorment 
amb	contractes	d’aquesta	mena,	amb	o	sense	solució	de	continuïtat,	inclosos	els	contractes	posada	
a	disposició	realitzats	amb	empreses	de	treball	temporal.

8.-	Contracte	a	temps	parcial	  
Llei	12/2001,	Llei	30/2005	i	Art.	12	del	R.D.LG.	1/95	segons	redacció	del	R.D.L.15/98

Objecte
És	aquell	en	virtut	del	qual	el	 treballador	s’obliga	a	prestar	els	seus	serveis	durant	un	determinat	
número	d’hores	al	dia,	a	la	setmana,	al	mes	o	a	l’any,	inferior	a	la	jornada	de	treball	d’un	treballador	
a	temps	complet	comparable	(considerat	com	a	habitual	en	l’activitat	que	faci	en	aquests	períodes	de	
temps).

S’entén per treballar a temps complet comparable a un treballador a temps complet de la mateixa 
empresa	i	centre	de	treball,	amb	el	mateix	tipus	de	contracte	i	que	realitzi	un	treball	idèntic	o	similar.

Els treballadors contractats en aquesta modalitat tenen els mateixos drets que els treballadors a 
temps	complet,	exceptuant	les	peculiaritats	que	en	funció	del	temps	treballat	estiguin	establertes	per	
llei	o	puguin	determinar-se	per	la	negociació	col·lectiva.	En	aquesta	línia	s’ha	d’aplicar	el	principi	de	
proporcionalitat,	en	virtut	del	qual	els	drets	siguin	proporcionals	al	temps	treballat.

Forma
S’han	de	formalitzar	per	escrit	en	model	oficial	on	ha	de	constar:

 z Si	el	contracte	és	per	temps	indefinit	o	de	durada	indeterminada.

 z Si	és	per	durada	indeterminada,	la	causa	que	ho	justifiqui.

 z Número	i	distribució	d’hores	al	dia,	a	la	setmana,	al	mes	o	a	l’any	que	es	prestarà	el	servei.

Dinàmica	del	contracte

 z Durada:	Es	pot	concertar	per	temps	indefinit	o	de	durada	indeterminada.	  
 
El	contracte	de	temps	indefinit	és	per	a	realitzar	treballs	fixos	i	periòdics	dins	el	volum	normal	
d’activitat	de	l’empresa.
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 z Jornada:	Pactada	per	les	parts,	ha	de	ser	inferior	a	la	jornada	de	treball	d’un	treballador	a	
temps	complet	comparable,	sense	limitació	pel	que	fa	la	percentatge.	 	 	 	  
La	jornada	diària	es	pot	realitzar	de	forma	contínua	o	partida	(	en	aquest	cas	només	es	permet	
una	interrupció).

 z Hores	complementàries:	Són	les	que	s’han	acordar	com	a	addicionals	a	les	hores	ordinàri-
es pactades al contracte a temps parcial.

La	 realització	d’hores	complementàries	s’han	de	 fer	d’acord	al	que	estableix	 l’article	12.5	de	
l’E.T.	és	a	dir,	només	es	poden	exigir	quan	s’han	pactat	al	contracte	(contractes	indefinits)	o	pos-
teriorment	sempre	en	model	oficial	i	no	pot	superar	el	15%	de	les	hores	objecte	del	contracte	
(per	conveni	pot	arribar	a	ser	fins	al	60%).	

Es	pot	renunciar	al	pacte	d’hores	complementàries,	transcorregut	un	any	de	la	signatura	i	quan	
es	donin	determinades	circumstàncies	(responsabilitats	familiars	o	incompatibilitat	amb	un	altre	
contracte	a	temps	parcial).

Llevat	d’aquests	acords,	la	prestació	d’hores	complementàries	és	voluntària.	Es	paguen	com	a	
hores	ordinàries.

 z Retribució:	La	retribució	en	proporció	al	temps	treballat,	respecte	a	la	jornada	habitual	en	
l’activitat	contractada.

9.-	Treballadors	fixos	discontinus

 z Són	els	treballadors	contractats	per	a	realitzar	treballs	fixos	i	periòdics	de	caràcter	discontinu.	

 z Aquests	treballadors	es	col·loquen	en	expectativa	o	preferència	per	a	ser	cridats.

 z Han	de	ser	cridats	en	l’ordre	i	la	forma	que	es	determinin	en	els	corresponents	convenis	col-
lectius.

 z El treballador en cas d’incompliment de la crida a la eina pot reclamar en procediment d’aco-
miadament	davant	la	jurisdicció	social.

 z Es	manté	l’obligació	de	cotitzar	durant	tot	el	període	que	el	treballador	estigui	d’alta	al	règim	
general	o	presti	els	seus	serveis,	encara	que	aquests	siguin	discontinus.

 z Els	períodes	d’inactivitat	entre	treballs	de	temporada	es	consideren	situacions	assimilades	a	
l’alta.
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10.-	Contracte	de	relleu

Objecte
És	el	que	s’estableix	amb	l’objecte	de	substituir	la	jornada	de	treball	que	ha	deixat	vacant	el	treballador	
que	es	jubila	parcialment.
Requisits

 z Ha de ser un treballador inscrit a l’atur.

 z Ha de ser un treballador contractat a l’empresa amb un contracte de durada determinada.

Forma
Aquest	tipus	de	contracte	es	formalitza	sempre	per	escrit	amb	model	oficial	i	ha	de	constar	el	nom,	
l’edat	i	les	circumstàncies	professionals	dels	substituït.

Dinàmica	del	contracte

 z Durada:	la	durada	del	contracte	pot	ser	indefinit	o	igual	al	temps	que	li	falti	al	treballador	subs-
tituït	per	a	arribar	a	l’edat	de	jubilació.

 z Jornada:	Aquest	contracte	pot	ser	a	jornada	completa	o	a	temps	parcial.	En	aquest	cas	el	
percentatge	de	jornada	ha	de	ser	com	a	mínim	igual	a	la	reducció	de	jornada	acordada	pel	tre-
ballador	substituït.

 z Lloc	de	treball:	El	lloc	de	treball	del	treballador	rellevista,	sigui	o	no	el	mateix	que	el	substitu-
ït,	exigeix	que	la	base	de	cotització	arribi	al	65%	de	la	mitjana	de	les	bases	de	cotització	del	re-
llevat	durant	els	6	mesos	anteriors.

 z Extinció:	Quan	expira	el	temps	convingut.

 z Sempre que es produeixi el cessament d’un treballador amb contracte de relleu mentre és 
vigent,	l’empresari	està	obligat	a	substituir-lo	per	un	altre	treballador	a	l’atur	en	el	termini	de	15	
dies.

Si	el	 treballador	rellevat	és	acomiadat	 improcedentment	abans	de	complir	 l’edat	de	 jubilació	 i	
l’empresa	opta	per	la	no	readmissió,	aquest	ha	de	ser	substituït	per	un	altre	treballador	a	l’atur	
en	cas	que	el	rellevista	rebutgi	 l’ampliació	del	percentatge	de	jornada	que	ha	deixat	de	fer	el	
rellevista.

Si	l’empresa	no	compleix	les	seves	obligacions	en	algun	d’aquests	supòsits,	haurà	d’abonar	a	
l’INSS	l’import	de	la	jubilació	parcial	des	d’aquest	moment.



 39    Intersindical-CSC   |   Guia laboral bàsica

11.-	Normes	comunes	als	contractes	a	temps	parcial,	fixos	discontinus	i	de	
relleu

Cotització
La	obligació	de	cotitzar	es	manté	tot	el	període	que	el	treballador	està	d’alta	a	la	Seguretat	Social,	o	
presti	els	seus	serveis	encara	que	siguin	discontinus.
La	cotització	a	la	seguretat	Social	es	constitueix	amb	les	retribucions	efectivament	percebudes	en	raó	
de	les	hores	realment	treballades	en	el	mes	que	es	consideri.

Còmput
Per	a	determinar	els	períodes	de	cotització	exigits	per	a	causar	dret	a	les	diferents	prestacions	de	
Seguretat	Social,	es	consideren	tots	els	períodes	que	el	treballador	ha	estat	d’alta	a	temps	parcial	
independentment	del	nombre	d’hores	que	hagi	realitzat	a	cada	període.

Per	a	determinar	el	nombre	de	dies	de	cotització	acreditats,	es	calcula	el	coeficient	de	parcialitat	que	
suposa	el	percentatge	de	jornada	realitzada	pel	treballador	a	temps	parcial,	respecte	a	la	jornada	que	
suposa el treball a temps complet.

Al nombre de dies resultant d’aquest càlcul se li suma el nombre de dies cotitzats a temps complet 
que pugui tenir el treballador.

Exemple:	
Un	treballador	que	ha	cotitzat	8	anys	a	temps	complet	i	durant	uns	altres	6	anys	al	50%,	acredita	els	
següents	dies:
A	temps	complet		8	anys	x	365dies=	2920	dies
Al	50%	6	x	365=	2190	dies	(	com	ha	estat	el	50%	seran	1095	dies)
TOTAL	4015	dies

Un	cop	calculat	el	nombre	de	dies	acreditats	es	calcula	el	coeficient	global	de	parcialitat	que	suposa	
el	nombre	de	dies	acreditats	com	a	cotitzats	(a	l’exemple	4015	dies)	sobre	el	total	de	dies	d’alta	(a	
l’exemple	5110	dies)	als	efectes	de	calcular	els	períodes	mínims	de	cotització	exigits	per	a	cada	
prestació.

Exemple:
Total	dies	alta	2920	dies	+2190	dies	=	5110	dies
Total	dies	de	cotització	acreditats	2920	+	1095	dies=	4015	dies
Coeficient	global	de	parcialitat	=	4015	dies/5110	dies*	100	=	78,57%

Per	 tant,	el	període	mínim	de	cotització	exigit	és	el	78,57%	del	que	s’exigeix	per	cada	prestació,	
tant	 genèric	 (p.e.	 jubilació	 15	 anys*	 78,57%=	 11,78	 anys),	 com	 l’específic	 (p.e.	 jubilació	 2	 anys*	
78,57%=1,57	anys	en	els	darrers	15	anys
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Base	de	cotització	mensual
Es	computen	les	retribucions	vençudes	el	mes	més	la	part	proporcional	que	correspongui	a	diumenges	
i	festius,	pagues	extraordinàries	i	altres	conceptes	retributius	que	tinguin	una	periodicitat	superior	al	
mes.

Bases	reguladores	de	prestacions

Jubilació	i	incapacitat	permanent	derivada	de	malaltia	comuna
Per	a	calcular	 les	bases	 reguladores	de	 les	prestacions,	s’incrementa	el	nombre	de	dies	cotitzats	
resultants	després	de	l’aplicació	del	coeficient	de	parcialitat	(a	l’exemple	1095	dies)	amb	l’aplicació	
del	coeficient	del	1.5	(sense	que	el	nombre	de	dies	resultant	pugui	ser	superior	al	nombre	total	de	dies	
d’alta	a	temps	parcial	i	se	sumen	els	dies	cotitzats	a	temps	complet	(	en	el	nostre	exemple	2920	dies).

Exemple:
Dies	a	temps	parcial....1095	dies	x	1.5	=	1642,50	dies
(no	supera	els	2190	dies	d’alta	a	temps	parcial)
Dies a temps complet...2920 dies
TOTAL	DIES...	1642,50	+	2920,00=4562,5	dies	(:365	dies	=	12,5	anys)

El	percentatge	a	aplicar	sobre	la	base	reguladora	és	el	que	correspon	per	aquest	nombre	d’anys	total	
acreditat,	excepte	que	no	s’arribi	al	nombre	d’anys	mínim	per	causar	dret	a	una	prestació,	en	aquest	
cas,	es	calcula	el	percentatge	en	proporció	al	nombre	d’anys	exigits.

Exemple	de	jubilació:
Correspon	el	50%	de	la	base	reguladora	per	5474	dies	(15anys)	cotitzats
Com	acredita	4562	dies	cotitzats,	 li	correspon	un	41,66%	resultant	d’aquest	càlcul	(4562*50/5475)	
=4	1,66%

Incapacitat	temporal
La	base	reguladora	diària	de	la	prestació	d’incapacitat	temporal	és	el	resultat	de	dividir	 les	sumes	
de	les	bases	de	cotització	acreditades	a	l’empresa	durant	els	tres	mesos	immediatament	anteriors	a	
la	data	del	fet	causant	entre	el	nombre	de	dies	efectivament	treballats	i	per	tant	cotitzats	en	aquest	
període.

La	prestació	econòmica	que	correspongui	s’abona	durant	els	dies	contractats	com	de	treball	efectiu	
on	el	treballador	romangui	en	situació	d’incapacitat	temporal.

Quan	per	extinció	del	contracte	de	treball	o	interrupció	de	l’activitat,	assumeixi	l’entitat	gestora	o	en	el	
seu	cas	entitat	col·laboradora	el	pagament	de	la	prestació,	es	calcula	novament	la	base	reguladora	
d’aquesta.	Amb	aquesta	finalitat,	la	base	reguladora	diària	de	la	prestació	serà	el	resultat	de	dividir	
la	suma	de	 les	bases	de	cotització	acreditades	a	 l’empresa	durant	els	 tres	mesos	 immediatament	
anteriors a la data del fet causant entre el nombre de dies naturals compresos en aquest període.
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Si	 és	menor	 l’antiguitat	 del	 treballador	 a	 l’empresa,	 la	 base	 reguladora	 de	 la	 prestació	 sense	 el	
resultat	de	dividir	la	suma	de	les	bases	de	cotització	acreditades	entre	el	nombre	de	dies	naturals	que	
corresponguin.

La	prestació	econòmica	s’abonarà	durant	tots	els	dies	naturals	en	que	l’interessat	es	trobi	en	situació	
d’incapacitat temporal.

Maternitat	i	paternitat
Per	a	la	prestació	per	maternitat	i	paternitat	la	base	reguladora	diària	és	el	resultat	de	dividir	la	suma	
de	bases	de	cotització	acreditades	a	l’empresa	durant	els	12	mesos	anteriors	a	la	data	del	fet	causant	
entre	365.

Si	l’antiguitat	del	treballador	és	menor	a	l’empresa,	la	base	reguladora	de	la	prestació	serà	el	resultat	
de	dividir	 la	suma	de	 les	bases	de	cotització	acreditades	entre	el	nombre	de	dies	naturals	a	que	
aquestes corresponguin.
El subsidi per maternitat i paternitat s’abonen durant tots els dies en que el treballador romangui en 
aquesta	situació	amb	la	durada	legalment	prevista	per	als	períodes	de	descans	per	 les	situacions	
protegides	de	maternitat,	adopció	o	acolliment	previ.

Atur
El	que	es	té	en	compte	per	a	la	determinació	de	la	durada,	són	el	dies	treballats	independentment	de	
la	durada	de	la	jornada.

Les	quantitats	màximes	i	mínimes	de	la	prestació	es	determinen	tenint	en	compte	l’IPREM	en	funció	
de	les	hores	treballades.

Quan	un	treballador	està	rebent	prestació	o	subsidi	per	atur	 i	obté	una	feina	a	temps	parcial,	se	li	
dedueix	de	l’import	de	la	prestació	o	subsidi	la	part	proporcional	al	temps	treballat.

Quan	el	 treballador	realitza	un	treball	a	temps	complet	 i	un	altre	a	temps	parcial,	si	perd	el	 treball	
a	temps	parcial	no	pot	rebre	prestació	o	subsidi	per	atur.	Si	perd	el	treball	a	temps	complet,	rep	la	
prestació	o	subsidi,	deduint	de	la	quantitat	a	la	part	proporcional	al	temps	treballat.

Conveni	especial
Els	 treballadors	 contractats	 a	 temps	 parcial	 que	 no	 estiguin	 rebent	 prestacions	 per	 atur,	 poden	
subscriure	Conveni	Especial,	per	a	completar	la	cotització	derivada	de	contracte	a	temps	parcial	fins	
a	la	base	mínima	de	cotització	establerta	per	a	la	seva	categoria	professional.
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12.-	Contracte	indefinit	de	suport	a	emprenedors

Objecte

Per	a	facilitar	el	treball	estable	a	empreses	de	menys	de	50	treballadors.

Requisits	de	les	empreses

 z Tenir	menys	de	50	treballadors	en	el	moment	de	la	contractació.

 z No	haver	extingit	improcedentment	relacions	laborals	en	els	6	mesos	anteriors	a	la	celebra-
ció	del	contracte.

 z Mantenir	el	contracte	durant	almenys	3	anys	i	el	nivell	d’ocupació	durant	almenys	1	any,	en	
cas	contrari	haurà	de	reintegrar	els	incentius	de	la	Seguretat	Social.

 z Que la taxa d’atur estatal no estigui per sota del 15%.

Forma
Aquest	tipus	de	contracte	es	formalitza	sempre	per	escrit	en	model	oficial.
Dinàmica	del	contracte

 z Durada:	La	durada	del	contracte	ha	de	ser	indefinida.

 z Jornada:	Aquest	contracte	s’ha	de	fer	a	jornada	completa.

Especialitats	d’aquest	contracte

 z Compatibilitats	amb	la	prestació	per	atur	  
Si el treballador tingués en el moment de ser contractat prestacions d’atur pendents de perce-
bre,	pot	optar	voluntàriament	per	compatibilitzar	el	25%	de	la	quantitat	de	la	prestació	que	tingu-
és reconeguda amb el salari.

 z Bonificacions	en	la	quota	empresarial	de	seguretat	social	  
Aquest	contracte	dona	dret	a	bonificacions	en	la	quota	empresarial	que	varien	en	funció	del	col.
lectiu	al	qual	pertanyi	la	persona	contractada	(joves	entre	16	i	30	anys,	majors	de	45	anys,	do-
nes	subrepresentades	al	sector).	
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CAPÍTOL	3.	EMPRESES	DE	TREBALL	TEMPORAL

Cessió	de	treballadors
Transformació	del	contracte	en	indefinit
Empreses de treball temporal
Requisits
Garantia	financera
Contracte	de	posada	a	disposició
Supòsits	d’utilització
Durada
Informació	als	representants	dels	treballadors	a	l’empresa
Relacions laborals a l’empresa de treball temporal
Forma i durada del contracte
Drets i obligacions de les parts
Drets dels treballadors
Obligacions	de	l’empresa	Art.	12	de	la	Llei	14/1994
Relació	dels	treballadors	amb	l’empresa	usuària
Obligacions	de	l’empresa	usuària
Drets dels treballadors a l’empresa usuària
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CAPÍTOL 3  
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL  
Llei	14/1994	de	l’1	de	Juny	i	R.D.4/1995	de	13	de	Gener	de	desenvolupament	de	la	Llei	14/1994

Cessió	de	treballadors	  
La	contractació	de	treballadors	per	a	cedir-los	temporalment	a	una	altra	empresa	pot	efectuar-se	a	
través	d’empreses	de	treball	temporal	degudament	autoritzades.

Les	 empreses,	 una	 i	 l’altra	 que	 no	 acompleixin	 això	 responen	 solidàriament	 de	 les	 obligacions	
contractades	 amb	 els	 treballadors	 i	 amb	 la	 Seguretat	 Social,	 sense	 perjudici	 de	 les	 altres	
responsabilitats,	inclús	penals,	que	procedeixin	d’aquests	actes.

La cessió	il.legal	no	es	produeix	quan	l’empresa	subcontractada:

 z Exerceix	una	activitat	empresarial	pròpia	i	compta	amb	patrimoni,	instruments,	maquinària	i	
organització	estable.

 z Se	li	poden	imputar	executius,	responsabilitats	contractuals,	aporta	la	seva	pròpia	direcció	i	
gestió	en	l’execució	de	la	contracta,	assumint	el	risc	corresponent.

 z Manté	als	seus	treballadors	dins	del	seu	àmbit	de	poder	de	direcció	i	conserva	els	dret,	riscos	
i	responsabilitats	inherents	a	la	seva	condició	d’ocupador.

 z S’entén	que	incorre	en	la	cessió	il·legal	de	treballadors	quan	es	produeixi	alguna	de	les	cir-
cumstàncies	següents:

 z que	l’objecte	dels	contractes	de	serveis	entre	les	empreses	es	limiti	a	una	mera	posada	a	dis-
posició	dels	treballadors.

 z que	l’empresa	que	cedeix	no	tingui	cap	activitat	ni	organització	pròpia	i	estable,	o	no	compti	
amb	els	mitjans	necessaris	per	al	desenvolupament	de	la	seva	activitat,	o	no	exerceixi	les	funci-
ons	inherents	a	la	seva	condició	d’empresari.
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Transformació	del	contracte	indefinit	  
Els	treballadors	sotmesos	al	tràfic	prohibit,	cessió	il.legal,	tenen	dret	a	adquirir	la	condició	de	fixos,	
triant l’empresa que cedeix o la cessionària.

Empreses	de	treball	temporal

Requisits
Les	empreses	o	cooperatives	de	treball	associat	que	vulguin	dedicar-se	a	aquesta	activitat	han	de	
complir	els	següents	requisits:

 z Autorització	administrativa	prèvia

 z Disposar	d’una	estructura	organitzativa	que	li	permeti	complir	les	obligacions	que	assumeix	
com a ocupador.

 z Dedicar-se	exclusivament	a	l’activitat	constitutiva	d’empresa	de	treball	temporal.

 z No	tenir	obligacions	pendents	de	caràcter	fiscal	o	de	Seguretat	Social.

 z Garantir de forma especial el compliment de les obligacions salarials i les de la Seguretat So-
cial.	No	haver	estat	sancionada	amb	suspensió	d’activitat	en	dues	o	més	ocasions.

 z Incloure	en	la	seva	denominació	en	els	termes	“Empresa	de	Treball	Temporal”.

Garantia	financera
Art.	3	de	la	Llei	14/1994

Les	ETTs	han	de	constituir	una	garantia	financera	que	respongui	de:
 z Els	deutes	salarials	o	per	indemnitzacions	econòmiques	derivades	

 z de	la	finalització	del	contracte	de	posada	a	disposició.

 z Els deutes de Seguretat Social contrets amb els treballadors.

 z Una	vegada	aquestes	estiguin	reconegudes	o	fixades	en	acte	de	conciliació	o	resolució	judi-
cial	ferma	o	mitjançant	certificació	de	descobert	expedida	per	la	T.G.S.S.	i	que	estiguin	pendents	
de	pagament	per	insolvència,	suspensió	de	pagaments,	fallida	o	concurs	de	creditors	de	les	em-
preses,	el	treballador	pot	sol·licitar	l’EXECUCIÓ	DE	LA	GARANTIA.

 z Documentació	sol·licitada:

- Fotocòpia del D.N.I

-	Acta	de	conciliació	o	sentència	judicial	segons	el	cas.

-	Documents	que	acreditin	la	relació	laboral	del	sol.licitant	amb	l’ETT.
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Termini
1	any	des	de	la	data	de	conciliació	o	sentència.	Aquest	termini	s’interromp	per	 l’exercici	d’accions	
executives.

Registre
Art.	4	de	la	Llei	14/1994

L’Autoritat	Laboral	que	dona	l’autorització	porta	un	registre	de	les	ETTs,	on	s’inscriuen	les	empreses	
autoritzades	amb	les	seves	dades	i	les	incidències	així	com	les	suspensions	o	cessaments	que	es	
donin posteriorment.

Contracte	de	posada	a	disposició
És	el	que	es	fa	entre	 l’ETT	i	 l’empresa	usuària	 i	que	té	per	objecte	 la	cessió	del	 treballador	per	a	
prestar	serveis	a	l’empresa	usuària,	la	qual	n’exerceix	el	poder	de	direcció.

Supòsits	d’utilització
Art.	6	de	la	Llei14/1994

Podrà	fer-se	aquest	tipus	de	contracte:

 z En els mateixos supòsits i sota les mateixes condicions i requisits en que l’empresa usuà-
ria podrà fer un contracte de durada determinada conforme al que està disposat a l’article 15 de 
l’ET.

 z En els mateixos supòsits i sota les mateixes condicions i requisits en que l’empresa usuària 
pugui	fer	un	contracte	per	a	la	formació	i	l’aprenentatge	conforme	al	que	disposa	l’article	11.2	
de l’ET.

 z No	es	pot	realitzar,	segons	l’Art.	8	de	la	Llei	14/1994

 z Per	a	substituir	treballadors	en	vaga	a	l’empresa	usuària.

 z Per	a	la	realització	d’activitats	i	treballs	que	per	la	seva	especial	perillositat	per	a	la	seguretat	
o	la	salut,	es	determini	reglamentàriament.

 z Quan	en	els	12	mesos	immediatament	anteriors	a	la	contractació	l’empresa	hagi	amortitzat	
els llocs de treball que es pretenguin cobrir per acomiadament improcedent o per les causes pre-
vistes	a	l’ET	art.	50,	51	i	52.c),	excepte	en	el	supòsit	de	força	major.

 z Per a cedir treballadors a altres ETTs.

Durada
Art.	7	de	la	Llei	14/1994

Pel	que	fa	a	la	durada	del	contracte	de	posada	a	disposició	s’ha	de	mirar	el	que	disposen	els	articles	
11.2	 i	 15	 de	 l’ET	 i	 les	 seves	 disposicions	 de	 desenvolupament	 per	 a	 la	mobilitat	 de	 contractació	
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corresponent	al	supòsit	de	contracte	de	posada	a	disposició	sense	perjudici	del	que	disposa	l’article	
12.3	d’aquesta	Llei	i	pel	que	fa	referència	als	períodes	de	formació	previs	a	la	prestació	efectiva	de	
serveis.

Si	a	la	finalització	del	termini	el	treballador	contínua	prestant	serveis	a	l’empresa	usuària	se’l	considera	
vinculat	a	aquesta	per	un	contracte	indefinit.

És	nul.la	la	clàusula	del	contracte	de	posada	a	disposició	que	prohibeixi	la	contractació	del	treballador	
per	l’empresa	usuària	a	la	finalització	del	contracte	de	posada	a	disposició.

Informació	als	representants	dels	treballadors	a	l’empresa
Art.	9	de	la	Llei	14/1994

L’empresa	usuària	ha	d’informar	als	representants	dels	treballadors	sobre	cada	contracte	de	posada	
a	disposició	i	motiu	d’utilització	en	els	10	dies	següents	a	la	signatura,	el	mateix	termini	que	haurà	
d’entregar una còpia bàsica del contracte.

Relacions	laborals	a	l’empresa	de	treball	temporal

Forma	i	durada	del	contracte
Art.	10	de	la	Llei	14/1994

El	contracte	celebrat	entre	l’ETT	i	el	treballador	per	a	posar-lo	a	disposició	de	les	empreses	usuàries	
es	formalitza	sempre	per	escrit	i	per	triplicat	i	s’ha	de	registrar	a	l’oficina	de	treball	durant	els	10	dies	
següents.

Pot	concertar-se	per	temps	indefinit	o	per	una	durada	determinada	que	sigui	coincident	amb	la	del	
contracte	de	posada	a	disposició.

Pot	també	ser	un	contracte	per	a	la	formació	i	aprenentatge	d’acord	amb	el	previst	a	la	normativa	
reguladora del contracte.

També	es	 pot	 fer	 un	 contracte	 de	 treball	 per	 a	 la	 cobertura	 de	 diversos	 contractes	 de	 posada	 a	
disposició	successius	amb	empreses	usuàries	diferents,	sempre	i	quan	es	compleixin	els	requisits	
establerts en aquest article.

	El	contracte	de	durada	determinada	ha	de	contenir	com	a	mínim	(Art.	15.2	del	R.D.	4/1995):	
 z Identificació	de	les	parts	contractants	fent	constar	en	el	cas	de	l’ETT	el	número	de	l’autorit-

zació	administrativa	i	la	seva	vigència	temporal,	número	d’identificació	fiscal	i	codi	de	compte	de	
cotització	a	la	Seguretat	Social

 z Identificació	de	l’empresa	usuària	especificant	el	número	d’identificació	fiscal	i	codi	de	comp-
te	de	cotització	a	la	Seguretat	Social.
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 z Causa	del	contracte	de	posada	a	disposició	(contingut	de	les	prestacions	laborals)

 z Riscos professionals del lloc de treball.

 z Durada estimada del contracte de treball.

 z Lloc	i	horari	de	treball.

 z Remuneració	convinguda.

 z El	contracte	de	durada	indefinida:	s’ha	d’entregar	al	treballador	cada	vegada	que	presti	ser-
veis	a	una	empresa	usuària,	l’ordre	del	servei,	on	s’ha	d’indicar:

 z Identificació	de	l’empresa	usuària	on	ha	prestat	els	serveis.

 z Causa	del	contracte	de	posada	a	disposició.

 z Riscos	professionals	del	lloc	de	treball	a	desenvolupar.

 z Lloc	i	horari	de	treball.

Drets	i	obligacions	de	les	parts

Drets	dels	treballadors
Art.	11	de	la	Llei	14/1994

Sense	perjudici	del	que	hi	ha	establert	a	l’ET	els	treballadors	contractats	a	temps	determinat	tenen	
dret:

 z A	ser	remunerats	segons	el	lloc	de	treball	que	hagin	de	desenvolupar,	han	de	rebre	com	a	mí-
nim	la	retribució	total	establerta	per	al	lloc	de	treball	segons	Conveni	Col.lectiu	aplicable	a	l’em-
presa	usuària,	calculada	per	unitat	de	temps.	Aquesta	remuneració	ha	d’incloure,	si	és	el	cas,	la	
part	proporcional	corresponent	al	descans	setmanal,	les	pagues	extres,	els	festius	i	les	vacan-
ces,	sent	responsabilitat	de	l’empresa	usuària	la	quantificació	de	les	percepcions	finals	del	tre-
ballador.

 z A	la	finalització	del	contracte	de	posada	a	disposició	excepte	en	el	cas	de	contracte	d’interi-
nitat	o	formatiu,	ha	de	percebre	una	indemnització	econòmica	equivalent	a	la	part	proporcional	
que resulti d’abonar 12	dies	de	salari	per	any	de	servei.

 z A	la	mateixa	protecció	en	matèria	de	seguretat	i	salut	que	la	resta	de	treballadors	de	l’empre-
sa	on	presta	els	serveis,	on	s’han	d’aplicar	les	mateixes	disposicions	en	matèria	de	protecció	a	
dones	embarassades	i	en	període	de	lactància,	menors	i	igualtat	de	tracte.
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Obligacions	de	l’empresa	
Art.	12	de	la	Llei	14/1994

 z Correspon	a	l’ETT	el	compliment	de	les	obligacions	salarials	i	de	Seguretat	Social	en	relació	
als	treballadors	contractats	per	posar-los	a	disposició	de	l’empresa	usuària.

 z Les	ETT	estan	obligades	a	destinar	anualment	l’1%	de	la	massa	salarial	a	la	formació	dels	
treballadors	contractats	per	a	ser	cedits	a	empreses	usuàries,	sense	perjudici	de	l’obligació	de	
cotitzar	per	formació	professional.

 z L’empresa	de	treball	temporal	ha	d’assegurar-se	que	el	treballador,	prèviament	a	posar-se	a	
disposició	de	l’empresa	usuària,	té	la	formació	teòrica	i	pràctica	necessària	per	a	desenvolupar	
el	lloc	de	treball,	tenint	en	compte	la	seva	qualificació	i	experiència	professional	i	prestant	espe-
cial	atenció	als	riscos	als	que	puguin	estar	exposats.

 z Els	treballadors	contractats	per	a	ser	posats	a	disposició	d’altres	empreses	han	de	rebre	de	
l’ETT	formació	suficient	i	adequada	a	les	característiques	del	lloc	de	treball	a	cobrir,	tenint	en	
compte	la	seva	qualificació	professional	i	prestant	especial	atenció	als	riscos	als	que	puguin	ser	
exposats.

 z L’empresa	de	treball	temporal	que	celebri	contractes	per	a	la	formació	i	l’aprenentatge,	ha	de	
complir	les	obligacions	en	matèria	formativa	establertes	a	l’ET.

 z És	nul·la	qualsevol	clàusula	del	contracte	de	treball	temporal	que	obligui	als	treballadors	a	pa-
gar	a	l’ETT	qualsevol	quantitat	com	a	despesa	de	selecció,	formació	o	contractació.

Relació	dels	treballadors	amb	l’empresa	usuària

Obligacions	de	l’empresa	usuària
Art.	16	de	la	Llei	14/1995

 z Amb	caràcter	previ	a	l’inici	de	la	prestació	de	serveis,	l’empresa	usuària	ha	d’informar	als	tre-
balladors	sobre	els	riscos	derivats	del	lloc	de	treball	així	com	de	les	mesures	de	protecció	i	pre-
venció	contra	aquests.

 z És	responsable	en	matèria	de	seguretat	i	higiene	en	el	treball,	així	com	del	recàrrec	de	pres-
tacions	de	Seguretat	Social,	en	cas	d’accident	de	treball	o	malaltia	professional	que	es	produei-
xi en el seu centre de treball.

 z L’empresa usuària respon subsidiàriament de les obligacions salarials i de Seguretat Social 
contretes	amb	els	treballadors	durant	la	vigència	del	contracte	de	posada	a	disposició.	Aques-
ta	responsabilitat	és	solidària	en	el	cas	que	el	contracte	s’hagi	fet	incomplint	el	que	s’ha	dispo-
sat. 
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Drets	del	treballadors	a	l’empresa	usuària	  
Art.	17	de	la	Llei14/1994

Els	treballadors	posats	a	disposició	tenen	dret	a:

 z Presentar	a	 traves	dels	 representants	de	 l’empresa	usuària	 reclamacions	en	 relació	a	 les	
condicions	d’execució	de	l’activitat	laboral.

 z Utilitzar	el	transport	i	instal·lacions	col·lectives	de	l’empresa	usuària	durant	el	termini	de	dura-
da	del	contracte	de	posada	a	disposició.
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CAPITOL 4  
EL SALARI I LA NÒMINA

1.-	El	salari	  
La	secció	quarta	de	l’E.T.	parla	del	salari.

Definició	  
Art.	26.1	del	R.D.L.G.	1/95

Es considera salari la totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadors en diners o en 
espècie	 ,	per	 la	prestació	professional	dels	seus	serveis	 laborals	per	 compte	aliè,	bé	 retribuint	el	
treball	efectiu,	qualsevol	que	sigui	la	forma	de	remuneració	,	o	els	períodes	de	descans	computables	
com a treball.    

Es	considera	salari	en	espècie	la	prestació	per	part	de	l’empresari	de	diferents	serveis	(allotjament,	
àpats,	etc)	i	 la	quantitat	no	pot	superar	el	30%	de	les	percepcions	salarials,	ni	minorar	la	quantitat	
integra en metàl·lic del S.M.I.

No	 tenen	 la	 consideració	 de	 salari	 les	 quantitats	 que	 pugui	 percebre	 el	 treballador	 en	 concepte	
d’indemnitzacions	o	de	despeses	realitzades	com	a	conseqüència	de	la	seva	activitat	 laboral	(p.e.	
dietes,	plus	transport,	menyscapte	de	diners,	desgast	eines),	les	prestacions	o	indemnitzacions	de	
Seguretat	Social	i	les	indemnitzacions	corresponents	a	trasllats,	suspensions	o	acomiadaments.

Estructura	 
Art.	26.3	del	R.D.LG.,	1/95

El	salari	i	la	seva	estructura	fixa	mitjançant	negociació	col.lectiva	o	per	contracte	individual.

Salari	base
Retribució	fixada	per	unitat	de	temps	i	obra.

Complements
Retribució	fixada	en	funció	de	les	circumstàncies	relatives	a	les	condicions	personals	del	treballador	
que	no	hagin	estat	tingudes	en	compte	per	a	fixar	el	salari	base	(antiguitat,	idiomes)	o	al	treball	realitzat	
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[pot	 ser	per	 característiques	del	 lloc	 (toxicitat,	 nocturnitat,	 tornicitat,	 disponibilitat	 horària)	o	per	 la	
quantitat	o	qualitat	del	treball	(incentius,	primes)	o	la	situació	i	resultats	de	l’empresa	(participació	de	
beneficis)].

La	forma	de	calcular-los	també	ha	de	ser	pactada.

Excepte	que	expressament	es	pacti	el	contrari,	NO	SÓN	CONSOLIDABLES	les	relatives	al	treball	
realitzat	i	a	la	situació	i	resultats	de	l’empresa,	és	a	dir,	que	només	es	perceben	mentre	estiguin	en	
aquestes circumstàncies. 

Gratificacions	extraordinàries 
Art.	31	del	P.D.LG.	1/95

L’E.T.	 reconeix	 el	 dret	mínim	a	 dues	 gratificacions	 extraordinàries	 a	 l’any,	 una	 s’ha	 d’abonar	 per	
Nadal	i	l’altra	quan	es	fixi	en	Conveni	Col.lectiu	que	ha	de	fixar	les	quantitats	d’aquestes.

Pot	també	fixar	més	gratificacions	extraordinàries	i	acordar	un	prorrateig	en	les	dotze	mensualitats.

Fixació	del	salari	
S’estableix	per	acord	entre	 l’empresari	 i	el	 treballador	però	s’han	de	respectar	sempre	els	mínims	
establert	als	Convenis	o	al	S.M.I.	 (Salari	Mínim	Interprofessional)	que	és	el	que	fixa	anualment	el	
Govern	de	l’Estat.

Pagament	del	salari	
Art.	29	del	R.D.LG.	1/95

La	liquidació	i	el	pagament	del	salari	s’ha	de	fer	puntualment	i	documentalment	i	per	períodes	que	no	
siguin superiors a un mes.

 z Es poden percebre anticipis a compte del treball realitzat.

 z Es	documenta	donant-li	al	treballador	el	rebut	individual	de	salaris	(nòmina).

 z L’interès per demora és el 10% del que es deu.

El pagament de cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions a compte de l’IRPF no pot ser 
assumit per l’empresari.

Liquidació	 
Quan	una	relació	laboral	s’acaba,	el	treballador	ha	de	percebre	una	liquidació	que	són	les	parts	pro-
porcionals	de	pagues	extres	i	de	vacances	que	li	corresponen	en	virtut	del	temps	treballat	i	que	no	ha	
cobrat	per	no	haver	arribat	al	mes	corresponent	que	li	pertocarien	i	qualsevol	altra	quantitat	que	tingui	
pendent	de	pagament,	endarreriments,	hores	extra,	etc.

Normalment es confon la liquidació amb la quitança i inclús amb la indemnització. 
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És important distingir	aquests	conceptes:

La quitança	és	la	manifestació	expressa	que	s’han	percebut	totes	les	quantitats	i	per	tant,	no	queda	
res	per	reclamar	i	normalment	comporta	la	renúncia	expressa	de	qualsevol	tipus	de	reclamació.

Hem de tenir en compte que la firma de la quitança ens incapacita per a qualsevol reclamació 
posterior, tant pel que fa a les quantitats pendents com de l’acomiadament.

La	indemnització	només	correspon	quan	ho	indiqui	el	tipus	de	contracte	que	s’acaba,	quan	s’acabi	en	
virtut	d’un	acomiadament	col·lectiu	o	quan	el	Jutge	declari	que	hem	estat	objecte	d’un	acomiadament	
improcedent	i	consisteix	sempre	en	una	quantitat	que	s’acorda	en	funció	del	número	de	dies	de	salari	
per	any	de	servei.

Compensació	i	absorció	  
Quan	els	treballadors	tinguin	un	salari	superior	al	que	està	fixat	al	Conveni	poden	ser	absorbits	i	com-
pensats	els	increments	salarials	anuals	que	es	pactin,	si	no	hi	ha	acord	o	norma	en	contra.

NO	SEMPRE	es	poden	absorbir	i	compensar	els	salaris,	calen	conceptes	homogenis	i	que	la	retribució	
anual	del	treballadors	no	es	vegi	reduïda.

Així,	per	exemle,	es	poden	compensar	vacances,	pagues	extres,	hores	extres,	complements	per	raó	
del	lloc	de	treball,	ni	indemnitzacions	i	abonament	de	despeses.

Garanties	del	salari	  
Art.	33	del	R.D.LG.	1/95

Els crèdits per salaris dels últims 30 dies de treball i sempre que no superi el S.M.I. tenen preferència 
sobre	qualsevol	altre	crèdit.

Fons	de	garantia	salarial	  
És	l’organisme	responsable	de	l’abonament	dels	deutes	dels	treballadors	en	cas	d’insolvència	i	con-
curs de creditors dels empresaris.

Respon	als	deutes	salarials	dels	treballadors	fins	un	màxim	de	120	dies	de	salari	i	de	les	indemnitzacions	
derivades	de	Sentència,	Aute,	Acte	de	conciliació	 judicial	 o	Resolució	Administrativa	a	 favor	dels	
treballadors	a	causa	de	l’acomiadament	o	extinció	dels	contractes	derivat	dels	articles	50	(extinció	per	
voluntat	del	treballador),	51	(acomiadaments	col·lectius)	i	52	(acomiadaments	per	causes	objectives)	
de	l’E.T.	i	d’extinció	de	contractes	segons	l’article	64	de	la	llei	22/2013	fins	a	un	màxim	de	30	dies	per	
al	cas	d’acomiadaments	i	20	dies	en	el	cas	d’extincions	de	salari	per	any	de	servei,	sense	que	pugui	
superar l’import d’una anualitat.

En	ambdós	casos	el	salari	dia	màxim	que	paga	aquest	Organisme	és	el	doble	del	S.M.I.	incloent-hi	la	
part proporcional de 2 pagues extres.
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2.-	La	nòmina

És	un	rebut	justificatiu	del	pagament	del	salari	i	una	prova	que	es	cobra	una	determinada	i	concreta	
retribució,	així	com	dels	conceptes	retributius	que	rebem,	també	ens	indica	què	cotitzem	a	la	Seguretat	
Social,	és	a	dir	la	base	sobre	la	qual	s’han	de	calcular	les	nostres	prestacions.

És important que a la nòmina apareguin totes les quantitats que cobrem i que apareguin amb el 
concepte adequat.

La	firma	de	la	nòmina	no	significa	que	estem	d’acord	amb	el	que	hi	diu,	indica	únicament	que	hem	
rebut	aquesta	quantitat,	la	data	indicada.	És	per	això	que	és	important	corregir-les,	sol·licitant	que	els	
conceptes	constin	de	manera	correcta,	si	és	que	no	coincideixen	amb	el	que	realment	hem	cobrat,	
posteriorment	no	es	pot	reclamar	el	que	hem	signat	com	a	rebut.

Estructura	de	la	nòmina

a/	Encapçalament
En	aquesta	primera	part	de	la	nòmina	apareixen	les	dades	de	l’empresa	(nom,	adreça,	direcció	i	núm.	
d’inscripció	a	la	S.S.)	i	les	dades	del	treballador	(antiguitat,	categoria,	NIF,	núm	.	d’afiliació	a	la	S.S.,	
grup	de	cotització).

Pel	que	fa	als	abonaments	 i	d’acord	amb	el	que	hem	vist	a	 l’estructura	del	salari,	a	 la	nòmina	ha	
d’aparèixer	el	salari	base	i	els	complements	corresponents,	així	com	les	hores	extres	i	les	percepcions	
extrasalarials,	si	n’hi	ha.

Als	descomptes	hi	ha	les	cotitzacions	a	la	Seguretat	Social	(per	contingències	comunes,	atur,	formació	
professional	i	hores	extres	estructurals	i	no	estructurals),	les	retencions	a	compte	de	l’I.R.P.F.	(cada	
any	es	fixa	la	taula	de	retencions	a	compte	de	l’IRPF	que	varia	segons	el	salari	brut	anual	i	el	nombre	
de	fills)	i	si	existissin,	altres	descomptes	personals	que	puguin	tenir	els	treballador	(bestretes,	préstecs	
personals)

b/	Determinació	de	les	bases	de	cotització	  
Aquí	 tenim	d’una	banda	 les	Bases	de	Cotització	sobre	 les	quals	es	 realitzen	els	descomptes	per	
cotitzacions	 a	 la	 Seguretat	 Social,	 que	 varia	 en	 funció	 de	 les	 Contingències	 Comunes	 (Malaltia	
Comuna	i	Accident	no	laboral)	o	Professionals	(Malaltia	Professional	o	Accident	Laboral)i	de	l’altra,	la	
base	per	al	càlcul	de	la	retenció	a	compte	de	l’IRPF

 z Contingències	Comunes:	La	base	de	cotització	per	contingències	comunes	es	calcula	su-
mant	la	remuneració	bruta	mensual	sense	les	hores	extres	i	la	prorrata	de	pagues	extres	(total	
pagues	extres	anual:12).	La	quantitat	resultant	es	normalitza,	a	múltiple	de	3000	si	són	mensu-
als	i	de	100	si	són	diàries	i	se	li	apliquen	els	topalls	que	anualment	es	marquen	per	a	cada	grup	
de	cotització.

 z Contingències	Professionals:	La	base	de	cotització	per	contingències	professionals	es	cal-
cula	sumant	a	la	base	de	cotització	per	contingències	comunes	les	hores	extres	d’aquest	mes.	
La	quantitat	resultant	es	normalitza	a	múltiple	de	300	si	són	mensuals	i	a	múltiple	de	100	si	són	
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diàries	i	se	li	apliquen	els	topalls	que	anualment	es	marquen,	sent	el	màxim	el	del	grup	1	i	els	mí-
nims	en	funció	de	l’edat	(majors	o	menors	de	18	anys).

 z Base	de	Cotització	Addicional	per	Hores	Extres:	Les	hores	extres	estan	subjectes	a	una	
cotització	addicional,	a	més	a	més	de	les	que	ja	porten	en	anar	incloses	a	la	base	de	cotització	
per	contingències	professionals,	es	cotitzen	al	tipus	que	anualment	marca	el	Govern	depenent	
de	si	són	estructurals	o	no	estructurals.

 z Base	per	al	càlcul	de	la	retenció	a	compte	de	l’IRPF:	El	percentatge	corresponent	s’ha	
d’aplicar	sobre	el	TOTAL	SATISFET.



 57    Intersindical-CSC   |   Guia laboral bàsica

CAPÍTOL		5	.	LA	ORDENACIÓ	DEL	TEMPS	DE	TREBALL

Durada
Distribució
Descans setmanal
Còmput
Treball nocturn
Treball per torns
Hores extres
Hores complementàries
Vacances
Calendari laboral
Llicències	retribuïdes
Reducció	de	jornada
Lactància
Naixement	de	fill	prematur
Guarda legal
Cura d’un familiar
Cura	de	fills	malalts	(càncer	o	malalties	greus)
Concreció	horària
Reducció	o	adaptació	de	jornada	per	a	víctimes	de	la	violència	de	gènere
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CAPÍTOL 5  
L’ORDENACIÓ	DEL	TEMPS	DE	TREBALL	  
R.D.2001/83	arts.	45,46	i	47,	R.D.L.G.	1/95	arts.	34,	35.3,	37	i	Disp.	Trans.	5ª,	R.D.1561/95

Durada	  
Art.	34.1	del	R.D.LG.	1/95

 z La	durada	de	la	jornada	de	treball	és	la	pactada	als	convenis	col·lectius	o	al	contracte	de	tre-
ball.

 z La	durada	màxima	de	la	jornada	ordinària	de	treball	és	de	40	hores	setmanals	de	treball	efec-
tiu	de	mitjana	en	còmput	anual.

Distribució	  
Art.	34.2	del	R.D.LG.	1/95

L’expressió	“treball	mitjana”	suposa	la	possibilitat	de	pactar	a	través	de	conveni	col·lectiu	o	per	acord	
d’empresa	la	distribució	irregular	de	la	jornada	durant	l’any.	Si	no	hi	ha	pacte,	l’empresa	pot	distribuir	
de	manera	irregular	durant	l’any	el	10%	de	la	jornada	de	treball.

La	distribució	ha	de	respectar	sempre	els	períodes	mínims	de	descans	diari	i	setmanal	previstos	a	la	
Llei	i	el	treballador	ha	de	conèixer	amb	un	preavís	mínim	de	5	dies	el	dia	i	l’hora	de	la	prestació	del	
treball	resultant	d’aquesta	distribució	irregular.

Entre	la	finalització	d’una	jornada	i	l’inici	de	la	següent	ha	d’haver-hi	com	a	mínim	12	hores.	El	nombre	
d’hores	ordinàries	de	treball	efectiu	no	pot	ser	superior	a	9	(8	hores	en	menors	de	18	anys)	excepte	
que	en	conveni	col·lectiu	o	en	pacte	entre	l’empresa	i	els	representants	dels	treballadors	s’acordi	una	
distribució	diferent	del	temps	de	treball	diari,	respectant	sempre	el	temps	de	treball	entre	jornades.	Hi	
ha	excepcions	al	Decret	de	jornades	especials.

Quan	la	jornada	diària	continuada	excedeixi	de	6	hores	(4,5	hores	per	a	menors	de	18	anys)	s’ha	
d’establir	un	descans	d’almenys	15	minuts	(30	en	el	cas	de	menors	de	18	anys).	
Aquest	descans	es	considera	temps	efectiu	de	treball	quan	s’hagi	establert	per	conveni	col·lectiu	o	
contracte de treball.
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Descans	setmanal	  
Art.	37	del	R.D.LG.	1/95

Els	treballadors	tenen	dret	a	un	descans	mínim	setmanal	de	dia	i	mig	ininterromput	(menors	de	18	
anys	2	dies	acumulable	per	períodes	de	fins	a	14	dies.

Per	conveni	col·lectiu	es	pot	autoritzar	que	hi	hagi	acord	entre	empresa	i	treballador	que	permeten	
distribuir	els	descansos	acumulant-se	a	vacances.	Aquests	descansos	no	poden	substituir-se	per	
compensació	econòmica.

Còmput	  
Art.	34.5	del	R.D.LG.	1/95

El	temps	de	treball	es	computa	de	manera	que	tant	a	l’inici	com	al	final	de	la	jornada	el	treballador	
estigui	al	seu	lloc	de	treball	(hi	ha	feines	que	per	la	brutícia	o	les	característiques	de	la	feina	a	realitzar	
es	pot	disposar	de	temps	de	feina	per	a	la	neteja	i	posada	a	punt	de	màquines,	uniformes).

Al	comerç	i	l’hostaleria	amb	acord	de	l’empresa	o	per	conveni	col·lectiu	poden	acumular-se	mig	dia	de	
descans	setmanal	per	períodes	de	fins	a	4	setmanes	o	la	seva	separació	respecte	del	corresponent	
dia sencer per al gaudi en un altre dia de la setmana.

Treball	nocturn	  
Art.	36.1	del	R.D.LG.	1/95

És	el	treball	realitzat	entre	les	10	de	la	nit	i	les	6	del	matí.

Es	considera	treballador	nocturn	el	que	realitza	normalment	una	part	no	inferior	a	3	hores	diàries	en	
període	no	nocturn	o	el	que	pugui	realitzar	en	aquest	període	horari	una	part	no	inferior	a	un	terç	de	
la	seva	jornada	anual.

La	jornada	dels	treballadors	nocturns	no	pot	excedir	de	8	hores	diàries	de	mitjana	en	un	termini	de	
15	dies	i	no	poden	fer	hores	extres,	només	per	a	prevenir	i	reparar	sinistres	o	danys	extraordinaris	
i	urgents	(també	en	el	treball	per	torns	en	cas	d’irregularitats	en	el	relleu	dels	torns	per	causes	no	
imputables	a	 l’empresa)	aquestes	ampliacions	de	 jornada	s’han	de	compensar	en	el	 termini	de	4	
setmanes.

En	el	treball	nocturn	ha	d’haver	una	retribució	específica	que	es	determina	a	la	negociació	col·lectiva,	
excepte	que	s’hagi	establert	atenent	a	que	el	treball	és	nocturn	per	la	seva	pròpia	naturalesa	o	bé,	
que	s’hagi	acordat	la	compensació	d’aquest	treball	per	períodes	de	descans.	Art.	36.2	del	R.D.LG.	
1/95.

Cap	treballador,	excepte	adscripció	voluntària,	ha	de	restar	en	torn	nocturn	més	de	dues	setmanes	
consecutives.
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Els	treballadors	nocturns	han	de	gaudir	d’un	nivell	de	protecció	en	matèria	de	salut	i	seguretat	adaptat	
a la naturalesa  del treball.

També	se’ls	ha	de	garantir	una	avaluació	gratuïta	de	salut	abans	de	l’afectació	a	un	treball	nocturn	
i	 posteriorment	a	 intervals	 regulars	en	els	 termes	que	s’estableixi	 a	 la	normativa	específica	en	 la	
matèria.

Treball	per	torns	  
Art.	36.3	del	R.D.LG.	1/85

És	la	organització	del	treball	en	equips	segons	la	qual	els	treballadors	ocupen	successivament	els	
mateixos	 llocs	de	treball,	segons	un	cert	ritme,	continu	o	discontinu,	 implicant	per	al	 treballador	 la	
necessitat	de	prestar	els	seus	serveis	en	hores	diferents	en	un	període	determinat	de	dies	o	setmanes.

A	les	empreses	amb	processos	productius	continus	durant	les	24	hores	del	dia,	en	l’organització	del	
treball	dels	torns	s’ha	de	tenir	en	compte	la	rotació	d’aquests	i	que	cap	treballador	estigui	en	el	de	nit	
més	de	dues	setmanes	consecutives	(excepte	adscripció	voluntària).

A	 les	 empreses	 on	 per	 la	 naturalesa	 de	 l’activitat	 realitzin	 un	 treball	 en	 règim	 de	 torns,	 inclosos	
diumenges	i	festius,	poden	efectuar-lo	per	equips	de	treballadors	que	realitzin	el	treball	en	setmanes	
completes	o	contractant	personal	per	a	completar	els	equips	un	o	diversos	dies	a	la	setmana.

Els	treballadors	a	torns	han	de	gaudir	d’un	nivell	de	protecció	en	matèria	de	salut	i	seguretat	adoptat	
a la naturalesa del seu treball.

Es	pot	acumular	per	períodes	de	fins	a	4	setmanes	el	mig	dia	de	descans	setmanal,	o	separar-lo	del	
corresponent dia complet per a gaudir-lo un altre dia de la setmana.

Quan	el	treballador	canvia	de	torn	si	no	pot	gaudir	del	descans	mínim	entre	jornades	(12hores)	es	pot	
reduir	el	torn	el	dia	que	es	realitzi	el	canvi	fins	a	un	mínim	de	7	hores,	compensant	la	diferència	fins	a	
les	12	hores	en	els	dies	immediatament	següents.	Mirar	Llei	de	jornades	especials.

Hores	extres	  
Art.	35	del	R.D.LG.	1/95

Són	hores	extres:

 z Les	que	excedeixin	de	la	jornada	anual	(o	de	cicles	inferior	a	l’any)	pactada	en	conveni	o	con-
tracte

 z En	defecte	de	jornada	pactada	les	que	excedeixin	de	la	durada	màxima	de	la	jornada	ordinà-
ria	de	treball	(9	hores	diàries	o	40	setmanals),	excepte	la	distribució	irregular	de	la	jornada,	pac-
tada	en	conveni	o	acord	amb	els	representants.
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 z La	compensació	s’ha	d’establir	per	conveni	col·lectiu,	acord	d’empresa	o	contracte	individual.	
En	cas	de	retribuir-se,	serà	en	la	quantitat	pactada	i	no	pot	ser	inferior	al	valor	de	l’hora	ordinària.

 z També	es	pot	compensar	per	períodes	equivalents	de	descans	retribuït.	En	absència	de	pac-
te,	s’entén	que	es	compensaran	amb	un	descans	en	els	4	mesos	posteriors	a	la	realització.

 z La	realització	d’hores	extres	és	voluntària	excepte	que	s’estableixi	com	a	obligatori	al	conve-
ni	o	al	contracte	individual.

 z El	nombre	d’hores	no	pot	passar	de	80	hores/any.

 z Per	als	qui	tenen	una	jornada	reduïda,	el	nombre	màxim	es	redueix	proporcionalment.

 z No	es	computen	les	hores	compensades	per	descans	en	els	4	mesos	següents	que	s’han	re-
alitzat.

 z No	es	consideren	a	efecte	de	jornada	màxima	ordinària	ni	per	als	límits	d’hores	extres	les	re-
alitzades	en	la	prevenció	o	reparació	de	sinistres	i	altres	danys	extraordinaris	i	urgents,	però	les	
hores	treballades	de	més	han	de	ser	retribuïdes.

 z Els	representants	dels	treballadors	han	de	ser	informats	mensualment	de	les	hores	extres	re-
alitzades a l’empesa.

Hores	complementàries	  
(Vegeu	l’apartat	corresponent	a	l’epígraf	relatiu	al	Contracte	a	temps	parcial,	al	Capítol	4	d’aquesta	
guia).

Vacances	  
Art.	35	del	R.D.LG.1/95	i	R.D.LG.	2/95

 z Les	vacances	anuals	tenen	una	durada	mínima	de	30	dies	naturals.

 z Les	dates	de	gaudi	de	les	vacances	es	fixen	de	comú	acord,	conformen	al	que	estableixi	el	
conveni	col·lectiu.

 z En	cas	de	desacord	en	les	dates,	el	treballador	disposa	de	20	dies	des	de	que	l’empresa	re-
alitza	la	seva	proposta	per	a	reclamar	davant	del	jutjat	del	social.

 z El	treballador	ha	de	conèixer	les	dates	de	gaudiment	de	les	vacances	amb	una	antelació	mí-
nima de dos mesos.

 z En	cas	que	el	que	es	pretengui	sigui	 la	fixació	del	període	de	vacances,	s’ha	de	 tenir	en	
compte	que	s’ha	de	plantejar	la	demanda	amb	2	mesos	d’antelació	a	la	data	sol·licitada.

 z Les	vacances	no	són	compensables	per	retribució	econòmica.

 z Han	de	ser	retribuïdes	en	quantia	igual	als	dies	treballats	o	en	la	quantia	establerta	per	con-
veni.	Hi	ha	sentències	que	fan	valoracions	sobre	la	retribució	de	variables	en	el	període	de	va-
cances,	la	casuística	és	complexa.



	62 Guia laboral bàsica   |   Intersindical-CSC

 z Quan	el	període	de	vacances	fixat	al	calendari	de	vacances	de	l’empresa,	coincideixi	amb	
una	incapacitat	temporal	derivada	d’embaràs,	part	o	lactància	natural,	o	amb	el	període	de	sus-
pensió	previst	a	l’article	48.4	i	48	bis	de	l’E.T.	(maternitat	i	paternitat)	es	poden	gaudir	les	vacan-
ces	en	una	data	diferent	de	la	Incapacitat	Temporal,	encara	que	hagi	acabat	l’any	natural	sem-
pre	i	quan	no	hagin	passat	18	mesos	a	partir	del	final	de	l’any	que	s’hagin	originat.

Calendari	laboral	  
R.D.	1346/889,	Art.	34.6	del	R.D.LG.	1/95,	R.D.1561/95	D.Ad.	3ª,	Resol.	8	X	96

L’elaboració	del	calendari	laboral	és	competència	de	l’empresa,	després	de	consultar-ho	l’empresari	
i emetre un informe per als representants dels treballadors a l’empresa.

Llicències	retribuïdes	 
Art.	37.3	del	R.D.LG.	1/95	i	Art.	9	de	la	L.O	11/85

El	que	reculli	el	conveni	col·lectiu.	La	retribució	és	igual	que	la	que	percep	el	treballador	quan	acudeix	
a	la	feina.	Pot	estar	fixada	per	conveni.

Reducció	de	jornada

Lactància	  
Art.	37.4	del	R.D.LG.	1/95

Es	disposa	alternativament,	d’una	hora	d’absència	a	 la	 feina	 (que	es	pot	dividir	en	2	 fraccions)	o	
una	reducció	de	jornada	de	mitja	hora	o	acumular-ho	en	jornades	enceres,	fins	que	el	fill	tingui	els	9	
mesos,	ho	pot	gaudir	el	pare	o	la	mare	si	ambdós	treballen.
Aquest	permís	augmenta	proporcionalment	en	cas	de	part	(adopció	o	acolliment)	múltiple.

Naixement	de	fill	prematur
Art.	37.4	bis	del	R.D.LG.1/95

Quan	es	produeixi	el	naixement	de	forma	prematura	i	sempre	que	hagi	d’estar	ingressada	després	del	
part,	pot	reduir	la	jornada	(amb	la	corresponent	reducció	de	salari)	fins	a	2	hores	diàries.

Guarda	legal
Art.	37.5	del	R.D.LG.	1/95

Sempre	que	es	tingui	a	càrrec	un	menor	de	12	anys	o	un	disminuït	físic,	psíquic	o	sensorial	(que	no	
tingui	una	activitat	retribuïda)	es	pot	reduir	la	jornada	de	treball	diària,	amb	reducció	equivalent	del	
salari,	d’entre	un	octau	i	la	meitat	de	la	jornada.
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Cura	d’un	familiar

Art.	37.5	del	R.D.LG.	1/95

Té	el	mateix	dret	qui	s’hagi	d’encarregar	de	la	cura	d’un	familiar	directe,	fins	al	segon	grau	d’afinitat	o	

consanguinitat	(que	no	tingui	activitat	retribuïda)	que	per	raons	d’edat,	accident	o	malaltia	no	es	pugui	

valer	per	sí	mateix.

Cura	de	fills	malalts	(càncer	o	malalties	greus)

Art.	37.5	del	R.D.LG.	1/95

Quan	s’ha	d’atendre	la	cura	durant	l’hospitalització	i	tractament	d’un	menor	al	seu	càrrec	afectat	per	

càncer	(tumors	malignes,	melanomes	i	carcinomes)	o	per	qualsevol	altra	malaltia	greu	que	impliqui	un	

ingrés	hospitalari	de	llarga	durada	i	necessiti	d’una	cura	directa,	contínua	i	permanent,	es	pot	reduir	

la	jornada	de	treball,	amb	la	reducció	equivalent	del	salari,	fins	a	la	meitat.

Concreció	horària

Art.	37.5	del	R.D.LG.	1/95

La	concreció	horària	i	la	determinació	del	període	de	gaudi	de	la	reducció	de	jornada	corresponen	al	

treballador	dins	de	la	seva	jornada	ordinària.	Ha	de	preavisar	a	l’empresari	amb	15	dies	d’antelació	a	

la	data	que	es	reincorporarà	a	la	seva	jornada	ordinària.

Les	discrepàncies	sorgides	entre	l’empresari	i	el	treballador	sobre	la	concreció	horària	i	la	determinació	

dels	períodes	de	gaudi	previstos	s’han	de	resoldre	al	Jutjat	del	Social.	La	demanda	s’ha	de	presentar	

en un termini de 20 dies.

Reducció	o	adaptació	de	jornada	per	a	víctimes	de	la	violència	de	gènere

Art.	37.7	del	R.D.LG.	1/95

Els	 que	 tenen	 aquesta	 condició	 per	 a	 fer	 efectiva	 la	 seva	 protecció	 o	 el	 seu	 dret	 a	 l’assistència	

social	integrada,	té	dret	a	reduir	la	seva	jornada	amb	la	disminució	proporcional	del	seu	salari	o	a	la	

reordenació	del	temps	de	treball	a	través	del	treball	flexible	o	d’altres	formes	que	s’utilitzin	a	l’empresa.
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CAPÍTOL		6	.	LA	SANCIÓ

Poder disciplinari de l’empresari
Facultat sancionadora de l’empresari
Procediment sancionador
Representants dels treballadors
Impugnació	de	sancions
Prescripció	de	les	faltes
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CAPÍTOL	6	  
LA SANCIÓ

La	sanció	  
Art.	58,	59	i	60	del	R.D.LG.	1/95	i	Arts.	114	i	115	de	la	L.R.J.S.

Poder	disciplinari	de	l’empresari	 
És	convenient	tenir	en	compte	que	el	poder	disciplinari	formi	part	integrant	de	les	prerrogatives	de	
l’empresari	per	a	defensar	la	disciplina	de	l’empresa.	El	treballador	ha	de	complir	les	ordres	i	instruc-
cions	que	dona	l’empresari	en	l’exercici	regular	de	les	seves	facultats	de	direcció.

Això	significa	que	el	treballador	sempre	ha	d’acatar	i	executar	els	mandats	del	seu	ocupador	encara	
que no siguin conformes a les normes aplicables sempre i quan no siguin manifestament il·legals o 
atemptin	contra	drets	 fonamentals	 i	només	una	vegada	acomplerta	 l’ordre,	el	 treballador,	si	entén	
que	no	s’ajusta	a	dret,	POT	IMPUGNAR-LA		DAVANT	L’ORGANISME	QUE	CORRESPONGUI,	en	
un	termini	de	20	dies	hàbils.

S’ha	de	tenir	en	compte	que	les	ordres	d’entrada	es	pressuposin	legítimes.

L’INCOMPLIMENT	D’UNA	ORDRE	DE	L’EMPRESARI,	FINS	I	TOT	QUAN	NO	SIGUI	CONFORME	A	
LES	NORMES	D’APLICACIÓ,	FACULTA	A	L’EMPRESARI	PER	A	SANCIONAR	AL	TREBALLADOR.

Facultat	sancionadora	de	l’empresari
Art.	58.1	del	R.D.LG.	1/95

No	sempre	les	sancions	deriven	de	la	negativa	a	complir	una	ordre	de	l’empresari,	sinó	que	deriven	
de certs incompliments per part del treballador.

Els	 treballadors	 poden	 ser	 sancionats	 per	 la	 direcció	 de	 les	 empreses	 en	 virtut	 d’incompliments	
laborals,	d’acord	amb	la	graduació	de	faltes	i	sancions	que	s’estableixin	a	les	disposicions	legals	o	en	
el	conveni	col·lectiu	que	sigui	aplicable.

Són	susceptibles	de	ser	sancionats	tots	els	treballadors	amb	relació	laboral	per	compte	aliè.
El	poder	sancionador	ve	delimitat	al	propi	article	que	marca	les	línies	mestres	d’aquest	límit	ja	que	
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recull	que	ha	d’estar	subjecte	al	que	disposin	les	lleis	i	el	conveni	col·lectiu.	No	obstant,	si	la	legislació	
o	el	conveni	col·lectiu	aplicable	no	recull	 res	específic,	el	 límit	 l’hem	de	buscar	a	 la	 jurisprudència	
que	ha	establert	unes	normes	o	principis	que	regulin	i	per	tant	limitin	d’alguna	manera	questa	facultat	
empresarial.

El	poder	sancionador	ha	d’aplicar-se	 igualment	a	 tots	els	 treballadors	de	 l’empresa,	és	a	dir,	que	
una	mateixa	falta	se	li	ha	d’imposar	una	mateixa	sanció,	independentment	de	la	persona	que	l’hagi	
comés.	Sinó	atemptaria	contra	el	dret	constitucional	a	la	igualtat.

 z No	es	pot	sancionar	una	conducta	NO	TIPIFICADA	COM	A	FALTA.

 z No	es	pot	aplicar	a	una	falta	UNA	SANCIÓ	DIFERENT	A	LA	INDICADA.

 z La	sanció	ha	de	ser	sempre	PROPORCIONADA	A	LA	FALTA.

 z Estan	prohibides	certes	sancions	(art.	58.3):

-	Reducció	de	la	durada	de	les	vacances,	reduir	el	dret	al	descans.

-	Descompte	a	la	retribució	i	multa	de	l’haver.

- Pèrdua de categoria.

Aquestes	prohibicions	s’han	de	respectar	INCLÚS	quan	contradiguin	el	que	hi	ha	al	conveni	col-
lectiu.

Procediment	sancionador
Normalment	el	procediment	sancionador	ve	recollit	al	Conveni	col.lectiu	encara	que	s’ha	de	tenir	en	
compte	que	sempre	s’ha	de	respectar	el	que	a	aquests	efectes	marca	la	llei.	Si	al	conveni	col·lectiu	
no	es	recull	res,	el	procediment	s’inicia	per	comunicació	de	l’empresari.

La	forma	de	la	comunicació	ve	determinada	pel	tipus	de	falta,	requerint-se	la	forma	escrita	únicament	
per	als	casos	de	faltes	greus	o	molt	greus.	En	aquests	casos,	a	l’escrit	de	comunicació	ha	d’aparèixer	
la	data	i	els	fets	que	motivin	la	sanció.

A	partir	de	la	recepció	comencen	els	efectes	jurídics,	és	a	dir	comença	a	córrer	el	termini	de	caducitat	
de	20	dies	hàbils.

Representants	del	treballadors
Art.	68	del	R.D.LG.	1/95

Els representants dels treballadors tenen dret a l’obertura d’expedient contradictori en el supòsit de 
sancions	per	faltes	greus	o	molt	greus	on	seran	escoltats	a	banda	de	l’interessat,	el	Comitè	d’empresa	
o la resta de Delegats de personal. 
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Aquesta	garantia	s’amplia	als	afiliats	a	un	sindicat	sempre	i	que	l’empresa	conegui	aquesta	afiliació,	
en	aquest	cas	s’haurà	d’escoltar	als	Delegats	Sindicals.

L’incompliment de les formalitats exigides en els dos supòsits anteriors determina la NUL·LITAT de 
la	sanció	Art.	115.2	de	la	L.R.J.S.	Ara	bé,	hem	de	tenir	en	compte	que	la	nul·litat	la	dicta	el	jutge,	pel	
que	sempre	s’ha	de	recórrer	la	sanció.

D’altra banda els representants dels treballadors tenen dret a ser informats de totes les sancions 
imposades	per	faltes	molt	greus	Art.	64.1.6	del	R.D.LG.	1/95.

Impugnació	de	sancions
Art.	58.2	del	R.D.LG.	1/95	i	Arts.	114	i	115	de	la	L.R.J.S.

La	valoració	de	les	faltes	i	les	corresponents	sancions,	seran	revisables	davant	la	jurisdicció	competent.
El	 treballador	 pot	 impugnar	 la	 sanció	 que	 se	 li	 hagi	 imposat	mitjançant	 demanda	 que	 ha	 de	 ser	
presentada	en	el	termini	de	20	dies	hàbils.

Això	vol	dir	que	sempre	que	un	treballador	sigui	sancionat,	ha	de	tenir	en	compte	que	ha	de	presentar	
la	reclamació	judicial	en	el	termini	de	20	dies	hàbils.	Passat	aquests	dies,	l’acció	caduca	i	la	sanció	
s’afirma.

S’ha	de	tenir	en	compte	que	la	reclamació	ha	de	ser	judicial	i	no	serveixen	els	escrits	a	l’empresa.

En	els	processos	d’impugnació	de	sancions	per	faltes	greus	o	molt	greus	als	treballadors	que	ostentin	
la	condició	de	representant	legal	o	sindical,	la	part	demandada	ha	d’aportar	l’expedient	contradictori	
legalment establert.

Correspon	a	l’empresari	provar	la	realitat	dels	fets	imputats	al	treballador	i	a	la	seva	entitat,	sense	que	
puguin	ser	admesos	altres	motius	d’oposició	a	la	demanda	que	els	al·legats	en	el	seu	moment	per	a	
justificar	la	sanció.

Un	cop	celebrats	els	actes	de	conciliació	i	judici,	el	Jutge	dictarà	una	sentència	on	pot:

 z Confirmar	la	sanció:	quan	s’hagi	acreditat	el	compliment	de	les	exigències	de	forma	i	la	rea-
litat	de	l’incompliment	imputat	al	treballador,	així	com	la	seva	entitat	valorada	segons	la	gradu-
ació	de	les	faltes	i	sancions	prevista	a	les	disposicions	legals	o	al	conveni	col·lectiu	aplicable.

 z Revocar-la	 totalment:	 quan	 no	 s’hagi	 provat	 la	 realitat	 dels	 fets	 imputats	 al	 treballador	 o	
aquests no siguin constitutius de falta.

 z Revocar-la	en	part:	quan	la	falta	comesa	no	hagi	estat	adequadament	qualificada.	En	aquest	
cas	el	Jutge	pot	autoritzar	la	imposició	d’una	sanció	adequada	a	la	gravetat	de	la	falta	en	el	ter-
mini	de	10	dies.	A	partir	d’aquí	s’obre	un	nou	termini	de	20	dies	hàbils	per	a	poder	revisar	la	nova	
sanció,	via	execució	de	sentència.
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 z Declarar-la	nul·la:	quan	hagi	estat	imposada	sense	observar	els	requisits	formals	establerts	
legalment	o	convencionalment,	o	quan	aquests	presentin	defectes	de	tal	gravetat	que	no	perme-
tin	obtenir	la	finalitat	per	a	la	que	van	ser	requerits.

Contra	aquesta	sentència	no	hi	cap	cap	recurs,	excepte	en	els	casos	de	sancions	molt	greus	
apreciades	judicialment.

Prescripció	de	les	faltes
Art.	60.2	del	R.D.LG.	1/95

Respecte	als	treballadors	les	faltes	lleus	prescriuen	als	10	dies,	les	greus	als	20	dies	i	les	molt	greus	
als	60	dies	a	partir	de	la	data	en	que	l’empresa	en	va	tenir	coneixement	i	en	tot	cas,	als	6	mesos	
d’haver-se	comés.

Això	 vol	 dir	 que	 la	 sanció	 no	 es	 pot	 imposar	 en	 un	 termini	 determinat	 de	 temps	 des	 de	 que	 es	
va	 cometre	 la	 falta	 a	 comptar	 des	 de	 l’endemà,	 en	 cas	 contrari,	 la	 falta	 haurà	 prescrit	 i	 no	 serà	
sancionable.

Aquesta	circumstància	s’ha	d’al·legar,	sinó	el	Jutge	no	la	pot	apreciar.
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CAPÍTOL		7	.	
LA	MODIFICACIÓ	I	SUSPENSIÓ	DEL	CONTRACTE	DE	TREBALL.
CANVI DE TITULARITAT DE L’EMPRESA

Modificació	del	contracte	de	treball
Mobilitat funcional
Mobilitat	geogràfica
Modificacions	substancials	de	les	condicions	de	treball
Suspensió	del	contracte	de	treball
Causes
Canvi	de	titularitat	de	l’empresa
Requisits	per	a	que	operi	la	successió
Formes	de	successió
Contractes	d’obres	i	serveis
Cessió	de	treballadors
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CAPÍTOL 7  
LA MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL  
CANVI	DE	TITULARITAT	DE	L’EMPRESA

Modificació	del	contracte	de	treball

Mobilitat	funcional  
Art.	39	del	R.D.LG.	1/95

És	el	canvi	que	realitza	l’empresa	amb	el	treballador	per	tal	que	realitzi	funcions	distintes	a	les	que	li	
corresponen	al	grup	professional	que	té	reconegut	o	a	les	del	lloc	de	treball	que	realitzava	anteriorment.

Classificació	professional
El	sistema	de	classificació	professional	dels	treballadors	s’estableix	per	negociació	col·lectiva	o,	per	
defecte,	per	acord	entre	 l’empresa	 i	els	representants	dels	 treballadors.	Des	de	 la	reforma	laboral	
de	 2012,	 van	 desaparèixer	 les	 categories,	 i	 ara	 la	 classificació	 professional	 és	 en	 base	 a	 grups	
professionals.

Grup	professional
És	el	que	agrupa	unitàriament	aptituds	professionals,	titulacions	i	contingut	general	de	la	prestació	i	pot	
incloure	tant	diverses	tasques,	com	diferents	funcions	o	especialitats	professionals	o	responsabilitats.

Tipus	de	mobilitat	funcional
La	mobilitat	funcional	pot	ser:

 z Horitzontal:	És	la	que	es	produeix	per	a	realitzar	altres	funcions	però	dins	del	mateix	grup	
professional.

-	No	s’exigeix	que	hi	hagi	una	causa,	però	no	ha	de	vulnerar	els	drets	fonamentals.
- No té límits temporals.
-	El	salari	correspon	a	les	funcions	que	efectivament	es	realitzin	i	si	realitzen	funcions	inferiors	
s’ha	de	mantenir	el	salari	d’origen.
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 z Vertical:	Per	a	realitzar	funcions	que	no	corresponen	al	grup	professional	assignat.

-	 S’exigeix	 que	 hi	 hagi	 una	 causa	 tècnica	 o	 organitzativa,	 es	 permet	 pel	 temps	 que	 sigui	
imprescindible,	per	tant	té	límit	temporal.
-	El	salari	ha	de	ser	d’acord	a	la	funció	que	es	realitza.

Aquí	hem	de	distingir	dos	grups:

a/	Descendent,	 per	 a	 realitzar	 funcions	 inferiors	 a	 les	 del	 grup	 professional	 del	 treballador,	
s’exigeix	a	l’empresa:
-	Justificació	per	necessitats	peremptòries	o	urgents.
-	Comunicació	al	Comitè	d’Empresa	o	Delegats.
- Mantenir el salari d’origen.

b/	Ascendent,	per	a	realitzar	funcions	superiors	a	les	del	grup	professional	del	treballador.	  

Si	el	treballador	realitza	funcions	superiors	per	un	període	superior	a	6	mesos	durant	un	any	o	8	
mesos	durant	2	anys,	pot	reclamar	l’ascens	conforme	a	les	regles	aplicades	a	l’empresa	i	en	tot	
cas	se	li	han	d’abonar	les	diferències	salarials	corresponents.

Si	 la	modificació	 de	 funcions	 excedeix	 aquests	 límits	 hem	 d’actuar	 com	 si	 es	 tractés	 d’una	
modificació	substancial	de	condicions	de	treball,	via	article	41.1f)	de	l’E.T.

Procediment	judicial	de	classificació	professional
Art. 137 de la L.R.J.S.

S’ha	de	diferenciar	del	procediment	de	modificació.	Acudim	a	aquest	procediment	quan	no	estem	
d’acord	amb	el	grup	professional	que	l’empresa	ens	té	assignat,	per	entendre	que	realitzem	un	altre	
tipus	de	funcions	diferents	a	les	d’aquest	grup	professional.	Es	pot	reclamar,	mentre	duri	la	situació	
en	qualsevol	moment.

Un	cop	finalitzada	la	situació	se	li	poden	reclamar	les	diferències	salarials	derivades	d’aquesta	situació.

Requisits:
 z Informe emès pel Comitè d’Empresa o Delegats de Personal.

 z Informe	de	la	Inspecció	de	Treball.

La	sentència	no	es	pot	 recórrer,	excepte	que	 l’import	de	quantitats	derivades	d’aquesta	superi	 la	
quantitat	requerida	per	a	poder	interposa	recurs	de	Suplicació.
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Mobilitat	geogràfica
Art.	40	del	R.D.LG.	1/95	i	Arts.	22	al	26	del	R.D.43/96

És	el	canvi	que	realitza	l’empresa	en	la	persona	del	treballador	i	que	suposa	un	canvi	geogràfic	en	el	
lloc de treball.

Tipus
Si	no	comporta	un	canvi	de	residència	(domicili	habitual	del	treballador)	es	considera	una	modificació	
accidental	i	s’anomena	“desplaçament”.

En	aquests	tipus	de	canvis,	no	es	necessita	justificació	ni	procediment	especial	i	contra	aquests	hi	
cap	l’acció	ordinària	de	reconeixement	de	dret	en	el	termini	d’un	any.

Si	comporta	un	canvi	de	residència,	domicili	habitual	del	treballador,	es	considera	una	modificació	
substancial	 i	 s’anomena	 “trasllat”.	 En	 aquest	 cas	 és	 necessari	 que	 hi	 hagi	 causes	 econòmiques,	
tècniques,	organitzatives	o	de	producció	que	ho	 justifiquin.	Si	es	 tracta	d’un	canvi	definitiu	estem	
parlant	d’un	trasllat	i	si	no	és	definitiu	es	considera	un	desplaçament.	

En	igualtat	de	condicions,	els	representants	legals	tenen	prioritat	de	permanència.

Dins	d’aquestes	modificacions	substancials	hem	de	distingir:

a/	Mobilitat	geogràfica	individual

 z Cal	la	notificació	al	treballador	i	als	seus	representants	amb	una	antelació	de	30	dies,	expres-
sant	el	centre	de	treball	on	es	trasllada,	les	raons	del	trasllat	i	la	data	que	tindrà	efecte.

 z Davant	d’aquesta	comunicació	el	treballador	pot	optar	per:

 z Acceptar el trasllat.

 z Acatar	el	trasllat	i	recórrer	en	contra.	La	reclamació	davant	del	Jutjat	del	Social	ha	de	fer-se	
en	el	termini	de	20	dies	i	la	decisió	és	executiva	,	s’ha	de	dur	a	terme	el	trasllat.

 z Extingir	el	contracte	de	treball	amb	una	indemnització	de	20	dies	de	salari	per	any	de	servei	
amb un topall de 12 mensualitats. Ha de fer-se en el termini de 20 dies.

 z Una	opció	no	elimina	l’altra,	el	treballador	pot	primer	impugnar	la	decisió	i	si	es	declara	que	
la	decisió	no	s’ajusta	a	dret,	manté	el	dret	a	optar	per	l’extinció	del	contracte	amb	indemnització.	
Aquesta	opció	ha	de	fer-se	en	el	termini	de	15	dies	des	de	la	Sentència.

 z En	cas	que	el	trasllat	s’efectuï,		al	treballador	se	li	han	de	compensar	les	despeses,	tant	els	
seus com els dels familiars i la mudança.
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b/	Mobilitat	geogràfica	col·lectiva
Es	dona	quan	afecta	a	:

 z 10	treballadors	en	empreses	de	menys	de	100	treballadors.

 z 10% dels treballadors en empreses de 100 a 300.

 z 30 treballadors en empreses de més de 300 treballadors.

En aquest cas s’exigeix un període de consultes no superior a 15 dies amb els representants legals.
Per	a	adoptar	aquests	acords	al	majoria	al	Comitè	de	Delegats.	Quan	s’arriba	a	un	acord	hi	ha	un	
termini de 30 dies per a reincorporar-se.

Si	es	trasllada	un	cònjuge	i	aquest	canvia	de	residència,	l’altre	cònjuge	si	és	treballador	de	la	mateixa	
empresa	té	dret	a	ser	traslladat	a	la	mateixa	localitat,	si	hi	ha	lloc	de	treball.

Contra	 les	decisions	del	 trasllat	podran	exercir-se	accions	 judicials	 tant	pel	que	fa	als	 treballadors	
afectats	(en	igualtat	de	condicions	que	en	el	trasllat	individual)	com	pels	representants	legals	mitjançant	
CONFLICTE	COL·LECTIU,	paralitzant-se	entre	tant	les	reclamacions	individuals.

Modificacions	substancials	de	les	condicions	de	treball
Art.	41	i	50	del	R.D.LG	1/95	,	R.D.	2732/81	i	art.138	de	la	L.R.J.S.

Les	condicions	de	treball	poden	ser	modificades,	bé	perquè	hi	ha	canvis	normatius	que	afectin,	per	
mutu	acord	entre	les	parts	o	perquè	la	direcció	d’empresa	les	imposi.

L’empresa	 pot	 acordar	 modificacions	 de	 les	 condicions	 de	 treball	 que	 poden	 ser	 accidentals	 o	
substancials,	depenent	bàsicament	de	 l’entitat	de	 la	modificació,	no	 tant	de	 l’entitat	de	 la	condició	
modificada.

Les	modificacions	accidentals	no	substancials	no	requereixen	justificació	ni	cap	procediment	especial	
i contra aquestes es pot fer demanda en el termini de 20 dies de caducitat.

La	direcció	de	l’empresa	pot	acordar	modificacions	substancials	de	les	condicions	de	treball	quan	hi	
hagi	provades	raons	econòmiques,	tècniques,	organitzatives	o	de	producció.	Es	consideren	aquestes	
raons	 les	 que	 estan	 relacionades	 amb	 la	 competitivitat,	 productivitat	 o	 organització	 tècnica	 o	 del	
treball en l’empresa.

Tenen	la	consideració	de	modificacions	substancials	de	les	condicions	de	treball,	entre	altres,	
les	que	afecten	a	les	següents	matèries.

a)	Jornada	de	treball.
b)	Horari	i	distribució	del	temps	de	treball.
c)	Règim	de	treball	per	torns.
d)	Sistema	de	remuneració	i	salaris.
e)	Sistema	de	treball	i	rendiment.
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f)	Funcions	quan	excedeixi	els	límits	que	per	a	la	mobilitat	funcional	preveu	l’article	39	d’aquesta	
Llei.

Les	modificacions	substancials	de	les	condicions	de	treball	poden	afectar	a	les	condicions	reconegu-
des	als	treballadors	al	contracte	de	treball,	en	acords	o	pactes	col·lectius	o	gaudides	per	aquests	en	
virtut	d’una	decisió	unilateral	de	l’empresari	d’efectes	col·lectius.

Tipus
Les	modificacions	substancials	poden	ser	de	dos	tipus:

a/	Modificacions	individuals

 z Cal	fer	una	notificació	al	treballador	i	als	seus	representants	amb	una	antelació	de	15	dies,	
expressant	la	condició	de	treball	afectada,	l’abast	de	la	modificació,	raons	de	la	mesura	i	la	data	
que tindrà efecte.

 z Davant	d’aquesta	comunicació	el	treballador	pot	optar	per:

 z Acceptar	la	modificació.

 z Acatar	la	modificació	i	recórrer	contra	aquesta.	La	reclamació	davant	del	Jutjat	del	Social	ha	
de	fer-se	en	un	termini	de	20	dies	i	encara	que	es	recorri,	la	decisió	és	executiva,	s’ha	de	dur	a	
terme	el	canvi	imposat.

 z Extingir	el	contracte	de	treball	amb	una	indemnització	de	20	dies	de	salari	per	any	de	servei	
amb	un	topall	de	9	mensualitats,	sempre	que	s’acrediti	que	la	modificació	li	ocasioni	perjudici.	
Aquesta	opció	s’ha	de	fer	en	el	termini	de	20	dies.

 z Una	opció	no	elimina	l’altra,	segons	el	tribunal	Suprem,	el	treballador	pot	primer	impugnar	la	
decisió	i	si	es	declara	que	aquesta	modificació	no	és	ajustada	a	dret,	manté	el	dret	a	optar	per	
l’extinció	del	contracte	amb	indemnització.	Aquesta	opció	ha	de	fer-se	15	dies	des	de	la	Sentèn-
cia.

b/	Modificacions	col·lectives,	s’originen	quan	afecten	a	:

 z 10	treballadors	en	empreses	de	menys	de	100	treballadors.

 z 10% dels treballadors en empreses de 100 a 300.

 z 30 treballadors en empreses de més de 300 treballadors.

En	aquest	cas,	s’exigeix	període	de	consultes	mai	superior	als	15	dies	des	de	la	Sentència.	Per	a	
adoptar	acords	cal	majoria	del	Comitè	o	dels	Delegats.	Una	vegada	arribat	a	un	acord	hi	ha	un	termini	
de 30 dies per a reincorporar-se.
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Contra	les	decisions	de	modificació	poden	exercir-se	accions	judicials	tant	pel	que	fa	als	treballadors	
afectats	(en	igualtat	de	condicions	que	en	les	modificacions	individuals)	com	pel	que	fa	als	representants	
legals	a	través	de	conflicte	col:lectiu,	paralitzant	entre	tant	les	reclamacions	individuals.

Davant	 qualsevol	 modificació	 de	 condicions	 que	 atempti	 contra	 la	 dignitat	 del	 treballador	 es	 pot	
demanar	l’extinció	del	contracte,	via	l’article	50.1	a)	de	l’E.T	que	diu:

Seran causes justes per a que el treballador pugui sol·licitar l’extinció del contracte:
- Les modificacions substancials en les condicions de treball dutes a terme sense respectar 
el que hi ha previst a l’article 41 d’aquesta llei i que menyscabin la dignitat del treballador. En 
aquests casos la indemnització és la prevista per acomiadament improcedent.

Suspensió	del	contracte	de	treball	  
R.D.	17/77.	Llei	4/95,	arts.	45,46,47,48	o	52	del	R.D.LG.	1/95,	i	art.	89.1	de	la	Llei	13/96

La	suspensió	del	contracte	suposa	 la	 interrupció	 temporal	de	 la	prestació	de	treball	sense	quedar	
extingida	la	relació	laboral.	No	hi	ha	obligació	de	treballar	ni	de	remunerar	el	treball.

Causes

1.- Per mutu	acord	de les parts o per causes consignades al contracte de treball. 

 z S’ha	de	donar	de	baixa	al	treballador.	

 z No	s’ha	de	cotitzar.	

 z No es computa a efectes d’antiguitat a l’empresa.

2.- Per privació	de	llibertat	del	treballador,	sempre	i	quan	no	hi	hagi	sentència	condemnatòria

 z S’ha	de	donar	de	baixa	al	treballador.

 z No	s’ha	de	cotitzar.

 z No es computa a efectes d’antiguitat a l’empresa.

3.- Per excedència	del	treballador
L.O.11/85	art.9,	Llei	4/95,	R.D.LG.	1/95	art.46,	Disp.	Adic.	14ª	i	Disp.	Trans.	11ª
Té	efectes	diferents	segons	sigui	voluntària	o	forçosa	o	per	la	cura	d’un	fill	menor	de	3	anys.

a/	Voluntària
 z No	cal	al·legar	cap	causa.	S’ha	de	tenir	almenys	1	any	i	mig	d’antiguitat	a	l’empresa	i	sol-

licitar-la	per	un	termini	no	inferior	a	4	mesos	ni	superior	a	5	anys.	Han	d’haver	transcorregut	més	
de	4	anys	des	del	final	de	l’excedència	anterior	per	a	tenir	dret	a	un	nou	període	d’excedència.	
El	treballador	té	dret	a	que	li	reconeguin:
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 z El	treballador	conserva	només	un	dret	preferent	al	reingrés	en	vacants	d’igual	o	similar	cate-
goria	a	la	seva.

 z No es computa a efectes d’antiguitat.

 z No es considera com a assimilada a l’alta a efectes d’atur.

 z Els	excedents	han	de	ser	inclosos	als	expedients	de	regulació	d’ocupació

 z Es	pot	renunciar	a	l’excedència	sempre	i	quan		no	perjudiqui	a	tercers.

 z No	hi	ha	establert	cap	termini	de	preavís	per	a	sol·licitar	el	reingrés,	tot	i	que	és	convenient	
fer-ho	amb	antelació	suficient.	Són	els	convenis	col·lectius	els	que	fixen	el	termini	de	preavís.	Es	
perd	el	dret	a	l’endemà	del	venciment.

 z L’excedent	ha	de	ser	readmès	així	que	hi	hagi	una	vacant.	Si	l’empresari	no	ho	fa	podem	tro-
bar-nos	en	les	situacions	següents:

 z L’empresari es nega i resol de forma unilateral el contracte. Interposem una demanda d’aco-
miadament. Termini de 20 dies.

 z L’empresari	es	nega	per	falta	de	vacants	o	diu	que	no	n’hi	ha.	El	dret	al	reingrés	es	manté	i	
les	vacants	que	es	produeixin	han	de	ser-li	oferides.	Interposem	demanda	de	reconeixement	de	
dret	en	el	termini	d’1	any,	quan	es	produeixi	l’existència	de	vacant.

 z L’empresari no contesta a la sol·licitud de reingrés. Es pot considerar un acomiadament i per 
tant interposem demanda d’Acomiadament. Termini de 20 dies.

b/	Excedència	per	a	atendre	a	un	menor	de	3	anys
Veure	capítol	conciliació	de	la	vida	familiar	i	laboral

c/	Excedència	per	a	atendre	a	un	familiar
(	Veure	capítol	conciliació	de	la	vida	familiar	i	laboral)

d/	Excedència	forçosa
 z Es	conserva	el	lloc	de	treball.	Ha	de	ser	sol·licitada	a	l’empresari	i	concedida	forçosament.

 z S’ha	de	donar	de	baixa	al	treballador.

 z No	s’ha	de	cotitzar.

 z Computa a efectes d’antiguitat a l’empresa.

 z Per	al	desenvolupament	d’un	càrrec	públic:	S’ha	de	sol·licitar	el	reingrés	durant	el	mes	se-
güent	al	cessament	en	el	càrrec	i	es	té	el	dret	a	reingressar	al	mateix	lloc	que	ocupava.

 z Per	 al	 desenvolupament	 d’un	 càrrec	 sindical	 provincial	 o	 superior,	 es	manté	mentre	 duri	
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l’exercici del càrrec.

 z Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal que l’impossibiliti del 
treball	en	més	del	20%	de	les	hores	laborables	en	un	període	de	3	anys.

e/	Altres	causes	de	suspensió	són:
 z Per	Incapacitat	Temporal	(baixa	per	Malaltia	o	Accident).

 z Per	Maternitat,	Paternitat	i	Adopció.

 z Per risc durant l’embaràs i la lactància natural.

 z Per	cura	de	fills	malalts	de	càncer	o	altres	malalties	greus.

 z Per	força	major	temporal.

 z Per	raons	disciplinàries	(sancions).

 z Per	causes	econòmiques,	tècniques,	organitzatives	o	de	producció	que	impedeixin	la	pres-
tació	del	treball.

 z Per	vagues.

 z Per tancament patronal.

Canvi	de	titularitat	de	l’empresa	  
Art.	44	del	R.D.LG.	1/95

L’empresa,	tant	si	és	centre	de	treball	o	unitat	productiva	d’aquesta,	pot	canviar	de	titular	el	que	no	
significa	una	modificació	en	els	contractes	de	treball.	

Les conseqüències	són:

 z La	relació	laboral	no	s’extingeix	pel	canvi	de	titularitat.

 z El	nou	empresari	se	subroga	en	els	drets	i	obligacions	de	l’empresari	anterior,	mantenint-se	
les antigues condicions.

 z En	principi	no	es	manté	la	condició	de	representant	sindical	després	del	canvi	a	no	ser	que	
es mantingui l’autonomia del centre de treball.

Requisits	per	a	que	operi	la	successió:

 z La	unitat	productiva	que	es	transmet	ha	de	constar	d’un	conjunt	d’elements	que	tinguin	capa-
citat i autonomia pròpia.
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 z Es	requereix	 l’entrega	dels	elements	essencials	de	l’empresa	que	permet	 la	continuïtat	de	
l’activitat	empresarial.

 z Es	necessita	una	continuïtat	en	l’activitat	i	en	la	prestació	de	serveis.

Formes	de	successió

a/	Successió	“Inter	Vius”	

 z Quan	el	canvi	de	titularitat	es	faci	a	través	d’un	“negoci”	entre	vius.	El	que	cedeix	i	en	el	seu	
defecte	el	cessionari	està	obligat	a	notificar	el	canvi	als	representants	dels	treballadors	de	l’em-
presa que es cedeix.

 z Tant	el	que	cedeix	com	el	cessionari	responen	solidàriament	durant	tres	anys	de	les	obligaci-
ons	laborals	nascudes	en	anterioritat	a	la	transmissió	i	que	no	s’haguessin	satisfet.

 z Només	responen	solidàriament	de	les	nascudes	amb	posterioritat	si	la	transmissió	(venda)	
és declarada delicte.

b/	Successió	“Mortis	Causa”	

 z Quan	la	mort	de	l’empresari	és	la	causa	d’extinció	de	la	relació	laboral	(art.	49.1	g	de	l’E.T.)
però	si	l’activitat	empresarial	continua	el	nou	ocupador	es	subroga	en	els	drets	i	obligacions	del	
difunt.

Contractas	d’obres	i	serveis	  
Art.	42	del	R.D.LG.	1/95

Els	 empresaris	 poden	 contractar	 o	 subcontractar	 amb	 altres	 la	 realització	 d’una	 obra	 o	 servei	
determinat,	mitjançant	una	contracta.

En	aquests	casos	l’empresari	principal	respon	solidàriament	amb	el	subcontractat,	de	les	obligacions	
que	hagi	contret	aquest	amb	els	treballadors	ja	siguin	de	Seguretat	Social	o	de	tipus	salarial,	quan	es	
tracti	de	subcontractacions	d’obres	o	serveis	corresponents	a	la	pròpia	activitat	de	l’empresa.

Respon	sempre	i	quan	estigui	vigent	la	contracta.

L’empresari	principal	respon	solidàriament	de	les	obligacions	de	naturalesa	salarial	però	NO	de:
 z Indemnitzacions	tampoc	per	falta	de	preavís	o	fi	del	contracte.

 z Dietes.

 z Plusos.

 z Recàrrecs per mora.
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Cessió	de	treballadors	  
Art.	43	del	R.D.LG.	1/95

Només	es	poden	contractar	treballadors	per	a	cedir-los	temporalment	a	una	altra	empresa,	a	través	
d’Empreses de Treball Temporal.

El	 cedent	 i/o	 cessionari	 que	 infringeixi	 l’assenyalat	 al	 punt	 anterior	 responen	 solidàriament	 de	
les	 obligacions	 contretes	 amb	 els	 treballadors	 i	 amb	 la	 Seguretat	 Social	 sense	 perjudici	 d’altres	
responsabilitats incloses les penals.

Els	treballadors	que	han	estat	sotmesos	a	aquest	“tràfic”	prohibit	tenen	dret	a	adquirir	la	condició	de	
fixos,	a	la	seva	elecció	a	l’empresa	cedent	o	cessionària,	però	sempre	i	quan	la	cessió	il·legal	estigui	
vigent	i	no	s’hagi	extingit.
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CAPÍTOL		8	 	 .	 
L’EXTINCIÓ	DEL	CONTRACTE	DE	TREBALL

Obligacions	dels	empresaris
Obligacions	dels	treballadors
Causes	d’extinció
Per mutu acord entre les parts
Per	les	causes	previstes	al	contracte
Per	acabament	del	temps	convingut	o	finalització	de	l’obra	(en	els	contractes	de	durada	determinada)
Per	dimissió	del	treballador	(en	els	contractes	de	durada	determinada)
Resolució	del	contracte	per	voluntat	del	treballador
Per mort del treballador
Per	invalidesa	permanent	del	treballador
Per	jubilació	del	treballador
Per	mort,	incapacitat	i	jubilació	de	l’empresari,	extinció	de	la	personalitat	jurídica	contractant
Per	acomiadament	per	causes	objectives
Per acomiadament col·lectiu
Per acomiadament disciplinari
Forma de procedir contra un acomiadament
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CAPÍTOL 8  
EXTINCIÓ	DEL	CONTRACTE	DE	TREBALL

Extinció	del	contracte	de	treball	  
Arts.	49	a	57	del	R.D.LG.	1/95	i	Disp.	Trans.	7ª,	R.D.	43/96

Suposa	el	final	del	contracte	de	treball	i	poden	ser	moltes	les	causes,	voluntàries	o	no.	Ha	de	complir,	
de	vegades,	alguns	requisits	que	afectin	tant	a	l’empresari	com	al	propi	treballador.

Obligacions	dels	empresaris

Sigui	quina	sigui	la	causa	per	la	que	finalitzi	la	relació	laboral,	l’empresari	ha	d’entregar	al	treballador 
la	 documentació	 necessària	 per	 tal	 que	 pugui	 accedir	 a	 l’atur	 (en	 tingui	 o	 no	 necessitat	 de	
sol·licitar-la).	

Si	 ho	 incompleix,	 s’ha	 d’advertir	 al	 treballador	 que	 presenti	 una	 denúncia	 davant	 la	 Inspecció	 de	
Treball	i	amb	la	còpia	de	la	denúncia	s’ha	de	presentar	a	les	oficines	del	Servei	Públic	d’Ocupació	
(SEPE)	en	un	termini	de	15	dies	des	de	la	finalització	del	contracte	i	sol·liciti	les	prestacions	perquè	ha	
de tenir en compte que el	fet	que	l’empresari	no	faciliti	la	documentacióno	interromp	el	termini	
de	15	dies.

Així	mateix,	l’empresari	ha	de	lliurar	la	liquidació	econòmica	del	contracte,	amb	les	quantitats	que	hagi	
reportat	meritades	i	estiguin	sense	percebre	parts	proporcionals	de	pagues	extres,	vacances.

El	Comitè	d’empresa	té	dret	a	que	l’empresari	li	entregui	la	documentació	relativa	a	la	finalització	del	
contracte	i	si	ho	incompleix	pot	ser	sancionat.

Pel que fa a la quitança	 és	un	document	senzill	 on	el	 treballador	 reconeix	que	 l’empresari	 ja	ha	
complit	amb	totes	les	seves	obligacions	i	que	per	tant	s’han	esgotat	absolutament	tots	els	efectes	del	
contracte. 
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Això	vol	dir	que	qui	hagi	signat	aquest	document	no	pot	reclamar	al	Jutjat,	ja	que	allibera	a	l’empresari	
d’obligacions posteriors i anteriors.

No	obstant,	si	hi	ha	una	sentència	o	una	aplicació	retroactiva	d’un	conveni	que	a	la	data	de	la	signatura	
de	la	quitança	no	es	conegui	i	modifica	a	l’alça	els	salaris	ja	percebuts,	es	pot	reclamar	la	diferència	
encara que estigui signada la quitança.

Mitjançant	la	quitança	no	es	permet	que	els	treballadors	renunciïn	a	drets	reconeguts	legalment	o	per	
conveni	col·lectiu,	per	tant	haver-ho	signat	no	impedeix	reclamar	el	que	hi	ha	reconegut	per	conveni.
Tampoc	té	valor	si	la	causa	és	nul·la.	en	aquests	casos	la	firma	del	document	no	impedeix	que	es	
pugui reclamar. C

om a precaució no s’ha de signar la quitança si hi ha necessitat de reclamar per alguna causa 
contra l’empresa

Obligacions	dels	treballadors

Quan	és	el	treballador	qui	vol	rescindir	el	contracte,	ha	de	preavisar	amb	l’antelació	que	estableixi	
el	conveni	col·lectiu.	Si	no	hi	ha	termini	fixat	l’habitual	són	15	dies.	S’ha	de	tenir	en	compte	que	als	
empresaris	se’ls	exigeix	preavisar	quan	la	durada	del	contracte	supera	els	12	mesos,	per	la	qual	cosa	
pot	interpretar-se	que	igualment	el	preavís	per	part	dels	treballadors	només	s’ha	d’exigir	en	aquests	
casos.

Causes	d’extinció
Les	causes	estan	recollides	als	articles	40	fins	al	57	de	l’E.T.

 z Per mutu	acord	entre	les	parts.	L’empresari	i	el	treballador	estan	d’acord	a	finalitzar	la	re-
lació.	La	llei	no	preveu	res	però	té	certs	límits	com	ara	vici	del	consentiment,	renuncia	de	drets	
que afectin a tercers...

 z Per les causes	previstes	al	contracte.	Aquestes causes poden aparèixer al contracte com a 
vàlides	per	a	finalitzar-lo	(no	superació	del	període	de	prova,	reincorporació	del	treballador	subs-
tituït,	no	arribar	a	un	nivell	determinat	de	vendes)	han	de	ser	lícites	i	no	constituir	abús	de	dret.

-	S’ha	de	comunicar	per	escrit	la	causa	i	la	data	de	l’extinció.

-	No	dóna	dret	a	percebre	indemnització,	però	es	considera	situació	legal	d’atur,	per	tant	hi	ha	
dret	a	prestacions	si	s’ha	cotitzat	el	període	necessari.

 z Per acabament	del	temps	convingut	o	finalització	de	l’obra	(en	els	contractes	de	dura-
da	determinada).	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

L’empresari	ha	de	denunciar	el	contracte	(en	cas	contrari	es	prorroga	fins	al	màxim	legal	i	si	ja	
estava	formalitzat	pel	màxim,	es	converteix	en	indefinit),	amb	una	antelació	de	15	dies	(sempre	
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i	quan	el	contracte	tingués	una	durada	de	més	de	12	mesos)	l’absència	de	preavís	suposa	que	
s’ha	d’abonar	el	salari	d’aquests	dies.

Pot	 tenir	dret	a	percebre	 la	 indemnització	segons	el	 tipus	de	contracte	(consultar	 l’apartat	de	
cada	tipus	de	contracte	d’aquesta	guia)	i	es	considera	situació	legal	d’atur,	per	la	qual	cosa	hi	ha	
dret	a	prestacions	si	s’ha	cotitzat	el	període	necessari.

 z Per dimissió	del	treballador.	Baixa	voluntària.

-	S’ha	de	preavisar	amb	antelació	suficient,	la	que	assenyali	el	Conveni	si	ho	diu	o	la	que	marqui	
el	costum	i	en	tot	cas,	la	necessària	per	a	que	l’empresari	no	pugui	al·legar	que	és	impossible	
la	substitució.	
-	La	manca	de	preavís	pot	provocar	que	es	demani	indemnització	dels	danys	causats	si	no	està	
establert	al	Conveni	Col·lectiu.	
-	El	 treballador	que	sol·licita	 la	dimissió	no	pot	 retractar-se,	sempre	 i	quan	no	hagi	vençut	el	
preavís.	
-	S’ha	de	 tenir	en	compte	que	no	correspon	cap	 tipus	d’indemnització	 i	que	no	es	considera	
situació	legal	d’atur	i	per	tant	no	hi	ha	dret	a	prestacions.

Resolució	del	contracte	per	voluntat	del	treballador	  
Arts.	49	i	50	del	R.D.LG.	1/95,	Disp.	Derog.	Única	del	R.D.LG.	2/95	i	R.D.	43/96

Hem de distingir	entre	la	dimissió	baixa	voluntària	i	la	sol·licitud	d’extinció	del	contracte	per	
una	causa	legal.	Significa	que	en	certs	casos,	el	treballador	pot	sol·licitar	l’extinció	del	contracte	o	
inclús extingir-lo directament.

Pot extingir-lo directament:

1.- Quan se’l traslladi	de	centre	de	treball	implicant	canvi	de	residència. Emparat en l’article 
40	de	l’E.T.	Es	pot	optar	entre	extingir	el	contracte	amb	dret	a	indemnització	de	20	dies	per	any	
amb	el	topall	de	12	mensualitats	o	alternativament,	impugnar	la	decisió	del	trasllat	o	acceptar-lo.	
En	ambdós	casos	el	termini	de	20	dies	hàbils,	tant	pel	que	fa	a	impugnar	judicialment	el	trasllat	
com	per	sol·licitar	l’extinció.

2.- Quan es modifiquin	substancialment	les	condicions	de	treball	que	afectin	a	jornada,	
horari,	o	règim	de	treball	per	torns.	Emparats	amb	l’article	41	de	l’E.T.	La	indemnització	que	
correspon	són	20	dies	per	any	amb	un	topall	de	9	mensualitats,	sempre	que	s’acrediti	que	la	
modificació	ha	causat	un	perjudici	efectiu.

Una	opció	no	elimina	l’altra:	Segons	el	tribunal	Suprem	el	treballador	primer	pot	impugnar	la	decisió	
empresarial	 i	si	resulta	que	es	declara	 la	 legalitat	d’aquest,	manté	el	dret	a	optar	per	 l’extinció	del	
contracte	amb	la	indemnització	precitada	(20	dies	per	any	de	servei	amb	el	topall	de	9	mensualitats)	
en el termini de 15 dies.

Ha de sol·licitar-ho	judicialment:

1.- Si es modifiquen	substancialment	les	condicions	de	treball	en	perjudici	de	la	seva	for-
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mació	professional	o	la	seva	dignitat	segons	l’article	50	de	l’E.T.	L’extinció	dona	dret	a	la	in-
demnització	prevista	per	a	l’acomiadament,	però	exigeix	una	actitud	empresarial	clarament	ve-
xatòria.

2.- La manca	de	pagament	o	endarreriments	continuats	en	l’abonament	del	salari segons 
l’article	50	de	l’E.T.	Aquesta	causa	és	vàlida	encara	que	l’empresa	estigui	en	crisi.	La	manca	
d’abonament	ha	de	ser	igual	o	superior	a	4	mesos.	Si	hi	ha	discussió	sobre	la	veritable	existèn-
cia	del	deute,	no	opera	aquesta	causa,	tampoc	opera	si	el	treballador	ha	consentit	l’endarreri-
ment crònic.

El	fet	que	una	vegada	presentada	la	demanda	l’empresari	aboni	els	salaris,	no	significa	que	no	
pugui	continuar	la	demanda	d’extinció	malgrat	que	no	hi	hagi	deute	en	el	moment	del	judici.

3.-	Qualsevol	altre	incompliment	greu	de	les	obligacions	per	part	de	l’empresari	(excepte	
força	major),	i	la	negativa	de	l’empresari	de	reintegrar-lo	al	seu	lloc	en	els	casos	de	modifi-
cació	o	trasllat	quan	una	sentència	judicial	els	hagi	declarat	injustificats.

La	conducta	de	l’ocupador	ha	de	ser	greu	i	culpable.

Per	mort	del	treballador	  
Art.	49	del	R.D.LG.	1/95,	D.	2	III	44	i	R.D.	1451/83

Per	invalidesa	permanent	del	treballador	  
Ha de ser total,	absoluta o gran	invalidesa.	La	invalidesa	total	no	extingeix	automàticament	el	con-
tracte,	l’empresari	ha	de	realitzar	un	acte	de	voluntat	en	aquest	sentit.	Igualment,	la	invalidesa	ha	de	
ser	declarada	mitjançant	una	resolució	definitiva	i	irrevocable,	per	tant,	si	es	preveu	una	millora	-i	així	
apareix	a	la	Resolució-	té	dret	a	la	reserva	del	lloc	de	treball	durant	un	període	de	2	anys.

Per	jubilació	del	treballador	  
Excepte	 la	 jubilació	parcial	que	és	simultània	a	 la	 relació	 laboral.	La	 jubilació	 forçosa,	directa o 
incondicional	és	inconstitucional.	Només	s’admet	si	així	ho	diu	el	conveni	col·lectiu	i	unida	a	objec-
tius	de	política	d’ocupació	que	impliquin	l’absència	de	desaparició	de	llocs	de	treball.	Igualment,	la	ju-
bilació	forçosa	no	opera	mentre	el	jubilat	no	reuneix	els	requisits	necessaris	per	a	accedir	a	la	pensió.

Per	mort,	incapacitat	i	jubilació	de	l’empresari	extinció	de	la	personalitat	ju-
rídica	del	contractant.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Art.49	del	R.D.LG.,	1/95,	Art.	6.1	de	la	Llei	31/84,	Art.	103	i	ss.	Del	R.D.LG.	2/95,	Art.	21	del	R.D.43/96

Sempre	i	quan	es	tracti	d’un	empresari	individual.	Quan	es	donin	aquests	casos,	s’ha	de	comprovar	
que no es produeixi una subrogació	empresarial	que	mantingui	 l’activitat	de	 l’empresa.	En	els	3	
casos	correspon	una	indemnització	d’1	mes	de	salari.	
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En	els	casos	d’extinció	de	la	personalitat	jurídica	del	contractant,	ha	de	seguir	els	tràmits	previstos	
per	a	l’acomiadament	als	articles	51	i	52	de	l’Estatut	dels	Treballadors,	segons	siguin	un	o	diversos	
treballadors.

Per	acomiadament	per	causes	objectives	  
Llei	11/94,	Llei	42/94,	Arts.	51,	52	i	53	del	R.D.LG.	1/95,	Art.	120	i	ss.	Disp.Derog.	Unica	del	R.D.LG.	
2/95	i	R.D.L.	8/97
Les causes	que	poden	justificar-lo	són	les	següents:

 z Ineptitud	sobrevinguda	del	 treballador.	Ha	de	ser	posterior	a	 la	contractació,	afectar	al	
conjunt	del	treball,	ser	d’entitat	i	derivada	de	causa	no	imputable	al	treballador,	correspon	al	ma-
gistrat	valorar	l’existència	o	no	de	la	ineptitud.

 z Falta	d’adaptació	a	modificacions	 tècniques.	Els	canvis	han	de	ser	 raonables,	oferir	a	
l’afectat	formació	per	a	fer	possible	l’adaptació.	La	formació	es	considera	temps	de	treball	efec-
tiu	i	durant	la	formació	ha	de	rebre	el	mateix	salari	que	cobrava	i	deixar	passar	més	de	2	mesos	
des	de	la	modificació.

 z Causes	econòmiques,	tècniques,	organitzatives	i	de	producció. L’empresa pot amortit-
zar	llocs	de	treball	quan	hi	hagi	una	necessitat	OBJECTIVAMENT	acreditada,	en	nombre	inferi-
or	als	límits	establerts	per	als	acomiadaments	col·lectius,	és	a	dir,	menys	de	10	treballadors	en	
empreses	de	100	i	el	10%	en	empreses	que	ocupin	entre	100	i	300,	i	30	treballadors	en	empre-
ses que en tinguin més de 300. 

1.- Causes	econòmiques. S’entén que existeixen quan dels resultats de l’empresa es despren-
gui	una	situació	econòmica	negativa,	en	els	casos	com	l’existència	de	pèrdues	actuals	i	previs-
tes,	o	la	disminució	persistent	del	seu	nivell	d’ingressos	ordinaris	i	vendes.	En	tot	cas,	s’enten-
dria	que	 la	disminució	és	persistent	si	durant	 tres	 trimestres	consecutius	el	nivell	d’ingressos	
ordinaris	o	vendes	de	cada	trimestre	és	inferior	al	registrat	el	mateix	trimestre	de	l’any	anterior.

2.-	Causes	tècniques.	S’entén	que	existeixen	quan	es	produeixen	canvis,	entre	altres,	en	l’àm-
bit	dels	mitjans	o	instruments	de	producció.

3.-	Causes	organitzatives.	S’entén	que	existeixen	quan	es	produeixen	canvis,	entre	altres,	en	
l’àmbit	dels	sistemes	i	mètodes	de	treball	del	personal	o	en	la	manera	d’organitzar	la	producció.

4.-	Causes	productives.	S’entén	que	existeixen	quan	es	produeixen	canvis,	entre	altres,	en	la	
demanda	de	productes	o	serveis	que	l’empresa	pretengui	col·locar	al	mercat.

En	relació	a	aquestes	quatre	causes,	s’han	de	tenir	en	compte	aquestes	circumstàncies:

a/	Els	representants	dels	treballadors	tenen	prioritat	de	permanència,	en	els	casos	de	causes	
tecnològiques	o	econòmiques	però	no	durant	l’any	posterior	al	cessament	del	seu	mandat.

b/	L’elecció	dels	treballadors	i	dels	llocs	de	treball	afectats,	és	potestat	de	l’empresari,	amb	els	
límits	de	no	discriminació	i	no	vulneració	dels	drets	fonamentals.

c/	No	hi	ha	prioritat	dels	fixos	respecte	als	eventuals,	ni	tampoc	per	raó	d’antiguitat.
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d/	Si	hi	ha	un	grup	empresarial,	les	causes	econòmiques	s’han	d’examinar	amb	el	grup,	no	al	
centre	de	treball	o	filial	on	es	prestin	els	serveis.

 z Per faltes	d’assistència	a	la	feina.	Encara	que	siguin	justificades	però	intermitents,	si	arri-
ba	al	20%	de	les	jornades	hàbils	en	2	mesos	consecutius,	sempre	i	quan	el	total	de	faltes	d’as-
sistència	els	2	mesos	anteriors	arribi	al	5%	de	les	jornades	hàbils	o	el	25%	en	4	mesos	discon-
tinus en els 12 mesos anteriors.

A	aquests	efectes,	no	es	consideren	faltes	d’assistència,	la	vaga	general,	l’exercici	de	les	funcions	
de	representació,	la	incapacitat	temporal	derivada	d’accident	de	treball,	la	maternitat,	risc	durant	
l’embaràs	i	la	lactància,	malalties	causades	per	l’embaràs,	pacte	o	lactància,	paternitat,	llicències	
i	 	 vacances,	malaltia	 o	 accident	 no	 laboral	 de	durada	 superior	 a	 20	dies	 consecutius,	 ni	 les	
motivades	per	la	violència	de	gènere	o	causades	per	càncer	o	una	altra	malaltia	greu.

Els	períodes	es	computen	de	data	a	data,	des	de	la	baixa	inicial.

 z Per insuficiència	de	la	consignació	per	al	manteniment	de	l’obra	als	contractes	finan-
çats	per	l’Administració.

Els requisits exigits als acomiadaments	per	causes	objectives	són	els	següents:

 z Comunicació	escrita	al	treballador	expressant	la	causa.

 z Posar	a	disposició	del	treballador,	de	forma	simultània	a	l’entrega	de	la	comunicació,	la	in-
demnització	de	20	dies	de	salari	per	any	de	servei	amb	un	màxim	de	12	mensualitats.

 z Concessió	d’un	termini	de	preavís	de	15	dies	en	el	cas	de	causes	econòmiques,	tècniques,	
organitzatives	i	de	producció	ha	de	donar-se	una	còpia	als	representants	dels	treballadors	i	una	
llicència	retribuïda	de	6	hores	setmanals	durant	aquest	període.

 z L’incompliment	de	qualsevol	d’aquests	tres	requisits	implica	la	improcedència	de	l’extinció.

Per	acomiadament	col·lectiu	  
R.D.	2732/81,	Llei	11/94	i	Arts.	49	i	51	del	R.D.LG.	1/95,	Art.	124	del	R.D.LG.	2/95	i	R.D.43/96

És	l’extinció	del	contracte	fundat	en	causes	econòmiques,	tècniques,	organitzatives	i	de	producció	
quan	en	un	període	de	90	dies	afecta	almenys	a:

 z 10	treballadors	en	empreses	de	menys	de	100	treballadors

 z El	10%	dels	treballadors	en	empreses	de	menys	d’entre	100	i	300	treballadors.

 z 30 treballadors en empreses de més de 300 treballadors.

 z Tota	la	plantilla	de	l’empresa,	sempre	que	siguin	més	de	5	treballadors	i	es	produeixi	el	ces-
sament	total	de	l’activitat	empresarial.
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Quan	en	períodes	successius	de	noranta	dies	i	amb	l’objecte	d’eludir	les	previsions	contingudes	
al	present	article,	l’empresa	realitzi	extincions	de	visions	contingudes	a	l’empara	del	que	disposa	
l’article	52.c)	d’aquesta	Llei	en	nombre	 inferior	als	barems	assenyalats	 i	sense	que	concorrin	
causes	 noves	 que	 justifiquin	 aquesta	 actuació,	 aquestes	 noves	 extincions	 es	 consideraran	
efectuades	en	frau	de	llei,	i	siguin	declarades	nul·les	i	sense	efecte.

S’exigeix	un	període	previ	de	consultes	–	que	haurà	de	ser	únic	i	no	podrà	fraccionar-se	per	centres	
de	treball-	de	durada	no	superior	a	30	dies,	15	dies	en	empreses	de	menys	de	50	treballadors	que	
ha	de	versar	sobre	les	possibilitats	evitar	o	reduir	els	acomiadaments	i	d’atenuar	les	conseqüències.

La	comunicació	de	l’obertura	del	període	de	consultes	es	fa	a	través	d’un	escrit	adreçat	a	l’empresari	
als	representants	legals	dels	treballadors	una	còpia	s’ha	de	dirigir	a	l’autoritat	laboral	on	constin	les	
següents	dades:

 z L’especificació	de	 les	causes	d’acomiadament	col·lectiu	conforme	el	que	hi	ha	establert	a	
l’apartat 1.

 z Número	i	classificació	professional	dels	treballadors	afectats	per	l’acomiadament.

 z Número	i	classificació	professional	dels	treballadors	empleats	habitualment	en	el	darrer	any.

 z Període	previst	per	a	la	realització	dels	acomiadaments.

 z Criteris	tinguts	en	compte	per	a	la	designació	dels	treballadors	afectats	pels	acomiadaments.

 z Còpia	de	la	comunicació	dirigida	als	treballadors	o	als	seus	representants	per	la	direcció	de	
l’empresa	de	la	intenció	d’iniciar	el	procediment	d’acomiadament	col·lectiu.

 z Representants	dels	treballadors	que	integraran	la	comissió	negociadora	o,	en	el	seu	cas,	in-
dicació	de	la	falta	de	constitució	d’aquesta	en	els	terminis	legals.

L’autoritat	laboral	ha	de	vetllar	per	l’efectivitat	del	període	de	consultes.

Transcorregut	el	període	de	consultes	l’empresari	ha	de	comunicar	a	l’autoritat	laboral	el	resultat.	Si	
s’hagués	arribat	a	un	acord,	li	traslladarà	còpia	íntegra	d’aquest.	

En	 cas	 contrari,	 remetrà	 als	 representants	 dels	 treballadors	 i	 a	 l’autoritat	 laboral	 la	 decisió	 final	
d’acomiadament	col·lectiu,	es	produirà	la	caducitat	del	procediment	d’acomiadament	col·lectiu	en	els	
termes reglamentaris que s’estableixin.

Arribats	 a	 un	 acord	 o	 comunicada	 la	 decisió	 als	 representants	 dels	 treballadors,	 l’empresari	 pot	
notificar	els	acomiadaments	 individualment	als	treballadors	afectats,	 i	això	s’ha	de	fer	conforme	el	
que	hi	ha	establert	a	l’article	53.	1	de	l’E.T.	
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En	tot	cas	han	d’haver	transcorregut	com	a	mínim	30	dies	entre	la	data	de	la	comunicació	de	l’obertura	
del període de consultes a l’autoritat laboral i la data d’efectes de l’acomiadament. 

Per	acomiadament	disciplinari	  
R.D.	924/82,	Arts.	54	i	55	del	R.D.LG.	1/95	i	R.D.LG.2/95

És	 l’extinció	del	contracte	de	 treball	per	decisió	de	 l’empresari,	basada	en	un	 incompliment	greu	 i	
culpable de les obligacions del treballador. Aquests incompliments	es	recullen	a	l’art.	54	de	l’E.T.	i	
són:

 z Faltes	repetides	i	injustificades	de	puntualitat	al	treball.

 z Indisciplina o desobediència al treball.

 z Ofenses	verbals	o	físiques	a	l’empresari	o	a	les	persones	que	treballen	a	l’empresa	o	als	fa-
miliars	que	conviuen	amb	elles.

 z Transgressió	de	la	bona	fe	contractual,	abús	de	confiança	en	el	desenvolupament	del	treball.

 z Disminució	continuada	i	voluntària	del	rendiment	del	treball	normal	o	pactat.

 z Embriaguesa	habitual	o	toxicomania	si	repercuteixen	negativament	al	treball.

 z Assetjament	per	raons	d’origen	de	raça,	ètnia,	religió	o	conviccions,	discapacitat,	edat	o	ori-
entació	sexual	i	l’assetjament	sexual	o	per	raó	de	sexe	a	l’empresari	o	a	les	persones	que	tre-
ballen a l’empresa.

Requisits	formals

 z Notificació	per	escrit	al	treballador,	fent	constar	els	fets	que	el	motiven	i	la	data	en	que	tindrà	
efectes.

 z Si el treballador és representant legal dels treballadors requereix l’obertura d’expedient con-
tradictori.

 z Si	el	treballador	és	afiliat	a	un	sindicat	i	li	consta	a	l’empresari,	requereix	audiència	prèvia	als	
delegats sindicals.

Sentència
Un	cop	recorregut	l’acomiadament,	la	Sentència	pot	qualificar	l’acomiadament	disciplinari	com	a	:

1.- Acomiadament	nul:
 z Quan	tingui	per	motiu	alguna	de	les	causes	de	discriminació	prohibides	a	la	Constitució	o	a	

la	llei,

 z Quan	es	produeixi	una	violació	dels	drets	fonamentals	i	llibertats	públiques	del	treballador.

 z Quan	es	tracti	de	treballadores	durant	el	període	de	suspensió	del	contracte	per	maternitat,	
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risc	durant	l’embaràs	o	la	lactància,	malalties	causades	per	l’embaràs,	part	o	lactància	natural,	
adopció,	acolliment	o	paternitat	d’acord	al	previst	a	l’Art.	45.1.a)	de	l’E.T.	o	la	notificació	d’una	
data	tal	que	el	termini	de	preavís	finalitzi	dins	d’aquest	període.

 z Quan	es	tracti	de	treballadores	embarassades	o	treballadores	que	hagin	sol·licitat	permisos	
d’acord	al	que	hi	ha	previst	als	Arts.	37.4,	37.4bis	i	37.5	de	l’E.T.	excedències	relacionades	amb	
la	maternitat	d’acord	al	previst	a	l’Art.	46.3	de	l’E.T.

 z Quan	es	tracti	de	treballadors	víctima	de	la	violència	de	gènere	que	hagin	utilitzat	el	dret	a	la	
mobilitat	geogràfica,	suspensió	de	la	relació	laboral	o	reordenació	del	temps	de	treball.

 z Quan	es	tracti	de	treballadores	després	de	reincorporar-se	després	de	la	suspensió	del	con-
tracte	per	maternitat,	adopció,	acolliment,	paternitat,	sempre	i	quan	no	hagin	transcorregut	més	
de	9	mesos	des	de	la	data	de	naixement,	adopció	o	acolliment.

Conseqüència:	
Immediata	 readmissió	 del	 treballador	 en	 el	 seu	 lloc	 de	 treball	 i	 abonament	 dels	 salaris	 de	
tramitació.

2.- Acomiadament	improcedent
 z Quan	no	quedi	acreditat	l’	incompliment	que	s’al·legui	o	quan	en	la	forma	no	s’adeqüi	al	que	

hi	ha	establert.

Conseqüència:		  
Opció	de	l’empresari	o	del	treballador	si	és	representant	dels	treballadors	entre	la	readmissió	o	
la	indemnització	a	raó	de	33	dies	de	salari	per	any	de	servei	amb	un	màxim	de	24	mensualitats.

No	obstant,	en	els	contractes	celebrats	amb	anterioritat	al	12/02/2012	la	indemnització	s’ha	de	
calcular	en	dues	parts.	D’una	banda,	el	temps	treballat	fins	al	12/02/2012	a	raó	de	45	dies	per	
any	treballat	amb	un	màxim	de	42	mensualitats	i	el	període	treballat	des	d’aquesta	data	fins	a	
l’acomiadament,	a	raó	de	33	dies	per	any	amb	el	topall	de	24	mensualitats.

Ara	bé,	si	la	indemnització	corresponent	al	primer	període	supera	les	24	mensualitats,	el	topall	
d’aquesta	serà	aquesta	quantitat	sense	afegir-hi	l’import	corresponent	al	segon	període.
L’abonament	dels	salaris	de	tramitació	des	de	la	data	de	l’acomiadament	fins	a	la	notificació	de	
la	sentència	que	declari	la	improcedència	de	l’acomiadament,	només	procedeix	quan	la	opció	
sigui	per	a	la	readmissió	o	quan	l’acomiadament	sigui	representant	legal	dels	treballadors.

3.- Acomiadament	procedent	
 z Quan quedin acreditats els fets imputats.

Conseqüència:	
Es	ratifica	l’extinció	de	la	relació	laboral	sense	dret	a	cap	indemnització	ni	a	salaris	de	tramitació.
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Forma	de	procedir	contra	un	acomiadament

Per	llei,	tot	el	que	signifiqui	acabament	del	contracte	de	treball,	es	pot	reclamar	en	un	termini	molt	curt,	
20	dies	hàbils,	no	es	compten	els	dissabtes,	ni	els	diumenges,	ni	els	festius.

És	per	això	que	és	essencial	que	el	treballador	que	es	trobi	davant	qualsevol	acte	empresarial	que	
suposi	de	fet	l’acabament	del	contracte	de	treball,	es	posi	en	contacte	immediatament	amb	els	Serveis	
Jurídics de la Intersindical-CSC.
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CAPÍTOL		9	.	LA	CONCILIACIÓ	DE	LA	VIDA	FAMILIAR	I	LABORAL

Permisos
Exàmens prenatals
Fills prematurs
Lactància
Reduccions	de	jornada
Concreció	horària
Cotització	durant	aquest	període
Guarda legal
Cura d’un familiar
Cura d’un menor malalt
Treballadors	víctimes	de	la	violència	de	gènere
Excedències
Cotització	durant	aquest	període
Per	cura	de	fills
Per cura de familiars
Suspensió	de	contracte	amb	dret	a	reserva	de	lloc	de	treball
Per	maternitat	(part,	adopció	o	acolliment)
Per	paternitat	(part,	adopció	o	acolliment)
Per risc durant l’embaràs i la lactància natural
Prestacions
Prestació	per	maternitat
Prestació	per	paternitat
Prestació	per	risc	durant	l’embaràs	i	la	lactància
Conveni	especial	amb	la	Seguretat	Social
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CAPÍTOL 9  

LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL 
 

-	Permisos

Exàmens	prenatals	  
Art.	37.3	f)	del	R.D.LG.	1/95

Les	treballadores	embarassades	tenen	dret	a	absentar-se	del	treball,	amb	dret	a	remuneració,	per	a	la	
realització	d’exàmens	prenatals	i	tècniques	de	preparació	al	part,	previ	avís	a	l’empresari	i	justificació	
de	la	necessitat	de	realitzar-ho	dins	de	la	jornada	laboral.

Fills	prematurs	  
Art.	37.4	bis)	del	R.D.LG.	1/95

En	cas	de	naixement	de	fills	prematurs	o	que	han	de	restar	hospitalitzats	després	del	part,	la	mare	o	
el	pare	tenen	dret	a	absentar-se	del	treball	durant	una	hora	diària.

Lactància	  
Art.	37.4	del	R.D.LG:	1/95

Les	treballadores,	per	lactància	d’un	fill	menor	de	nou	mesos,	tenen	dret	a	una	hora	(que	s’incrementa	
proporcionalment	en	cas	de	part	múltiple)	d’absència	del	treball	(	no	es	redueixi	en	els	contractes	a	
temps	parcial),	que	poden	dividir	en	dues	fraccions.

La	distribució	horària	 i	 la	manera	de	gaudir-lo	correspon	a	 la	 treballadora.	Aquest	permís	pot	ser	
gaudit	indistintament	pel	pare	o	per	la	mare	en	cas	que	ambdós	treballin.
Reduccions	de	jornada	  
La	reducció	de	jornada	és	un	dret	individual	de	cada	treballador.	Si	dos	o	més	treballadors	de	la	ma-
teixa	empresa	generen	dret	a	reducció	de	jornada	per	la	cura	d’una	mateixa	persona,	l’empresari	pot	

Normativa	d’aplicació:	Arts.	37.4bis,	5	i	6;	i	48.4	i	5)	del	R:D:LG:1/95,	Art.	26	de	la	Llei	de	Preven-
ció	de	Riscos	Laborals,	Arts.	133-bis	a	quinquies	i	134	de	la	Llei	General	de	la	Seguretat	Social	i	
R.D.1251/2001,	de	16	de	novembre.
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limitar	l’exercici	simultani	per	raons	justificades	de	funcionament	de	l’empresa.

Concreció	horària	  
La	concreció	horària	i	la	determinació	del	període	de	gaudi	del	permís	de	lactància	i	de	la	reducció	
de	jornada	correspon	a	la	treballadora	dins	la	seva	jornada	ordinària.	La	treballadora	ha	de	preavisar	
a	l’empresa	amb	15	dies	d’antelació,	precisant	la	data	en	que	iniciarà	i	finalitzarà	la	lactància	o	la	re-
ducció	de	jornada.

Les	discrepàncies	sorgides	entre	l’empresa	i	la	treballadora	sobre	la	concreció	horària	i	la	determinació	
dels	períodes	de	gaudi	del	permís	de	lactància	i	la	reducció	de	jornada	han	de	ser	resoltes	pel	Jutjat	
del	Social.	La	demanda	(directament,	no	és	necessària	la	celebració	de	l’acte	de	conciliació),	ha	de	
presentar-se	en	el	termini	de	20	dies	a	partir	que	l’empresa	comuniqui	la	seva	disconformitat	amb	la	
concreció	horària	i	període	de	gaudi	proposats	per	la	treballadora.

Cotització	durant	aquest	període  
A	les	prestacions	causades	a	partir	del	24/03/2007,	 les	cotitzacions	realitzades	durant	els	dos	pri- 
mers	anys	de	reducció	de	jornada	per	cura	d’un	menor,	es	computen	incrementades	fins	al	100%	de	
la	quantia	que	li	correspondria	si	s’hagués	seguit	treballant	sense	reducció	de	jornada,	als	efectes	de	
les	prestacions	de	jubilació,	incapacitat	permanent,	mort	i	supervivència,	maternitat	i	paternitat.	En	el	
cas	de	reducció	de	jornada	per	cura	d’un	familiar,	aquest	increment	es	limita	al	primer	any.

Guarda	legal	  
Art.	37.5	del	R.D.LG.	1/95

Sempre	que	es	tingui	a	càrrec	un	menor	de	12	anys	o	un	disminuït	físic	o	psíquic	que	no	tingui	una	
activitat	retribuïda,	es	té	dret	a	reduir	la	jornada	de	treball	diària,	amb	la	disminució	proporcional	del	
salari	entre,	un	mínim	d’un	vuitena	part	i	un	màxim	d’una	meitat	de	la	durada	de	la	jornada.

Cura	d’un	familiar	  
Art.	37.5	del	R.D.LG.	1/95

Qui	 precisi	 encarregar-se	 de	 la	 cura	 directa	 d’un	 familiar	 fins	 al	 segon	 grau	 de	 consanguinitat	 o	
afinitat,	que	per	 raons	d’edat,	accident	o	malaltia	no	pugui	valdre’s	per	si	sol,	 i	que	no	 tingui	cap	
activitat	 retribuïda,	 té	dret	a	 reduir	 la	 jornada	de	 treball	diària,	amb	 la	disminució	proporcional	del	
salari,	entre	un	mínim	d’una	vuitena	part	i	un	màxim	de	la	meitat	de	la	durada	de	la	jornada.

Cura	d’un	menor	malalt	  
Art.	37.5	del	R.D.LG.1/95

Per	a	la	cura	durant	l’hospitalització	i	el	tractament	continuat	d’una	menor	a	càrrec	afectat	per	càncer	
(tumors	malignes,	melanomes	i	carcinomes)	o	per	qualsevol	altra	malaltia	greu	que	impliqui	ingrés	
hospitalari	de	llarga	durada	i	necessiti	d’una	cura	directa,	contínua	i	permanent,	es	té	dret	a	reduir	
la	jornada	de	treball,	amb	la	disminució	proporcional	del	salari,	almenys,	la	meitat	de	la	durada	de	la	
jornada	laboral.
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Treballadores	víctimes	de	la	violència	de	gènere	 
Art.	37.7	del	R.D.LG.	1/95

Té	dret	per	fer	efectiva	la	seva	protecció	a	reduir	la	jornada	de	treball,	amb	la	disminució	proporcional	
del	salari	o	a	la	reordenació	del	temps	de	treball,	d’acord	amb	el	que	hi	ha	establert	a	la	negociació	
col·lectiva.

Excedències
L’excedència	contemplada	en	aquest	apartat,	pot	gaudir-se	de	forma	fraccionada	i	constitueix	un	dret	
individual	de	cada	treballador.	Però	si	dos	o	més	treballadors	de	la	mateixa	empresa	generen	aquest	
dret	a	excedència	per	cura	d’una	mateixa	persona,	l’empresari	pot	limitar	l’exercici	simultani	per	raons	
justificades	de	funcionament	de	l’empresa.

Quan	una	nova	persona	causant	de	dret	a	un	nou	període	d’excedència,	l’inici	d’aquesta	donaria	per	
finalitzada	la	que	s’estava	gaudint.

El període d’excedència computa a efectes d’antiguitat i el treballador té dret a l’assistència de cursos 
de	formació	professional,	que	ha	de	ser	convocat	a	participar-hi.

Durant	el	primer	any	(15	mesos	en	cas	de	família	nombrosa	general	i	18	mesos	en	cas	de	família	
nombrosa	especial)	es	té	dret	a	la	reserva	del	lloc	de	treball,	transcorregut	aquest	termini	la	reserva	
queda	referida	a	un	lloc	de	treball	del	mateix	grup	professional	o	categoria	equivalent.

Cotització	durant	aquest	període
Els	 tres	 primers	 anys	 d’excedència	 per	 cura	 d’un	menor,	 es	 considera	 com	a	 cotització	 efectiva,	
als	efectes	de	les	prestacions	de	jubilació,	incapacitat	permanent,	mort	i	supervivència,	maternitat	i	
paternitat.	La	base	de	cotització	que	es	té	en	compte	és	la	mitjana	dels	6	mesos	anteriors	a	l’inici	de	
l’excedència.	En	el	cas	d’excedència	per	cura	d’un	familiar,	aquesta	consideració	es	limita	al	primer	
any.

Per	cura	de	fills	 
Art.	46.3	del	R.D.LG.	1/95

Els	treballadors	tenen	dret	a	un	període	d’excedència	de	fins	a	tres	anys	per	a	tenir	cura	de	cada	
fill	(ho	siguin	per	naturalesa	o	per	adopció)	o	en	cas	d’acolliment	tant	permanent	com	preadoptiu,	a	
comptar	des	de	la	data	de	naixement	o,	si	és	el	cas,	de	la	resolució	judicial	o	administrativa.

Per	cura	de	familiars	  
Art.	46.3	del	R.D.LG.	1/95

També	tenen	dret	a	un	període	d’excedència	de	fins	a	dos	anys	(excepte	que	es	fixi	més	durada	per	
negociació	col·lectiva),	per	a	tenir	cura	d’un	familiar,	fins	al	segon	grau	de	consanguinitat	o	afinitat,	
que	no	pugui	valer-se	per	sí	sol	i	no	desenvolupi	cap	activitat	retribuïda.

Suspensió	de	contracte	amb	dret	a	reserva	de	lloc	de	treball	  
Art.	48.4	i	ss.	i	48	bis	del	R.D.LG.1/95	
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1.-	Per	maternitat	(part,	adopció	o	acolliment)

 z En	cas	de	part,	la	suspensió	del	contracte	amb	reserva	del	lloc	de	treball	té	una	durada	de	
setze	setmanes	que	es	gaudiran	de	forma	ininterrompuda	(ampliables	en	el	supòsit	de	part	múl-
tiple	en	dues	setmanes	més	per	cada	fill	a	partir	del	segon).

 z El	període	de	suspensió	es	distribueix	segons	la	interessada	sempre	i	quan	sis	setmanes	si-
guin immediatament posteriors al part.

 z En	cas	de	defunció	de	la	mare	(encara	que	aquesta	no	treballi)	,	el	pare	(si	acredita	els	requi-
sits)	pot	fer	us	de	la	totalitat	o,	si	és	el	cas,	de	la	part	que	resti	del	període	de	suspensió	(com-
putat	des	de	la	data	de	naixement	i	sense	que	es	descompti	el	temps	que	la	mare	hagués	pogut	
gaudir	amb	anterioritat	al	part).

 z En	cas	de	defunció	del	fill,	el	període	de	descans	no	es	redueix	(sempre	que	el	naixement	
s’hagi	produït	transcorreguts	180	dies	de	vida	fetal	amb	independència	que	neixi	o	no	amb	vida).

 z El	subsidi	especial	de	maternitat	no	contributiu	en	cas	de	part,	la	suspensió	té	una	durada	de	
42	dies	(14	dies	més	en	cas	de	família	nombrosa	o	família	monoparental	o	part	múltiple	o	en	cas	
de	discapacitat	de	la	mare	o	el	fill),	que	el	pot	gaudir	la	mare.

Opció	a	favor	del	pare
Sens	perjudici	de	les	sis	setmanes	immediates	posteriors	al	part	de	descans	obligatori	per	a	la	mare,	
en	el	cas	que	el	pare	i	la	mare	treballin,	aquesta,	a	l’iniciar-se	el	període	de	descans	per	maternitat,	
pot optar per a que el pare gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans 
posterior	al	part	bé	de	forma	simultània	(en	aquest	cas,	la	suma	dels	períodes	no	podrà	excedir	de	les	
disset	setmanes	o	de	les	que	corresponguin	en	cas	de	part	múltiple)	o	successiva	amb	el	de	la	mare	
(i	podrà	seguir	fent-ne	ús	encara	que	en	el	moment	de	fer	efectiva	la	incorporació	al	treball	de	la	mare	
es	trobi	en	situació	d’incapacitat	temporal).

En	 el	 cas	 de	 part,	 si	 la	mare	 treballadora	 no	 té	 el	 període	mínim	 de	 cotització	 requerit,	 el	 pare,	
pot	 gaudir	 de	 la	 totalitat	 del	 descans	que	 correspongui,	 descomptant	 el	 període	de	 sis	 setmanes	
del	descans	obligatori	de	 la	mare,	sempre	que	acrediti	el	 requisit	de	cotització	 (aquest	permís	és	
compatible	amb	la	paternitat).

Els	períodes	de	suspensió	poden	gaudir-se	en	règim	de	jornada	completa	o	a	temps	parcial	(previ	
acord	entre	l’empresa	i	els	treballadors	afectats).	
L’acord pot celebrar-se tant a l’inici del descans corresponent com en un moment posterior i pot fer-se 
extensiu	a	tot	el	període	de	descans	o	a	una	part,	havent-se	d’ajustar	al	gaudi	a	temps	parcial	a	les	
regulacions	següents:
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 z Aquest	dret	pot	ser	exercit	tant	per	la	mare	com	pel	pare	en	qualsevol	dels	supòsits	de	gaudi	
simultani o successiu del període de descans.

 z El	període	durant	el	qual	es	gaudeixi	del	permís	s’amplia	proporcionalment	en	funció	de	la	jor-
nada de treball que es realitzi.

 z El	gaudi	del	permís	en	aquesta	modalitat	ha	de	ser	ininterromput.	Un	cop	acordat,	només	pot	
modificar-se	el	règim	pactat	a	través	d’un	nou	acord	entre	l’empresari	i	el	treballador	afectat,	per	
iniciativa	d’aquest	i	sempre	que	siguin	causes	relacionades	amb	la	seva	salut	o	la	del	menor.

 z Durant	el	període	de	gaudi	del	permís	de	maternitat	a	temps	parcial,	els	treballadors	no	po-
den	 fer	hores	extraordinàries	excepte	 les	necessàries	per	a	prevenir	 o	 reparar	 sinistres	 i	 al-
tres	danys	extraordinaris	i	urgents.	 	 	 	 	 	 	 	 	  

No	són	d’aplicació	a	aquest	supòsit	les	regles	establertes	per	al	contracte	a	temps	parcial	a	l’article	
12	de	l’E.T.	i	les	normes	de	desenvolupament.

El	permís	de	maternitat	a	temps	parcial	és	incompatible	amb	el	gaudi	simultani	pel	mateix	treballador,	
dels	permisos	de	lactància,	reducció	de	jornada	per	guarda	legal	i	excedència	per	cura	de	familiars.

Revocabilitat	de	l’opció	a	favor	del	pare	  
L’opció	 exercida	 per	 la	 mare	 en	 iniciar-se	 el	 període	 de	 descans	 per	 maternitat	 a	 favor	 del	
pare,	 (per	 part	 que	 aquest	 gaudeixi	 de	 part	 del	 permís	 i	 per	 tant	 percebi	 una	 part	 determina-
da	 i	 ininterrompuda	 del	 subsidi)	 corresponent	 al	 descans	 posterior	 al	 part,	 pot	 ser	 revocada	
per	 la	mare	 si	 sobrevenen	 fets	 que	 facin	 inviable	 l’aplicació	 d’aquesta,	 tals	 com	 l’absència,	 ma-
laltia	 o	 accident	 del	 pare,	 abandonament	 de	 la	 família,	 separació	 o	 altres	 causes	 anàlogues. 

2.-	Naixements	prematurs	o	que	necessitin	hospitalització	 	 	  
En	els	casos	de	part	prematur	i	quan	el	nounat	hagi	de	romandre	hospitalitzat	a	continuació	del	part,	
el	període	de	suspensió	pot	computar-se,	a	instàncies	de	la	mare	(o	per	defecte	del	pare),	a	partir	
de	la	data	de	l’alta	hospitalària	(excepte	les	primeres	sis	setmanes	posteriors	al	part	de	suspensió	
obligatòria	del	contracte	de	la	mare).

En	cas	d’adopció	i	acolliment	(tant	si	és	preadoptiu	com	permanent),	de	menors	de	fins	a	6	anys,	la	
suspensió	tindrà	una	durada	de	setze	setmanes	ininterrompudes	(ampliable	en	el	supòsit	d’adopció	
o	acolliment	múltiple	en	dues	setmanes	més	per	cada	fill	a	partir	del	segon),	comptades	a	elecció	del	
treballador,	bé	a	partir	de	la	decisió	administrativa	o	judicial	de	l’acolliment,	bé	a	partir	de	la	resolució	
judicial	per	la	que	es	constitueix	l’adopció.

La	durada	de	la	suspensió	serà	de	setze	setmanes	en	els	supòsits	d’adopció	o	acolliment	de	menors	
majors	de	sis	anys	quan	es	tracti	de	discapacitats	o	minusvàlids	o	que	per	les	seves	experiències	
personals	 o	 per	 provenir	 de	 l’estranger,	 tinguin	 especials	 dificultats	 d’inserció	 social	 i	 familiar	
degudament	acreditades	pels	serveis	socials	competents.
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En	els	supòsits	d’adopció	internacional,	quan	sigui	necessari	el	desplaçament	previ	dels	pares	al	país	
d’origen	de	l’adoptat,	el	període	de	suspensió	no	podrà	iniciar-se	fins	a	quatre	setmanes	abans	de	la	
resolució	per	la	qual	es	fa	efectiva	l’adopció.

Opcions	del	gaudi	  
En	cas	que	el	pare	i	la	mare	treballin,	el	període	de	suspensió	es	distribuirà	a	opció	dels	interessats,	
que	puguin	gaudir-ho	de	forma	simultània	o	successiva,	sempre	en	períodes	ininterromputs	i	amb	els	
límits	assenyalats.	

En	els	casos	de	gaudi	simultani	de	períodes	de	descans,	la	suma	de	tots	no	pot	excedir	de	les	setze	
setmanes	o	les	que	corresponguin	en	cas	de	part	múltiple.	Els	períodes	de	suspensió	poden	gaudir-
se	en	 règim	de	 jornada	completa	o	a	 temps	parcial,	previ	acord	entre	 l’empresa	 i	els	 treballadors	
afectats.  

L’acord podrà celebrar-se tant a l’inici del descans corresponent com en un moment posterior i 
podrà	extendre’s	a	tot	el	període	de	descans	o	a	una	part,	ajustant-se	al	gaudi	a	temps	parcial	a	les	
regulacions	següents	:

 z Aquest	dret	pot	ser	exercit	tant	pel	pare	com	per	la	mare	i	en	qualsevol	dels	supòsits	de	gau-
di simultani o successiu del període de descans.

 z El	període	durant	el	que	es	gaudeix	el	permís	s’amplia	proporcionalment	en	funció	de	la	jor-
nada de treball que es realitzi.

 z El	gaudi	del	permís	en	aquesta	modalitat	ha	de	ser	ininterromput.	Un	cop	acordat	només	pot	
modificar-se	el	règim	pactat	mitjançant	un	nou	acord	entre	l’empresari	i	el	treballador	afectat,	per	
iniciativa	d’aquest	i	sempre	que	siguin	causes	relacionades	amb	la	seva	salut	o	la	del	menor.

 z Durant	el	període	de	gaudi	del	permís	de	maternitat,	a	temps	parcial,	els	treballadors	no	po-
den	realitzar	hores	extraordinàries	,	excepte	les	que	siguin	necessàries	per	prevenir	o	reparar	si-
nistres	i	altres	danys	extraordinaris	i	urgents.

No	són	d’aplicació	a	aquest	supòsit	les	regles	establertes	per	al	contracte	a	temps	parcial	a	l’article	
12	de	l’E.T.	i	les	normes	de	desenvolupament.

El	permís	de	maternitat	a	temps	parcial	és	incompatible	amb	el	gaudi	simultani,	peral	mateix	treballador,	
dels	permisos	de	lactància,	reducció	de	jornada	per	guarda	legal	i	excedència	per	cura	de	familiars.

Revocabilitat	de	la	opció	a	favor	del	pare	  
La	opció	exercida	per	la	mare	en	iniciar-se	un	període	de	descans	per	maternitat	a	favor	del	pare,	
(amb	la	finalitat	que	aquest	gaudeixi	de	part	del	permís	i,	en	conseqüència,	percebi	una	part	determi-
nada	i	ininterrompuda	del	subsidi),	corresponent	al	descans	posterior	al	part,	pot	ser	revocada	per	la	
mare	si	sobrevenen	fets	que	facin	inviable	la	seva	aplicació,	tals	com	l’absència,	malaltia	o	accident	
del	pare,	abandonament	de	família,	separació	i	altres	causes	anàlogues.
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3.-	Per	paternitat	(part,	adopció	o	acolliment)	  
En	els	supòsits	de	naixement	de	fill,	adopció	o	acolliment	del	treballador	té	el	dret	a	la	suspensió	del	
contracte	durant	4	setmanes	ininterrompudes	[malgrat	que	l’article	48bis	de	l’E.T.	estableixi	aquesta	
redacció,	l’entrada	en	vigor	ha	estat	endarrerida	i	fins	que	es	fixi,	el	permís	està	fixat	en	13	dies	in-
interromputs	(ampliables	en	el	supòsit	de	part,	adopció	o	acolliment	múltiples	en	dos	dies	més	per	
cada	fill	a	partir	del	segon)	i	en	20	dies	ininterromputs	quan	es	tracti	de	família	nombrosa]	ampliables	
en	el	supòsit	de	part,	adopció	o	acolliment	múltiple	en	dos	dies	més	per	cada	fill	a	partir	del	segon).	
Aquesta	suspensió	és	independent	del	gaudi	compartit	dels	períodes	de	descans	per	maternitat.

En el supòsit	de	part,	la	suspensió	correspon	en	exclusiva	a	l’altre	progenitor.	  

En els supòsits	d’adopció	o	acolliment,	 aquest	dret	 correspon	només	a	un	dels	progenitors,	 a	
elecció	dels	interessats,	no	obstant,	quan	el	període	de	descans	per	maternitat	el	gaudeixi	en	la	seva	
totalitat	un	dels	progenitors,	el	dret	a	la	suspensió	per	paternitat	només	podrà	ser	exercit	per	l’altre.

El	treballador	que	exerceixi	aquest	dret	pot	fer-ho	durant	el	període	comprés	des	de	la	finalització	del	
permís	per	naixement	de	fill,	previst	legal	o	convencionalment,	o	des	de	la	resolució	judicial	per	la	qual	
es	constitueix	l’adopció	o	a	partir	de	la	decisió	administrativa	o	judicial	de	l’acolliment,	fins	que	finalitzi	
la	maternitat	o	immediatament	després	de	la	finalització	d’aquesta	suspensió.

La	suspensió	del	contracte	al	que	es	refereix	aquest	article	pot	gaudir-se	en	règim	de	jornada	completa	
o	en	 règim	de	 jornada	parcial	d’un	mínim	del	50%,	previ	acord	entre	 l’empresari	 i	el	 treballador,	 i	
conforme  es determini reglamentàriament.

El	treballador	ha	de	comunicar	a	l’empresari,	amb	la	suficient	antelació,	l’exercici	d’aquest	dret,	en	els	
termes	establerts	si	és	el	cas,	als	convenis	col.lectius.

4.-	Per	risc	durant	l’embaràs	i	la	lactància	natural	  
Si	els	resultats	de	l’avaluació	de	riscos	en	el	treball	revelen	un	risc	per	a	la	seguretat	i	la	salut	o	una	
possible	repercussió	sobre	l’embaràs	o	la	lactància	de	les	treballadors	en	situació	d’embaràs	o	part	
recent,	l’empresa	ha	d’adoptar	les	mesures	necessàries	per	tal	d’evitar	la	exposició	al	risc,	mitjançant	
l’adaptació	de	les	condicions	o	del	temps	de	treball	de	la	treballadora	afectada.	

Aquestes	mesures	s’han	d’incloure,	quan	resulti	necessari,	la	no	realització	de	treball	nocturn	o	de	
treball a torns.

Quan	l’adaptació	de	les	condicions	o	del	temps	de	treball	no	fos	possible	o	,	malgrat	l’adaptació,	les	
condicions	d’un	lloc	de	treball	pugui	influir	negativament	en	la	salut	de	la	treballadora	embarassada	
o	del	fetus,	i	així	ho	certifiquin	els	Serveis	Mèdics	de	l’Institut	Nacional	de	Seguretat	Social	o	de	les	
Mútues,	amb	l’informe	del	metge	del	Servei	Nacional	de	la	Salut	que	assisteixi	facultativament	a	la	
treballadora,	ha	de	desenvolupar	un	lloc	de	treball	o	funció	diferent	 i	compatible	amb	el	seu	estat.	
L’empresari	ha	de	determinar,	prèvia	consulta	amb	els	representants	dels	treballadors,	la	relació	dels	
llocs de treball exempts de riscos per a aquests efectes.
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El	canvi	de	lloc	o	funció	s’ha	de	dur	a	terme	de	conformitat	amb	les	regles	i	criteris	que	s’apliquin	
en	els	supòsits	de	mobilitat	 funcional	 i	 tenen	efectes	fins	al	moment	en	que	 l’estat	de	salut	de	 la	
treballadora	permeti	la	seva	reincorporació	a	l’anterior	lloc.

En	el	supòsit	que,	 inclús	aplicant	 les	 regles	assenyalades	al	paràgraf	anterior,	no	existeixi	 lloc	de	
treball	o	funció	compatible,	la	treballadora	pot	ser	destinada	a	un	lloc	no	corresponent	al	seu	grup	o	
categoria	equivalent,	si	bé	ha	de	conservar	el	dret	al	conjunt	de	retribucions	del	seu	lloc	d’origen.

Si	aquest	canvi	no	resultés	tècnica	u	objectivament	possible,	o	no	pugui	raonablement	exigir-se	per	
motius	 justificats,	pot	declarar-se	el	pas	de	 la	 treballadora	afectada	a	 la	situació	de	suspensió	del	
contracte	per	risc	durant	l’embaràs,	durant	el	període	necessari	per	a	la	protecció	de	la	seva	seguretat	
o	de	la	seva	salut	i	mentre	persisteixi	la	impossibilitat	de	reincorporar-se	al	seu	lloc	de	treball	anterior	
o a un altre lloc compatible amb el seu estat.

Les	mesures	d’adaptació	de	les	condicions	o	del	temps	de	treball,	o	de	canvi	de	lloc	o	funció,	són	
també	d’aplicació	durant	el	període	de	lactància,	si	les	condicions	de	treball	poden	influir	negativament	
a	la	salut	de	la	dona	o	del	fill	i	així	ho	certifiqui	el	metge	que,	en	el	règim	de	Seguretat	Social	aplicable,	
assisteixi	facultativament	a	la	treballadora.

En el supòsit	de	 risc	durant	 l’embaràs,	 la	 suspensió	del	 contracte	finalitza	el	dia	que	s’iniciï	 la	
suspensió	del	contracte	per	maternitat	biològica	o	desaparegui	la	impossibilitat	de	la	treballadora	de	
reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre compatible amb el seu estat.

En el supòsit	de	 risc	durant	 l’embaràs	durant	 la	 lactància	natural,	 la	suspensió	del	contracte	
finalitza	el	dia	que	el	lactant	compleix	9	mesos,	o	desaparegui	la	impossibilitat	de	la	treballadora	de	
reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre compatible amb el seu estat.

Prestacions	  
Prestació	per	maternitat

Situacions	protegides	i	beneficiaris	  
A	efectes	de	la	protecció	per	maternitat,	es	consideren	situacions	protegides	la	maternitat,	l’adopció	
i	l’acolliment	familiar	(tant	preadoptiu	com	permanent)	durant	els	períodes	de	descans	que	es	gaud-
eixin.

Per	a	ser	beneficiaris	de	la	prestació	per	maternitat,	cal	estar	en	alta	o	situació	similar	a	l’alta,	acreditar	
un	període	mínim	de	cotització	que	depèn	de	l’edat	del	beneficiari:

 z Beneficiària	menor	de	21	anys	(a	la	data	del	part,	no	se	li	exigeix	un	període	de	cotització	pre-
vi)

 z Beneficiària	major	de	21	i	menor	de	26	anys	(	a	la	data	del	part,	90	dies	en	els	7	anys	immedi-
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atament	anteriors	al	part,	o	a	les	dates	de	la	decisió	administrativa	o	judicial	d’acolliment	o	adop-
ció	o	180	dies	durant	la	seva	vida	laboral	anterior	a	aquesta	data).

 z Beneficiària	major	de	26	anys	(	a	la	data	del	part,	180	dies	en	els	7	anys	immediatament	an-
teriors	al	part,	o	a	les	dates	de	la	decisió	administrativa	o	judicial	d’acolliment	o	adopció	o	360	
dies	durant	la	seva	vida	laboral	anterior	a	aquesta	data.

En	el	cas	de	treballadores	contractades	a	temps	parcials	ha	de	calcular	el	coeficient	global	de	
parcialitat.

Si	no	s’acredita	el	període	mínim	de	cotització,	en	cas	de	part	correspon	el	subsidi	especial	de	
maternitat no contributiu.

Quan	el	període	de	descans	per	maternitat	segui	gaudit	simultàniament	o	successivament	per	la	
mare	i	el	pare,	ambdós	han	de	reunir	de	forma	independent	els	requisits	exigits.	

Així	mateix,	en	cas	de	part,	si	 la	mare	treballadora	no	reuneix	el	període	mínim	de	cotització	
requerit,	el	pare,	pot	percebre	el	subsidi	durant	la	totalitat	del	permís	de	descans	que	correspongui,	
descomptant	el	període	de	sis	setmanes,	sempre	que	acrediti	els	requisits	exigits.

Per	a	ser	beneficiària	del	subsidi	especial	de	maternitat	no	contributiu	o	en	cas	de	part,	cal	estar	
en	alta	o	situació	assimilada	a	 l’alta,	encara	que	no	s’acrediti	el	període	mínim	de	cotització	
corresponent.

Quantia	de	la	prestació	  
La	prestació	per	maternitat	(biològica,	per	adopció	o	acolliment),	consisteix	en	un	subsidi	equivalent	
del 100% de la base reguladora corresponent.

 z En	cas	de	part	múltiple	i	d’adopció	o	acolliment	de	més	d’un	menor,	realitzats	de	forma	simul-
tània,	es	concedirà	un	subsidi	especial	per	cada	fill,	a	partir	del	segon,	igual	al	que	correspongui	
percebre pel primer durant el període de sis setmanes immediatament posteriors al part o de la 
decisió	administrativa	o	judicial	d’acolliment	o	adopció.

 z La	base	reguladora	establerta	per	a	la	incapacitat	temporal	per	contingències	comunes,	pre-
nent com a referència la data d’inici del període de descans.

 z En	els	supòsits	de	treballadors	contractats	a	temps	parcial,	la	base	reguladora	diària	és	el	re-
sultat	de	dividir	la	suma	de	les	bases	de	cotització	acreditades	a	l’empresa	durant	l’any	anterior	
a	la	data	del	fet	causant	entre	365.	En	el	cas	de	ser	l’antiguitat	inferior	a	aquest	termini,	la	base	
reguladora	de	la	prestació	és	el	resultat	de	dividir	la	suma	de	les	bases	de	cotització	acreditades	
entre el número de dies naturals a les que aquestes corresponguin. 

 z Quan	el	gaudi	dels	períodes	de	descans	és	en	règim	de	jornada	a	temps	parcial,	la	base	re-
guladora	es	redueix	en	proporció	inversa	a	la	reducció	que	hagi	experimentat	la	jornada	laboral	
(	si	la	jornada	es	redueix	en	un	40%,	la	base	reguladora	es	redueix	en	un	60%).
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 z En	qualsevol	cas,	quan	el	període	de	descans	sigui	gaudit	simultàniament	o	successivament	
per	la	mare	i	el	pare,	les	prestacions	es	determinen	per	a	cadascú	en	funció	de	la	seva	respec-
tiva	base	reguladora.

 z El	subsidi	per	maternitat	biològica,	consisteix	en	el	100%	de	l’IPREM	(	excepte	que	la	base	
reguladora	sigui	inferior).

Dinàmica	del	subsidi	

Naixement	  
Es té dret al subsidi per maternitat a partir del mateix dia en que comença el període de descans cor-
responent.

En el supòsit	de	mort	del	fill,	 la	beneficiària	 té	dret	a	 la	prestació	econòmica	si	aquesta	no	s’ha	
esgotat	(en	aquests	casos,	quedaria	sense	efecte	l’opció	exercida	per	la	mare,	en	favor	del	pare).

Així	mateix	,	el	que	disposa	el	paràgraf	anterior	és	d’aplicació	encara	que	el	fetus	no	tingui	condicions	
de	viabilitat,	sempre	i	quan	hagi	estat	al	ventre	de	la	mare	almenys	180	dies.

Quan	la	mare	hagi	optat	per	que	el	pare	gaudeixi	d’un	part	determinada	i	ininterrompuda	del	període	
de	descans	per	maternitat	i	una	vegada	iniciat	l’efectiu	gaudi	del	pare,	i	el	fill	mor	abans	d’haver-lo	
completat,	la	mare	pot	ser	beneficiària	del	subsidi	per	la	part	del	període	de	descans	que	resta	fins	a	
arribar	a	la	durada	màxima	corresponent,	encara	que	s’hagi	reincorporat	a	la	feina	amb	anterioritat.

Les situacions	de	vaga	i	tancament	patronal	no	impediran	el	reconeixement	i	percepció	del	subsidi	
per maternitat.

En els casos de part	 prematur	 i	 en	 aquells	 en	 que,	 per	 qualsevol	 altra	 causa,	 el	nounat	 hagi	
de	 romandre	 hospitalitzat	 a	 continuació	 del	 part,	 la	 percepció	 del	 subsidi	 per	 maternitat	 pot	
interrompre’s	(segons	qui	sigui	el	beneficiari),	una	vegada	completat	el	període	de	descans	obligatori	
per	a	la	mare	de	sis	setmanes	posteriors	al	part,	i	es	reprendrà	a	partir	de	la	data	d’alta	hospitalària	
del	menor,	pel	període	que	resti	per	gaudir.

En	els	casos	mencionats	en	aquest	apartat,	si	durant	la	percepció	del	subsidi	per	maternitat,	s’extingeix	
el	contracte	de	treball	del	beneficiari	o	es	produeix	el	cessament	de	l’activitat,	no	es	podrà	interrompre.

Extinció
El	dret	al	subsidi	per	maternitat	s’extingeix	per	alguna	de	les	causes	següents:

 z Pel transcurs dels terminis màxims de durada dels períodes de descans. Quan el període de 
descans	sigui	gaudit	exclusivament	per	un	dels	progenitors,	per	la	reincorporació	voluntària	al	
treball	del	beneficiari	del	subsidi	amb	anterioritat	al	compliment	del	termini	màxim	de	durada	de	
l’anomenat	període	de	descans	(	en	cas	de	part	la	mare	no	podrà	reincorporar-se	abans	de	les	
sis	setmanes	posteriors).
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 z En	el	supòsit	del	gaudi	successiu	i	simultani	d’ambdós	progenitors,	per	la	reincorporació	vo-
luntària	al	treball	d’un	d’ells	o	d’ambdós,	amb	anterioritat	al	compliment	dels	terminis	màxims	de	
durada	dels	períodes	de	descans	corresponent,	En	aquest	cas,	la	part	que	manqui	per	a	com-
pletar-los	incrementaria	la	durada	del	subsidi	al	que	tingués	dret	l’altre	beneficiari.

 z Per	mort	del	beneficiari,	excepte	que	pugui	continuar	gaudint	del	període	de	descans	el	pro-
genitor	sobrevivent.

 z Per	adquirir	el	beneficiari	la	condició	de	pensionista	de	jubilació	o	incapacitat	permanent	ex-
cepte que pugui continuar gaudint del període de descans l’altre progenitor.

Maternitat,	paternitat,	incapacitat	temporal	i	atur	 
 
Incapacitat	temporal	i	maternitat	 
 
1.-	Incapacitat	temporal	prèvia	al	part	  
Els	processos	d’incapacitat	temporal	iniciats	abans	del	part	i	sense	que	la	interessada	hagi	optat	pel	
descans	maternal,	es	mantenen	en	els	mateixos	termes	fins	al	moment	del	part,	deixant	sempre	la	
possibilitat d’optar per aquest descans. Així la IT anterior al part i relacionada amb l’embaràs no és 
deduïble	del	descans	per	maternitat.	I	si	transcorregut	aquest	l’anterior	situació	d’incapacitat	temporal	
persisteix,	es	reprendrà	el	còmput	interromput	encara	que	s’hagi	extingit	el	contracte.

2.-	Incapacitat	temporal	durant	la	prestació	de	maternitat	  
Durant el descans per maternitat no pertoca el reconeixement del dret al subsidi per incapacitat 
temporal	derivada	de	contingències	comunes	o	professionals	sobrevingudes	durant	aquest	període.	

Esgotat	 aquest,	 si	 el	 beneficiari	 necessités	assistència	 sanitària,	 es	 trobés	 impedit	 per	al	 treball	 i	
complís	els	requisits	exigits,	s’iniciaria	la	situació	d’incapacitat	temporal	que	correspongui	(	aquesta	
situació	afavoreix	al	beneficiari	perceptor	del	subsidi	per	maternitat	en	ser	la	quantia	superior	a	la	de	
la	IT).
L’excepció	és	quan	la	percepció	del	subsidi	per	maternitat	és	en	règim	de	jornada	a	temps	parcial:	
si	 durant	 la	 percepció	 s’inicia	 un	 procés	 d’incapacitat	 temporal,	 sigui	 quina	 sigui	 la	 contingència,	
es	pot	percebre	també	simultàniament	el	subsidi	corresponent	a	la	IT,	d’acord	amb	el	règim	jurídic	
corresponent.	En	aquest	cas,	la	base	reguladora	es	calcularà	sobre	la	base	de	cotització	de	la	jornada	
a temps parcial que s’estigui comptabilitzant amb el subsidi per maternitat.

Esgotat	el	subsidi	per	maternitat,	si	el	beneficiari	continua	en	situació	d’incapacitat	temporal,	es	manté	
la	percepció	del	subsidi	per	aquesta	contingència	en	la	quantia	que	correspongui	el	règim	de	jornada	
completa,	si	bé	a	efectes	de	durada	i	percentatge	es	pren	com	a	referència	la	data	de	baixa	mèdica	
al	treball	en	règim	de	jornada	a	temps	parcial.
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Incapacitat	temporal	posterior	a	la	maternitat	  
Esgotat	el	període	de	descans	per	maternitat,	si	la	beneficiària	continua	necessitant	assistència	sani-
tària	 com	a	conseqüència	del	part	 i	 es	 troba	 incapacitada	per	al	 treball,	 es	 considera	en	situació	
d’incapacitat	temporal	per	malaltia	comuna,	iniciant-se	a	partir	d’aquest	moment,	si	compleix	els	req-
uisits	exigits	i	sense	solució	de	continuïtat	(sense	necessitat	d’esperar	el	termini	de	3	dies	previst	en	
cas	d’IT	per	malaltia	comuna),	el	pagament	del	subsidi	corresponent	a	la	nova	contingència	i	el	còm-
put	per	a	la	durada	d’aquesta	situació,	amb	independència	dels	períodes	de	descans	per	maternitat.

Maternitat,	IT	i	extinció	del	contracte

 z Si	l’extinció	del	contracte	es	produeix	quan	ja	s’ha	iniciat	el	descans	per	maternitat,	es	man-
té	la	prestació	fins	que	s’acaba	la	situació.

De	la	mateixa	manera	si	l’extinció	del	contracte	de	treball	es	produeix	durant	el	gaudi	de	des-
cans	en	règim	de	jornada	parcial,	a	partir	d’aquest	moment	es	percebrà	en	la	totalitat	el	subsi-
di per maternitat.

 z Si	l’altre	progenitor	ja	estigués	gaudint	un	període	de	descans,	en	règim	de	jornada	comple-
ta	o	a	temps	parcial,	el	subsidi	que	li	correspongui	es	manté	en	els	termes	en	que	s’estigui	per-
cebent.

 z Una	vegada	finalitzat	el	descans	per	maternitat	de	la	mare,	si	persisteix	la	anterior	situació	
d’incapacitat	temporal,	en	principi	passa	a	percebre	el	subsidi	d’IT	en	la	mateixa	quantia	a	la	
prestació	d’atur,	començant	a	consumir	període	d’atur.

 z Si	l’extinció	del	contracte	es	produeix	abans	de	l’inici	del	descans	per	maternitat,	encara	que	
la	treballadora	no	hagi	passat	a	la	situació	d’atur	total	percebent	prestació	econòmica	de	nivell	
contributiu,	o	aquesta	s’hagi	extingit	durant	la	incapacitat	temporal	precedent	a	la	situació	de	ma-
ternitat,	causa	dret	a	la	prestació	econòmica	derivada	d’aquesta	última	contingència,	interrom-
pent la incapacitat temporal anterior al part i l’abonament del subsidi corresponent que es subs-
tituirà	des	del	dia	d’inici	de	la	situació	de	maternitat	pel	subsidi	assignat	legalment	a	aquesta.

 z Si	l’extinció	del	contracte	de	treball	de	qualsevol	dels	progenitors	es	produeix	abans	de	l’ini-
ci	del	descans	per	maternitat,	el	subsidi	que,	en	el	seu	cas,	correspongui,	es	percebrà	la	quan-
tia	íntegra	i	no	podrà	compartir-se	el	gaudi	del	descans	entre	ambdós,	en	règim	de	jornada	a	
temps parcial.

 z .	Si	l’extinció	del	contracte	es	produeix	estant	el	treballador	percebent	prestacions	per	atur	to-
tal	se	suspèn	la	prestació	per	atur	i	passa	a	percebre	la	prestació	per	maternitat	fins	que	s’extin-
geixi	i	passa	a	reprendre	la	prestació	d’atur,	per	la	durada	que	restava	i	en	la	quantitat	que	li	cor-
respondria	en	el	moment	de	la	suspensió.

 z Els criteris indicats s’apliquen igualment en supòsits anàlegs  si es tracta de les situacions 
d’adopció	o	acolliment	preadoptiu	o	permanent.
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Procediment	per	al	reconeixement	del	dret	  
El	procediment	per	al	reconeixement	del	dret	a	la	prestació	per	maternitat	s’inicia	a	instància	de	la	
treballadora,	mitjançant	sol.licitud	dirigida	a	la	Direcció	provincial	de	l’INSS/ISM,	formulada	segons	el	
model normalitzat establert.

Expressament,	les	sol·licituds	han	de	contenir	el	motiu,	la	data	d’inici	la	distribució	prevista	del	període	
de	descans	de	cadascun	dels	beneficiaris,	així	com	les	dades	relatives	a	l’empresa	o	empreses.

La	sol.licitud	han	d’adjuntar-se	preceptivament	els	documents	següents:

a/	En	cas	de	maternitat	i	part	múltiple:

 z L’informe	de	maternitat	expedit	per	l’ICS,	degudament	complementat	amb	les	dades	que	ha	
de fer constar l’empresa.

 z Llibre	de	Família	o	certificació	de	la	inscripció	del	fill	o	fills	al	Registre	Civil	(quan	el	descans	
s’hagi	iniciat	abans	del	part,	aquests	documents	s’han	d’adjuntar	quan	s’hagi	registrat	al	fill).

 z Certificació	de	cotitzacions	de	la	S.S.	de	l’última	empresa,	quan	siguin	necessàries	per	tal	
d’acreditar	el	període	mínim	de	cotització	o	per	a	determinar	la	quantia	de	prestació.

 z En	el	supòsit	de	defunció	de	la	mare,	el	sol·licitant	ha	d’adjuntar	a	més	a	més:

 z El	certificat	de	defunció.

b/	Quan	la	mare	hagi	exercitat	l’opció	a	favor	del	pare,	s’ha	de	constatar	que	la	reincorporació	de	la	
mare	al	treball	no	suposa	cap	risc	per	a	la	seva	salut.	En	aquest	cas,	com	en	el	de	defunció,	s’han	
d’adjuntar	també:

 z Les	dades	o	justificants	relatius	a	la	cotització	de	l’interessat,	a	efectes	del	càlcul	del	subsidi,	
i	la	certificació	de	l’empresa	on	consti	la	data	d’inici	de	la	suspensió	laboral.

c/	En	els	supòsits	d’adopció	o	acolliment,	d’un	o	més	menors,	s’ha	d’aportar:	  

 z La	resolució	judicial	per	la	qual	es	constitueix	l’adopció	o	bé	la	resolució	administrativa	o	judi-
cial	que	atorga	l’acolliment	familiar,	bé	sigui	permanent	o	preadoptiu.

d/	Quan	es	tracti	d’adopció	internacional,	en	els	supòsits	que	sigui	necessari	el	desplaçament	previ	
dels	pares	al	país	d’origen	de	l’adoptat,	s’aportarà	la	documentació	emesa	per	l’òrgan	competent	de	
la	Comunitat	Autònoma	on	justifiqui	l’inici	dels	tràmits	necessaris	per	a	l’adopció.

e/	Quan	es	tracti	d’adopció	o	acolliment	de	menors,	majors	de	sis	anys,	certificació	de	l’Institut	de	
Migracions	i	Serveis	Socials	o	l’òrgan	competent	a	la	Comunitat	Autònoma	respectiva,	que	l’adoptat	o	
acollit	presenta	un	grau	de	minusvalidesa	igual	o	superior	al	33%	o	de	l’Entitat	Pública,	competent	en	
matèria	de	protecció	de	menors	que	per	circumstàncies	personals	o	venir	de	l’estranger,	té	especials	
dificultats	d’inserció	social	o	familiar.
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Certificació	de	cotitzacions a la Seguretat Social de l’última empresa quan siguin necessàries per 
a	acreditar	el	període	mínim	de	cotització	per	a	determinar	la	quantia	de	la	prestació.

Certificació	de	l’empresa	on	consti	la	data	d’inici	de	la	suspensió	laboral.

Document	que	acrediti	previ	acord	amb	l’empresari quan el període de descans es gaudeixi en 
règim	de	jornada	a	temps	parcial.	En	cas	que	la	mare	i	el	pare	s’acullin	a	aquesta	possibilitat	cadascú	
ha	de	portar	un	document	acreditatiu.

Si	 la	 distribució,	 inicialment	 acordada,	 del	gaudi	 del	 període	de	descans	 es	modifica,	 aquesta	
circumstància	s’ha	de	comunicar	a	l’Entitat	gestora	de	caràcter	immediat.

A	 la	vista	de	 la	documentació	presentada	 i	una	vegada	comprovats	 tots	els	requisits	exigits	per	a	
accedir	al	subsidi,	l’INN/ISM	dictarà	resolució	expressa	i	la	notificació	en	el	termini	de	trenat	dies,	en	
ordre	al	reconeixement	de	dret	a	la	prestació	econòmica	per	maternitat.

Prestació	per	paternitat	

Situacions	protegides	i	beneficiàries	  
A	efectes	 de	 la	 protecció	 per	 paternitat,	 es	 consideren	 situacions	 protegides	 el	 naixement	 de	 fill,	
l’adopció	i	l’acolliment	familiar	(tant	preadoptiu	com	permanent)	durant	els	períodes	de	descans	que	
gaudeixin.

Per	 a	 ser	 beneficiari	 de	 la	 prestació	 per	 paternitat,	 cal	 estar	 d’alta	 o	 situació	 assimilada	 a	 l’alta,	
acreditar	un	període	mínim	de	cotització	de	180	dies	en	els	7	anys	anteriors	al	part,	o	a	les	dates	de	
la	decisió	administrativa	o	judicial	d’acolliment	o	adopció	o	360	dies	al	llarg	de	la	vida	laboral	amb	
anterioritat	a	aquesta	data.	En	el	cas	de	treballadores	contractades	a	temps	parcial,	s’ha	de	calcular	
el	coeficient	global	de	parcialitat.

En el supòsit	 de	 part,	 la	 paternitat	 correspon	 en	 exclusiva	 a	 l’altre	 progenitor	 i	 en	 els	 supòsits	
d’adopció	o	acolliment,	aquest	dret	correspon	només	a	un	dels	progenitors,	a	elecció	dels	interessats;	
no	obstant	quan	el	període	de	descans	per	maternitat	sigui	gaudit	en	 la	seva	 totalitat	per	un	dels	
progenitors,	el	dret	de	la	paternitat	correspon	a	l’altre.

Quantia	de	la	prestació	  
La	 prestació	 per	 paternitat	 (biològic,	 adopció,	 acolliment),	 consisteix	 en	 un	 subsidi	 equivalent	 del	
100% de la base reguladora corresponent.

La	base	reguladora	és	l’establerta	per	la	incapacitat	temporal	per	contingències	comunes,	prenent	
com a referència la data d’inici del període de descans.

En	els	supòsits	de	treballadores	contractades	a	temps	parcial,	la	base	reguladora	diària	és	el	resultat	
de	dividir	la	suma	de	les	bases	de	cotització	acreditades	a	l’empresa	durant	l’any	anterior	a	la	data	
del	fet	causant	entre	365.	En	el	cas	de	ser	l’antiguitat	inferior	a	aquest	termini,	la	base	reguladora	de	
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la	prestació	és	el	resultat	de	dividir	la	suma	de	les	bases	de	cotització	acreditades	entre	el	número	de	
dies naturals a que aquestes corresponguin.

Quan	el	gaudi	dels	períodes	de	descans	és	en	règim	de	jornada	a	temps	parcial,	la	base	reguladora	
es	redueix	en	proporció	inversa	a	la	reducció	que	hagi	experimentat	la	jornada	laboral	(	si	la	jornada	
es	redueix	un	40%,	la	base	reguladora	es	redueix	en	un	60%).

Dinàmica	del	subsidi

Naixement	  
Es té dret al subsidi per paternitat a partir del mateix dia que comença el període de descans corres- 
ponent.

Prestació	per	risc	durant	l’embaràs	i	la	lactància	 
Situació	protegida	i	beneficiaris

Als	efectes	de	la	prestació	econòmica	per	risc	durant	l’embaràs,	es	considera	situació	protegida	quan	
la	 treballadora	està	embarassada	 (o	en	període	de	 lactància)	durant	el	període	de	suspensió	del	
contracte	de	treball	en	els	supòsits	que,	hagués	de	canviar	de	lloc	de	treball	per	un	altre	compatible	amb	
el	seu	estat,	en	els	termes	previstos	a	l’apartat	3	de	l’article	26	de	la	Llei	31/1995,	de	8	de	novembre,	
de	Prevenció	de	Riscos	Laborals,	aquest	canvi	de	 lloc	no	pugui	ser	 tècnicament	ni	objectivament	
possible,	o	no	pugui	raonablement	exigir-se	per	motius	justificats.

No	es	considera	situació	protegida	la	derivada	dels	riscos	o	patologia	que	puguin	influir	negativament	
en	 la	 salut	 de	 la	 treballadora	o	del	 fetus	 (o	 del	 lactant)	 quan	no	estigui	 relacionada	amb	agents,	
procediments o condicions de treball del lloc del treball ocupat.

Són	beneficiaris	del	subsidi	les	treballadores	per	compte	aliè,	en	situació	de	suspensió	del	contracte	
de	treball	per	risc	durant	l’embaràs,	sempre	i	quan	estiguin	afiliades	i	en	alta	en	algun	dels	règims	de	
Seguretat Social.
Quantia	de	la	prestació	  
La	prestació	tant	per	risc	durant	l’embaràs	com	per	risc	durant	la	lactància,	consisteix	en	un	subsidi	
equivalent	al	100%	de	la	base	reguladora	corresponent.

La	 base	 reguladora	 és	 la	 establerta	 per	 la	 incapacitat	 temporal	 per	 contingències	 professionals,	
prenen	com	a	referència	la	data	en	que	s’inicia	la	suspensió	del	contracte	de	treball.

En	 els	 supòsits	 de	 treballadores	 contractades	 a	 temps	 parcial,	 la	 base	 reguladora	 diària	 és	 el	
resultat	de	dividir	la	suma	de	les	bases	de	cotització	acreditades	a	l’empresa	durant	els	tres	mesos	
immediatament anteriors a la data del fet causant entre el número de dies naturals compresos en 
aquest	període.	En	el	cas	de	ser	l’antiguitat	inferior	a	aquest	termini,	la	base	reguladora	de	la	prestació	
és	el	resultat	de	dividir	la	suma	de	les	bases	de	cotització	acreditades	entre	el	número	de	dies	naturals	
que corresponguin.



 107    Intersindical-CSC   |   Guia laboral bàsica

Naixement,	durada	i	extinció	del	dret

Naixement	  
El	dret	al	subsidi	naix	el	mateix	dia	que	s’inicia	la	suspensió	del	contracte	de	treball	per	risc	durant	
l’embaràs o per risc durant la lactància.

Durada
El	subsidi	s’abona	durant	el	període	necessari	per	a	 la	protecció	de	 la	seguretat	o	de	 la	salut	de	
la	 treballadora	 i/o	del	 fetus	(	o	del	 lactant)	 i	finalitza	el	dia	anterior	en	que	s’iniciï	 la	suspensió	del	
contracte	de	treball	per	maternitat	o	el	de	reincorporació	de	la	dona	treballadora	al	seu	lloc	de	treball	
anterior	o	a	un	altre	compatible	amb	el	seu	estat	(	o	a	que	la	lactant	faci	9	mesos).

El subsidi s’abona a les treballadores contractades a temps parcial durant tots els dies naturals en 
que	es	mantingui	la	suspensió	del	contracte	de	treball	per	risc	durant	l’embaràs.

Extinció	  
El	dret	al	subsidi	s’extingeix	per:

 z Suspensió	del	contracte	de	treball	per	maternitat

 z Reincorporació	de	la	dona	treballadora	al	seu	lloc	de	treball	anterior	o	a	un	altre	compatible	
amb el seu estat o pel compliment de 9 mesos del lactant. 

 z Extinció	del	contracte	de	treball	en	virtut	de	les	causes	legalment	establertes.

 z Defunció	de	la	beneficiària.

Procediment	per	al	reconeixement	del	dret	  
El	procediment	per	al	reconeixement	del	dret	al	subsidi	s’inicia	a	instància	de	la	treballadora,	mitjan-
çant	una	sol·licitud	dirigida	a	la	Direcció	provincial	de	l’INSS/ISM	o	a	la	Mútua	que	tingui	concertada	
l’empresa	les	contingències	professionals,	formulada	al	model	normalitzat	establert.

Expressament,	les	sol·licituds	han	de	constar	les	dades	relatives	a	l’activitat	professional	desenvolupada	
per	la	treballadora	afectada,	descripció	del	treball	concret	que	realitzava	així	com	el	risc	específic	que	
presenta	per	a	l’embaràs	(o	la	lactància).

A	la	sol·licitud	ha	d’adjuntar-se	l’informe	mèdic	de	l’ICS	que	assisteix	facultativament	a	la	treballadora.	
Aquest	 informe	ha	d’acreditar	 la	situació	d’embaràs	(	o	 lactància)	 i	que	les	condicions	de	treball	o	
activitat	professional	desenvolupada	influeixen	negativament	en	la	salut	de	la	treballadora	i/o	la	del	
fetus	(o	lactant).

L’informe	consta	d’un	original	i	dues	còpies.	S’entrega	a	la	treballadora	l’original,	una	còpia	es	tramita	
a	la	Inspecció	de	l’ICS	i	l’altra	per	al	facultatiu.

De	l’informe	mèdic	de	l’Institut	Nacional	de	la	Salut	o	del	Servei	Públic	de	Salut	equivalent,	es	trasllada	
als	serveis	mèdics	de	la	Direcció	Provincial	de	Salut	o	la	Mútua	per	tal	que	emeti	certificació	on	acrediti	
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que	les	condicions	de	l’activitat	desenvolupada	influeixen	negativament	en	la	salut	de	la	treballadora	
i/o	del	fetus	(o	del	lactant).	La	expedició	d’aquests	certificats	és	de	tramitació	preferent.

A	 la	 vista	 de	 la	 documentació	 presentada	 i	 una	 vegada	 comprovats	 tots	 els	 requisits	 exigits	 per	
a	 accedir	 al	 subsidi,	 el	 Director	 Provincial	 de	 l’INNSS/ISM	o	 la	Mútua,	 podrà	 sol·licitar	 informe	 a	
la	 Inspecció	 de	Treball	 i	 Seguretat	Social,	 amb	 la	 finalitat	 que	aquesta	manifesti	 la	 conformitat	 o	
discrepància	en	relació	amb	les	mesures	adoptades	per	la	treballadora	que	poden	determinar	el	dret	
al	subsidi	per	risc	durant	l’embaràs	o	la	lactància.	la	petició	de	l’informe	ha	d’anar	acompanyada	de	
la	documentació	presentada.

L’informe	haurà	de	ser	emès	en	el	termini	de	quinze	dies,	transcorregut	el	termini	el	director	provincial	
de	l’INSS/ISM	o	la	Mútua	ha	de	poder	dictar	la	corresponent	resolució	sense	tenir-lo	en	compte.

Conveni	especial	amb	la	seguretat	social	  
Les	treballadores	que	causen	baixa	amb	motiu	d’excedència	per	cura	d’un	fill	menor	o	d’un	familiar	
invàlid	i	les	que	redueixin	la	seva	jornada	per	la	cura	d’aquestes	persones,	poden	subscriure	conveni	
especial	amb	la	Seguretat	Social	amb	la	finalitat	de	mantenir	el	dret	a	les	prestacions	de	la	Seguretat	
Social.

El	termini	de	sol·licitud	és	de	90	dies	naturals	a	partir	del	següent	al	de	la	baixa	a	la	Seguretat	Social,	
o	a	la	data	de	reducció	de	la	jornada.

En	cas	d’excedència	per	cura	d’un	menor	o	familiar,	no	cal	acreditar	cap	període	de	cotització	previ	
a	 la	 sol·licitud	 del	 conveni.	 En	 el	 cas	 d’excedència	 per	 cura	 d’un	 familiar	 invàlid	 en	 principi	 s’ha	
d’acreditar	el	requisit	exigit	amb	caràcter	general	de	tenir	cobert	un	període	mínim	de	cotització	de	
1080	dies	en	els	7	anys	immediatament	anteriors	a	la	baixa	a	la	Seguretat	social.

La	base	de	cotització	en	cas	d’excedència,	pot	triar-se	entre	3	possibles:	la	mínima,	la	equivalent	a	la	
mitjana	de	l’any	anterior	a	la	baixa	o	una	intermèdia	entre	ambdues.	
En	cas	de	reducció	de	jornada,	la	base	de	cotització	és	la	diferència	entre	la	base	corresponent	a	la	
reducció	de	jornada	i	qualsevol	de	les	bases	següents	a	elecció	de	l’interessat:	la	base	equivalent	
a	la	mitjana	de	l’any	anterior	a	la	reducció	de	jornada,	la	base	mínima	corresponent	a	la	categoria	
professional de l’interessat o una intermèdia entre les dues anteriors.

La	quota	a	ingressar	és	el	resultat	d’aplicar	a	la	base	de	cotització	el	tipus	del	28,3%	multiplicat	pel	
coeficient	que	correspongui	en	funció	de	l’acció	protectora	dispensada	(	el	0,94	quan	s’exclogui	de	la	
cobertura	la	IT,	la	maternitat	i	el	risc	d’embaràs).
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CAPÍTOL		10.	LA	NEGOCIACIÓ	COL.LECTIVA

El	conveni
Inaplicació	del	conveni
Convenis	col·lectius	extra	estatutaris
Negociació	extra	estatutària
Convenis	col·lectius	estatutaris
Caràcter normatiu
Aplicació	imperativa	i	automàtica
Derogació	del	conveni	anterior
Àmbit	personal	d’aplicació
Legitimació	per	a	negociar
Comissió	negociadora
Contingut	d’un	conveni
Àmbits	de	negociació
Comissió	paritària
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CAPÍTOL	10.	LA	NEGOCIACIÓ	COL·LECTIVA	  
Articles	82	a	92	del	R.D.LG.1/95

El	conveni	 
Els	convenis	col·lectius	com	a	resultat	de	la	negociació	desenvolupada	pels	representants	dels	tre-
balladors	i	dels	empresaris	constitueixen	l’expressió	de	l’acord	lliurement	adoptat	per	ells	en	virtut	de	
l’autonomia	col·lectiva.

A	través	dels	convenis	col·lectius	i	en	el	seu	àmbit	els	treballadors	i	empresaris	regulen	les	condicions	
de	treball	i	productivitat	així	com	la	pau	laboral	a	través	de	les	obligacions	que	es	pactin.

El	Tribunal	Constitucional	ha	 recalcat	que	 la	negociació	col·lectiva	preval	sobre	 l’Autonomia	de	 la	
voluntat	individual.

En	la	negociació	col·lectiva	entren	en	joc	3	tipus	diferents	de	legitimació:

 z La	que	habilita	per	a	negociar	o	legitimació	inicial	(Art.	87	E.T)

 z La	que	capacita	per	a	constituir	la	Comissió	Negociadora	o	legitimació	plena	(Art.	88	E.T)

 z 	La	que	és	exigida	per	a	la	validesa	dels	Acords	o	legitimació	decisòria	(Art.	89.3	E.T)

L’ordenament	jurídic	laboral	regula	les	condicions	de	treball	a	través	del	doble	sistema	de	la	Llei	i	els	
convenis	col·lectius.

L’article	37.1	de	la	Constitució	reconeix	la	força	vinculant	dels	convenis,	per	tant	la	capacitat	de	
configurar-se	com	a	centre	creador	de	drets	i	obligacions	propis	de	la	relació	laboral.

Inaplicació	de	convenis	(despenjament)	  
Els	Convenis	col·lectius	obliguen	a	tots	els	empresaris	i	treballadors	inclosos	dins	de	l’àmbit	d’aplicació	
i	durant	tot	el	temps	que	sigui	vigent.

Sense	 perjudici	 del	 que	 hem	 dit	 anteriorment	 quan	 concorrin	causes	 econòmiques,	 tècniques,	
organitzatives	 o	 de	 producció,	 per	 acord	 entre	 l’empresa	 i	 els	 representants	 dels	 treballadors	
legitimats	per	a	negociar	un	conveni	col·lectiu	es	pot	procedir,	previ	desenvolupament	d’un	període	
de	consultes	a	inaplicar	a	l’empresa	les	condicions	de	treball	previstes	al	conveni	col·lectiu	aplicable,	
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sigui	aquest	de	sector	o	d’empresa	que	afecten	a	les	matèries	següents:

 z Jornada de treball.

 z Horari	i	la	distribució	del	temps	de	treball.

 z Règim de treball a torns.

 z Sistema	de	remuneració	i	quantia	salarial.

 z Funcions,	 quan	 excedeixin	 dels	 límits	 que	 per	 a	 la	 mobilitat	 funcional	 preveu	 l’article	 39	
d’aquesta llei.

 z .	Millores	voluntàries	de	l’acció	protectora	de	la	Seguretat	Social.

S’entén que concorren causes	 econòmiques quan dels resultats de l’empresa es desprengui 
una	situació	econòmica	negativa,	en	casos	 tals	com	 la	existència	de	pèrdues	actuals	o	previstes,	
o	 la	disminució	persistent	del	seu	nivell	d’ingressos	ordinaris	 i	 vendes.	En	 tot	cas,	s’entén	que	 la	
disminució	és	persistent	si	durant	dos	trimestres	consecutius	el	nivell	d’ingressos	ordinaris	o	vendes	
de	cada	trimestre	és	inferior	al	registrat	al	mateix	trimestre	de	l’any	anterior.

S’entén que concorren causes	tècniques	quan	es	produeixen	canvis,	entre	altres,	en	l’àmbit	dels	
mitjans	o	instruments	de	producció.

S’entén que concorren causes	organitzatives	quan	es	produeixen	canvis,	entre	altres,	en	 l’àmbit	
dels	sistemes	i	mètodes	de	treball	del	personal	o	en	la	manera	d’organitzar	la	producció.

S’entén que concorren causes	productives	quan	es	produeixen	canvis,	entre	altres,	en	la	demanda	
dels	productes	o	serveis	que	l’empresa	pretén	col.locar	al	mercat.

La	 intervenció	com	a	 interlocutors	davant	 la	direcció	de	 l’empresa	en	el	procediment	de	consultes	
correspon	als	subjectes	indicats	i	en	les	condicions	assenyalades	per	a	la	modificació	substancial	de	
condicions de treball.

Quan	el	període	de	consultes	finalitzi	amb	acord	es	presumeix	que	concorren	les	causes	justificatives	
al	que	fa	menció	el	paràgraf	segon	i	només	pot	ser	impugnat	davant	la	jurisdicció	social	per	l’existència	
de	frau,	dol,	coacció	o	abús	de	dret	a	la	conclusió.	L’acord	ha	de	determinar	amb	exactitud	les	noves	
condicions	de	treball	aplicables	a	l’empresa	i	la	seva	durada	que	no	pugui	perllongar-se	més	enllà	
del	moment	en	que	resulti	aplicable	un	nou	conveni	a	aquesta	empresa.	L’acord	d’inaplicació	no	pot	
donar	lloc	a	l’incompliment	de	les	obligacions	establertes	en	conveni	relatives	a	l’eliminació	de	les	
discriminacions	per	raons	de	gènere	o	de	 les	que	estiguin	previstes,	si	és	el	cas,	al	Pla	d’Igualtat	
aplicable	 a	 l’empresa.	 Així	 mateix,	 l’acord	 ha	 de	 ser	 notificat	 a	 la	 comissió	 paritària	 del	 conveni	
col·lectiu.

En	cas	de	desacord	durant	el	període	de	consultes	qualsevol	de	les	parts	pot	sotmetre	la	discrepància	
a	la	comissió	del	conveni,	que	disposa	d’un	termini	màxim	de	set	dies	per	a	pronunciar-se	a	comptar	
des	de	la	discrepància	que	li	va	ser	plantejada.	
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Quan	no	s’hagi	sol.licitat	la	intervenció	de	la	comissió	o	aquesta	no	hagués	arribat	a	un	acord,	les	
parts	han	de	recórrer	als	procediments	que	s’hagin	establert	en	els	acords	interprofessionals	d’àmbit	
estatal	 o	 autonòmic,	 previstos	 per	 a	 resoldre	 de	manera	 efectiva	 les	 discrepàncies	 sorgides	 a	 la	
negociació	dels	acords	als	que	es	refereix	aquest	apartat,	inclòs	el	compromís	previ	de	sotmetre	les	
discrepàncies	a	un	arbitratge	vinculant,	en	aquest	cas	el	laude	arbitral	té	la	mateixa	eficàcia	que	els	
acords	en	període	de	consultes	i	només	es	pot	recórrer	conforme	el	procediment	i	en	base	als	motius	
establerts a l’article 91.

Quan	el	període	de	consultes	finalitzi	sense	acord	i	no	són	aplicables	els	procediments	als	que	es	
refereix	 el	 paràgraf	 anteriors	 aquests	 no	 hagin	 solucionat	 la	 discrepància,	 qualsevol	 de	 les	 parts	
pot	sotmetre	 la	solució	d’aquesta	a	 la	Comissió	Consultiva	Nacional	de	Convenis	Col.lectius	quan	
la	inaplicació	de	les	condicions	de	treball	afecti	a	centres	de	treball	de	l’empresa	situats	en	territori	
de	més	d’una	comunitat	autònoma,	o	als	òrgans	corresponents	de	les	comunitats	autònomes	en	els	
altres	casos	(Consell	de	Relacions	Laborals	a	Catalunya).

	La	decisió	d’aquests	òrgans	que	pot	ser	adoptada	per	ells	o	per	un	àrbitre	designat	per	ells	mateixos	
amb	les	garanties	per	tal	d’assegurar	la	imparcialitat,	ha	de	dictar-se	en	un	termini	no	superior	a	24	
hores	a	comptar	des	de	la	data	del	sotmetiment	del	conflicte	davant	dels	òrgans.	Tal	decisió	té	 la	
eficàcia	dels	acords	assolits	en	període	de	consultes	i	només	es	pot	recórrer	conforme	al	procediment	
i en base als motius establerts a l’article 91 de l’E.T.

El	resultat	dels	procediments	a	què	es	refereixen	els	paràgrafs	anteriors	que	hagi	finalitzat	amb	la	
inaplicació	de	condicions	de	treball	ha	de	ser	comunicat	a	l’autoritat	laboral	a	efectes	de	dipòsit.

Convenis	col·lectius	extra	estatutaris	

Són	els	acords	aconseguits	al	marge	de	les	normes	de	legitimació,	els	requisits	i	efectes	dels	quals	
són	diferents	i	als	que	la	jurisprudència	ha	dotat	d’una	certa	força	obligatòria,	es	negociem	fora	dels	
camins establerts a l’Estatut dels Treballadors.

El	dret	a	la	negociació	col·lectiva	no	s’esgota	amb	els	Convenis	Estatutaris,	sinó	que	abasten	altres	
pactes	col·lectius	de	naturalesa	extra	estatutària	i	efectes	limitats,	celebrats	a	l’empara	del	Codi	Civil,	
per	a	la	validesa	de	la	qual	no	es	necessari	la	concurrència	de	les	persones	i	entitats	a	que	es	refereix	
l’E.T.,	requisit	únicament	exigible	per	a	la	vàlida	negociació	dels	convenis	d’eficàcia	general.

S’ha	afirmat	el	valor	merament	contractual	dels	convenis	extra	estatutaris,	ja	que	no	són	una	concessió	
unilateral	de	l’empresa,	sinó	una	obligació	lliure	i	eficaçment	assumida	de	la	que	no	pot	separar-se	
l’empresari.

La	seva	eficàcia	es	limita	als	que	intervinguin	en	la	negociació.	Sindicats	signants	i	els	seus	afiliats,	
però	no	pot	posar-se	en	entredit	si	s’aplica	en	els	seus	propis	terme	i	no	afecta	als	qui	han	quedat	
fora	de	la	seva	àrea	d’eficàcia.

 z No	poden	acollir	clàusules	que	per	la	seva	naturalesa	tinguin	projecció	general.
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 z Pot	establir	condicions	inferiors	a	les	establertes	pel	Conveni	d’eficàcia	general	que	tinguin	
caràcter	de	mínims	de	dret	necessari,	però	s’admet	la	valoració	global	per	a	la	resta	de	condi-
cions.

 z No	pot	deixar	sense	efecte	a	un	conveni	estatutari.

Negociació	extra	estatutària
Fora	del	procediment	establert	a	l’E.T.	no	existeix	formalment	el	deure	de	negociar,	per	tant,	les	parts	
tampoc	estan	subjectes	pels	requisits	establerts	per	l’E.T.	per	a	la	negociació	col·lectiva.

No	obstant	les	clàusules	del	conveni	extra	estatutari	han	de	sotmetre’s	als	valors	constitucionals,	en	
concret	als	de	llibertat	sindical	i	no	discriminació.

Jurisdicció	competent
És	competent	la	jurisdicció	social	per	a	conèixer	dels	possibles	litigis	que	es	produeixin	i	que	tinguin	
per	objecte	aquests	tipus	de	convenis.

La	impugnació	d’un	conveni	extra	estatutari	es	fa	a	través	d’un	procés	declaratiu	ordinari.

Àmbit	d’aplicació
Els	convenis	col·lectius	extra	estatutaris	s’apliquen	només	als	treballadors	i	empreses	afiliats	a	les	
organitzacions sindicals patronals pactants.

Adhesió	i	extensió
Adhesió: 

 z La	jurisprudència	permet	l’aplicació	dels	convenis	extra	estatutaris	a	tots	els	treballadors,	mit-
jançant	l’adhesió	expressa	o	la	simple	acceptació	tàcita	i	amb	el	consentiment	és	suficient	com	
a element perfeccionador del contracte.

 z És	possible	la	vigència	paral·lel	a	d’ambdós	tipus	de	convenis.

 z L’adhesió	ha	de	realitzar-se	al	conjunt	del	pactat,	sense	que	resulti	lícit	pretendre	l’aplicació	
d’aquest	exigint	l’aplicació	d’altres	normes	que	conté	el	conveni	estatutari.

 z Les	adhesions	en	cap	cas	canvien	 la	naturalesa	del	conveni,	convertint-lo	en	conveni	col-
lectiu	d’eficàcia	general,	ja	que	per	a	que	el	naixement	d’un	conveni	col·lectiu	estatutari	cal	el	
compliment dels requisits imposats per la norma.

 z Poden	ser	impugnats	pels	qui	no	participen	a	la	negociació	però	s’han	vist	inclosos	en	el	seu	
àmbit	per	l’efecte	de	l’adhesió	tàcita.

Extensió:   
El Ministeri de Treball i Seguretat Social o l’òrgan corresponent de les Comunitats autònomes que 
tinguin	 competència	 en	 la	matèria	 poden	 estendre	 les	 disposicions	 d’un	 conveni	 en	 vigor	 a	 una	
pluralitat	d’empreses	 i	 treballadors	o	a	un	sector	o	subsector	d’activitat,	com	a	conseqüència	dels	
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perjudicis	que	per	ells	mateixos	poden	derivar-se	de	la	impossibilitat	de	subscriure	en	aquest	àmbit	
un	conveni	col.lectiu	estatutari,	per	l’absència	de	parts	legitimades	per	a	això.

Convenis	col·lectius	estatutaris	  
Art.	82	i	ss.	Del	R.D.LG.	1/95

Són	els	que	es	realitzen	complint		les	regles	establertes	a	l’E.T.	Degut	a	l’eficàcia	que	se	li	atorga,	
l’ordenament	jurídic	sotmet	al	conveni	col·lectiu	estatutari	a	una	sèrie	de	controls	amb	la	finalitat	de	
garantir la completa legitimitat.

Ha	de	complir	uns	requisits	severs	de	legitimació	per	a	negociar,	exigint	les	garanties	necessàries	per	
a que es trobin degudament representats tots els grups o sectors a qui pugui afectar.
Comporta	un	procediment	de	tramitació	i	publicitat.

Hi	ha	la	possibilitat	d’impugnar	judicialment	el	conveni,	si	aquest	lesiona	greument	l’interès	de	tercers.

Caràcter	normatiu
Estan	reconeguts	els	convenis	com	a	autèntiques	normes	jurídiques	dins	del	seu	àmbit	d’aplicació	i	
provoca	una	sèrie	d’efectes:

 z El	conveni	es	considera	font	de	dret	amb	anàloga	força	imperativa	que	els	preceptes	legis-
latius.

 z És	la	norma	directa	i	específica	que	regula	les	relacions	jurídiques	existents	entre	les	parts.

 z Els	convenis	col·lectius	publicats	als	butlletins	oficials	(BOE,	DOGC,	DOP)		han	de	ser	apli-
cats i interpretats pels Tribunals de Justícia.

 z En	absència	de	conveni	col·lectiu,	en	un	àmbit	concret,	les	relacions	de	treball	queden	regu-
lades per les Disposicions legals i reglamentàries.

Aplicació	imperativa	i	automàtica	  
El	Conveni	s’aplica	de	mode	imperatiu	i	automàtic	a	les	relacions	individuals	concretes	a	les	que	va	
adreçat.

Derogació	del	conveni	anterior
Quan	un	conveni	succeeix	a	un	anterior	produeix	els	efectes	següents:

 z Deroga	íntegrament	al	darrer,	excepte	en	els	aspectes	que	expressament	es	mantinguin.

 z Pot	disposar	sobre	els	drets	reconeguts	a	l’anterior.	En	aquest	supòsit	ha	d’aplicar-se	íntegra-
ment	el	que	s’ha	regulat	al	nou	conveni.

 z Les	matèries	regulades	a	l’anterior	conveni	deixen	de	tenir	vigència	excepte	si	són	recollides	
al nou o es diu expressament en què es mantenen.

 z Poden	modificar,	alterar	i	inclús	suprimir	les	condicions	laborals	existents	amb	anterioritat	a	
la	seva	publicació.
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Àmbit	personal	d’aplicació	  
Art.	82.3del	R.D.LG.	1/95

Els	convenis	estatutaris	obliguen	a	tots	els	treballadors	i	empresaris	inclosos	en	el	seu	àmbit	d’aplicació	
i	durant	tot	el	temps	que	sigui	vigent.

Els	treballadors	no	sindicats	no	queden	exclosos	en	la	mesura	que	participen	en	l’elecció	dels	seus	
representants	i	a	través	dels	seus	representants	directes	poden:

 z Celebrar	convenis	d’àmbit	empresarial.

 z Adherir-se	a	un	conveni	en	vigor	en	les	condicions	establertes	legalment.

Convenis	de	grup	  
Quan	es	tracti	de	convenis	per	a	un	grup	d’empreses,	així	com	en	els	convenis	que	afectin	a	una	plu-
ralitat	d’empreses	vinculades	per	raons	organitzatives	o	productives	i	nominativament	identificades	
en	el	seu	àmbit	d’aplicació,	la	legitimació	per	a	negociar	en	representació	dels	treballadors	serà	la	que	
estableix	per	a	la	negociació	dels	convenis	sectorials.

Convenis	“franja”	  
Són	els	celebrats	per	a	un	grup	de	treballadors	amb	un	perfil	professional	o	lloc	de	treball	específic	
de la mateixa empresa.

Pel	que	fa	a	la	legitimitat	per	a	negociar,	estaran	legitimades	les	seccions	sindicals	que	hagin	estat	
designades	 majoritàriament	 pels	 seus	 representats	 a	 través	 de	 votació	 personal,	 lliure,	 directa	 i	
secreta. També el Comitè en cas que fos designat.

Acords	individuals	entre	l’empresa	i	els	treballadors   
S’ha	de	tenir	en	compte	si	aquests	acords	per	la	seva	transcendència,	importància	i	significat	supo-
sen	una	introducció	unilateral	de	mecanismes	de	regulació	col·lectiva	de	les	condicions	de	treball	que	
evitin	la	intervenció	dels	representants	sindicals	o	buidin	de	contingut	el	conveni	col·lectiu,	en	aquest	
cas	la	conducta	de	l’empresa	suposa	una	vulneració	de	la	negociació	col·lectiva.

Regulació	de	condicions	per	branques	d’activitat	  
(Disp.	Adic.	Setena	E.T.):

El Gobirno de l’estat a proposta del Ministeri de Treball pot regular aquestes condicions de treball per 
a	sectors	econòmics	de	la	producció	i	demarcacions	territorials	on	no	existeixi	conveni	col·lectiu.	És	
prioritari	a	aquest	procediment	l’extensió	d’un	conveni	d’àmbit	superior	al	de	l’empresa	a	una	o	vàries	
empreses o a un sector.
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Legitimació	per	a	negociar	 
Art.	88	i	següents	del	R.D.LG.	1/95

És	la	capacitat	per	a	prendre	part	amb	veu	i	vot	als	diàlegs	i	debats	propis	de	la	negociació	col·lectiva,	
la	capacitat	de	determinats	subjectes	per	a	intervenir	a	una	negociació	col·lectiva,	i	la	capacitat	per	a	
decidir	i	negociar	un	Conveni	Col·lectiu	per	a	una	unitat	de	contractació	determinada.

La	 legitimació	per	a	negociar	es	concedeix,	bé	a	 la	representació	unitària	(comitès	 i	delegats),	bé	
a	la	representació	sindical	(seccions	sindicals	o	altres	òrgans	del	sindicat),	amb	caràcter	alternatiu	
i	no	acumulatiu.	Per	tant,	els	Convenis	no	poden	ser	objecte	de	negociació	conjunta	amb	comitès,	
delegats	i	representacions	sindicals	a	la	vegada.

L’inici	de	la	negociació	per	una	de	les	representacions	legitimades	exclou	qualsevol	posterior	posada	
en pràctica del segon sistema. En tots els casos és necessari que ambdues parts es reconeguin com 
a interlocutors.

Requisits	dels	subjectes	de	la	negociació
La	norma	exigeix	una	sèrie	de	requisits	per	a	la	legitimació	dels	subjectes	negociadors	en	doble	sentit:
Garantir	la	representativitat	de	les	parts.

Expressar	 el	 dret	 dels	 més	 representatius	 a	 participar	 a	 les	 negociacions,	 per	 a	 que	 aquestes	
tendències	més	significatives	tinguin	una	efectiva	relació	de	treball.

Aquests	requisits	són	diferents	segons	l’àmbit	del	conveni:

1.-	Convenis	col·lectius	d’empresa	o	àmbit	inferior
 
a/	D’una	banda,	l’empresari	o	persona	que	s’apoderi	per	a	aquesta	finalitat expressament.

b/	Per	part	dels	treballadors:	  

Comitè	d’empresa	o	delegats	de	personal
a)	 En	una	empresa	formada	per	només	un	centre	de	treball	amb	menys	de	50	treballadors,	
la	legitimació	correspon	al/s	delegat/s	de	personal.
b)	 En	una	empresa	formada	per	només	un	centre	de	treball	amb	50	o	més	treballadors,	li	
correspon	la	legitimació	al	comitè	d’empresa.
c)	 En	una	empresa	que	consti	de	més	d’un	centre	de	treball,	tots	elles	amb	menys	de	50	
treballadors,	la	capacitat	de	negociar	li	correspon	al	conjunt	de	delegats	de	personal.
d)	 En	una	empresa	que	consti	de	més	d’un	centre,	tots	ells	amb	50	o	més	treballadors,	
està	legitimat	el	conjunt	dels	comitès.
e)	 En	una	empresa	on	hi	hagi	diversos	centres	de	treball,	uns	amb	més	 i	d’altres	amb	
menys	de	50	treballadors,	la	capacitat	negociadora	recau	a	la	totalitat	dels	comitès	i	delegats.
f)	 Si	 existís	 un	 comitè	 intercentres,	 serà	 el	 legitimat	 quan	 se	 li	 hagin	 reconegut	
expressament aquesta facultat. 
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Seccions	sindicals:
Poden	ser	d’empresa,	de	sindicats	més	representatius,	de	sindicats	que	tinguin	representació	
als comitès d’empresa o que tinguin delegats de personal.
a)	 Als	convenis	que	afectin	a	la	totalitat	dels	treballadors	de	l’empresa	és	necessari	que	
aquestes	representacions	sindicals,	en	conjunt,	sumin	la	majoria	dels	membres	del	comitè.
b)	 En	els	altres	convenis,	és	necessari	que	els	altres	treballadors	inclosos	en	l’àmbit	hagin	
adoptat	un	acord	exprés	de	designació	de	les	representacions	sindicals	amb	implantació	en	
l’àmbit	a	efectes	de	negociació.

2.-	Convenis	col·lectius	supraempresarials

a/	Per	part	de	l’empresari:	Les	associacions	que	en	l’àmbit	geogràfic	i	funcional	del	Conveni,	
comptin	amb	el	10%	dels	empresaris	i	sempre	que	aquestes	donin	ocupació	a	igual	percentatge	
de treballadors afectats.

b/	Per	part	dels	treballadors:
a)	 Els	 sindicats	 que	 tinguin	 la	 consideració	 de	més	 representatius	 a	 nivell	 estatal,	
així	com	en	els	àmbits	 respectius,	els	ens	sindicals	afiliats,	 federacions	o	confederats	als	
sindicats.
b)	 Els	 sindicats	 que	 tinguin	 la	 consideració	 de	 més	 representatius	 a	 nivell	 de	
Comunitat	Autònoma	 respecte	dels	convenis	que	no	 transcendeixin	de	 l’àmbit	 territorial,	
així	com	en	els	àmbits	 respectius,	els	ens	sindicals	afiliats,	 federacions	o	confederats	als	
sindicats.
c)	 Els	 sindicats	que	comptin	amb	un	mínim	del	10%	dels	membres	dels	comitès	
d’empresa	o	delegats	de	personal	en	l’àmbit	geogràfic	i	funcional a que es refereix el 
conveni.

Conseqüències	de	la	manca	de	legitimació	 
L’incompliment	dels	requisit	de	legitimació	pot	suposar	la	pèrdua	de	l’eficàcia	normativa	o	la	nul·litat	
del	conveni	col·lectiu	subscrit.

Es	consideren	nuls	en	la	dimensió	estatutària:

 z Els	convenis	subscrits	per	apoderats	no	designats	pels	sindicats	legalment	representatius	o	
per representacions de treballadors elegits a tal efecte.

 z els mandats assemblearis

 z el	celebrat	per	un	empresari	i	l’únic	treballador	al	seu	servei,	o	amb	tots	i	cadascun	dels	tre-
balladors,	intervenint	aquests	en	el	seu	nom	al	marge	de	les	representacions	sindicals	unitàries.

En	 aquells	 sectors	 on	 no	 hi	 hagi	 associacions	 empresarials	 que	 comptin	 amb	 la	 suficient	
representativitat,	estaran	legitimades	per	a	negociar	els	corresponents	convenis	col·lectius	de	
sector les associacions empresarials d’àmbit estatal que comptin amb el 10% o més de les 
empreses	o	treballadors	en	l’àmbit	estatal,	així	com	les	associacions	empresarials	de	la	Comunitat	
Autònoma que comptin en aquesta amb un mínim del 15% de les empreses o treballadors.
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Comissió	negociadora	  
Art.	87.5,	88	i	89	del	R.D.LG.1/95

Qualsevol	sindicat,	federació,	confederació	sindical	i	associació	sindical	que	estigui	legitimada	per	a	
això,	té	dret	a	formar	part	de	la	comissió	negociadora.	Aquesta	comissió	s’integra	per	un	número	igual	
de representants de cadascuna de les parts.

Conveni	d’àmbit	d’empresa	o	inferior
La	comissió	negociadora	està	formada	per	l’empresari	o	els	seus	representants	i	pels	representants	
dels treballadors. Pot arribar a tenir 12 membres per cada part.

Conveni	col·lectiu	supraempresarial
La	comissió	negociadora	queda	vàlidament	constituïda,	sense	perjudici	del	dret	de	tots	els	subjectes	
legitimats	 a	 participar-hi	 en	 proporció	 a	 la	 representativitat,	 quan	 els	 sindicats,	 federacions	 o	
confederacions	i	les	associacions	empresarials	representen	com	a	mínim,	respectivament	a	la	majoria	
absoluta	dels	membres	del	comitè		d’empresa	i	delegats	del	personal	i,	si	és	el	cas,	a	empresaris	que	
ocupin	a	la	majoria	dels	treballadors	afectats	pel	conveni.	Com	a	màxim	pot	tenir	15	membres	per	
cada part.

Designació	dels	membres	de	la	comissió
La	designació	dels	components	de	la	comissió	correspon	a	les	parts	negociadores	que	de	mutu	acord	
poden	designar	un	president	 i	comptar	amb	 l’assistència	a	 les	deliberacions	d’assessors,	 tots	ells	
amb	veu	però	sense	vot.

En	 tot	 cas,	 han	 de	 nombrar-se	 un	 secretari	 que	 vetlli	 pels	 aspectes	 burocràtics	 de	 les	 reunions,	
especialment	per	la	confecció	de	les	actes,	sense	necessitat	que	l’elecció	recaigui	entre	els	membres	
de	la	comissió.

Constitució
Ha	de	constituir-se	en	el	termini	d’un	mes	a	partir	de	la	negociació	de	la	comunicació	de	l’inici	de	les	
negociacions.

A	l’acta	de	constitució	han	de	constar	els	noms	i	cognoms	dels	components	junt	amb	la	credencial	de	
la	legitimació	de	cada	una	de	les	parts	i	constància	de	a	qui	representen.

La	 comissió	 necessita,	 en	 qualsevol	 cas,	 el	 vot	 favorable	 de	 la	 majoria	 de	 cadascuna	 de	 les	
representacions.



 119    Intersindical-CSC   |   Guia laboral bàsica

Contingut	d’un	conveni	  
Art.	85	del	R.D.LG.	1/95

Qualsevol	conveni	té	un	contingut	mínim:

 z Determinació	de	les	parts	que	el	concerten.

 z Àmbit	personal,	funcional,	territorial	i	temporal.

 z Condicions	i	procediments	per	a	la	no	aplicació	del	règim	salarial	que	estableixi,	respecte	de	
les	empreses	incloses	a	l’àmbit	del	conveni	quan	aquest	sigui	superior	al	de	l’empresa.

 z Forma	i	condicions	de	denúncia	del	Conveni,	així	com	el	termini	de	preavís	de	la	denúncia.

 z Designació	d’una	comissió	paritària	de	la	representació	de	les	parts	negociadores	per	a	en-
tendre	les	qüestions	que	li	siguin	atribuïdes	i	determinació	dels	procediments	per	a	resoldre	dis-
crepàncies.

 z Els Convenis	poden	regular,	dins	el	marge	de	les	lleis:

a/	Procediments	per	a	resoldre	discrepàncies	sorgides	en	els	períodes	de	consulta	establert	
en	els	casos	de	mobilitat	geogràfica,	modificació	substancial,	suspensió	del	contracte	i	aco-
miadament.

b/	Determinats	aspectes	dels	serveis	de	prevenció	com:

c/	Els	mitjans	personals	i	materials	dels	serveis	de	prevenció	propis.	

d/	El	nombre	de	treballadors	designats,	en	el	seu	cas,	per	l’empresari	per	a	dur	a	terme	ac-
tivitats	de	prevenció.

f/	Temps	i	mitjans	que	disposin	per	a	l’atur	de	la	seva	activitat	en	funció	de	la	midade	l’em-
presa,	dels	riscos	a	que	estan	exposats	els	treballadors	i	de	la	seva	distribució,	així	com	per	
a	la	planificació	de	l’activitat	preventiva	i	la	formació	en	aquesta	matèria	dels	treballadors	i	
delegats.

g/	Matèries	d’índole	econòmica,	laboral,	sindical	i,	en	general,	tot	el	que	afecti	a	les	condici-
ons	de	treballi	l’àmbit	de	relacions	dels	treballadors	i	les	seves	organitzacions	representati-
ves	amb	l’empresari	i	les	associacions	empresarials.
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Àmbits	de	negociació	  
Art.	83	del	R.D.LG.	1/95

Com	hem	dit	 anteriorment	al	 conveni	 s’han	de	precisar	els	àmbits	personal,	 funcional,	 territorial	 i	
temporal	d’aplicació	d’aquest.

Són	les	parts	les	que	delimiten	els	àmbits	als	que	volen	estendre	els	efectes	del	conveni.

La	llibertat	d’elecció	en	l’àmbit	de	negociació	es	troba	subjecta	a	determinades	limitacions:

 z que les parts estiguin legitimades per a negociar.

 z que les parts legitimades pactin per a empresa i treballadors de la branca on treballen i no en 
una altra branca.

 z que	l’àmbit	del	conveni	correspongui	amb	la	dimensió	funcional	o	la	naturalesa	de	l’activitat.

Àmbit	funcional	  
S’identifica	amb	la	branca,	sector	o	subsector	d’activitat	econòmica,	empresa	o	centre	de	treball.	o	in-
clús,	el	propi	àmbit	interprofessional	al	que	s’aplica	el	conveni.

Àmbit	territorial	  
Delimita	l’espai	geogràfic	on	s’aplica.

Àmbit	personal	  
Es	refereix	als	grups	o	categories	professionals	existents	a	una	empresa	i	als	que	s’aplica	el	conveni.

Els	problemes	que	es	susciten	sobre	la	determinació	de	l’àmbit	funcional	i	personal	del	Conveni	poden	
ser	resolts	per	la	Comissió	Consultiva	Nacional	de	Convenis	Col·lectius,	o	el	Consell	de	Relacions	
Laborals	a	Catalunya,	corresponent	 instar	 la	consulta	a	 les	organitzacions	sindicals	 i	associacions	
empresarials	més	representatives,	o	a	qualsevol	òrgan	o	entitat	sindical	o	empresarial	que	acreditin	
un	interès	legítim	pel	tema	plantejat.

Àmbit	temporal	  
Al	conveni	s’ha	de	fixar	la	forma,	condicions,	terminis	de	preavís	i	denúncia	d’aquests.	La	durada	fixa-
da	en	conveni	no	expira	de	manera	automàtica	i	requereix	que	qualsevol	de	les	parts	que	el	van	ne-
gociar	pugui	fer	una	denúncia	prèvia	en	el	termini	i	forma	que	el	conveni	estableixi.

 z Vigència:	La	durada	es	fixa	per	les	parts	negociadores,	sense	que	legalment	aparegui	deter-
minada la durada màxima.

 z Entrada	en	vigor:	Correspon	a	les	parts	fixar	la	data	d’entrada	en	vigor	d’aquest,	podent	con-
cedir-li	efecte	retroactiu	i	aplicar-ho	a	fets	o	situacions	ocorregudes	amb	anterioritat	a	la	conclu-
sió	i	publicació	o	ajornar	l’entrada	en	vigor.
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 z Concurrència	de	convenis:	Un	conveni	col·lectiu	mentre	és	vigent	no	pot	ser	afectat	pel	que	
disposa	en	convenis	col·lectius	d’altres	àmbits,	excepte	que	hi	hagi	un	pacte	contrari.	El	conveni	
d’empres	(que	té	prioritat	aplicativa	en	les	matèries	més	importants:	salari,	hores	extra,	distribu-
ció	del	temps	de	treball…)	es	configura	com	una	excepció	a	la	prohibició	de	concurrència	i	podrà	
negociar-se	en	qualsevol	moment,	inclús	estant	vigent	un	conveni	sectorial.

 z Pròrroga:	La	prolongació	del	conveni	més	enllà	del	termini	final	previst	per	les	parts,	es	fa	a	
través	de	les	següents	vies:

a/	Si	no	es	denuncia	el	conveni	aquest	es	dona	per	prorrogat	d’any	en	any	excepte	pacte	
contrari de les parts - denúncia automàtica-.

b/		Si		es		denuncia,	manté	la	vigència	durant	les	negociacions	per	a	la	renovació.		  
Transcorregut	un	any	des	de	la	denúncia	sense	que	s’hagi	acordat	nou	conveni,	aquest	perd	
vigència	excepte	que	hi	hagi	un	pacte	contrari,	aplicant-se,	si	hi	ha,	el	conveni	col·lectiu	d’àm-
bit	superior	que	sigui	d’aplicació.	 	

 z Denúncia:	Ha	d’aparèixer	la	forma	i	condicions	d’aquesta	i	el	termini	de	preavís	per	a	efectu-
ar-la.	ha	de	ser	feta	per	la	contrapart,	per	alguna	de	les	parts	que	van	negociar	el	Conveni,	ex-
cepcionalment	s’admet	que	ho	faci	un	sindicat,	associació	o	representant	legitimat	en	l’àmbit	que	
es tracti.

Comissió	paritària	  
Art.	85.2	i	91	del	R.D.LG.	1/95

És	l’òrgan	bàsic	d’administració	i	vigilància	del	conveni	i	rep	per	delegació	les	facultats	que	les	parts	
negociadores li assignin. Ha de nomenar-se i concretar-se l’abast temporal.

Composició
Està formada pel mateix nombre de membres de les dues parts.

Funcions
Se	li	assignen	normalment	les	següents:

 z interpretació	del	conveni.

 z solució	de	conflictes	col·lectius	que	sorgeixin	mentre	sigui	vigent.

 z aplicació	de	les	clàusules	obligacionals	i	pactes	de	pau.

 z resoldre	les	discrepàncies	respecte	a	la	inaplicació	salarial.	

Efectes
Les	parts	poden	quedar	vinculades	a	les	interpretacions	realitzades	per	la	Comissió,	si	bé	els	òrgans	
judicials	es	reserven	la	possibilitat	de	revisar-la	quan	els	acords	adoptats	resultin	discriminatoris	o	
violin	clarament	el	contingut	del	conveni.
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Matèries	objecte	de	negociació
A	més	a	més	del	contingut	que	la	norma	assenyala	com	a	mínim,	a	través	del	Conveni	es	regulen	
altres	matèries:

 z Econòmiques	i	Laborals.	Condicions	de	treball	i	productivitat,	condicions	de	treball,	ascensos,	
promoció	econòmica,	salaris,	jornada,	trasllats,	vacances…

 z Assistencials.	Habitatge,	transport,	estudis	i	millores	voluntàries.

 z Sindicals	 i	 referents	a	 l’àmbit	de	relacions	dels	 treballadors	 i	empresaris.	Ampliació	de	 les	
competències	i	garanties	dels	representants	legals	dels	treballadors,	creació	i	funcionament	de	
comitès	intercentres,	creació	de	formes	ampliades	de	participació	dels	treballadors	a	l’empresa,	
establiment	de	clàusules	sobre	cànon	de	negociació	col·lectiva,	retenció	de	quotes	sindicals…

 z Deure	de	pau.	Les	parts	poden	regular	la	pau	laboral,	així	com	els	procediments	per	a	resol-
dre	els	conflictes	col·lectius	que	surtin	durant	la	vigència	i	inclús	a	l’exercici	del	dret	de	vaga	du-
rant aquest període.

Cànon	per	negociació	col·lectiva
És	la	quantitat	que	els	convenis	poden	arribar	a	establir	amb	la	finalitat	que	els	treballadors	inclosos	
en	l’àmbit	d’aplicació	participin	econòmicament	al	finançament	de	les	despeses	que	la	conclusió	ha	
originat	als	sindicats	representats	a	la	comissió	negociadora.

Procediment	de	negociació
La	representació	dels	treballadors	o	dels	empresaris	que	promoguin	la	negociació,	ho	comunicaran	
per	escrit	a	 l’altra	part,	expressant	detalladament	a	 la	comunicació:	 la	 legitimació	que	ostenta,	els	
àmbits	del	conveni	i	les	matèries	d’objecte	de	negociació.

També	les	parts	poden	reglamentar	altres	aspectes	de	la	negociació	com	el	lloc	on	han	de	tenir	lloc	
les	sessions,	les	despeses	dels	desplaçaments	dels	membres	per	a	assistir	a	deliberacions,	etc.
S’envia	còpia	a	efectes	de	registre,	a	l’autoritat	 laboral	competent	en	virtut	de	l’àmbit	territorial	del	
conveni.

Deure	de	negociar:	límits
La	 part	 perceptora	 de	 la	 comunicació	 ha	 de	 respondre	 per	 escrit	 i	 motivadament	 a	 la	 iniciativa	
negociadora,	tant	si	accepta	com	si	es	nega,	en	el	termini	d’1	mes.

La	negativa	a	negociar	pot	ser	per:

 z Causa	legal.	que	la	part	promotora	no	tingui	o	no	acrediti	legitimació	suficient	per	a	negoci-
ar,	que	es	promogui	la	negociació	incomplint	alguna	de	les	exigències	procedimentals	exigides	
normativament	o	que	de	la	iniciativa	electoral	se’n	derivin	dubtes	relatius	a	la	representació	ac-
tuant	que	sol·licita	la	negociació.

 z Causa	convencional.	que	el	compliment	del	 termini	de	vigència,	 l’incompliment	per	 la	part	
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promotora	de	la	negociació	dels	acords	relatius	a	les	formalitats	a	observar	a	la	denúncia	del	
conveni	o	la	pretensió	de	negociar	continguts	que	les	parts	de	mutu	acord	han	considerat	no	ne-
gociables.

 z Tractar-se	d’un	conveni	que	no	hagi	vençut.

Suspensió	de	les	negociacions
Si	es	produeixen	violències,	tant	sobre	les	persones	com	sobre	els	bens,	i	ambdues	parts	comproven	
la	seva	existència,	queda	suspesa	d’immediat	la	negociació	en	curs	fins	que	desapareguin.	D’altra	
banda	establir	dificultats	a	la	negociació	o	als	representants	dels	treballadors	durant	aquesta,	pot	ser	
causa	de	sanció	administrativa	com	a	infracció	laboral	greu	o	molt	greu.

Forma	i	tramitació	del	conveni	  
Art. 90 E.T.

Els	convenis	col·lectius	han	de	 fer-se	per	escrit	sota	sanció	de	nul·litat,	posteriorment	han	de	ser	
presentats	a	efectes	de	registre	a	l’autoritat	competent-	depenent	de	l’àmbit	territorial:	en	el	termini	
de 15 dies des de la signatura.

Les	revisions	comporten	la	mateixa	tramitació.

Documentació	per	presentar.
A	 l’hora	de	 registrar	un	conveni,	 la	comissió	negociadora	ha	d’anar	acompanyada	per	 la	següent	
documentació:

 z Escrit	de	la	comissió	negociadora	(o	del	seu	President)	de	presentació	i	sol·licitud	de	registre	
i	publicació	del	Conveni,	amb	indicació	del	domicili	a	efectes	de	notificacions.

 z Text	original	del	conveni	i	4	còpies,	signades	pels	components	de	la	comissió.

 z Actes	de	les	sessions	celebrades,	incloent	les	referents	a	les	de	constitució	de	la	comissió	i	
firma	del	conveni,	amb	expressió	de	les	parts	que	ho	subscriuen.

 z Fulls	estadístics	complimentats,	als	models	que	hi	ha	a	l’òrgan	competent	de	les	CCAA.

Autoritat	laboral	competent
Es	determina	segons	l’àmbit	territorial	del	conveni:

 z quan	l’àmbit	territorial	és	el	mateix	o	inferior	al	de	la	Província,	és	la	Delegació	Provincial	de	
Treball	de	la	província.

 z quan	l’àmbit	és	igual	o	inferior	al	de	la	Comunitat	Autònoma,	és	la	Direcció	de	Treball	de	la	
pròpia C.A.

 z quan	supera	l’àmbit	de	la	C.A.	la	Direcció	General	de	Treball	del	Ministerio	de	Trabajo.
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Tramitació	administrativa	  
Arts. 90.2 i 90.3 E.T.

Una	vegada	presentat	el	conveni,	 la	autoritat	ho	examina	 i	 té	dues	possibilitats:	disposar	a	 través	
d’una	Resolució	Administrativa	el	registre,	dipòsit	i	publicació	o	decidir	la	impugnació	per	il·legalitat	o	
lesivitat	de	tercers.

Un	cop	registrat,	tenen	al	seu	favor	la	presumpció	de	legitimitat	i	validesa	i	només	pot	ser	destruïda	a	
través	de	procediment	judicial	que	decreti	la	seva	nul·litat	i	ineficàcia.

Per	tant,	mentre	aquesta	nul·litat	no	sigui	declarada,	el	conveni	produeix	tots	els	efectes	legals	que	li	
són	propis.

Si	 s’estima	que	el	 conveni	 conculca	 la	 legalitat	 vigent	 o	 lesiona	greument	 l’interès	de	 tercers,	 es	
presenta	d’ofici	a	 la	 jurisdicció	 laboral,	a	 través	de	demanda	d’ofici	que	obri	procés	especial.	Pot	
donar-se	aquest	cas	quan	hi	hagi	una	constitució	defectuosa	de	la	comissió	negociadora,	quan	es	
doni	falta	de	legitimació	de	les	parts	negociadores	o	exclusió	de	la	negociació	d’una	part	legitimada…

Pel	que	fa	al	 termini	d’impugnació,	nombroses	resolucions	 jurisprudencials	assenyalen	que	poden	
fer-se	abans	o	després	de	la	seva	publicació.

Impugnació	de	convenis	  
Art.	163	de	la	L.R.J.S.

Un	conveni	col·lectiu	pot	ser	impugnat	quan	es	consideri	que	conculca	la	legalitat	vigent	o	lesiona	
greument l’interès de tercers.

És	competent	la	jurisdicció	social,	han	de	ser	demandades	totes	les	representacions	integrants	de	la	
comissió	negociadora	del	conveni.

El	tràmit	es	realitza	segons	el	que	disposa	per	als	convenis	col.lectius	amb	especialitats	a	l’art.	153.2	
de	la	Llei	Reguladora	de	la	Jurisdicció	Social.

Pot fer-se pels propis interessats si l’autoritat laboral no escolta o es nega a la sol·licitud que sigui 
impugnat	d’ofici.	De	la	mateixa	manera,	pels	representants	legals	dels	treballadors,	de	les	empreses	i	
sindicats	quan	s’al·legui	il·legalitat	i	pels	tercers	que	el	seu	interès	hagi	estat	greument	lesionat,	quan	
s’al·legui aquesta causa.

El	termini	el	marca	la	pròpia	vigència	del	Conveni.
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Interpretació	i	aplicació	del	conveni	  
Art.	91	del	R.D.LG.	1/95

El	coneixement	i	solució	dels	conflictes	derivats	de	l’aplicació	i	interpretació	amb	caràcter	general	dels	
convenis	col·lectius,	es	resolen	per	la	jurisdicció	social,	amb	independència	de	les	atribucions	fixades	
per les parts a les comissions paritàries.

El	procediment	a	seguir	en	aquests	casos	és	el	propi	dels	conflictes	col·lectius.

Els	 convenis	 col·lectius	 i	 en	 els	 Acords	 Marc	 i	 Acords	 per	 a	 matèries	 concretes,	 poden	 establir	
procediments,	com	la	mediació	i	l’arbitratge	per	a	la	solució	de	les	controvèrsies	col·lectives	derivades	
de	l’aplicació	i	interpretació	dels	convenis	col·lectius.

Aquests	procediments	també	són	utilitzables	a	les	controvèrsies	de	caràcter	individual,	quan	les	parts	
s’hi	sotmetin	expressament	.
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CAPÍTOL 11.   
EL CONFLICTE COL.LECTIU  

Concepte	  
Art. 153.1 de la L.R.J.S.

Es	tramiten	a	través	del	present	procés	les	demandes	que	afecten	a	interessos	generals	d’un	grup	
genèric	de	treballadors	o	a	un	col·lectiu	genèric	susceptible	de	determinació	individual	i	que	versen	
sobre	 l’aplicació	 i	 interpretació	d’una	norma	estatal	o	conveni	col·lectiu,	sigui	quina	sigui	 l’eficàcia,	
pactes	o	acords	d’empresa,	o	d’una	decisió	empresarial	de	caràcter	col·lectiu.

Incloses	 les	 que	 regulen	 l’apartat	 2	 de	 l’article	 40	 -mobilitat	 geogràfica-	 l’apartat	 2	 de	 l’article	 47	
de	 l’Estatut	 dels	 Treballadors	 -suspensions	 i	 reduccions	 de	 jornada	 que	 afectin	 a	 un	 nombre	 de	
treballadors	 igual	o	superior	als	 llindars	previstos	per	a	 l’acomiadament	col·lectiu,	o	d’una	pràctica	
d’empresa	i	dels	acords	d’interès	professional	dels	treballadors	autònoms	econòmicament	dependents,	
així	com	la	impugnació	directa	dels	convenis	o	pactes	col·lectius	no	compresos	a	l’article	163	de	la	
Llei	Reguladora	de	la	Jurisdicció	Social.	
    
Les	 decisions	 empresarials	 d’acomiadaments	 col·lectius	 s’han	 de	 tramitar	 conforme	 al	 que	 hi	 ha	
previst	a	l’article124	d’aquesta	Llei.

Això	vol	dir	que	sempre	que	s’intenti	promoure	un	conflicte	col·lectiu,	ha	d’existir	discrepància	entre	
les	parts	respecte	de	l’aplicació	o	interpretació	de	la	norma	que	s’entén	vulnerada	per	l’empresa	i	que	
no	sempre	que	una	reclamació	afecti	a	un	grup	de	treballadors	s’ha	de	plantejar	un	conflicte	col·lectiu.	

Normativa	d’aplicació:  
Arts.	17	al	25	del	R.D.17/77,	Arts.	28.2	i	37.2	de	la	Constitució,	Sta.	T.C.	8	IV	81,	Art.	83	i	Disp.	
Adic.	13ª	del	R.D.LG.	2/95,	Resol.	29	I	96,	Resol.	I	VIII	96,	O.M.	26	XII	96
El	capítol	VIII	de	la	L.R.J.S.	regula	els	conflictes	col·lectius,	als	articles	compresos	entre	el	153	i	
el	162,	així	com	el	138.4	(en	relació	amb	el	41.4	de	l’E.T.)	i	el	191.2.f.
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Cal	que	sempre	 l’objecte	del	 conflicte	sigui	 sobre	 interpretació	o	aplicació	de	norma	o	de	decisió	
política d’empresa. 
Un	conflicte	que	afecta	a	un	grup	de	 treballadors	però	no	 tracti	sobre	 interpretació	o	aplicació	de	
norma,	és	un	conflicte	plural,	i	es	tramet	per	via	ordinària.

Així	mateix	 significa	que	el	 treballador	 ha	d’estar	 afectat,	 no	 individualment	 sinó	 com	a	part	 d’un	
conjunt	i	que	l’interès	del	litigi	ha	de	ser	general,	abstracte	i	indivisible.
Característiques	  
Art. 199 de la L.R.J.S.

El	conflicte	col·lectiu	és	un	procediment	especial,	que	té	les	següents	característiques:	

 z Celeritat. Té caràcter urgent i la preferència absoluta sobre els altres assumptes -excepte els 
de tutela de llibertat sindical i altres drets fonamentals- per tractar-se precisament de la concen-
tració	de	molts	interessos	individuals	a	la	demanda.

 z Economia	processal.	Amb	la	finalitat	d’obtenir	la	tutela	judicial	sense	endarreriments	ni	dila-
cions indegudes.

Legitimació	  
Art.	154	de	la	L.R.J.S.

Estan	legitimats	per	a	promoure	processos	sobre	conflictes	col·lectius:

 z Els	sindicats	quan		el	seu	àmbit	es	correspongui	o	sigui	més	ampli	que	el	del	conflicte.

 z Les associacions empresarials quan l’àmbit sigui superior a l’empresa.

 z Els	empresaris	i	els	òrgans	de	representació	legal	o	sindical	dels	treballadors	quan	es	tracti	
de	conflictes	d’empresa	o	d’Àmbit	inferior.

 z Les	administracions	públiques	ocupadores	incloses	en	l’àmbit	del	conflicte	i	els	òrgans	de	re-
presentació	del	personal	laboral	al	servei	de	les	anteriors.

 z Les	associacions	representatives	dels	treballadors	autònoms	econòmicament	dependents	i	
els	sindicats	representatius	d’aquests,	per	a	l’exercici	de	les	accions	col·lectives	relatives	al	seu	
règim	professional,	sempre	que	compleixin	el	requisit	de	la	lletra	a9	anterior,	així	com	les	empre-
ses	per	a	les	que	executen	la	seva	activitat	i	les	accions	empresarials	d’aquestes	sempre	que	
l’àmbit	d’actuació	sigui	almenys	igual	al	del	conflicte.

En	tot	cas,	els	sindicats	més	representatius,	conforme	els	articles	6	i	7	de	la	L.O.L.S;	les	associacions	
empresarials	representatives	en	els	termes	de	l’article	87	de	l’E.T.	,	i	els	òrgans	de	representació	legal	
o	sindical	poden	personar-se	com	a	parts	en	el	procés,	encara	que	no	l’hagin	promogut,	sempre	que	
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l’àmbit	d’actuació	es	correspongui	o	sigui	més	ampli	que	el	del	conflicte.	Art.	155	de	la	L.R.J.S.
Això	 vol	 dir	 que	 en	 principi	 i	 genèricament	 correspon	 als	 treballadors	 i	 als	 empresaris,	 amb	 els	
següents	matisos:

 z Està	 legitimat	el	comitè	d’empresa,	delegats	de	personal	o	comitè	 intercentres	-	si	estigu-
és	constituït	i	se	li	hagués	atribuït	aquesta	competència,	però	es	necessita	acord	majoritari	dels	
membres.

 z No	pot	interposar-lo	un	treballador	o	grup	de	treballadors	que	actuïn	com	a	col·lectiu.

 z No	pot	interposar-lo	la	comissió	paritària,	ni	cap	altra	comissió	creada	per	conveni	col·lectiu.

 z Les	seccions	sindicals,	poden	plantejar-los	quan	siguin	d’àmbit	d’empresa	o	inferior,	sigui	qui-
na	sigui	la	participació	en	el	comitè	i	no	es	necessita	acord	de	la	majoria	dels	membres.

 z Els	sindicats	poden	plantejar-los	quan	siguin,	almenys,	del	mateix	àmbit	que	el	que	es	vegi	
afectat	pel	conveni,	o	quan	tinguin	implantació	a	l’empresa,	quan	el	conflicte	sigui	d’aquest	àm-
bit.

 z No	és	necessari	que	s’acrediti	un	percentatge	d’afiliació,	és	suficient	amb	tenir	implantació	i	
tenir	relació	i	interès	directe	en	el	litigi.

 z Per	últim,	pot	plantejar-se	conflicte	col·lectiu	per	part	dels	empresaris	o	els	seus	represen-
tants	legals,	i	en	els	d’àmbit	superior	a	l’empresa,	per	les	associacions	empresarials,	que	l’àmbit	
d’actuació	sigui	almenys	com	el	del	conflicte	col·lectiu,	i	siguin	superior	a	l’empresa.

Parts	que	intervenen	en	el	procés	  
Les	parts	demandades	al	procés	de	conflicte	col·lectiu	variaran	depenent	de	qui	plantegi	la	deman-
da:	 		

 z Si	la	planteja	el	comitè	d’empresa,	ha	d’anar	únicament	contra	l’empresa.

 z Si	la	planteja	una	secció	sindical,	ha	d’anar	contra	l’empresa	i	contra	la	resta	de	les	Centrals	
Sindicals	que	tinguin	implantació	en	l’empresa.

 z Si	ho	fa	una	central	sindical:

a/	en	un	conflicte	col·lectiu	d’empresa,	davant	de	l’empresa	i	davant	la	resta	de	centrals	sin-
dicals amb presència de l’empresa.

b/	en	un	conflicte	col·lectiu	d’àmbit	superior	a	l’empresa	-diversos	centres	de	treball	a	una	co-
munitat autònoma o a l’estat- contra l’empresa i contra les centrals sindicals amb presència 
o	implantació	dins	l’àmbit.

S’aplica	el	mateix	criteri	per	als	supòsits	on	el	demandant	sigui	una	empresa	o	associació	
empresarial,	 és	 a	 dir,	 s’ha	 de	 dirigir	 la	 demanda	 davant	 dels	 sindicats	 amb	 presència	 a	
l’empresa	o	si	es	tracta	de	l’associació	empresarial	davant	dels	sindicats	amb	presència	a	
les	empreses	o	si	és	de	sector,	als	que	tinguin	implantació	al	sector.
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Òrgan	competent	  
La	resolució	dels	conflictes	col·lectius	pot	correspondre	als	Jutjats	del	Social,	als	Tribunals	Superiors	
de	Justícia	o	a	l’Audiència	Nacional,	segons	l’àmbit:

 z Jutjats	del	Social:	Quan	el	conflicte	col·lectiu	afecta	a	una	empresa,	ubicada	únicament	a	una	
província.

 z Tribunal	Superior	de	Justícia:	Quan	el	conflicte	col·lectiu	afecta	a	empreses	amb	centres	de	
treball	a	diferents	províncies	de	la	Comunitat	Autònoma.

 z Audiència	Nacional:	Quan	el	conflicte	col·lectiu	afecta	a	un	àmbit	superior	al	d’una	Comunitat	
Autònoma,	és	a	dir,	empreses	amb	centres	de	treball	a	vàries	comunitats	autònomes.

Tramitació	 
En	conflictes	col·lectius	d’empresa,	s’ha	d’acudir	al	conveni	col·lectiu	per	a	comprovar	si	és	preceptiu	
el	tràmit	de	comissió	paritària	mixta.	No	obstant,	encara	que	no	sigui	obligatori,	és	convenient	acudir-
hi	si	existeix.

Conciliació	prèvia	  
Art.	156	de	la	L.R.J.S.s

Per	regla	general,	el	procés	de	conflicte	col·lectiu	requereix	la	celebració	d’Acte	de	Conciliació	previ	
a	la	via	judicial,	que	s’ha	de	celebrar,	segons	l’àmbit	d’aquest	davant	del	Departament	de	Treball	o	
TLC-	àmbit	inferior	a	la	Comunitat	Autònoma.	O	davant	la	Direcció	de	Treball	a	Madrid	-	si	és	d’àmbit	
superior a la Comunitat Autònoma.          

Una	vegada	s’hagi	celebrat	l’Acte	de	Conciliació,	si	aquest	finalitza	sense	entesa,	hi	ha	la	possibilitat	
que	 sigui	 la	 pròpia	 autoritat	 laboral	 la	 que	 remeti	 les	 actuacions,	 amb	 l’informe	 a	 l’òrgan	 judicial	
oportú,	per	a	que	es	substanciï	el	procediment	iniciat.	

Article	158	de	la	L.R.J.S.	(Aquesta	fórmula	encara	que	és	vàlida,	s’utilitza	molt	poc).

Si	l’Acte	de	Conciliació	finalitza	amb	entesa,	el	que	s’ha	acordat	té	la	mateixa	eficàcia	que	el	conveni	
col·lectiu	estatutari,	si	és	el	cas	extra	estatutari	(	segons	ostentin	la	legitimació	necessària	i	segons	la	
forma	d’adopció	de	l’acord).	Art.	156.2	de	la	L.R.J.S.

No	s’exigeix	conciliació	prèvia-	i	per	tant,	la	presentació	no	interromp	la	caducitat-	en	els	procediments	
relatius	a	(art.	64	L.R.J.S.):

 z Seguretat Social

 z impugnació	d’acomiadament	col·lectiu	de	representants	dels	treballadors

 z vacances

 z matèria electoral
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 z mobilitat	geogràfica

 z modificació	substancial	de	condicions	de	treball

 z suspensió	de	contracte	o	reducció	de	jornada	per	causes	econòmiques,	tècniques,	organit-
zatives	i	de	producció	derivades	de	força	major.

 z conciliació	de	la	vida	personal,	familiar	i	laboral	de	l’art.	139	L.R.J.S

 z iniciats	d’ofici

 z impugnació	de	conflictes	col·lectius

 z impugnació	o	modificació	d’estatuts	de	sindicats

 z tutela de drets fonamentals i llibertats públiques

 z anul·lació	de	laudes	arbitrals

 z impugnació	d’acords	de	conciliacions,	de	mediacions	i	de	transaccions

Quan	es	tracti	de	conflictes	col·lectius	davant	l’Administració,	estan	exempts	de	conciliació	prèvia,	pel	
que	es	pot	plantejar	la	demanda	directament	davant	l’òrgan	corresponent.

Ara	bé	hi	ha	una	Sentència	del	T.S.J.P.V	que	ordena	la	interposició	de	Reclamació	Prèvia	davant	
l’Autoritat	Laboral	competent,	per	a	evitar	qualsevol	tipus	de	nul·litat	d’actuacions,	seria	convenient	
plantejar	simultàniament	a	la	presentació	de	la	demanda,	l’oportuna	reclamació	prèvia.

Demanda	  
Art. 157 de la L.R.J.S.

Característiques

El	procés	s’inicia	amb	una	demanda	dirigida	al	jutjat	o	tribunal	competent	que,	a	més	dels	requisits	
generals,	ha	de	contenir:

 z La	designació	general	dels	treballadors	i	empreses	afectats	pel	conflicte	i	quan	es	formulin	
pretensions	de	condemna	que	encara	que	es	refereixin	a	un	col.lectiu	genèric,	siguin	suscepti-
bles	de	determinació	individual	ulterior	sense	necessitat	de	nou	litigi,	han	de	considerar-se	les	
dades,	característiques	i	requisits	precisos	per	a	una	posterior	individualització	dels	afectats	per	
l’objecte	del	conflicte	i	el	compliment	de	la	sentència.

 z La	designació	concreta	del	demandat	o	demandats,	amb	expressió	de	l’empresari,	associ-
ació	empresarial,	sindicat	o	representació	unitària		als	qui	afectin	les	pretensions	exercitades.

 z Una	referència	succinta	als	fonaments	jurídics	de	la	pretensió	formulada.

 z Les	pretensions	interpretatives,	declaratives,	de	condemna	o	d’una	altra	naturalesa	concre-
tament	exercitades	segons	l’objecte	de	conflicte.

 z La	demanda	ha	d’anar	acompanyada	d’un	certificat	conforme	s’ha	 intentat	 la	conciliació	o	



 132 Guia laboral bàsica   |   Intersindical-CSC

mediació	prèvia	a	la	que	es	refereix	l’article	anterior	o	l’al·legació	que	aquesta	no	és	necessària.

 z Això	significa	que	la	demanda	ha	de	tenir	el	nom,	cognoms	i	domicili	així	com	el	caràcter	de	
les	persones	que	ho	plantegin.

 z La	determinació	dels	treballadors	i	empresaris	afectats	i	els	fets	sobre	els	que	tracta	el	Con-
flicte,	amb	les	peticions	concretes.

 z Encara	que	la	llei	parli	d’un	“referència	succinta”	sobre	el	fons	de	la	controvèrsia,	és	desitja-
ble	fer	una	referència	el	més	àmplia	possible	sobre	el	conflicte	plantejat.	

Judici	  
Art.	160.1	de	la	L.R.J.S.

El	judici	s’ha	de	celebrar	en	el	termini	de	5	dies	des	de	l’admissió	a	tràmit	de	la	demanda.	La	interposició	
de	la	demanda	de	conflicte	col·lectiu,	interromp	la	tramitació	de	les	reclamacions	individuals	que	amb	
el	mateix	objecte	s’haguessin	interposat,	fins	que	la	Sentència	sigui	ferma.

Sentència	  
Art.	160	de	la	L.R.J.S.

 z S’ha	de	dictar	en	un	termini	de	3	dies.

 z S’ha	de	notificar	a	l’Autoritat	Laboral	quan	hagi	estat	incoat	per	aquesta.

De	ser	estimatòria	d’una	pretensió	de	condemna	susceptible	d’execució	individual,	ha	de	contenir,	
si	 és	 el	 cas,	 la	 concreció	 de	 les	 dades,	 característiques	 i	 requisits	 precisos	 per	 a	 una	 posterior	
individualització	dels	afectats	per	l’objecte	del	conflicte	i	beneficiats	per	la	condemna	i	especificar	la	
repercussió	directa	sobre	aquests	del	pronunciament	dictat.	També	ha	de	contenir,	si	és	el	cas,	la	
declaració	que	la	condemna	ha	de	produir	efectes	processals	no	limitats	a	qui	hagi	estat	part	en	el	
procés corresponent.

La	sentència	és	executiva	des	del	moment	que	es	dicta,	no	obstant	el	 recurs	que	contra	aquesta	
pugui interposar-se.

La	sentència	 ferma	produeix	efectes	de	cosa	 jutjada	sobre	els	processos	 individuals	pendents	de	
resolució	o	que	pugui	plantejar-se,	que	versin	sobre	idèntic	objecte	o	en	relació	de	directa	connexió	
amb	aquell,	tant	en	l’ordre	social	com	en	el	contenciós-administratiu,	que	quedaran	en	suspens	durant	
la	tramitació	del	conflicte	col·lectiu.	La	suspensió	s’ha	d’acordar	encara	que	hagi	recaigut	sentència	
d’instància	 estès	 pendent	 el	 recurs	 de	 suplicació	 i	 cassació,	 vinculant	 al	 tribunal	 corresponent	 la	
sentència	ferma	recaiguda	en	el	procés	de	conflicte	col·lectiu,	fins	i	tot	si	en	el	recurs	de	cassació	
unificadora	no	s’hagués	invocat	aquella	com	a	sentència	contradictòria.

La	 iniciació	del	procés	de	conflicte	col·lectiu	 interromp	 la	prescripció	de	 les	accions	 individuals	en	
igual	relació	amb	l’objecte	del	conflicte	referit.
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Recursos	  
Quan	la	Sentència	prové	del	Jutjat	del	Social	pot	haver	Recurs	de	Suplicació	davant	la	Sala	del	Social	
del	Tribunal	Superior	de	Justícia.	(art.	190.1LRJS).

Quan	provingui	de	la	Sala	del	Social	del	Tribunal	Superior	de	Justícia	o	de	l’Audiència	Nacional,	cap	
un	Recurs	de	Cassació	Ordinari	davant	del	Tribunal	Suprem.	(art.	205	LRJS).

Altres	mitjans	de	resolució	de	conflictes

Conciliació
Ens	remetem	al	plantejament	ja	efectuat.

Mediació
La	mediació	 suposa	 la	 solució	 dels	 conflictes	 davant	 un	 òrgan	 designat	 per	 les	 parts	 que	 ha	 de	
formular	una	proposta	o	recomanació	amb	valor	decisori	per	a	les	parts.

Arbitratge
L’arbitratge	implica	la	intervenció	d’un	tercer	en	el	Conflicte,	la	seva	decisió	resulta	obligatòria	per	a	
les	parts,	dictant	els	continguts	de	l’acord.	Hi	ha	dues	classes	d’arbitratge,	el	voluntari	i	l’obligatori,	i	
es	distingeix	un	de	l’altre	per	la	forma	d’acudir-hi,	per	manament	legal	un	cas	i	per	decisió	voluntària	
de les parts l’altre.
 
Efectes	dels	procediments	sobre	el	dret	de	vaga

 z La	sol·licitud	de	conciliació	no	obliga	a	desconvocar	les	vagues	anunciades	amb	anterioritat,	
ni	prohibeix	convocar-les	després	d’haver-la	sol·licitat.

 z La	sol·licitud	de	mediació	tampoc	obliga	a	desconvocar	les	vagues	generals	anunciades	amb	
anterioritat.	Un	cop	sol·licitada	es	pot	efectuar	una	convocatòria	de	vaga	no	anunciada	anterior-
ment;	però	això	permetrà	a	l’altra	part	retirar-se	si	vol.

 z La	subscripció	del	sotmetiment	a	arbitratge	impedeix	convocar	noves	vagues	i	obliga	a	des-
convocar	la	que	estigués	ja	anunciada.
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CAPÍTOL	12.	LA	VAGA

Procediment
	 Convocatòria
	 Preavís
	 Comitè	de	vaga
	 Fi	de	la	vaga
Serveis	mínims
Publicitat	de	la	vaga
Conseqüències	de	la	vaga
Descomptes
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CAPÍTOL 12.   
LA VAGA  
R.D.17/77,	Art.	28.2	de	la	Constitució,	Sta.	T.C.11/81.	Art.	de	la	Llei	42/94

L’article	28.	2	de	la	Constitució	reconeix	el	dret	a	vaga	dels	treballadors	per	a	la	defensa	dels	seus	
interessos.

El	Real	Decret-llei	17/1977,	de	4	de	març,	assenyala	que	la	vaga	és	il.legal	(art.11):

 z Quan	s’iniciï	o	sostingui	per	motius	polítics	o	amb	qualsevol	altra	finalitat	aliena	a	l’interès	pro-
fessional dels treballadors afectats.

 z Quan	sigui	de	solidaritat	o	recolzament,	excepte	que	afecti	“directament”	a	l’interès	professi-
onal	dels	qui	ho	promoguin	o	sostinguin.

El	Tribunal	Constitucional	ha	declarat	que	és	inconstitucional	l’expressió	“directament”,	que	
els	“treballadors	vaguistes	poden	tenir	un	interès	que	els	faci	solidaris	amb	altres	treballadors”	
i	que	el	termini	“professional”	ha	d’entendre’s	referit	als	interessos	que	afectin	als	treballadors	
com	a	 tals	 i	 no	 com	a	membres	d’una	categoria	 laboral	 específica.	 La	 jurisprudència	del	
Tribunal	Suprem	assenyala	que	el	model	de	vaga	constitucional	no	és	el	contractual	(per	a	
aconseguir	un	conveni),	sinó	el	professional,	admetent	les	vagues	de	solidaritat.	I	són	legals	
les	vagues	contra	la	política	socioeconòmica	del	govern.

 z Quan	tingui	per	objecte	alterar,	dintre	del	termini	de	vigència,	el	que	s’ha	pactat	en	un	conve-
ni	o	el	que	s’ha	establert	per	Laude.

Però,	segons	doctrina	del	Tribunal	Constitucional,	res	impedeix	la	vaga	durant	el	període	de	
vigència	del	conveni	per	a	reclamar	una	interpretació	d’aquest	(en	un	determinat	sentit),	o	
exigir	reivindicacions	que	no	impliquin	modificació	del	conveni;	inclús	és	possible	reclamar	la	
alteració	del	conveni	si	hi	ha	incompliment	d’aquest	per	la	part	empresarial,	o	si	s’ha	produït	
un	canvi	absolut	i	radical	de	les	circumstàncies.

 z d)	Quan	es	produeixi	contravenint	el	que	es	disposa	al	present	Real	decret	Llei,	o	el	que	s’ha	
pactat	al	conveni	col·lectiu	per	a	resoldre	els	conflictes.
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Procediment

Convocatòria
La	convocatòria	d’una	vaga	ha	de	decidir-se	per	acord:

a)	dels	representants	legals	dels	treballadors	
b)	els	treballadors	en	votació	secreta	
c)	de	les	organitzacions	sindicals	amb	implantació.

Preavís
Una	vegada	s’ha	pres	la	decisió	de	convocar	una	vaga,	s’ha	de	comunicar	a	l’empresari,	o	representació	
patronal corresponent i a l’Autoritat Laboral competent.
Aquest	preavís	s’ha	de	realitzar	per	escrit,	amb	una	antelació	mínima	de	5	dies	(10	en	serveis	públics),	
i	ha	de	contenir	com	a	mínim:	els	objectius	de	la	vaga,	les	mesures	preses	per	a	evitar-la,	data	d’inici	
i	composició	del	Comitè	de	Vaga.

Comitè	de	vaga
Format	per	un	màxim	de	12	treballadors	afectats.	Ha	de	participar	en	accions	que	puguin	derivar	en	
la	solució	de	la	vaga,	són	els	legitimats	per	a	negociar	la	solució	de	la	vaga	i	garantir	la	presentació	
dels	serveis	mínims,	etc.

Fi	de	la	vaga
La	vaga	pot	finalitzar	per	compliment	del	termini,	acord	entre	les	parts,	l’acord	aconseguit	té	valor	de	
conveni	col·lectiu,	per	desistiment	dels	convocants,	per	arbitratge	obligatori.

Serveis	mínims
En	cas	que	la	vaga	convocada	afecti	a	sectors	encarregats	de	la	prestació	dels	serveis	públics	s’han	
d’establir	serveis	mínims.

La	fixació	dels	serveis	mínims	es	faran	de	forma	compartida	pels	empresaris	o	l’administració	i	els	
vaguistes	o	els	seus	representant,	davant	una	manca	d’acord,	s’estableixen	per	autoritat	laboral,	de	
manera	motivada	i	aclarint	els	criteris	que	s’han	seguit	per	tal	de	fixar-los.

Per	a	l’establiment	dels	serveis	mínims	s’ha	de	tenir	en	compte	que	aquests	siguin	raonables	i	que	
mantinguin	una	proporció	als	possibles	perjudicis	que	la	vaga	pot	produir	a	tercers.
No	seran	legals	uns	serveis	mínims	que	pretenguin	mantenir	tota	l’activitat.

Publicitat	de	vaga
Els	vaguistes	i	els	seus	representants	poden	fer,	de	forma	pacífica,	publicitat	de	la	vaga,	respectant	
sempre	el	dret	al	treball	dels	no	vaguistes.

Ens	trobem	amb	la	figura	dels	piquets,	que	són	grups	de	treballadors	amb	la	missió	d’informar	i	fer	
publicitat	de	la	vaga,	pacíficament.

És	il.legal,	impedir	l’accés	al	centre	de	treball,	o	utilitzar	la	violència,	la	coacció	o	la	intimidació.
està sancionat pel Codi Penal.
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Conseqüències	de	la	vaga
Durant	el	període	de	vaga	se	suspèn	el	contracte	de	treball,	és	a	dir	no	hi	ha	obligació	de	treballar,	ni	
de	retribuir	pels	serveis,	ni	de	cotitzar	a	la	Seguretat	Social,	restant	a	la	Seguretat	Social	en	situació	
d’assimilació	a	l’alta.

El	temps	que	s’estigui	en	vaga:

 z No	impedeix	el	reconeixement	i	percepció	del	subsidi	per	maternitat.

 z No	s’aplica	la	teoria	del	parèntesi,	als	efectes	de	càlcul	de	la	base	reguladora	per	la	Incapa-
citat	Permanent	Total	sinó	que	es	calcula	aquest	període	amb	bases	mínimes.

 z El	subsidi	d’incapacitat	temporal	es	manté	si	el	treballador	ja	estava	de	baixa	en	el	moment	
d’iniciar-se	la	vaga.

 z Si	la	incapacitat	temporal	es	produeix	durant	la	vaga	total,	no	es	té	dret	a	percebre	el	subsidi	
fins	que	finalitzi	i	,	si	és	vaga	parcial,	s’ha	de	tenir	dret	a	percebre	el	subsidi	però	disminuït	en	la	
mateixa	proporció	que	s’hagi	reduït	la	jornada.

 z Els	dies	de	vaga	s’assimilen	a	dies	cotitzats	per	a	determinar	el	període	mínim	d’ocupació	de	
360	dies	per	a	tenir	dret	a	prestacions.

 z S’aplica	la	teoria	del	parèntesi	-	és	a	dir,	es	considera	període	neutre,	havent-se	d’agafar	les	
cotitzacions	immediatament	anteriors	a	l’inici	de	la	vaga-	als	efectes	de	càlcul	de	la	base	regula-
dora	per	a	la	prestació	d’atur.

L’exercici	de	vaga	no	és	causa	d’acomiadament	ni	pot	originar	cap	sanció,	excepte	que	el	treballador,	
durant	la	vaga,	incorri	en	falta	laboral.

Descomptes
Els	dies	que	s’ha	estat	en	situació	de	vaga,	no	han	de	ser	 retribuïts,	 per	 la	qual	 cosa	 la	nòmina	
corresponent	portarà	uns	descomptes	que	s’han	de	fer	seguint	els	següents	criteris:

 z el descompte es realitzarà sobre els dies no treballats i sobre els dies de descans o festius 
d’aquesta	setmana,	i	sobre	les	pagues	extres.

 z no	poden	descomptar-se	dies	de	vacances	ni	dels	14	festius	anuals.

 z el	descompte	s’ha	de	realitzar	segons	salari	diari	-	excepte	quan	es	cobri	per	hores	o	en	su-
pòsits	de	repartiment	irregular	de	la	jornada.
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CAPÍTOL 13  
PROCEDIMENTS VOLUNTARIS DE RESOLUCIÓ  
DE CONFLICTES LABORALS 

Tribunal	Laboral	de	Catalunya	(TLC)
Consorci	d’Estudis,	Mediació	i	Conciliació	a	l’Administració	Local	(CEMICAL)
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CAPÍTOL 13  
PROCEDIMENTS VOLUNTARIS DE RESOLUCIÓ  
DE CONFLICTES LABORALS 

1.-	Tribunal	Laboral	de	Catalunya	(TLC)

El	Tribunal	Laboral	de	Conciliació,	Mediació	i	Arbitratge	de	Catalunya,	va	ésser	creat	segons	el	que	
disposa	l’Acord	Interprofessional	de	Catalunya	(AIC).	

L’AIC	va	ésser	publicat	en	el	Diari	Oficial	de	la	Generalitat	de	Catalunya	número	1.394	de	data	23	de	
gener de 1991.  

El	Tribunal	Laboral	de	Catalunya	és	un	sistema	extrajudicial	i	extra	administratiu	de	solució	de	la	con-
flictivitat	laboral,	configurat	com	un	instrument	de	resolució	de	conflictes	de	treball	la	finalitat	del	qual	
és	objectivar	al	màxim	el	conflicte	laboral.		

El	Tribunal	Laboral	de	Catalunya	va	ésser	inaugurat	i	va	entrar	en	funcionament	el	dia	12	de	maig	de	1992.	
En	l’actualitat	la	seva	seu	central	està	situada	en	el	carrer	de	València,	número	1,	subsòl,	de	Barcelona.	 
 
La	idea	potencial	de	la	creació	del	TLC	és	aconseguir	la	solució	dels	conflictes	per	les	pròpies	parts	
enfrontades,	a	través	d’un	procediment	presidit	per	les	organitzacions	sindicals	i	patronal	catalanes,	
que	es	regeix	pels	principis	de	rapidesa,	audiència	de	les	parts,	independència,	imparcialitat,	oralitat,	
igualtat,	contradicció	i	gratuïtat.	

2.-	Consorci	d’Estudis,	Mediació	i	Conciliació	a	l’Administració	Local	(CEMICAL)
És	un	consorci	amb	capacitat	d’actuar	pera	trobar	vies	de	solució,	mitjançant	procediments	fixats	de	
mutu	acord	entre	les	parts,	en	conflictes	laborals	o	controvèrsies	que	es	produeixin	en	l’àmbit	local.	
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CAPÍTOL 14.  
INSPECCIÓ DE TREBALL
Concepte  
Funcions  
Àmbits	 
Denúncia
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CAPÍTOL 13.  
INSPECCIÓ DE TREBALL

Concepte	  
La	 Inspecció	 de	 Treball	 té	 el	 seu	 origen	 l’any	 1906	 dens	 de	 l’àmbit	 de	 L’Institut	 de	Reformes	
Socials,	amb	l’objectiu	de	vetllar	pels	primers	drets	reconeguts	als	treballadors	i	treballadores	a	
l’època	de	la	revolució	industrial.

L’any	1997	es	 va	aprovar	 la	primera	 llei,	 posterior	a	 la	Constitució	Espanyola,	 amb	que	es	 va	
regular	 la	 Inspecció	de	Treball	 i	Seguretat	Social.	Es	va	establir	el	 sistema	de	 la	 Inspecció	de	
Treball i de la Seguretat Social com a sistema únic i integrat per tot l’Estat

Amb	el	traspàs	de	competències	de	l’Estat	a	la	Generalitat	de	Catalunya,	que	va	ser	efectiu	a	partir	
de	l’1	de	març	de	2010,	es	va	produir	un	canvi	molt	significatiu	en	l’organització	i	la	dependència	
dels	serveis	i	del	personal	de	la	Inspecció	de	Treball	i	Seguretat	Social	(ITSS).

La	Inspecció	de	Treball	de	Catalunya	(ITC)	és	el	servei	públic	del	Departament	de	Treball,	Afers	
Socials	i	Famílies	de	la	Generalitat	de	Catalunya	competent	per	vigilar	i	exigir	el	compliment	de	les	
normes	de	l’ordre	social	en	matèria	laboral,	en	prevenció	de	riscos	laborals,	en	ocupació,	en	treball	
de	persones	estrangeres,	en	cooperatives	i	en	altres	fórmules	d’economia	social.

El	 servei	 públic	 d’inspecció	 en	 matèria	 de	 Seguretat	 Social	 a	 Catalunya	 resta,	 però,	 sota	 la	
dependència	del	Ministeri	d’Ocupació	i	Seguretat	Social,	el	qual	és	competent	per	vigilar	i	exigir	el	
compliment de les normes de l’ordre social en aquest àmbit.

Ambdós	serveis	(autonòmic	i	estatal)	s’encarreguen	també	d’assessorar	i	informar	a	empreses	i	
treballadors/ores	sobre	qüestions	relacionades	amb	els	àmbits	de	competències	corresponents.	
De	la	mateixa	manera,	la	ITC	actua	com	a	mediadora	en	els	conflictes	laborals.

A	partir	de	l’1	de	maig	de	2010,	els	serveis	territorials	d’inspecció	—avui	denominats	Inspeccions	
Territorials	 de	 Treball—	 del	 Departament	 de	 Treball,	 Afers	 Socials	 i	 Famílies	 i	 del	 Ministeri	
d’Ocupació	i	Seguretat	Social	es	van	integrar	en	el	Consorci	Inspecció	de	Treball	i	Seguretat	Social	
de	Catalunya,	creat	per	la	Generalitat	de	Catalunya	i	l’Administració	General	de	l’Estat.	
L’objectiu	del	Consorci	és	garantir	la	prestació	coordinada	d’ambdós	serveis	públics	a	Catalunya,	
l’exercici	eficaç	de	la	funció	inspectora	i	la	seva	actuació	en	totes	les	matèries	de	l’ordre	social.
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El	Consorci,	 fruit	d’aquesta	cooperació	entre	ambdues	administracions,	ofereix	un	servei	comú	
d’informació	 i	 atenció	 ciutadana	 en	 una	 oficina	 comú	 a	 cada	 província,	 on	 els	 ciutadans	 i	 les	
ciutadanes	poden	adreçar-se	per	presentar	els	escrits,	denúncies	o	consultes,	independentment	
de la matèria a què facin referència.

D’aquesta	manera,	el	personal	inspector	de	Treball	i	Seguretat	Social	i	el	personal	subinspector	
d’Ocupació	i	Seguretat	Social	actuen	en	qualsevol	àmbit	si	n’adverteixen	irregularitats	durant	 la	
investigació	que	duen	a	terme.	Atès	que	pertanyen	a	cossos	de	caràcter	nacional,	els	inspectors	i	
subinspectors	tenen	facultats	per	actuar	també	en	matèria	de	seguretat	social.	En	qualsevol	cas,	
emeten els resultats en un únic informe.

Funcions	  
Corresponen	a	la	ITC	tres	grans	blocs	de	funcions:

1.-	Vigilància	i	exigència	del	compliment	de	les	normes	legals,	reglamentàries	i	del	contingut	
normatiu	dels	convenis	col·lectius.

2.	Assistència	tècnica,	que	inclou:

 z Informació,	assistència	i	orientació	general	a	empreses	i	treballadors/ores,	amb	oca-
sió	de	l’exercici	de	la	funció	inspectora.

 z Informació,	assistència	i	col·laboració	als	òrgans	i	entitats	de	les	administracions	pú-
bliques.

 z Realització	dels	informes	tècnics	sol·licitats	pels	òrgans	judicials.

3.	Arbitratge,	conciliació	i	mediació per tal d’aconseguir un acord entre les empreses i les 
persones	treballadores	que	posi	fi	al	conflicte	laboral	o	la	vaga.

Àmbits	  
L’àmbit	d’actuació	de	la	ITC	fa	referència	a	les	matèries	en	què	pot	actuar,	al	col·lectiu	que	afecten	
les	actuacions,	així	com	als	centres	de	treball	on	pot	exercir	les	seves	competències.

Les	matèries	en	què	actua	la	ITC	són	les	següents:

 z Relacions	laborals	i	sindicals,	entre	les	quals	cal	destacar	la	igualtat	d’oportunitats	(contra	
la	,	discapacitat,	entre	d’altres).

 z Prevenció	de	riscos	laborals.

 z Ocupació,	treball	de	persones	estrangeres,	formació	professional	ocupacional	i	contínua,	
empreses	de	treball	temporal,	agències	de	col·locació	i	plans	de	serveis	integrats	d’ocupació.

 z Cooperatives	i	altres	fórmules	d’economia	social.
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Les	 activitats	 inspectores	 comprenen	 totes	 les	 empreses	 i	 les	 persones	 que	 estan	 legalment	
obligades	al	compliment	de	les	normes	de	l’ordre	social,	ja	siguin	físiques	o	jurídiques,	privades,	
públiques o comunitats de béns.

El	lloc	on	la	ITC	pot	exercir	les	seves	competències	d’inspecció	engloba	qualsevol	centre	de	treball;	
s’hi	inclouen	els	vehicles	i	mitjans	de	transport,	així	com	els	ports	i	els	aeroports.

Denúncia	  
A	fi	de	poder	ser	admesa	a	tràmit,	la	denúncia	ha	de	complir	dos	requisits	bàsics:

1.-	S’hi	ha	d’identificar	la	persona	denunciant	(en	cap	cas	es	presentarà	anònimament).	La	
Inspecció	de	Treball,	però,	tractarà	sempre	amb	confidencialitat	l’origen	de	la	denúncia.	

2.- Ha de basar-se en fets amb fonament i en assumptes que no estiguin en coneixement d’un 
òrgan	judicial.

Primer	de	tot,	el/la	denunciant	ha	de	descarregar	i	emplenar	el	model	de	denúncia	corresponent,	
el	qual	trobareu	en	format	pdf	a	la	pàgina	web	de	la	Inspecció	de	Treball

Per	tramitar-la,	hi	ha	dues	vies	possibles:

a/	Presencialment
Un	cop	emplenat	i	imprès	el	model	de	denúncia,	el/la	denunciant	el	presentarà	físicament	a	la	inspecció	
territorial	de	treball	de	Catalunya	que	correspongui,	o	bé,	a	qualsevol	oficina	o	punt	de	l’Administració	
Pública	amb	servei	de	registre.	 	 	 	 	 	 	 	 	  

b/	Electrònicament
La	persona	que	denuncia	accedirà	al	formulari,	en	el	qual	haurà	d’adjuntar	el	model	de	denúncia	
(emplenat	prèviament).
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CAPÍTOL 15  
LA	REPRESENTACIÓ	DELS	TREBALLADOR/ES	A	L’EMPRESA
La	representació	unitària	
Delegat/des	de	personal
Comitè d’empresa
2.-	Drets	i	competències	dels	representants	legals	dels	treballador/es
Dret	d’Informació
Drets de consulta
Drets	de	vigilància	i	control
Competències negociadores
Dret	de	convocatòria	d’assemblea
Altres	competències	dels	delegat/des	
3.-	Garanties	d’actuació	dels	representants	legals	dels	treballadors
Expedient contradictori
Prioritat de permanència
Protecció	contra	els	acomiadaments	i	les	sancions	de	l’empresari
Llibertat	d’expressió	i	opinió
Crèdit	horari
Prohibició	de	discriminació
4.-	La	representació	sindical
Seccions sindicals
Delegats	sindicals	(Delegats	LOLS)	
5.-	La	representació	dels	treballadors	en	la	seguretat	i	salut	en	el	treball
Els	Delegats	de	Prevenció
Competències	dels	Delegats	de	Prevenció
Garanties	dels	Delegats	de	Prevenció
El Comitè de Seguretat i Salut
Competències del Comitè de Seguretat i Salut
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El	dret	a	la	participació	dels	treballadors	en	l’empresa	té	en	el	sistema	vigent	de	relacions	laborals	
dues	ramificacions,	que	per	a	la	seva	distinció	denominarem	representació	sindical i representa-
ció	unitària.

La	representació	sindical	es	realitza,	essencialment,	a	través	de	les	seccions	sindicals,	que	és	l’òr-
gan	que	agrupa	a	tots	els	afiliats	a	un	mateix	sindicat	dins	d’una	empresa.	Els	representants	de	les	
seccions	sindicals	són	els	delegats	sindicals,	també	coneguts	com	a	delegats	LOLS.

- La representació	unitària,	a	diferència	de	la	sindical	que	representa	només	als	afiliats	a	un	sindi-
cat,	representa	a	tots	els	treballadors	i	és	triada	per	i	entre	ells.	Els	seus	òrgans,	en	funció	del	nom-
bre	de	treballadors	de	l’empresa,	són:

 z a/	Els	delegats	de	personal	(en	les	empreses	de	menys	de	50	treballadors).

 z b/	Els	comitès	d’empresa	(en	empreses	de	50	o	més	treballadors).

Normativa	aplicable:			 
Constitució	Espanyola	del	1978;	L’11/1985,	de	2	d’agost,	de	Llibertat	Sindical	(d’ara	endavant	
LOLS);	RDLG	1/1995,	de	24	de	març,	que	aprova	el	Text	Refós	de	la	Llei	de	l’Estatut	dels	Tre-
balladors	(d’ara	endavant	ET);	Llei	14/1994,	d’1	de	juny,	per	la	qual	es	regulen	les	Empreses	de	
Treball	Temporal	(d’ara	endavant	LETT);	Llei	31/1995,	de	8	de	novembre,	de	Prevenció	de	Ris-
cos	Laborals	(d’ara	endavant	LPRL);	Llei	36/2011,	de	10	d’octubre,	reguladora	de	la	Jurisdicció	
Social	(d’ara	endavant	LRJS).

CAPÍTOL 15  
LA	REPRESENTACIÓ	DELS	TREBALLADOR/ES	A	L’EMPRESA
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Nombre	de	treballadors/es Nombre	de	delegats/des	de	personal
Entre	6	i	30 1	delegat/da
Entre	31	i	49 3	delegat/des

1.-	La	representació	unitària	

1.1-	Delegat/des	de	personal

Els	delegats	de	personal	són	els	titulars	de	la	representació	conjunta	dels	treballadors	i	treballadores,	
en	aquelles	empreses	o	centres	de	treball	de	fins	a	49	treballadors,	havent	de	designar-se	1	o	3	de-
legats	en	funció	de	la	plantilla.

Així,	l’article	62.1	de	l’ET	estableix	que	en	les	empreses	o	centres	de	treball	amb	més	de	10	treballa-
dors	i	menys	de	31,	es	triarà	1	delegat	de	personal,	ampliant-se	a	3	quan	l’empresa	expliqui	entre	31	
i	49	treballadors.

No	obstant	això,	hem	de	tenir	en	compte	que	el	ET	possibilita	l’elecció	d’1	delegat	de	personal	en	
aquelles	empreses	amb	més	de	6	treballadors	i	menys	de	10,	quan	els	treballadors	de	les	mateixes	
així	ho	decideixin	per	majoria.

 

Els	treballadors	triaran,	mitjançant	sufragi	universal	lliure,	personal,	secret	i	directe	als	delegats	de	
personal.

Els delegats de personal exerciran	mancomunadament	davant	 l’empresa	la	representació	per	 la	
qual	van	ser	triats	i	tindran	les	mateixes	competències	establertes	per	als	comitès	d’empresa.  

1.2.-Comitè	d’empresa

Per	la	seva	banda,	ha	de	constituir-se	un	comitè	d’empresa en aquelles empreses o centres de tre-
ball que tinguin 50	o	més	treballadors. El comitè d’empresa és un òrgan	col·legiat,	la	composició	
del	qual	varia	entre	un	mínim	de	5	i	un	màxim	de	75	membres	en	funció	del	nombre	de	treballadors	
de	l’empresa,	d’acord	amb	l’escala	següent:

 
 

Nombre	de	treballador/es Nombre de membres del comitè
De	50	a	100	treballador/es 5 membres de comitè
De	50	a	101	a	250	treballador/es 9 membres de comitè
De	251	a	101	a	500	treballador/es 13 membres de comitè
De	501	a	750	treballador/es 17 membres de comitè
De	751	a	1000	treballador/es 21 membres de comitè
De	1.000	treballador/es	en	amunt,	2	membres	de	comitè	d’empresa	per	cada	mil	treballador/es	o	
fracció,	fins	a	un	màxim	de	75	membres	de	comitè	d’empresa
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Aquest	criteri	admet,	però,	algunes	matisacions:

 z En	aquelles	empreses	que	tinguin	en	una	mateixa	província	o	en	municipis	limítrofs	dos	o	
més	centres	de	treball	els	censos	del	qual	no	aconsegueixin	els	50	treballadors,	però	que	en	el	
seu	conjunt	ho	sumeixen,	es	constituirà	un	comitè	d’empresa	conjunt.

 z Quan	uns	centres	tinguin	almenys	50	treballadors	i	uns	altres	de	la	mateixa	província	no,	en	
els	primers,	es	constituiran	comitès	d’empresa	propis	i	es	farà	un	comitè	conjunt	amb	tots	els	se-
gons,	sempre	que	sumeixen	50	treballadors	o	més.	Si	no	fos	el	cas,	on	es	pugui	es	triaran	de-
legats de personal.

 z Per	conveni	col·lectiu	podrà	crear-se	un	comitè	Intercentres	entre	tots	els	centres	de	treball	
de	la	mateixa	empresa	amb	comitè	d’empresa	propi.	Tindrà	13	membres	com	a	màxim,	que	se-
ran	triats	entre	els	components	dels	diferents	comitès	de	centre,	segons	la	proporció	obtinguda	
pels	sindicats	en	les	eleccions.	Les	seves	funcions	es	fixaran	pel	conveni	col·lectiu.

Per al Comitè	d’empresa	s’estableix legalment un	funcionament	col·legiat,	la	qual	cosa	significa	
que	es	regeix	per	les	normes	de	la	majoria.

Entre els seus membres triaran	un	President	i	un	Secretari	i	hauran	d’elaborar	un	reglament	de	
funcionament	intern. Una còpia del reglament es remetrà a l’autoritat laboral a l’efecte de registre i 
una	altra	a	l’empresa	(article	66.2	d	de	l’ET).

La durada	del	mandat	dels delegats de personal i dels membres del comitè d’empresa serà de 4 
anys,	entenent-se	prorrogat	si	al	seu	terme	no	s’haguessin	promogut	noves	eleccions	de	represen-
tants	i	fins	que	es	triïn	nous	delegats	o	un	nou	Comitè	d’empresa.

Els	comitès	hauran	de	reunir-se	cada	dos	mesos	o	sempre	que	ho	sol·liciti	un	terç	dels	seus	
membres o un terç	dels	treballadors representats.

Solament podran ser revocats	els	delegats	de	personal	i	membres	del	Comitè durant el seu man-
dat,	per	decisió	dels	treballadors	que	els	hagin	triat,	mitjançant	assemblea	convocada	a	aquest	
efecte	a	instàncies	d’un	terç	dels	electors	i	per	majoria	absoluta	d’aquests.	La	revocació	no	pot	plan-
tejar-se	durant	la	negociació	d’un	conveni	col·lectiu,	ni	abans	de	transcorreguts,	com	a	mínim,	
6	mesos	des	de	l’elecció.

En el cas de produir-se	vacant	per	qualsevol	causa	en	els	comitès	d’empresa	o	de	centres	de	tre-
ball,	aquella	es	cobrirà	automàticament	pel	treballador	següent	en	la	llista	a	la	qual	pertanyi	el	
substituït.	

Quan	la	vacant	es	refereixi	als	delegats	de	personal,	es	cobrirà	automàticament	pel	treballador	
que	hagués	obtingut	en	la	votació	un	nombre	de	vots	immediatament	inferior	a	l’últim	dels	tri-
ats.	El	substitut	ho	serà	pel	temps	que	resti	del	mandat.	

Les substitucions,	revocacions,	dimissions	i	extincions	de	mandat es comunicaran a l’oficina	
pública	(OPRA)	depenent	de	l’autoritat	laboral	i	a	l’empresa,	publicant-se,	així	mateix	en	el	tauler	
d’anuncis.
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2.-	Drets	i	competències	dels	representants	legals	dels	treballador/es

Les funcions	i	competències	dels	Comitès	d’empresa	i	Delegats	de	Personal	es	recullen,	prin-
cipalment,	en	l’article	64	de	l’ET,	encara	que	moltes	altres,	i	certament	no	les	menys	importants,	
es troben	disperses	al	llarg	d’aquesta	Llei. 

Cal	assenyalar	a	més,	que	existeix	una	equiparació	total	de	competències	entre	els	delegats	de	
personal	i	els	comitès	d’empresa.

Dret	d’Informació
S’entén per informació	la	transmissió	de	dades	per	l’empresari	al	comitè	d’empresa,	a	fi	que	
aquest	tingui	coneixement	d’una	qüestió	determinada	i	pugui	procedir	al	seu	examen	(article	64.1	de	
l’ET).

La informació	s’haurà	de	facilitar	per	l’empresari	al	comitè	d’empresa,	sense	perjudici	de	l’es-
tablert	específicament	en	cada	cas,	en	un	moment,	d’una	manera	i	amb	un	contingut	apropiats,	que	
permetin	als	representants	dels	treballadors	procedir	al	seu	examen	adequat	i	preparar,	si	escau,	la	
consulta	i	l’informe	(article	64.6		de	l’ET).

Les	matèries	respecte	a	les	quals	els	delegats	de	personal	i	membres	de	comitès	d’empresa	han	de	
ser	informats	són	molt	diverses:

 z Evolució	econòmica	del	sector	i	l’empresa	(articles	64.2	a	i	b	de	l’ET):	El	comitè	d’empresa	
tindrà dret a ser	informat	trimestralment	sobre	l’evolució	general	del	sector	econòmic	al	fet	que	
pertany	l’empresa	i	sobre	la	situació	econòmica	de	l’empresa	i	l’evolució	recent	i	probable	de	les	
seves	activitats,	incloses	les	actuacions	mediambientals	que	tinguin	repercussió	directa	en	l’ocu-
pació,	així	com	sobre	la	producció	i	vendes,	inclòs	el	programa	de	producció.	 	 	  
 
Així	mateix,	el	Comitè	d’empresa,	amb	la	periodicitat	que	procedeixi	en	cada	cas,	tindrà	dret	a	
conèixer	el	balanç,	compte	de	resultats,	la	memòria	i,	en	el	cas	que	l’empresa,	prevista	la	for-
ma	de	societat	per	accions	o	participacions,	els	altres	documents	que	es	donin	a	conèixer	als	
socis,	i	en	les	mateixes	condicions	que	a	aquests	(article	64.4	de	l’ET).		 	 	 	  
 
Aquesta	 informació	és	essencial,	 tant	en	 les	situacions	de	crisis	que	poguessin	posar	en	pe-
rill	 l’estabilitat	dels	llocs	de	treball,	com	en	suport	a	la	negociació	col·lectiva.	Quan	no	es	rep	
aquesta	informació,	cal	acudir	a	la	Inspecció	de	Treball.

 z Contractació	laboral	(articles	64.2	c,	8.3	i	15.4	de	l’ET):	El	comitè	d’empresa	tindrà	dret	
a ser informat	trimestralment	sobre	les	previsions	de	l’empresari	de	celebració	de	nous	
contractes,	amb	indicació	del	nombre d’aquests i de les modalitats	i	tipus	que	seran	utilitzats,	
inclosos	els	 contractes	a	 temps	parcial,	 la	 realització	 d’hores	 complementàries	 pels	 treballa-
dors	contractats	a	temps	parcial	i	dels	supòsits	de	subcontractació.		 	 	 	
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A	més,	la	Llei	exigeix	que	l’empresari	lliuri	a	la	representació	legal	dels	treballadors	una	còpia	
bàsica	de	tots	els	contractes	que	hagin	de	celebrar-se	per	escrit,	a	excepció	dels	contractes	
de	relació	laboral	especial	d’alta	direcció	sobre	els	quals	s’estableix	el	deure	notificació	a	la	re-
presentació	legal	dels	treballadors	(article	8.3	de	l’ET).	Recordar-vos	que	hauran	de	celebrar-se	
per	escrit	tots	aquells	la	durada	dels	quals	excedeixi	de	4	setmanes.	 	 	 	  
 
Amb	la	finalitat	de	comprovar	l’adequació	del	contingut	del	contracte	a	la	legalitat	vigent,	aques-
ta	còpia	bàsica	contindrà	totes	les	dades	del	contracte	a	excepció	del	nombre	del	document	na-
cional	d’identitat,	el	domicili,	l’estat	civil,	i	qualsevol	un	altre	que,	d’acord	amb	la	Llei	Orgànica	
1/1982,	de	5	de	maig,	pogués	afectar	a	la	intimitat	personal.		 	 	 	 	  
 
La	còpia	bàsica	es	lliurarà	per	l’empresari,	en	termini	no	superior	a	deu	dies	des	de	la	formalitza-
ció	del	contracte,	als	representants	legals	dels	treballadors,	els	qui	observaran	sigil	professional	
i	la	signaran	a	l’efecte	d’acreditar	que	s’ha	produït	el	lliurament.	 	 	 	 	  
 
Posteriorment,	 aquesta	 còpia	 bàsica	 s’enviarà	 a	 l’oficina	 d’ocupació.	 Quan	 no	 existeixi	 re-
presentació	 legal	 dels	 treballadors	 també	 haurà	 de	 formalitzar-se	 còpia	 bàsica	 i	 remetre’s	 a	
l’oficina	d’ocupació.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
També	 l’empresa	 haurà	 de	 notificar	 als	 representants	 legals	 dels	 treballadors	 les	 pròrro-
gues	 i	denúncies	 corresponents	als	contractes,	en	el	 termini	dels	10	dies	següents	al fet 
que	tinguessin	lloc	(article	64.4	de	l’ET).	 	 	 	 	 	 	 	  
 
Els representants legals dels treballadors també tenen dret a conèixer els models	de	contrac-
te	de	treball escrits que s’utilitzin en l’empresa així com els documents	relatius	a	la	termina-
ció	de	la	relació	laboral	(article	64.4	b	de	l’ET).	 	 	 	 	 	 	 	
  

 z Estadístiques	sobre	absentisme,	accidents	de	treball	i	malalties	professionals	(article	64.2	
de	l’ET):	El	comitè	d’empresa	tindrà	dret	a	ser	informat	trimestralment de les estadístiques sobre 
l’índex d’absentisme	i	les	causes,	els	accidents	de	treball i malalties	professionals	i	les	seves	
conseqüències,	els	índexs	de	sinistralitat,	els	estudis	periòdics o especials del medi	ambient	
laboral	i els mecanismes	de	prevenció que s’utilitzin.       
 
Si l’empresa	no	facilita	aquestes	informacions,	els	representants	dels	treballadors	poden	diri-
gir-se a la Inspecció	de	Treball.

 z Igualtat	de	tracte	i	oportunitats	entre	dones	i	homes	(article	64.3	ET):	El Comitè d’empre-
sa també tindrà dret a rebre	informació,	almenys	anualment,	relativa	a	l’aplicació	en	l’empre-
sa	del	dret	d’igualtat	de	tracte	i	d’oportunitats	entre	dones	i	homes,	entre	la	qual	s’inclouran	da-
des sobre la proporció	de	dones	i	homes en els diferents	nivells	professionals,	així	com,	si	
s’escau,	sobre	les	mesures	que	s’haguessin	adoptat	per	fomentar	la	igualtat	entre	dones	i	ho-
mes	en	l’empresa	i,	d’haver-se	establert	un	pla	d’igualtat,	sobre	l’aplicació	del	mateix.
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 z Situació i estructura de l’ocupació (article	64.5	de	l’ET):	El	Comitè	d’empresa	tindrà	dret	a	
ser informat i consultat sobre la situació	i	estructura	de	l’ocupació	en	l’empresa o al centre 
de	treball,	així	com	a	ser	informat	trimestralment	sobre	l’evolució	probable	del	mateix,	incloent	
la	consulta	quan	es	prevegin	canvis	sobre	aquest	tema.	 	 	 	 	 	  
 
Així	mateix,	tindrà	dret	a	ser	informat	i	consultat	sobre totes les decisions de l’empresa que po-
guessin	provocar	canvis	rellevants quant a l’organització	del	treball i als contractes	de	tre-
ball	en l’empresa. Igualment tindrà dret a ser informat i consultat sobre l’adopció	d’eventuals	
mesures	preventives,	especialment	en	cas	de	risc	per	a	l’ocupació.	

 z Subcontractació d’obres i serveis	 (article	42	de	 l’ET):	Quan	 l’empresa	concerti	un	con-
tracte	de	prestació	d’obres	o	serveis	amb	una	empresa	contractista	o	subcontractista,	hau-
rà	 d’informar	 als	 representants	 legals	 dels	 seus	 treballadors	 sobre	 els	 aspectes	 següents: 
 
a/	 Nom	 o	 raó	 social,	 domicili	 i	 nombre	 d’identificació	 fiscal	 de	 l’empresa	 contractista	
o subcontractista.            
 
b/	Objecte	i	durada	de	la	contracta.	  
 
c/	Lloc	d’execució	de	la	contracta.		  
 
d/	Si	escau,	nombre	de	treballadors	que	seran	ocupats	per	la	contracta	o	subcontracta	al	centre	
de treball de l’empresa principal.           
 
e/		Mesures	previstes	per	a	la	coordinació	d’activitats	des	del	punt	de	vista	de	la	prevenció	de	
riscos laborals.             
 
Quan les	empreses	principal,	contractista	o	subcontractista comparteixin	de forma continuada	
un	mateix	centre	de	treball,	la	primera	haurà	de	disposar	d’un	llibre	de	registre	en	el	qual	es	reflec-
teixi	la	informació	anterior	respecte	de	totes	les	empreses	citades.	Aquest	llibre	estarà	a	la	disposició	
dels representants legals dels treballadors.         
 
L’empresa contractista	 o	 subcontractista	 haurà	 d’informar	 igualment	 als	 representants	 le-
gals	 dels	 seus	 treballadors,	 abans	 de	 l’inici	 de	 l’execució	 de	 la	 contracta,	 sobre	 els	 matei-
xos extrems comentats anteriorment.          
 
Els treballadors	de	les	empreses	contractistes	i	subcontractistes,	quan	no	tinguin	represen-
tació	legal,	tindran	dret	a	formular als representants	dels	treballadors	de	l’empresa	principal	
qüestions	relatives	a	les	condicions	d’execució	de	l’activitat	laboral,	mentre	comparteixin	cen-
tre	de	treball	i	manquin	de	representació.	El	que	es	disposa	en	el	paràgraf	anterior	no	serà	aplica-
ble a les reclamacions del treballador respecte de l’empresa de la qual depèn.    
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Els representants	legals	dels	treballadors	de	l’empresa	principal	i	de	les	empreses	con-
tractistes	i	subcontractistes,	quan	comparteixin	de	forma	continuada	centre	de	treball,	po-
dran reunir-se	a	l’efecte	de	coordinació	entre	ells	i	en	relació	amb	les	condicions	d’execució	
de	l’activitat	laboral	en	els	termes	previstos	en	l’article	81	de	l’ET.	Aquest	article	permet	l’ús	de	
locals	per	part	de	la	representació	unitària.											 	 	 	 	 	 	  
 
La	capacitat	de	representació	i	àmbit	d’actuació	dels	representants	dels	treballadors,	així	com	
el	seu	crèdit	horari,	vindran	determinats	per	 la	 legislació	vigent	 i,	si	escau,	pels	convenis	col-
lectius	d’aplicació.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 z Canvis de titularitat de l’empresa	(article	44	de	l’ET):	Les	empreses	cedent	i	cessionària	
hauran	d’informar	als	representants legals dels seus treballadors respectius afectats pel can-
vi	de	titularitat	dels	aspectes	següents:	 	 	 	 	 	 	 	  
 
a/	Data	prevista	de	la	transmissió.	  
 
b/	Motius	de	la	transmissió.	  
 
c/	Conseqüències	jurídiques,	econòmiques	i	socials	per	als	treballadors,	de	la	transmissió.	  
 
d/	Mesures	previstes	respecte	dels	treballadors.	  
 
Cedent	i	cessionari	hauran	de	proporcionar	aquesta	informació	amb	suficient	antelació:	en	el	
cas	del	primer,	abans	de	realitzar-se	la	transmissió;	en	el	cas	del	segon,	abans	que	els	seus	
treballadors	es	vegin	afectats	en	les	seves	condicions	d’ocupació	i	de	treball	per la trans-
missió.	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
En els casos de fusió	o	escissió	de	societats	la	informació	haurà	de	ser	proporcionada,	en	tot	cas,	
al	temps	de	publicar-se	la	convocatòria	de	les	juntes	generals	que	hagin	d’adoptar	els	respectius	
acords.                  
 
Quan	l’empresa,	el	centre	de	treball	o	la	unitat	productiva	objecte	de	la	transmissió	con-
servi	la	seva	autonomia,	el	canvi	de	titularitat	de l’empresari no	extingirà	per	si	mateix	el	
mandat	dels	representants	legals	dels	treballadors,	que	seguiran	exercint	les	seves	funcions	
en els mateixos termes i sota les mateixes condicions que regien amb anterioritat.

 z Contractes d’empreses de Treball Temporal	(article	9	de	la	LETT):	L’empresa	usuària	hau-
rà d’informar	als	representants	dels treballadors sobre cada	contracte	de	posada	a	disposi-
ció i motiu	d’utilització	dins	dels	10	dies	següents	a	la	celebració	del	contracte.    
 
És important ressaltar que els representants dels treballadors de l’empresa	 usuà-
ria	 també	 representen	 als	 treballadors	 en	 missió	 (treballadors	 de	 l’ETT que rea-
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litzen	 el	 seu	 treball	 en	 l’empresa	 usuària)	mentre	duri	 el	 seu	 contracte i a l’efecte de po-
der	reclamar	davant	l’empresa	usuària,	sobre	les	condicions	en	què	han	de	treballar.		  
        
El Reial	Decret	216/1999,	de	5	de	febrer,	sobre	disposicions	mínimes	de	seguretat	i	salut	en	el	
treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal estableix	que	l’empresa	usuària	infor-
marà	als	delegats	de	prevenció	o,	en	defecte	d’això,	als	representants	legals	dels	seus	treba-
lladors,	de	la	incorporació	de	tot	treballador	posat	a	disposició	per	una	empresa	de	treball	tem-
poral,	especificant el lloc	de	treball	a	desenvolupar,	els	seus	riscos i mesures	preventives i 
la	informació i formació rebudes pel treballador.         
 
El treballador	 podrà	 dirigir-se	 a	 aquests	 representants en l’exercici dels seus drets en 
aquesta	matèria	(article	4.3).	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
Així	mateix,	l’empresa	de	treball	temporal	haurà	d’acreditar	documentalment	a	l’empresa	usu-
ària	que	el	treballador	posat	a	la	seva	disposició	ha	rebut	les	informacions	relatives	als	riscos	i	
mesures	preventives,	posseeix	la	formació	específica	necessària	i	compta	amb	un	estat	de	sa-
lut	compatible	amb	el	lloc	de	treball	a	exercir.	Aquesta	documentació	estarà	igualment	a	la	dis-
posició	dels	delegats	de	prevenció	o,	en	defecte	d’això,	dels	representants	legals	dels	treballa-
dors	en	l’empresa	de	treball	temporal,	i	de	les	persones	o	òrgans	amb	competència	en	matèria	
preventiva	en	la	mateixa	(article	3.5).

 z Altres matèries objecte d’informació per part de l’empresari:	 l’ET	 recull,	 al	 llarg	 del	
seu	 articulat,	 altres	 matèries	 sobre	 les	 quals	 l’empresari	 té	 obligació	 d’informar	 als	 mem-
bres dels comitès d’empresa o delegats de personal.       
 
Aquestes	es	refereixen	a:		  
 
a/	El	dret	al	salari	a	comissió	naixerà	al	moment	de	realitzar-se	i	pagar-se	el	negoci,	la	col-
locació	 o	 venda	 en	 què	 hagués	 intervingut	 el	 treballador,	 liquidant-se	 i	 pagant-se,	 tret	 que	
s’hagués	pactat	 una	altra	 cosa,	 en	 finalitzar	 l’any.	El	 treballador	 i	 els	 seus	 representants	 le-
gals poden demanar	 a	 qualsevol	 moment	 comunicacions	 de	 la	 part	 dels	 llibres	 refe-
rents	a	tals	meritacions	(article	29.2	de	l’ET).		 	 	 	 	 	 	  
 
b/	El	salari,	 així	 com	el	 pagament	 delegat	 de	 les	 prestacions	 de	 la	Seguretat	Social,	 podrà	
efectuar-ho	l’empresari	en	moneda	de	curs	legal	o	mitjançant	taló	o	una	altra	modalitat	de	pa-
gament	similar	a	 través	d’entitats	de	crèdit,	previ	 informe	al	comitè	d’empresa	o	delegats	de	
personal.	(article	29.4	de	l’ET).		 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
c/	Els	 representants	dels	 treballadors	 tindran	dret	 a	ser	 informats	mensualment	per	 l’em-
presari	de	 les	hores	extraordinàries	 realitzades	pels	 treballadors,	 qualsevol	que	sigui	 la	
seva	 forma	 de	 compensació,	 rebent	 a	 aquest	 efecte	 copia	 dels	 resums	 (Disposició	Addicio-
nal	3ª	del	RD	1561/1995).		 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
d/	 La	 mobilitat	 funcional	 per	 a	 la	 realització	 de	 funcions,	 tant	 superiors	 com	 a 
inferiors,	no	corresponents	al	grup	professional	només	serà	possible	si	existeixen,	a	més,	raons	
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tècniques	o	organitzatives	que	la	justifiquin	i	pel	temps	imprescindible	per	a	la	seva	atenció.			 	
                
L’empresari	haurà	de	comunicar	la	seva	decisió	i	les	raons	d’aquesta als representants dels tre-
balladors	(article	39.2	de	l’ET).	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
                
e/	 La	 decisió	 de	 trasllat	haurà	 de	 ser	notificada	 per	 l’empresari	 al	 treballador,	 així	 com	
als	seus	 representants	 legals,	amb	una	antelació	mínima	de	 trenta	dies a la data de la 
seva	efectivitat	(article	40	de	l’ET).		 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
f/	Les	sancions	imposades	als	treballadors	per	faltes	molt	greus	(article	64.4c	de	l’ET).

 
Els membres	del	comitè	d’empresa	i	aquest	en	el	seu	conjunt,	així	com,	si	escau,	els	experts	que	
els	assisteixin,	hauran	d’observar	el	deure	al	sigil	pel	que	fa	a	aquella	informació	que,	en	legítim	i	
objectiu	interès	de	l’empresa	o	del	centre	de	treball,	els	hagi	estat	expressament	comunicada	amb	
caràcter	reservat	(article	65	de	l’ET).	 	 	 	

En	tot	cas,	cap	tipus	de	document	lliurat	per	l’empresa	al	comitè	podrà	ser	utilitzat	fora	de	l’es-
tricte	àmbit	d’aquella	ni	per	a	finalitats	diferents	dels	quals	van	motivar	el	seu	lliurament.

El deure	de	sigil	professional	subsistirà	fins	i	tot	després	de	l’expiració	del	seu	mandat	i	indepen-
dentment del lloc en què es trobin.

Excepcionalment,	l’empresa	no	estarà	obligada	a	comunicar	aquelles	informacions	específiques	re-
lacionades	amb	secrets	industrials,	financers	o	comercials	la	divulgació	dels	quals	pogués,	segons	
criteris	objectius,	obstaculitzar	el	funcionament	de	l’empresa	o	del	centre	de	treball	o	ocasionar	greus	
perjudicis	en	la	seva	estabilitat	econòmica.	Aquesta	excepció	no	abasta	aquelles	dades	que	tinguin	
relació	amb	el	volum	d’ocupació	en	l’empresa.

Drets	de	consulta
Per consulta	s’entén l’intercanvi	d’opinions	i	l’obertura	d’un	diàleg	entre	l’empresari	i	el	comi-
tè	d’empresa	sobre	una	qüestió	determinada,	 incloent,	si	s’escau,	 l’emissió	d’informe	previ	per	
part	del	mateix	(article	64.1	de	l’ET).	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
La	consulta	 haurà	de	 realitzar-se,	 tret	 que	expressament	 estigui	 establerta	 una	altra	 cosa,	 en	un	
moment	i	amb	un	contingut	apropiats,	en	el	nivell	de	direcció	i	representació	corresponent	de	l’em-
presa,	i	de	tal	manera	que	permeti	als	representants	dels	treballadors,	sobre	la	base	de	la	informació	
rebuda,	reunir-se	amb	l’empresari,	obtenir	una	resposta	justificada	al	seu	eventual	 informe	i	poder	
contrastar	els	seus	punts	de	vista	o	opinions	amb	objecte,	si	escau,	de	poder	arribar	a	un	acord	sobre	
les	qüestions	indicades	en	l’article	64.4	de	l’ET,	i	això	sense	perjudici	de	les	facultats	que	es	reconei-
xen	a	l’empresari	sobre	aquest	tema	en	relació	amb	cadascuna	d’aquestes	qüestions.	En	tot	cas,	la 
consulta	haurà	de	permetre	que	el	criteri	del	comitè	pugui	ser	conegut	per	l’empresari	a	l’hora	
d’adoptar	o	d’executar	les	decisions	(article	64.6	de	l’ET).
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El comitè d’empresa tindrà dret	a	ser	informat	i	consultat	sobre	la	situació	i	estructura	de	l’ocu-
pació	en	l’empresa	o	al	centre	de	treball.	Així	mateix,	tindrà	dret	a	ser	informat	i	consultat	sobre	
totes	les	decisions	de	l’empresa	que	poguessin	provocar	canvis	rellevants	quant	a	l’organització	
del	treball	i	als	contractes	de	treball	en	l’empresa. Igualment tindrà dret a ser informat	i	consul-
tat	sobre	l’adopció	d’eventuals	mesures	preventives,	especialment	en	cas	de	risc	per	a	l’ocu-
pació	(article	64.5	de	l’ET).

Els	representants	dels	treballadors,	amb	caràcter	previ	a	l’execució	per	part	de	l’empresari	de	les	de-
cisions	que	hagi	adoptat,	han	d’emetre	 informe	sobre	 les	següents	qüestions	 (article	64.5.	de	
l’ET):

a/	 Les	 reestructuracions	 de	 plantilla	 i	 cessaments	 totals	 o	 parcials,	 definitius	 o	 temporals	
d’aquelles. 

b/	Les	reduccions	de	jornada.

c/	El	trasllat total o parcial de les instal·lacions.

d/	Els	processos	de	fusió,	absorció	o	modificació	de	l’estatus	jurídic	de	l’empresa que im-
pliquin	qualsevol	incidència	que	pugui	afectar	al	volum	d’ocupació.

f/	Els	plans	de	formació	professional en l’empresa.

g/	La	implantació	i	revisió	de	sistemes	d’organització	i	control	del	treball,	estudis	de	temps,	
es-tabliment	de	sistemes	de	primes	i	incentius	i	valoració	de	llocs	de	treball.

Els	informes	que	hagi	d’emetre	el	comitè	d’empresa	hauran	d’elaborar-se	en	el	termini	màxim	de	
quinze	dies	des	que	hagin	estat	sol·licitats	i	remeses	les	informacions	corresponents.

A l’ET trobem altres casos en els quals s’obliga	a	l’empresa	a	iniciar	un	període	de	consultes amb 
els	representants	dels	els	seus	treballadors:

 z Trasllats	de	caràcter	col·lectiu	(article	40.2	de	l’ET).

 z Modificació	substancial	de	les	condicions	de	treball	de	caràcter	col·lectiu	(article41.4	de	l’ET).

 z Successió	d’empreses,	quan	el	cedent	o	el	cessionari	preveiessin	adoptar	mesures	laborals	
en	relació	amb	els	seus	treballadors	(article	44.9	de	l’ET).

 z Suspensió	del	contracte	o	reducció	de	jornada	per	causes	econòmiques,	tècniques,	organit-
zatives	o	de	producció	o	derivades	de	força	major	(article	47	de	l’ET).

 z Acomiadaments	col·lectius	(article	51	de	l’ET).

 z Inaplicació	de	les	condicions	de	treball	previstes	en	conveni	col·lectiu	(article	82.3	de	l’ET).

En	tots	aquests	casos	s’ha	unificat	el	procediment,	remetent-se	a	la	regulació	contemplada	en	l’article	
41.4	de	l’ET	que	es	configura	en	article	central	regulador	d’aquesta	matèria.	De	manera	que	la	con-
sulta	es	durà	a	terme	en	una	única	comissió	negociadora,	si	bé	en	el	cas	de	ser	diversos	cen-
tres	de	treball	afectats,	quedarà	circumscrita	als	centres	afectats pel procediment.

La comissió	negociadora	haurà	d’estar	conformada	abans	de	l’inici	del	període	de	consultes. 
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Per a això s’estableix	un	termini	màxim	de	7	dies	si els centres de treball afectats pel procediment 
tinguessin representació	legal	dels	treballadors o de 15	en	cas	contrari. Si ben aquests terminis	
són	màxims,	igual	que	és	possible	ampliar	el	termini	màxim	de	la	durada	del	període	de	consultes,	és	
possible	pactar	la	seva	ampliació.

No	obstant	això,	la	falta	de	constitució	no	impedirà	ni	l’obertura	ni	el	transcurs	del	període	de	
consultes.	Tampoc	la	seva	constitució	amb	posterioritat	comportarà	l’ampliació	del	termini,	tret	
que	com	hem	vist	anteriorment,	les	parts	lliurement	ho	acordin.

Transcorregut	el	citat	termini,	l’adreça	de	l’empresa	comunicarà	l’inici	del	període	de	consultes	als	re-
presentants dels treballadors.

Aquesta comissió	negociadora	estarà	integrada	per	un	màxim	de	13	membres	en	representa-
ció	de	cadascuna	de	les	parteixes	intervinents.	De	manera	que	si	en	aplicació	de	les	regles	que	
veurem	en	línies	posteriors,	el	nombre	inicial	de	representants	fos	superior,	aquests	han	de	triar	per	i	
entre	ells	a	un	màxim	de	13,	en	proporció	al	nombre	de	treballadors	que	representin.

Així	doncs,	tots	els	articles	citats	ens	remeten	a	l’article	41.4	de	l’ET	per	determinar	qui	són	els	inter-
locutors	en	el	procediment.	El	contingut	d’aquest	article	serà	aplicable	sempre	que	no	s’hagin	pac-
tat	altres	procediments	en	la	negociació	col·lectiva.	La	regulació	que	estableix	és	la	següent:

1)	Seccions	sindicals:	  
En	primer	lloc,	les	seccions	sindicals	seran	interlocutors	davant	la	direcció	de	l’empresa	quan	
aquestes	així	ho	acordin,	sempre	que	tinguin	la	representació	majoritària	als	centres	de	treball	
afectats,	en	aquest	cas	representaran	a	tots	els	treballadors	dels	centres.

2)	Representació	unitària.	Comissions	ad	hoc:	  
Si	l’esquema	anterior	no	es	pogués	aplicar,	bé	perquè	no	hi	ha	representació	legal	dels	treba-
lladors	i/o	no	es	donen	les	condicions	legals	perquè	aquesta	negociació	sigui	assumida	per	les	
seccions	sindicals,	l’article	41.4	de	l’ET	fixa	un	sistema	alternatiu	i	complex	de	legitimació,	que	
presenta	unes	regles	generals	i	altres	específiques,	segons	el	procediment	afecti	a	un	únic	cen-
tre	de	treball	o	a	més	d’un	i	segons	tinguin	o	no	representació	unitària.

2.a)	Si	el	procediment	afecta	a	un	únic	centre	de	treball,	la	legitimació	al	comitè	d’empresa	o	als	
delegats de personal.

Ara	bé,	en	el	cas	que	al	centre	de	treball	no	existeixi	representació	legal	dels	treballadors,	
aquests	poden	optar	per	atribuir	la	seva	representació	per	a	la	negociació	de	l’acord,	a	la	seva	
elecció,	a	una	de	les	següents	dues	opcions:

2.a.1)	A	una	comissió	d’un	màxim	de	3	membres	integrada	per	treballadors	de	la	pròpia	em-
presa	i	triada	per	aquests	democràticament,	és	la	denominada	comunament	per	la	doctrina	
com	a	comissió	ad	hoc.

2.a.2)	A	una	comissió	d’un	màxim	de	3	membres	designats	segons	la	seva	representativitat,	
pels	sindicats	més	representatius	i	representatius	del	sector	al	que	pertanyi	l’empresa	i	que	
estiguessin	legitimats	per	formar	part	de	la	comissió	negociadora	del	conveni	col·lectiu	d’apli-
cació	a	la	mateixa	(comissió	sindicalizada).



	156 Guia laboral bàsica   |   Intersindical-CSC

2.b)	Si	el	procediment	afecta	a	més	d’un	centre	de	treball,	la	intervenció	com	a	interlocutors	cor-
respondrà	segons	la	següent	jerarquia:

2.b.1)	Al	comitè	intercentres,	sempre	que	tingui	atribuïda	aquesta	funció	en	el	conveni	col·lectiu	
en	què	s’hagués	acordat	la	seva	creació.

2.b.2)	En	un	altre	cas,	a	una	comissió	representativa	que	s’ha	de	constituir	d’acord	amb	les	nor-
mes	següents:

a)	Si	tots	els	centres	de	treball	afectats	pel	procediment	compten	amb	representants	legals	
dels	treballadors,	la	comissió	ha	d’estar	integrada	per	aquests.

b)	 Si	 algun	 dels	 centres	 de	 treball	 afectats	 compta	 amb	 representants	 le-
gals	 dels	 treballadors	 i	 uns	 altres	 no,	 la	 regla	 general	 és	 que	 la	 comissió	 està 
integrada únicament per representants legals dels treballadors dels centres que comptin amb 
aquests representants.         

Tanmateix,	aquesta	 regla	no	s’aplica	si	els	 treballadors	dels	centres	que	no	comptin	
amb	representants	legals	opten	per	atribuir	la	seva	representació,	bé	a	la	comissió	ad	
hoc,	bé	a	la	comissió	sindicalizada.	En	aquest	cas,	la	comissió	representativa	ha	d’estar	
integrada	conjuntament	pels	representants	legals	dels	treballadors	i	pels	membres	de	
les	comissions	designades,	en	proporció	al	nombre	de	treballadors	que	representin.

En	el	cas	que	un	o	varis	dels	centres	de	treball	afectats	pel	procediment	que	no	comptin	amb	
representants	 legals	dels	treballadors	no	optin	per	 la	designació	anterior,	s’assigna	la	seva	
representació	als	representants	legals	dels	treballadors	dels	centres	de	treball	afectats	que	
comptin	amb	ells,	en	proporció	al	nombre	de	treballadors	que	representin.

c)	Si	cap	dels	centres	de	treball	afectats pel procediment compta	amb	representants legals 
dels	treballadors,	la	comissió	representativa	ha	d’estar	integrada pels qui siguin triats	per	i	
entre	els	membres	de	les	comissions	(ad	hoc	o	sindicalitzades)	designades	als	centres	de	
treball afectats.

Drets	de	vigilància	i	control
Els	delegats	de	personal	i	membres	de	comitès	d’empresa	tenen	dret	a	(article	64.7	a	l’ET):

a/	El	dret	a	exercir	una	labor	de	vigilància	perquè	es	compleixin	les	normes	vigents	en	matè-
ria	laboral,	de	seguretat	social	i	d’ocupació,	així	com	de	la	resta	dels	pactes,	condicions	i	usos	
d’empresa	en	vigor.

b/	El	dret	de	vigilància	i	control	de	les	condicions	de	seguretat	i	salut	en	el	desenvolupa-
ment	del	treball	en	l’empresa,	que	es	concreta	a	través	dels	delegats	de	prevenció.

En la	inspecció	i	control	de les mesures legals i reglamentàries de	seguretat	i	higiene que si-
guin d’observança	obligada	per	l’empresari,	el	treballador	té	dret	a	participar	per	mitjà	dels	
seus	representants	legals	al	centre	de	treball,	si	no	es	compta amb òrgans o centres	espe-
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cialitzats	competents	en	la	matèria	a	tenor	de	la	legislació	vigent	(article	19	ET).

Els òrgans	interns	de	l’empresa	competents	en	matèria	de	seguretat	i,	en	defecte	d’això,	els	
representants	legals	dels	treballadors	al	centre	de	treball,	que	apreciïn	una	probabilitat	se-
riosa	i	greu	d’accident per la inobservança	de	la	legislació	aplicable	en	la	matèria,	requeriran	
a	l’empresari	per	escrit	perquè adopti	les	mesures	oportunes que facin desaparèixer l’estat 
de	risc;	si	la	petició	no	fos	atesa	en	un	termini	de	quatre	dies,	es	dirigiran	a	l’autoritat	com-
petent;	aquesta,	si	apreciés	les	circumstàncies	al·legades,	mitjançant	resolució	fundada,	reque-
rirà	a	l’empresari	perquè	adopti	les	mesures	de	seguretat	apropiades	o	que	suspengui	les	seves	
activitats	a	la	zona	o	local	de	treball	o	amb	el	material	en	perill.	També	podrà	ordenar,	amb	els	
informes	tècnics	precisos,	la	paralització	immediata	del	treball	si	s’estima	un	risc	greu	d’accident. 
 
Si el risc	d’accident	fos	imminent,	la	paralització	de	les	activitats podrà ser acordada	per	
decisió	dels	òrgans	competents	de	l’empresa	en	matèria	de	seguretat o pel 75%	dels	re-
presentants	dels	 treballadors	en	empreses	amb	processos	discontinus i de la	 totalitat	
dels	mateixos	en	aquelles	el	procés	de	les	quals	sigui	continu; aital acord serà comunicat	
immediatament	a	l’empresa	i	a	l’autoritat	laboral,	la	qual,	en	vint-i-quatre	hores,	anul·larà	o	
ratificarà	la	paralització	acordada.	

c/	El	dret	de	vigilància	del	respecte	i	aplicació	del	principi	d’igualtat	de	tracte	i	d’oportunitats	
entre	dones	i	homes.

Perquè	aquests	drets	tinguin	transcendència,	la	Llei	reconeix	expressament	als	representants	dels	
treballadors	la	facultat	d’emprendre,	si	escau,	les	accions	legals	oportunes	davant	l’empresari	i	els	
organismes o tribunals competents.          
 

Competències	negociadores
L’article	87.1	de	 l’ET	recull	el	dret	dels	delegats	de	personal	o	comitès	d’empresa	a	negociar	
convenis	col·lectius	d’empresa	o	àmbit	inferior.

No	 obstant	 això,	 la	 intervenció	 en	 la	negociació	 correspondrà	 a	 les	 seccions	 sindicals quan 
aquestes	així	ho	acordin,	sempre	que	sumin	la	majoria	dels	membres	del	comitè	d’empresa o en-
tre els delegats	de	personal. 

També	hi	ha	algunes	matèries	que	poden	ser	regulades	a	través	d’acord	entre	l’empresa	i	els	re-
presentants	dels	treballadors,	en	el	cas	que	no	estiguin	recollides	en	el	conveni:	

 z Sistema	de	classificació	professional	dels	 treballadors	per	mitjà	de	grups	professionals	
(article	22.1	de	l’ET).

 z Ascensos	(article	24.1	de	l’ET).

 z Model	de	rebut	salarial,	també	conegut	com	a	full	de	nòmina	(article	29	de	l’ET).
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 z Data de la segona	gratificació	extraordinària	(article	31	de	l’ET).

 z Distribució	 irregular	de	 la	 jornada	 laboral	al	 llarg	de	 l’any. A falta	de	pacte,	 l’empre-
sa	podrà	distribuir de manera	irregular al llarg	de	l’any	el 10%	de	la	jornada	de	treball	(arti-
cle	34.2	de	l’ET).		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
La compensació	de	 les	diferències,	per	excés	o	per	defecte,	entre	 la	 jornada	realitzada	 i	
la	durada	màxima	de	la	jornada	ordinària	de	treball	legal	o	pactada serà exigible segons 
l’acordat	en	conveni	col·lectiu	o,	mancant	previsió	sobre	aquest	tema,	per	acord	entre	l’empre-
sa	i	els	representants	dels	treballadors.	A	falta	de	pacte,	les	diferències	derivades	de	la	distri-
bució	irregular	de	la	jornada	hauran	de	quedar	compensades	en	el	termini	de	dotze	mesos	des	
que	es	produeixin	(article	34.2	de	l’ET).		 	 	 	 	 	 	 	  
 
El	nombre	d’hores	ordinàries	de	treball	efectiu	no	podrà	ser	superior	a	nou	diàries,	tret	que	per	
conveni	col·lectiu	o,	en	defecte	d’això,	acord	entre	l’empresa	i	els	representants	dels	treballa-
dors,	s’estableixi	una	altra	distribució	del	temps	de	treball	diari,	respectant	en	tot	caso	el	descans	
entre	jornades	(article	34.3	de	l’ET).

 z L’exercici	dels	drets	de	les	víctimes	de	violència	de	gènere	(article	37.7	de	l’ET).

 z Excepte	pacte	en	sentit	contrari,	establert	una	cop	consumada	la	successió	mitjançant	acord	
d’empresa	entre	el	cessionari	i	els	representants	dels	treballadors,	les	relacions	laborals	dels	tre-
balladors	afectats	per	la	successió	seguiran	regint-se	pel	conveni	col·lectiu	que	al	moment	de	la	
transmissió	fos	aplicable	en	l’empresa,	centre	de	treball	o	unitat	productiva	autònoma	transferi-
da.	Aquesta	aplicació	es	mantindrà	fins	la	data	d’expiració	del	conveni	col·lectiu	d’origen	o	fins	
a	l’entrada	en	vigor	d’un	altre	conveni	col·lectiu	nou	que	resulti	aplicable	a	l’entitat	econòmica	
transmesa	(article	44.4	de	l’ET).	

 z Ajustament	del	nombre	de	representants	dels	treballadors	per	disminucions	significatives	
de	la	plantilla	(article	67.1	de	l’LET).

Dret	de	convocatòria	d’assemblea
D’acord	amb	l’article	4	de	l’ET,	els	treballadors	d’una	mateixa	empresa	o	centre	de	treball	tenen	
dret	a	reunir-se	en	assemblea. L’article 77 de l’ET estableix que l’assemblea podrà	ser	convoca-
da	pels	delegats	de	personal,	el	comitè	d’empresa	o	centre	de	treball,	o	per	un	nombre	de	treba-
lladors	no	inferior	al	33%	de	la	plantilla.

L’assemblea	serà	presidida,	en	tot	cas,	pel	comitè	d’empresa o pels delegats	de	personal	man-
comunadament,	que	seran	responsables	del	normal	desenvolupament	de	la	mateixa,	així	com	
de	la	presència	en	l’assemblea	de	persones	no	pertanyents	a	l’empresa.

Només	podrà	tractar-se	en	ella	d’assumptes	que	figurin	prèviament	inclosos	en	l’ordre	del	dia.	La	pre-
sidència	comunicarà	a	l’empresari	la	convocatòria	i	els	noms	de	les	persones	no	pertanyents	a	l’em-
presa	que	vagin	a	assistir	a	l’assemblea	i	acordarà	amb	aquest	les	mesures	oportunes	per	evitar	per-
judicis	en	l’activitat	normal	de	l’empresa.
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Quan per treballar-se en torns,	per	insuficiència	dels	locals	o	per	qualsevol	altra	circumstància,	no	
pugui	reunir-se	simultàniament	tota	la	plantilla	sense	perjudici	o	alteració	en	el	normal	desenvo-
lupament	de	la	producció,	les	diverses	reunions	parcials	que	hagin	de	celebrar-se	es	considera-
ran	com	una	sola	i	datades	en	el	dia	de	la	primera.

El lloc	de	reunió	serà	el	centre	de	treball,	si	les	condicions	del	mateix	ho	permeten,	i	la	mateixa	tin-
drà lloc fora	de	les	hores	de	treball,	excepte	acord	amb	l’empresari	(article	78	de	l’ET).

L’empresari	haurà	de	facilitar	el	centre	de	treball	per	a	la	celebració	de	l’assemblea,	excepte en 
els	casos	següents:	

a)	Si	no	es	compleixen	les	disposicions	establertes	a	l’ET.

b)	Si	haguessin	transcorregut	menys	de	dos	mesos	des	de	l’última	reunió	celebrada.

c)	Si	encara	no	s’hagués	rescabalat	o	afermat	el	rescabalament	pels	danys	produïts	en	alteraci-
ons	ocorregudes	en	alguna	reunió	anterior.

d)	Tancament	legal de l’empresa.

Les reunions	informatives	sobre	convenis	col·lectius que els siguin aplicables no	estaran	afec-
tades	pel	paràgraf	b).

La convocatòria,	amb	expressió	de	l’ordre	del	dia	proposat	pels	convocants,	es	comunicarà	a	l’em-
presari	amb	quaranta-vuit	hores	d’antelació,	com	a	mínim,	havent	aquest	justificar	recepció	(ar-
ticle	79	de	l’ET).

Quan	se	sotmeti	a	l’assemblea	per	part	dels	convocants	l’adopció	d’acords	que	afectin	al	conjunt	
dels	treballadors,	es	requerirà	per	a	la	validesa	d’aquells	el	vot	favorable	personal,	lliure,	direc-
te	i	secret,	inclòs	el	vot	per	correu,	de	la	meitat	més	un	dels	treballadors	de	l’empresa	o	centre	
de	treball	(article	80	de	l’ET).

Altres	competències	dels	delegat/des	
 z Només	podran	realitzar-se	registres	sobre	la	persona	del	treballador,	en	les	seves	taquilles	

i	efectes	particulars,	quan	siguin	necessaris	per	a	la	protecció	del	patrimoni	empresarial	i	
del	dels	altres	treballadors	de	l’empresa,	dins	del	centre	de	treball	i	en	hores	de	treball. En 
la	seva	realització	es	respectarà	al	màxim	la	dignitat	i	intimitat	del	treballador	i	es	comptarà	amb	
l’assistència	d’un	representant	legal	dels	treballadors	o,	en	la	seva	absència	del	centre	de	
treball,	d’un	altre	treballador	de	l’empresa,	sempre	que	això	fos	possible	(article	18	de	l’ET).

 z El	treballador	i,	amb	la	seva	autorització,	els	seus	representants	legals,	tindran	dret	a	
percebre,	sense	que	arribi	el	dia	assenyalat	per	al	pagament,	bestretes	a	compte	del	treball	ja	
realitzat	(article	29	de	l’ET).

 z Els representants	dels	treballadors	tenen	atribuïda	també	capacitat	per	participar,	com	
es determini per conveni	col·lectiu,	en	la	gestió	d’obres	socials establertes en l’empresa en 
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benefici	dels	treballadors	o	dels	seus	familiars	(article	64.7b	de	l’ET).	

 z Podran col·laborar amb l’empresari per aconseguir l’establiment de quantes mesurades pro-
curin	el	manteniment	i	l’increment	de	la	productivitat,	així	com	la	sostenibilitat	ambiental	de	l’em-
presa,	si	així	està	pactat	en	els	convenis	col·lectius	(article	64.7c	de	l’ET).

 z Podran	col·laborar	també	amb	la	direcció	de	l’empresa	en	l’establiment	i	posada	en	marxa	de	
mesures	de	conciliació	(article	64.7d	de	l’ET).

 z Podran	informar	als	seus	representats	en	tots	els	temes	i	qüestions	assenyalats	en	
l’article	64	de	l’ET	quan	directa	o	indirectament	tinguin	o	puguin	tenir	repercussió	en	les	
relacions	laborals.	(article	64.7	de	l’ET).

 z Es	reconeix	al	comitè	d’empresa	capacitat,	com	a	òrgan	col·legiat,	per	exercir	accions	
administratives	o	judicials en tot el relatiu a l’àmbit	de	les	seves	competències,	per	decisió	
majoritària	dels	seus	membres	(article	65.1	de	l’ET).

 z Finalment,	respectant	l’establert	legal	o	reglamentàriament,	en	els	convenis	col·lectius es 
podran establir	disposicions	específiques	relatives	al	contingut	 i	a	 les	modalitats	d’exercici	
dels drets	d’informació	i	consulta,	així	com	al	nivell	de	representació	més	adequat	per	exer-
cir-los	(article	64.9	de	l’ET).

3.-	Garanties	d’actuació	dels	representants	legals	dels	treballadors

Dins de les	garanties	que	es	recullen	en	l’article	68	de	l’ET,	el	nucli	central	ho	constitueixen	les	
dirigides	a	limitar	el	poder	sancionador	de	l’empresari	quan	aquest	s’utilitza	sobre	un	repre-
sentant. És el cas de la prohibició	que	el	representant	sigui	objecte	de	sanció	o	acomiadament	
per	l’exercici	de	la	seva	funció	representativa,	inclosa	la	prohibició	de	discriminació	en	la	seva	
promoció	econòmica	o	professional,	així	com	la	necessitat,	en	cas	d’imposició	d’una	sanció,	que	
s’instrueixi un expedient	contradictori.

De	ben	poca	cosa	serviria	que	l’ordenament	reconegui	 l’existència	d’òrgans	de	representació	 i	els	
atribueixi	competències	pròpies,	si	al	mateix	temps	no	se’ls	concedeix	les	garanties	necessàries	per	
assegurar	la	seva	eficàcia	enfront	de	les	possibles	intromissions	de	l’empresari	que	posessin	en	pe-
rill	el	lliure	acompliment	de	la	funció	representativa.

Un	segon	grup,	dins	del	com	es	troben	la	prioritat	de	permanència	i	el	dret	d’opció,	intenta	ga-
rantir que el representant	no	sofreixi	una	situació	que	li	impedeixi	l’exercici	de	la	seva	funció.

Finalment,	els	delegats	de	personal	i	membres	de	comitès	d’empresa compten amb una sèrie de 
garanties	instrumentals	la	fi	de	les	quals	és	facilitar	la	funció	representativa.	Aquestes	garanties	són	
el crèdit	horari,	la	llibertat	d’expressió	i	opinió i el dret a un tauler	d’anuncis i a un local adequats.
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Expedient	contradictori
Consisteix en l’obligació	d’instruir	un	expedient	contradictori	en	el	supòsit	de	sancions	per	fal-
tes	greus	o	molt	greus. Aquest expedient exigeix	l’audiència	de	l’interessat	i	la	de	la	resta	del	
comitè	d’empresa	o	delegats	de	personal	(article	68a	de	l’ET).

Prioritat	de	permanència
Els	representants	legals	dels	treballadors	tenen	prioritat	de	permanència	en	l’empresa	o	cen-
tre	de	treball,	enfront	d’altres	treballadors,	en	els	supòsits	de:

a/	Suspensió	i	extinció	del	contracte	per causes	econòmiques,	tècniques,	organitzatives 
o de producció	(article	68b	de	l’ET	i	article	13	RD	1483/2012).

b/	Extinció	de	contractes	per	causes	objectives basada en motius	econòmics,	tècnics,	or-
ganitzatius o de	producció	(article	52.c	de	l’ET).

c/	Aquesta	garantia	també s’estén als casos de mobilitat	geogràfica	(article	40.5	de	l’ET).

Protecció	contra	els	acomiadaments	i	les	sancions	de	l’empresari
Els representants	dels	treballadors	no	poden	ser	acomiadats	ni	sancionats	durant	l’exercici	
de	les	seves	funcions	ni	dins	de	l’any	següent	a	l’expiració	del	seu	manat,	excepte	en	cas	que	
aquesta	es	produeixi	per	revocació	o	dimissió,	sempre	que	l’acomiadament	o	sanció	es	base	
en	l’acció	del	treballador	en	l’exercici	de	la	seva	representació	(article	68c	de	l’ET).

En cas	d’acomiadament	disciplinari,	té	dret	a	l’obertura	de	un	expedient	contradictori	en el su-
pòsit	de	sancions	per	faltes	greus	o	molt	greus,	que	exigeix	l’audiència	de	l’interessat	i	la	de	
la	resta	del	comitè	d’empresa	o	delegats	de	personal. L’absència	d’aquests	requisits	conver-
teix	l’acomiadament	en	nul.

Si l’acomiadament	és	declarat	improcedent	per	sentència	judicial,	correspon	sempre	al	repre-
sentant	l’opció	entre	readmissió	o	indemnització. 

Si	 el/la	 representant	 dels	 treballador/es	 optés	per	 la	 readmissió,	 l’empresari	 en	cap	cas	podrà	
substituir-la	per	una	indemnització.	Tant	si	opta	per	la	indemnització	com	si	ho	fa	per	la	readmis-
sió,	tindrà	dret	als	salaris	de	tramitació.

Llibertat	d’expressió	i	opinió
Els representants dels treballadors poden expressar	amb	llibertat	les	seves	opinions	en	les	matè-
ries	concernents	a	l’esfera	de	la	seva	representació,	podent	publicar	i	distribuir,	sense	pertor-
bar	el	normal	desenvolupament	del	treball,	informacions	d’interès	laboral	o	social,	prèvia	co-
municació	a	l’empresa	(article	68c	de	l’ET).
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En	les	empreses	o	centres	de	treball,	sempre	que	les	seves	característiques	ho	permetin,	s’ha	de	po-
sar	a	la	disposició	dels	representants	dels	treballadors	un	local	adequat	en	el	qual	puguin	de-
senvolupar	les	seves	activitats	i	comunicar-se	amb	els	treballadors,	així	com	un	o	diversos	tau-
lers	d’anuncis	en	un	lloc	accessible	a	tots	els	treballadors	(article	81	de	l’ET).

La	 representació	 legal	 dels	 treballadors	 de	 les	empreses	 contractistes	 i	 subcontractistes que 
comparteixin	de	forma	continuada	centre	de	treball	podran	fer	ús del	local	en els termes que 
acordin amb l’empresa.

Les	possibles	discrepàncies	es	resoldran	per	l’autoritat	laboral,	previ	informe	de		la	Inspecció	de	Treball.	

Crèdit	horari
Un	dels	drets	fonamentals	dels	representants	legals	dels	treballadors,	consisteix	en	el	dret	recone-
gut	a	disposar	d’un	crèdit	mensual	d’hores	retribuïdes	per	a	l’exercici	de	les	seves	funcions	de	repre-
sentació	(article	68	i	de	l’ET).

El nombre	d’hores	reconegudes	a	cada	delegat	de	personal	o	membre	del	comitè	d’empresa	és	va-
riable	en	funció	del	nombre	de	treballadors	de	cada	centre.	El	càlcul	s’efectua	d’acord	a	l’escala	se-
güent:

Aquesta	escala	d’hores	té	caràcter	de	norma	mínima	i	pot	ser	objecte	de	millora	per	conveni	col·lectiu.

A		més		de		l’ET,	mitjançant	la	negociació	col·lectiva,	es	possibilita	l’acumulació	del	crèdit	d’ho-
res en un	o	diversos	representants,	de	manera	que	puguin	quedar	rellevats	del	treball	(allibe-
rats),	sense	perjudici	del	seu	dret	a	la	remuneració,	i			sempre	que	no	se	superi	el	màxim	total	
d’hores	atribuïdes	als	diversos	representants. 

El crèdit	horari	ha	d’utilitzar-se	exclusivament	per	a	les	funcions	de	representació	i	defensa	
dels	treballadors	per	les	quals	va	ser	triat.	No	és	possible	emprar	aquest	crèdit	per	atendre	in-
teressos	personals. 

Altres	característiques	sobre	la	utilització	del	crèdit	horari	fan	referència	a:	

a/	Els	representants	dels	treballadors,	en	ús	del	seu	crèdit	horari,	tenen	dret,	a	més	del	seu	sa-
lari	normal,	a	tots	els	conceptes	que	integrin	la	seva	remuneració	ordinària	(complements	
de	lloc	de	treball,	plus	de	torns	de	treball,	nocturnitat,	etc.,	mitjana	de	primes	o	incentius...).

Nombre	de	treballadors/es Nombre	d’hores	mensuals
Fins a 100 15	hores	mensuals
De 101 a 250 20	hores	mensuals
De 251 a 500 30	hores	mensuals
De 501 a 750 35	hores	mensuals
De 751 en amunt 40	hores	mensuals
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b/	Quan	s’hagi	d’utilitzar	el	crèdit	horari	serà	obligatori	avisar	amb	antelació	 i	 justificar	el	
seu	ús	davant	l’empresari.	Sobre	l’antelació	i	formes	de	preavís,	regiran	el	pactes	en	conveni	
col·lectiu.	Tanmateix,	l’empresari	no	pot	exigir	una	justificació	de	les	activitats,	perquè	això	
constituiria	una	ingerència	injustificada	en	el	dret	de	representació.

c/	L’ocupació	d’aquestes	hores,	encara	que	retribuïdes,	no	ha	de	realitzar-se	necessàriament	
dins	de	la	jornada	laboral.	En	el	cas	de	ser	realitzades	fora	d’ella,	la	jornada	ordinària	del	repre-
sentant	es	veurà	reduïda	en	igual	nombre	d’hores	que	les	empleades	en	la	representació.

d/	El	caràcter	mensual	del	crèdit	horari	determina	que	no	sigui	possible	acumular	hores	
per	a	mesos	posteriors en cas de no esgotar-se completament en cada període de temps.

e/	El	crèdit	horari	té	un	caràcter	individual,	la	qual	cosa	significa	que	es	concedeix,	habitualment,	
a cada representant. Quan	un	representant	és	substituït	per	un	altre,	aquest	últim	té	dret	al	gau-
di	de	la	totalitat	del	crèdit	mensual,	amb	independència	del	ja	gaudit	pel	representant	substituït. 

 
Prohibició	de	discriminació
Els	representants	dels	treballadors	no	podran	ser	discriminats	en	la	seva	promoció	econòmica	o	pro-
fessional	en	raó	de	l’acompliment	de	les	seves	funcions	de	representació	(article	68c	de	l’ET).

4.-	La	representació	sindical
La	representació	sindical	en	l’empresa	es	realitza,	essencialment,	a	través	de	les	seccions	sindi-
cals,	representades	al	seu	torn	per	delegats	sindicals. Les seccions	sindicals	agrupen	a	la	tota-
litat	dels	treballadors	de	l’empresa	afiliats	a	un	determinat	sindicat.	Pot	haver-hi	tantes	seccions	
sindicals	com	a	sindicats	estiguin	implantats	en	l’empresa,	independentment	del	nombre	de	treballa-
dors	afiliats	a	cadascun	d’ells.

Seccions	sindicals
En	l’ordenament	legal	vigent,	el	dret	a	constituir	una	secció	sindical	apareix	configurat	com	un	dret	in-
dividual	de	cada	treballador	afiliat	a	un	sindicat. L’únic requisit legal per a l’exercici d’aquest dret 
consisteix que els estatuts del sindicat recullin expressament aquesta possibilitat.

Les	seccions	sindicals	tenen	els	següents	drets	i	competències	establerts	en	l’article	8.1	b)	i	c)	de	la	
LOLS:

a/	Celebrar	reunions	prèvia	notificació	a	l’empresa.

b/	Distribuir	informació	sindical	fora	de	les	hores	de	treball	sense	pertorbar	l’activitat	normal	
a l’empresa.

c/	Rebre	la	informació que els remeti el sindicat.
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La	LOLS	(article	8.2),	sense	perjudici	del	seu	desenvolupament	a	través	de	la	negociació	col·lectiva,	
atorga una sèrie de drets	addicionals	a	les	seccions	sindicals	privilegiades	(les	seccions	sindi-
cals	dels	sindicats	més	representatius	i	d’aquells	altres	sindicats	que,	sense	tenir	tal	condició,	
tinguin	representació	en	els	comitès	d’empresa).	Aquests	drets	són:

a/	Disposar	d’un	tauler	d’anuncis	al	centre	de	treball,	col·locat	en	un	lloc	accessible	per	als	tre-
balladors	i	lloc	a	la	seva	disposició	per	l’empresa.

b/	Participar	en	la	negociació	col·lectiva	d’àmbit	empresarial	o	inferior,	en	els	termes	esta-
blerts	per	l’ET	(article	87.1).

L’article	87.1	de	l’ET	recull	el	dret	de	la	representació	unitària	a	negociar	convenis	col·lectius	
d’empresa	o	àmbit	inferior.	Tanmateix,	la	intervenció	en	la	negociació	correspondrà	a	les	secci-
ons	sindicals	quan	aquestes	així	ho	acordin,	sempre	que	sumin	la	majoria	dels	membres	del	co-
mitè	d’empresa	o	entre	els	delegats	de	personal.	És	a	dir,	s’estableix	una	prioritat	de	les	secci-
ons	sindicals	sobre	la	representació	unitària	de	l’empresa.

c/	Disposar	d’un	local	adequat	per	al	desenvolupament	de	les	seves	activitats,	únicament	en	
aquelles empreses	o	centres	que	comptin	amb	més	de	250	treballadors. Per local adequat 
s’entén	no	solament	l’espai	físic,	sinó	també	la	infraestructura	necessària	per	desenvolupar	les	
activitats.

Com	es	pot	observar,	aquests	drets	són	coincidents	amb	els	reconeguts	a	la	representació	unitària	
de l’empresa.

Delegats	sindicals	(Delegats	LOLS)	

Els	coneguts	com	a	“delegats	LOLS”,	són	delegats	sindicals	representants	de	les	seccions	sin-
dicals	amb	caràcter	general.	La	seva	elecció,	té	lloc	entre	i	pels	afiliats	al	sindicat,	ha	de	complir	dos	
requisits	(article	10.1	de	la	LOLS):

a/	Només	es	podrà	aplicar	en	centres	que	compten	amb	més	de	250	treballadors i amb inde-
pendència del tipus de contracte de treball existent amb aquests treballadors.

b/	Les	seccions	sindicals	han	de	pertànyer	a	sindicats	amb	presència	al	comitè	d’empresa.

El nombre	de	delegats	LOLS	que	poden	ser	triats	per	cada	secció	sindical	depèn	de	la	representa-
tivitat	aconseguida	per	cada	sindicat	en	les	eleccions	efectuades	dins	de	l’empresa	(article	10.2	
de	la	LOLS).

Així,	les	seccions	sindicals	d’aquells	sindicats	que	no	hagin	aconseguit	el	10%	dels	vots en l’elec-
ció	al	comitè	d’empresa,	estaran	representats	per	només	1	delegat sindical.  

En	el	cas	que	hagin	obtingut	o	superat	el	10%	dels	vots,	la	representació	es	determinarà per l’es-
cala	prevista	en	la	Llei,	tret	que	s’ampliï	el	nombre	mitjançant	acord	o	conveni	col·lectiu. 
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L’escala	que	determina	el	nombre	de	delegats	LOLS	per	a	les	seccions	sindicals	que	hagin	obtingut	
o	superat	el	10%	dels	vots	a	les	eleccions	sindicals	és	la	següent:

 
 

La	LOLS	(article	10.3)	estableix	les	mateixes	garanties	per	als	delegats	sindicals,	els	membres	del	co-
mitè	d’empresa	i	els	delegats	de	personal	(les	recollides	en	l’article	68	de	l’ET	i	concordants).

Així	mateix,	disposen	de	les	competències	següents	(article	10.3	de	la	LOLS):

 z Dret a la mateixa	informació	i	documentació	que	l’empresa	hagi	de	posar	a	la	disposició	
del comitè	d’empresa.	En	aquest	cas,	s’estén	als	delegats	sindicals	l’obligació	de	guardar	el	si-
gil professional en aquelles matèries en les quals procedeixi legalment.

 z Dret a assistir,	amb	veu	però	sense	vot,	a	les	reunions	dels	comitès	d’empresa i dels òr-
gans	interns de l’empresa en matèria de seguretat	i	higiene	(també	article	38.2	de	la	LPRL).

 z Dret a ser	escoltats	per	l’empresa,	prèviament	a	l’adopció	de	mesures	de	caràcter	col-
lectiu,	que	afectin als treballadors	en	general i als afiliats	al	seu	sindicat	en	particular	i,	es-
pecialment,	en	els	acomiadaments	o	sancions	d’aquests	últims.

5.-	La	representació	dels	treballadors	en	la	seguretat	i	salut	en	el	treball
Conceptes generals.

				Normativa	aplicable:	Llei	31/1995,	de	8	de	novembre,	de		la	LPRL.

En el capítol	V	de	la	LPRL	es	regula	la	consulta	i	participació	dels	treballadors	en	relació	amb	les	
qüestions	que	afecten	a	la	seguretat	i	salut	en	el	treball.		 	 	 	 	 	  
 
A	partir	d’aquesta	llei,	es	configuren	els	Delegats	de	Prevenció com a representants	dels	treballa-
dors	amb	funcions	específiques	en	matèria	de	prevenció	de	riscos	en	el	treball,	triats	per	i	entre	
els	representants	dels	treballadors,	en	l’àmbit	dels	respectius	òrgans	de	representació.

Es	regula	també,	l’òrgan	de	col·laboració	entre	aquests	Delegats	i	l’empresari,	el	Comitè	de	Se-
guretat	i	Salut,	amb	la	finalitat	de	garantir,	a	través	de	la	consulta	regular	i	periòdica,	l’eficàcia	de	les	
actuacions de l’empresa en aquesta matèria.

A	continuació	desenvolupem	els	conceptes	de	delegat/des	de	prevenció	i	 les	seves	competències	
així com el concepte i funcions del Comitè de seguretat i salut

Nombre	de	treballador/es Nombre	de	delegats	sindicals	(LOLS)
De	250	a	750	treballador/es 1	delegat/da	LOLS
De	751	a	2.000	treballador/es 2	delegat/da	LOLS
De	2.001	a	5.000	treballador/es 3	delegat/da	LOLS
De	5.001	treballador/es	en	endavant 4	delegat/da	LOLS
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Els	Delegats	de	Prevenció
Els	Delegats	de	Prevenció	seran	designats	per	i	entre	els	representants	dels	treballadors,	d’acord	a	
l’escala	següent:

             

 
En	les	empreses	de	fins	a	trenta	treballadors	el	Delegat	de	Prevenció	serà	el	Delegat	de	Personal.	En	
les	empreses	de	trenta-u	a	quaranta-nou	treballadors	hi	haurà	un	Delegat	de	Prevenció	que	serà	tri-
at per i entre els Delegats de Personal.

En	els	convenis	col·lectius	podran	establir-se	altres	sistemes	de	designació	dels	Delegats	de	Preven-
ció	sempre	que	es	garanteixi	que	la	facultat	de	designació	correspon	als	representants	del	personal	
o als propis treballadors.

La	negociació	col·lectiva	pot	establir	diferents	sistemes	de	designació,	sempre	que	es	garanteixi	que	
aquesta facultat correspon als representants de personal o als propis treballadors.

Competències	dels	Delegats	de	Prevenció
Les competències	del	Delegat	de	Prevenció	són	les	següents	(article	36	de	la	LPRL):

 z Col·laborar	amb	la	direcció	de	l’empresa	en	la	millora	de	l’acció	preventiva.

 z Promoure	i	 fomentar	 la	cooperació	dels	 treballadors	en	 l’execució	de	 la	normativa	sobre	
prevenció	de	riscos	laborals.

 z Ser	consultats	per	l’empresa	amb	caràcter	previ	a	l’execució	de	les	decisions	i	informats	so-
bre	danys	produïts	en	la	salut	dels	treballadors.

Treballador/es	a	l’empresa Nombre	de	delegat/des	de	
personal	o	membres	de	Co-
mitè	d’empresa

Nombre	 delegat/des	 de	 pre-
venció

De	6	a	30	treballador/es 1	delegat/da	de	personal 1

De	31	a	49	treballador/es 3	delegat/des	de	personal 1

De	50	a	100	treballador/es 5 membres de Comitè 2

De	101	a	500	treballador/es 9 o 13 membres de Comitè 3

De	501	a	1.000	treballador/es 17 o 21 membres de Comitè 4

De	1.001	a	2.000	treballador/es 23 membres de Comitè 5

De	2.001	a	3.000	treballador/es 25 membres de Comitè 6

De	3.001	a	4.000	treballador/es 27 membres de Comitè 7

Més	de	4.000	treballador/es 29	fins	a	75	membres	de	Comitè 8
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L’empresari	haurà	de	consultar	als	 representants	dels	 treballadors,	amb	 la	deguda	antelació,	
l’adopció	de	les	decisions	relatives	a	(article	33	de	la	LPRL):

a/	La	planificació	i	l’organització	del	treball	en	l’empresa	i	la	introducció	de	noves	tecnologies,	en	
tot	el	relacionat	amb	les	conseqüències	que	aquestes	poguessin	tenir	per	a	la	seguretat	i	la	sa-
lut	dels	treballadors,	derivades	de	l’elecció	dels	equips,	la	determinació	i	l’adequació	de	les	con-
dicions de treball i l’impacte dels factors ambientals en el treball.

b/	L’organització	i	desenvolupament	de	les	activitats	de	protecció	de	la	salut	i	prevenció	dels	ris-
cos	professionals	en	l’empresa,	inclosa	la	designació	dels	treballadors	encarregats	d’aquestes	
activitats	o	el	recurs	a	un	servei	de	prevenció	extern.

c/	La	designació	dels	treballadors	encarregats	de	les	mesures	d’emergència.

d/	Els	procediments	d’informació	i	documentació	al	fet	que	es	refereixen	els	articles	18,	apartat	
1,	i	23,	apartat	1,	de	la	LPRL.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

e/	El	projecte	i	l’organització	de	la	formació	en	matèria	preventiva.

f/	Qualsevol	altra	acció	que	pugui	tenir	efectes	substancials	sobre	la	seguretat	i	la	salut	dels	tre-
balladors.

 z Exercir	una	labor	de	vigilància	i	control	sobre	el	compliment	de	la	normativa	de	prevenció	
de riscos laborals.

 
Els Delegats	de	Prevenció estan	facultats	per	a:

 z Acompanyar	els	tècnics	en	les	avaluacions	de	caràcter	preventiu	del	medi	ambient	de	tre-
ball	i	als	Inspectors	de	Treball	en	les	seves	visites	i	verificacions	que	realitzin	als	centres	de	tre-
ball	per	comprovar	el	compliment	de	la	normativa	sobre	prevenció	de	riscos	laborals,	podent	for-
mular	davant	ells	les	observacions	que	estimin	oportunes.

 z Tenir accés	a	la	informació	i	documentació	relativa	a	les	condicions	de	treball	que	siguin	
necessàries	per	a	l’exercici	de	les	seves	funcions	i,	en	particular	a	la	prevista	en	els	articles	18	i	
23	de	la	LPRL.	Quan	la	informació	estigui	subjecta	a	les	limitacions	ressenyades,	només	podrà	
ser	subministrada	de	manera	que	es	garanteixi	el	respecte	de	la	confidencialitat.

L’article	18	de	la	LPRL	es	refereix	a	les	informacions	necessàries	en	relació	amb:

a)	Els	riscos	per	a	la	seguretat	i	la	salut	dels	treballadors	en	el	treball,	tant	aquells	que	afectin	a	
l’empresa	en	el	seu	conjunt	com	a	cada	tipus	de	lloc	de	treball	o	funció.

b)	Les	mesures	i	activitats	de	protecció	i	prevenció	aplicables	a	els	riscos	assenyalats	a	l’apar-
tat anterior.

c)	Les	mesures	adoptades	de	conformitat	amb	el	que	es	disposa	en	l’article	20	de	la	LPRL	(me-
sures	d’emergència).
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L’article	23	de		la	LPRL	es	refereix	a	la	documentació	següent:

a)	Pla	de	prevenció	de	riscos	laborals.

b)	Avaluació	dels	riscos	per	a	la	seguretat	i	la	salut	en	el	treball,	inclòs	el	resultat	dels	controls	
periòdics	de	les	condicions	de	treball	i	de	l’activitat	dels	treballadors.

c)	 Planificació	 de	 l’activitat	 preventiva,	 incloses	 les	mesures	 de	 protecció	 i	 de	 prevenció	 a	
adoptar	i,	si	escau,	material	de	protecció	que	hagi	d’utilitzar-se.

d)	Pràctica	dels	controls	de	l’estat	de	salut	dels	treballadors	i	conclusions	obtingudes	d’aquests.

e)	Relació	d’accidents	de	treball	i	malalties	professionals	que	hagin	causat	al	treballador	una	
incapacitat laboral superior a un dia de treball.

 z Ser	informats	per	l’empresa	sobre	els	danys	produïts	en	la	salut	dels	treballadors	una	vega-
da	que	aquell	hagués	tingut	coneixement	d’ells,	podent	presentar-se,	àdhuc	fora	de	la	seva	jor-
nada	laboral,	en	el	lloc	dels	fets	per	conèixer	les	circumstàncies	dels	mateixos.

 z Rebre de l’empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o 
òrgans	encarregats	de	les	activitats	de	protecció	i	prevenció	en	l’empresa,	així	com	dels	orga-
nismes competents per a la seguretat i la salut dels treballadors.

 z Realitzar	visites	als	llocs	de	treball	per	a	la	vigilància	i	control	de	l’estat	de	les	condicions	de	
treball,	podent,	a	tal	fi,	accedir	a	qualsevol	zona	dels	mateixos	i	comunicar-se	durant	la	jorna-
da	amb	els	treballadors,	de	manera	que	no	s’alteri	el	normal	desenvolupament	del	procés	pro-
ductiu.

 z Recaptar	de	l’empresa	l’adopció	de	mesures	preventives	i	per	a	la	millora	dels	nivells	de	pro-
tecció	de	la	seguretat	i	la	salut	dels	treballadors,	podent	a	tal	fi	efectuar	propostes	a	l’empresari,	
així	com	al	Comitè	de	Seguretat	i	Salut	per	a	la	seva	discussió	en	el	mateix.

 z Proposar	a	l’òrgan	de	representació	dels	treballadors	l’adopció	de	l’acord	de	paralització	d’ac-
tivitats	quan	es	consideri	que	hi	ha	exposició	a	un	risc	greu	i	imminent	i	l’empresari	no	adopti	o	
no	permeti	l’adopció	de	les	mesures	necessàries.

Els informes	que	hagin	d’emetre	els	Delegats	de	Prevenció	hauran	d’elaborar-se	en	un	termini	de	
quinze	dies,	o	en	el	temps	imprescindible	quan	es	tracti	d’adoptar	mesures	dirigides	a	prevenir	riscos	
imminents.	Transcorregut	el	termini	sense	haver-se	emès	l’informe,	l’empresari	podrà	posar	en	pràc-
tica	la	seva	decisió.	

La	decisió	negativa	de	l’empresari	a	l’adopció	de	les	mesures	proposades	per	el	Delegat	de	Preven-
ció	haurà	de	ser	argumentada	amb	exposició	de	motius.		 	 	

Als	Delegats	de	Prevenció	els	serà	aplicable	el	que	es	disposa	a	l’apartat	2	de	l’article	65	de	l’ET	
quant al sigil	professional	degut de respecte de les informacions a les quals tinguessin accés com 
a	conseqüència	de	la	seva	actuació	en	l’empresa	(article	37	de	la	LPRL).
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Garanties	dels	Delegats	de	Prevenció
El	previst	en	l’article	68	de	l’ET	en	matèria	de	garanties	serà	aplicable	als	Delegats	de	Prevenció	en	
la	seva	condició	de	representants	dels	treballadors	(article	37	de	la	LPRL).

Els	Delegats	de	Prevenció	disposaran	del	crèdit	horari	que	estableix	per	a	aquestes	figures	l’ET	(ar-
ticle	68.	lletra	“i”),	sense	carregar	al	citat	crèdit	horari	el	corresponent	a	les	reunions	del	Comitè	de	
Seguretat	i	Salut	i	a	qualssevol	altres	convocades	per	l’empresari	en	matèria	de	prevenció	de	riscos,	
així	com	el	destinat	a	les	visites	previstes	i	altres	casos.	

Tanmateix	 la	 falta	 d’un	 crèdit	 horari	 addicional	 suposa	 que	 moltes	 de	 les	 tasques	 assigna-
des	a	aquests	Delegats	hauran	de	 realitzar-se	amb	el	mateix	crèdit	horari	que	disposaven	com	a	
representants,	limitant	en	realitat	la	seva	dedicació.	 	 	 	 	 	  
 
Per	aquest	motiu	és	fonamental	incorporar	a	través	de	la	negociació	col·lectiva,	el	crèdit	horari	ad-
dicional	dels	Delegats	de	Prevenció	amb	la	finalitat	de	garantir	la	dedicació	suficient	per	a	l’acompli-
ment	de	les	seves	funcions.	

L’empresari	haurà	de	proporcionar	als	Delegats	de	Prevenció	els	mitjans	i	la	formació	en	ma-
tèria	preventiva	que	resultin	necessaris	per	a	l’exercici	de	les	seves	funcions	(article	37	de	la	
LPRL).	

La	formació	s’haurà	de	facilitar	per	l’empresari	pels	seus	propis	mitjans	o	mitjançant	concert	amb	or-
ganismes	o	entitats	especialitzades	en	la	matèria	i	haurà	d’adaptar-se	a	l’evolució	dels	riscos	i	a	l’apa-
rició	d’altres	nous,	repetint-se	periòdicament	si	fos	necessari.	

El	temps	dedicat	a	la	formació	serà	considerat	com	a	temps	de	treball	amb	caràcter	general	i	el	seu	
cost	no	podrà	recaure	en	cap	cas	sobre	els	Delegats	de	Prevenció.

El	Comitè	de	Seguretat	i	Salut
És l’òrgan	paritari	i	col·legiat	de	participació	destinat	a	la	consulta	regular	i	periòdica	de	les	actua-
cions	de	l’empresa	en	matèria	de	prevenció	de	riscos.

En	les	empreses	o	centres	de	treball	que	compten	amb	50	o	més	treballadors,	els	Delegats	de	Pre-
venció	formen	part	d’aquest	Comitè,	mentre	que	en	les	empreses	o	centres	de	treball	de	menys	de	
50	treballadors,	les	competències	d’aquest	Comitè	seran	exercides	pel	propi	Delegat	de	Prevenció.

Com	a	òrgan	paritari	està	format	pels	Delegats	de	Prevenció	i	per	l’empresari	i/o	els	seus	represen-
tants	en	nombre	igual	al	de	Delegats	de	Prevenció.

Participaran amb veu	però	sense	vot,	els	Delegats	Sindicals	i	els	responsables	tècnics	de	la	preven-
ció	en	l’empresa	que	no	estiguin	inclosos	en	la	composició	del	Comitè.	Igualment,	quan	ho	sol·liciti	
alguna	de	les	representacions	en	el	Comitè,	podran	participar	treballadors	de	l’empresa	que	comp-
tin	amb	una	especial	qualificació	o	informació	respecte	de	qüestions	concretes	que	vagin	a	debatre’s	
en el Comitè. 
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El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà	trimestralment	i	sempre	que	ho	sol·liciti	alguna	de	les	re-
presentacions	en	el	mateix.	El	Comitè	adoptarà	les	seves	pròpies	normes	de	funcionament.

Les	empreses	que	comptin	amb	diversos	centres	de	treball	dotats	de	Comitè	de	Seguretat	i	Salut	po-
dran	acordar	amb	els	seus	treballadors	la	creació	d’un	Comitè	Intercentres,	amb	les	funcions	que	
l’acord li atribueixi.

Competències	del	Comitè	de	Seguretat	i	Salut
El	Comitè	de	Seguretat	i	Salut	té	les	següents	competències	i	facultats	(article	39	de	la	LPRL):

 z Participar	en	l’elaboració,	posada	en	pràctica	i	avaluació	dels	plans	i	programes	de	prevenció	
de riscos en l’empresa.            
 
A	aquest	efecte,	dins	el	Comitè	s’hi	debatran,	abans	de	la	seva	posada	en	pràctica	i	referent	a	
la	seva	incidència	en	la	prevenció	de	riscos,	l’elecció	de	la	modalitat	organitzativa	de	l’empresa	
i,	si	escau,	la	gestió	realitzada	per	les	entitats	especialitzades	amb	les	quals	l’empresa	hagués	
concertat	la	realització	d’activitats	preventives;	els	projectes	en	matèria	de	planificació,	organit-
zació	del	treball	i	introducció	de	noves	tecnologies,	organització	i	desenvolupament	de	les	activi-
tats	de	protecció	i	prevenció	al	fet	que	es	refereix	l’article	16	de	la	LPRL	i	organització	de	la	for-
mació	en	matèria	preventiva.

 z Promoure	iniciatives	sobre	mètodes	i	procediments	per	a	l’efectiva	prevenció	de	riscos	en	
l’empresa,	proposant	a	l’empresa	la	millora	de	les	condicions	o	la	correcció	de	les	deficiències	
existents.

 z Conèixer	directament	la	situació	relativa	a	la	prevenció	de	riscos	al	centre	de	treball,	realit-
zant	a	aquest	efecte	les	visites	que	estimi	oportunes.

 z Conèixer quants documents i informes relatius a les condicions de treball siguin necessaris 
per	al	compliment	de	les	seves	funcions,	així	com	els	procedents	de	l’activitat	del	servei	de	pre-
venció,	si	s’escau.

 z Conèixer i	analitzar	els	danys	produïts	en	la	salut	o	en	la	integritat	física	dels	treballadors,	a	
fi	de	valorar-ne	les	seves	causes	i	proposar	les	mesures	preventives	oportunes.

 z Conèixer	i	informar	la	memòria	i	programació	anual	de	serveis	de	prevenció.

  
A	fi	de	donar	compliment	al	que	disposa	la	LPRL	respecte	la	col·laboració	entre	empreses	en	els	su-
pòsits	de	desenvolupament	simultani	d’activitats	en	un	mateix	centre	de	treball,	es	podrà	acordar	la	
realització	de	reunions	conjuntes	dels	Comitès	de	Seguretat	i	Salut	o,	en	defecte	d’això,	dels	Dele-
gats	de	Prevenció	i	empresaris	de	les	empreses	que	manquin	d’aquests	Comitès,	o	altres	mesures	
d’actuació	coordinada.
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CAPÍTOL	16.-	RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL. PRESTACIONS

Afiliació	dels	treballadors
Alta dels treballadors
Baixa dels treballadors
Cotització	dels	treballadors
Incapacitat temporal
    Requisits
				Quantia	de	la	prestació
				Durada	de	la	prestació
				Gestió	i	documentació	de	la	prestació
Maternitat,	paternitat,	risc	durant	l’embaràs	i	risc	durant	la	lactància	natural
Prestació	per	cura	de	menors	afectats	per	càncer	o	altres	malalties	greus
Incapacitat permanent
				Lesions	permanents	no	invalidants	(barems)
    Incapacitat permanent parcial
				Incapacitat	permanent	total	per	a	la	professió	habitual
				Incapacitat	permanent	absoluta	per	a	tota	professió
				Gran	invalidesa
Jubilació
Legislació	anterior	(jubilació)
Mort	i	supervivència
Assegurança	obligatòria	de	vellesa	i	invalidesa	(SOVI)
Quantia màxima i mínima de les pensions
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CAPÍTOL	16.		  
RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL. PRESTACIONS 

1.-	Afiliació	dels	treballadors
R.D.	26121/86,	O.M.	20	VII87,	Resol.	22	XII	93,	O.M.	17	i	94,	L.G.S.S.	R.D.L.G-	1/94,	O.M.	03	IV	95	
i	R.D.	84/96

S’han	d’afiliar	tots	els	treballadors	i	treballadores	la	primera	vegada	que	prestin	serveis	per	compte	
aliè.	Aquesta	sol·licitud	l’ha	de	realitzar	el	o	la	empresari/a	en	model	oficial,	i	la	inscripció	implica	l’al-
ta inicial.

No	obstant,	davant	l’incompliment	del/la	empresari/a,	el	poden	sol.licitar	directament	els	i	les	treballa-
dores,	mitjançant	la	presentació	d’una	denúncia	davant	la	Inspecció	de	Treball.

2.-	Alta	dels	treballadors
R.D.	26121/86,	O.M.	20	VII	87,	O.M.	17	i	94,	L.G.S.S.	R.D.L.G.	1/94,	O.M.	03	IV	95,	R.D.	84/96

S’han	de	donar	d’alta	els	i	les	treballadores	a	l’inici	de	cada	nova	prestació	de	serveis.	És	obligació	
del	i	de	la	empresària	que	ho	ha	de	fer	prèviament	a	l’inici	de	la	prestació	laboral.

Igual	que	en	el	cas	de	l’afiliació,	davant	l’incompliment	del/	la	empresària	la	pot	instar	el/la	treballador/a,	
també	amb	la	presentació	d’una	denúncia	davant	la	Inspecció	de	Treball.

3.-	Baixa	dels	treballadors	
R.D.	2621/86,	O.M.	20	VII	87,	O.M.	17	i	94,	L.G.S.S.	R.D.L.G.	1/94,	O.M.	03	IV	95,	R.D.	84/96

S’han	de	donar	de	baixa	cada	vegada	que	cessi	 la	prestació	de	serveis,	també	és	obligació	del/la	
empresari/a,	que	ho	ha	de	fer	els	6	dies	següents	a	la	finalització	de	la	prestació.

Igual	que	en	els	dos	supòsits	anteriors	pot	ser	demanada	pel	propi	treballador/a	i	de	la	mateixa	ma-
nera	que	s’ha	exposat	anteriorment.
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4.-	Cotització	dels	treballadors
R.D.2930/79,	O.M.	20	VII	87,	R.D.	2317/93,	L.G.S.S.	R.D.L.G.	1/94,	O.M.	18	I	95,	R.D.	2064/95,	Ley	
12/96,	Ley	13/96	art.	82,	Resol.	3	i	97,	O.M.	27	i	97

Les	cotitzacions	al	Règim	General	de	la	Seguretat	Social,	es	realitzen	pels	treballadors	i	treballado-
res	i	pels	empresaris/es	segons	l’establert	per	la	llei	en	cada	moment.

Les	cotitzacions	per	les	que	cotitzen	els	i	les	treballadores	són:

 z Contingències comunes

 z Contingències professionals

 z Formació	professional	i	atur

4.1.-	Topalls	de	cotització

Cada	any	es	fixen	per	Llei	els	imports	de	les	bases	mínimes	i	màximes	de	cotització,	que	s’establei-
xen	en	funció	dels	grups	de	cotització	que	s’apliquen	per	a	la	cotització	per	contingències	comunes.

Els	grups	de	cotització	són:

1.-	Enginyers	i	llicenciats

2.-Enginyers	tècnics,	pèrits,	ajudants	titulats

3.-	Caps	d’administració	i	Taller

4.-	Ajudants	no	titulats

5.-		Oficials	administratius

6.-	Subalterns

7.- Auxiliars administratius

8.-	Oficials	de	1ª	i	2ª	

9.-	Oficials	de	3ª	i	Especialistes

10.- Peons

11.-	Treballadors	menors	de	18	anys

La	base	màxima	de	cotització	està	unificada	per	a	tots	els	grups	professionals	i	coincideix	amb	el	to-
pall	màxim	de	cotització	establert	per	a	totes	les	activitats	i	contingències	del	Règim	General.	Les	ba-
ses	mínimes	de	cotització	estan	parcialment	unificades	i	tenen	com	a	topall	mínim	la	quantitat	del	sa-
lari	mínim	interprofessional	(858,60€	al	2018).	Aquest	topall	constitueix	la	base	mínima	per	als	grups	
4	a	l’11,	mentre	que	els	grups	de	l’1	al	3	mantenen	uns	altres	mínims.
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Prestacions	de	la	seguretat	social

5.-	Incapacitat	temporal
R.D.L.G.1/94,	Llei	42/1994,	Llei	13/196,	Llei	30/2005,	Llei	40/2007,	Llei	26/2009,	Llei	35/2010,	Resol.	
15-XI-2010,	R.D.	1622/2010,	R.D.	1630/2011

És	la	situació	dels	treballadors	incapacitats	temporalment	per	a	treballar,	per	un	Accident	de	Treball,	
Accident	Comú,	Malaltia	Comuna	o	Malaltia	professional,	mentre	rebin	assistència	sanitària	de	la	Se-
guretat Social.

També	els	períodes	d’observació	per	malaltia	professional.

Suposa	la	suspensió	del	contracte	però	es	manté	la	obligació	de	cotitzar.

5.1.-	Requisits

Estar	d’alta	o	situació	assimilada	a	l’alta	de	la	Seguretat	Social.	

Situacions	assimilades	a	l’alta	són:

 z Prestacions	per	atur	de	nivell	contributiu.

 z Trasllats fora de l’Estat en empreses estatals.

 z Conveni	especial	diputats,	senadors.

 z Períodes	de	reincorporació	de	fixos	discontinus.

 z Vacances	anuals	retribuïdes	que	no	s’hagin	gaudit	abans	de	finalitzar	el	contracte	de	treball.

 z Vaga o tancament patronal.

5.2.-	Quantia	de	la	prestació

És	un	subsidi	diari	calculat	en	funció	de	la	Base	Reguladora	i	al	tipus	de	contingència	que	la	derivi.

5.2.1.-	Incapacitat	temporal	derivada	de	Contingència	Comuna

Del	dia	4	al	20	es	percep	el	60%	de	la	Base	Reguladora	(L’abonament	de	la	prestació	corresponent	
al	període	comprés	entre	els	dies	4	i	15	són	a	càrrec	de	l’empresari)

Des del 21 es percep el 75% de la Base Reguladora.

La	Base	Reguladora	és	la	base	de	cotització	per	contingències	comunes	del	mes	anterior	a	l’inici	de	
l’IT.
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5.2.2.-	Incapacitat	temporal	derivada	de	Contingència	Professional.

Es	percep	el	75%	de	la	Base	reguladora	des	de	l’endemà	de	la	baixa	(el	salari	corresponent	al	dia	de	
la	baixa,	s’abona	íntegrament	per	l’empresari)

La	Base	Reguladora	és	la	base	de	cotització	per	contingències	professionals	del	mes	anterior	a	l’ini-
ci de la IT.

5.3.-	Durada	de	la	prestació

La	durada	de	la	prestació	per	IT	serà	de	365	dies	prorrogables	fins	a	180	més	(quan	es	vegi	que	du-
rant	aquests	dies	el	treballador	pot	ser	donat	d’alta	per	curació).

Es computen com a recaigudes les baixes pel mateix procés patològic sempre i quan entre un pro-
cés	i	l’altre	no	arribin	a	180	dies.

Exhaurit	el	termini	màxim	de	365	dies	l’INSS	a	través	dels	organismes	competents	per	a	avaluar,	qua-
lificar	i	revisar	la	incapacitat	permanent	del	treballador	serà	l’únic	competent	per	a	reconèixer	la	situ-
ació	de	pròrroga	expressa	o	per	a	decidir	l’obertura	d’un	expedient			d’incapacitat	permanent	o	per	a	
emetre	l’alta.	I	serà	l’únic	competent	per	a	emetre	una	nova	baixa	quan	es	produeixi.

Quan	s’esgoti	el	termini	màxim	(365	dies,	365+180	dies)	en	el	termini	de	3	mesos	es	valorarà	l’estat	
de	la	incapacitat	a	efectes	de	qualificar-lo.

En	els	casos	on	continuï	havent-hi	la	necessitat	de	tractament	mèdic	per	l’expectativa	de	recuperació	
o	millora	del	treballador,	es	pot	retardar	la	qualificació	fins	a	730	dies	des	de	l’inici	de	la	IT	.

5.4.-	Gestió	i	documentació	de	la	prestació

5.4.1.-	Comunicats	de	baixa	i	de	confirmació

La	declaració	de	la	baixa	mèdica,	en	els	processos	de	la	incapacitat	temporal,	es	formulen	al	corres-

ponent comunicat mèdic de baixa.

En el cas que la causa de la baixa mèdica sigui un accident de treball o una malaltia professional i el 

treballador	presti	serveis	a	una	empresa	associada,	per	a	la	gestió	de	la	prestació	per	contingènci-

es,	a	una	mútua	d’accidents	de	treball	i	malalties	professionals	de	la	Seguretat	Social,	en	endavant	

mútua,	o	es	tracti	d’un	treballador	per	compte	propi	adherit	a	una	mútua	per	a	la	gestió	de	la	presta-

ció	econòmica	per	incapacitat	temporal	derivada	de	les	mateixes	contingències,	els	corresponents	

comunicats	de	baixa,	de	confirmació	de	la	baixa	o	de	l’alta	seran	expedits	pels	serveis	mèdics	de	la	

pròpia mútua.
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Els	comunicats	de	baixa	i	de	confirmació	de	baixa	s’estendran	en	funció	del	període	de	durada	que	

estimi	el	metge	que	els	emet.	A	aquests	efectes	s’estableixen	quatre	grups	de	processos:

a)	En	els	processos	de	durada	estimada	inferior	a	cinc	dies	naturals,	el	facultatiu	del	servei	
públic	de	salut,	o	de	la	mútua,	emetrà	el	comunicat	de	baixa	i	el	comunicat	d’alta	en	el	ma-
teix acte mèdic.

No obstant el treballador podrà sol.licitar que se li faci un reconeixement mèdic el dia que 
s’hagi	fixat	com	a	data	d’alta.	El	facultatiu	podrà	emetre	el	comunicat	de	confirmació	de	bai-
xa	si	considera	que	el	treballador	no	ha	recuperat	la	seva	capacitat	laboral.

b)	En	els	processos	de	durada	estimada	entre	5	i	30	dies	naturals,	el	facultatiu	del	servei	pú-
blic	de	salut,	o	de	la	mútua,	emet	el	comunicat	de	baixa	consignant-hi	la	data	de	revisió	mè-
dica	prevista	que,	en	cap	cas,	pot	excedir	més	de	set	dies	naturals	a	la	data	de	baixa	inicial.	
El	dia	de	revisió	s’estendrà	el	comunicat	d’alta	o	en	cas	de	romandre	la	incapacitat,	el	comu-
nicat	de	confirmació	de	la	baixa.	Després	d’aquest	primer	comunicat	de	confirmació,	els	suc-
cessius	quan	siguin	necessaris,	no	es	podran	emetre	amb	una	diferència	de	més	de	catorze	
dies naturals entre ells.

c)	En	els	processos	de	durada	estimada	d’entre	31	i	60	dies	naturals,	el	facultatiu	del	servei	
públic	de	salut,	o	de	la	mútua	emetrà	el	comunicat	de	baixa	consignant-hi	la	data	de	la	revi-
sió	mèdica	prevista	que	en	cap	cas	excedirà	en	més	de	set	dies	naturals	a	la	data	de	baixa	
inicial,	expedint-se	llavors	el	comunicat	d’alta	o	si	fos	el	cas,	el	comunicat	de	baixa.	Després	
d’aquest	primer	comunicat	de	confirmació,	els	successius,	quan	siguin	necessaris,	no	es	po-
dran	emetre	amb	una	diferència	de	més	de	vint-i-vuit	dies	naturals.

d)	En	els	processos	de	durada	estimada	de	61	o	més	dies	naturals,	el	facultatiu	de	servei	pú-
blic	de	salut,	o	de	la	mútua,	emetrà	el	comunicat	de	baixa	on	es	fixarà	la	data	de	la	revisió	
mèdica	prevista,	que	en	cap	cas	excedirà	de	catorze	dies	naturals	des	de	la	data	de	baixa	
inicial,	expedint-se	llavors	el	comunicat	d’alta	o,	si	fos	el	cas,	el	corresponent	comunicar	de	
confirmació	de	baixa.	Després	d’aquesta	primera	part	de	confirmació,	els	successius,	quan	
siguin	necessaris,	no	es	podran	emetre	amb	una	diferència	de	més	de	trenta	cinc	dies	natu-
rals entre sí.

5.4.2.-	Comunicat	d’alta

En	tot	cas,	el	facultatiu	del	servei	públic	de	salut	o	de	la	mútua,	expedirà	el	comunicat	d’alta	quan	con-
sideri	que	el	treballador	ha	recuperat	la	seva	capacitat	laboral.

Els	comunicats	mèdics	d’incapacitat	temporal	es	confeccionaran	en	funció	d’un	model	que	permeti	la	
gestió	informatitzada,	on	figurarà	un	codi	identificatiu	del	centre	de	salut	emissor.
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6.-	Maternitat,	paternitat,	risc	durant	l’embaràs	i	risc	durant	la	lactància	
natural
(Veure	el	capítol	relatiu	a	CONCILIACIÓ	DE	LA	VIDA	FAMILIAR	I	LABORAL)

7.-	Prestació	per	cura	de	menors	afectats	per	càncer	o	altres	malalties	
greus
(veure	el	capítol	relatiu	a	CONCILIACIÓ	DE	LA	VIDA	FAMILIAR	I	LABORAL)

8.-	Incapacitat	permanent

15	IV	69,	D.	1646/72,	O.M.	31	VII	72,	D.	394/74,	O.M.	27	i		82,	R.D.	2609/82,	29	IV	83,	R.D.	1071/84,	

R.D.	1799/85,	Resol.	02	II	88,	Sta.	T.S.	24	VII	91,	Resol.	2	XI	92,	L.G.S.S.		R.D.LG.1/94,	Llei	42/94,	

R.D	1300/95,	Resol.16	VI	97,	Llei	35/2002,	R.D.	1131/2002,	R.D.	1132/2002,	Llei	52/2003,	O.TAS	

4033	de	25	XI	 2004,	R.D.	 1299/2006,	 Llei	 40/2007,	 Llei	 27/2011,	 Llei	 17/2012,	R.D.	 1716/2012	 i	

R.D.L.G.	29/2012	

És	la	situació	d’un	treballador	que	després	d’haver	seguit	un	tractament	i	haver	estat	donat	d’alta,	

presenta	reduccions	anatòmiques	o	funcionals	greus,	susceptibles	de	determinació	objectiva	i	previ-

siblement	definitives,	que	disminueixen	o	anul·len	la	seva	capacitat	laboral.	Això	dona	lloc	a	diferents	

graus	d’incapacitat	laboral:	Parcial,	Total,	Absoluta	i	Gran	Invalidesa.

8.1.-	Lesions	permanents	no	invalidants	(barems)

Són	les	lesions,	mutilacions	i	deformitats	de	caràcter	definit	causades	per	accident	de	treball	o	malal-

tia	professional,	que	sense	arribar	a	ser	una	incapacitat	permanent	suposen	una	disminució	o	altera-

ció	de	la	integritat	física	del	treballador,	sempre	i	quan	estiguin	recollides	al	barem	establert	.

8.1.2.-	Requisits

 z Estar d’alta a la Seguretat Social.

 z Haver	estat	donat	d’alta	mèdica	per	curació.

 z Que	la	lesió	estigui	recollida	al	barem	i	derivi	d’Accident	de	Treball.



 179    Intersindical-CSC   |   Guia laboral bàsica

8.2.-	Quantia	de	la	prestació

És	una	indemnització	econòmica	d’una	sola	vegada	la	quantitat	de	la	qual	està	determinada	pel	ba-
rem establert a tal efecte.

9.-	Incapacitat	permanent	parcial
És	la	que	ocasiona	al	treballador	una	disminució	no	inferior	al	33%	en	el	rendiment	normal	per	a	la	
seva	professió	sense	impedir-li	la	realització	de	les	seves	tasques	fonamentals.

9.1.-	Requisits

 z Estar	d’Alta	o	situació	assimilada	a	l’alta,	tenir	cotitzats	1800	dies	durant	els	10	anys	immedi-
atament	anteriors	a	l’extinció	de	la	IT	que	dona	lloc	a	la	incapacitat	(es	computen	els	18	mesos	
d’IT	encara	que	no	s’hagin	esgotat).

 z En	cas	de	tenir	menys	de	21	anys	el	dia	de	la	baixa,	el	número	de	dies	resultant	de	sumar	la	
meitat	del	temps	transcorregut	des	del	16	anys	fins	a	l’inici	de	la	IT	i	el	termini	màxim	de	durada	
de	la	IT	(545	dies)	(encara	que	no	s’hagin	esgotat).

No	s’exigeix	aquest	requisit	si	deriva	de	contingència	professional,	o	d’accident	no	laboral.

9.2.-	Situacions	assimilades	a	l’alta

1.-	Excedència	forçosa	del	treballador/a.

2.- Trasllat fora de l’Estat en empreses estatals.

3.-	Conveni	especial.

4.-	Atur	total	i	subsidiat.

5.-	Atur	involuntari	subsegüent	a	l’esgotament	de	la	prestació	o	per	no	tenir	dret	a	les	prestacions.

6.-	Treball	en	un	lloc	anterior	amb	risc	de	malaltia	professional.

7.-	Període	d’inactivitat	dels	fixos	de	temporada.

8.-	Jubilació	anticipada.

9.- Excedència per cura d’un familiar.

10.- Pròrroga d’IT.

11.-	IT,	Maternitat,	Paternitat	que	subsisteix	després	d’extingit	el	contracte.

12.-	Vacances	anuals	retribuïdes	que	no	hagin	estat	gaudides	amb	anterioritat	a	 la	finalització	del	
contracte de treball.

13.- Vaga o tancament patronal.
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9.3.-	Quantia

La	quantia	d’aquesta	prestació	és	d’un	pagament	a	tant	alçat	per	 import	de	24	mensualitats	de	 la	
Base	Reguladora	que	serveixi	per	a	abonar	l’IT	de	la	que	deriva	la	incapacitat.

10.-	Incapacitat	permanent	total	per	a	la	professió	habitual	
La	que	inhabilita	al	treballador/a	per	a	la	realització	de	totes	o	de	les	fonamentals	tasques	de	la	seva	
professió,	sempre	i	quan	es	pugui	dedicar	a	una	altra	professió

10.1.-	Requisits

 z Estar	d’alta	o	situació	assimilada	a	l’alta	(les	mateixes	que	l’apartat	anterior).

 z En	cas	de	tenir	31	anys	o	més,	haver	cotitzat	un	quart	del	temps	transcorregut	des	de	que	va	
complir	20	anys	fins	al	fet	causant,	amb	un	mínim	de	5	anys,	dels	quals	1/5	part	ha	d’estar	com-
presa	dins	dels	10	anys	immediatament	anteriors	al	fet	causant.

 z En	cas	de	tenir	menys	de	31	anys,	el	dia	de	la	baixa,	haver	cotitzat	un	terç	del	temps	trans-
corregut	des	de	que	va	complir	els	16	anys	fins	el	dia	del	fet	causant.

A	efectes	de	completar	el	període	mínim	de	cotització	,	es	computaran	112	dies	de	cotització	per	cada	
part	d’un	sol	fill	(14	dies	més	en	cas	de	part	múltiple	per	cada	fill	a	partir	del	segon),	excepte	que	du-
rant	aquest	període	hagués	estat	d’alta.

No	s’exigeix	aquest	requisit	si	deriva	de	contingència	professional,	o	d’accident	no	laboral.

10.2.-	Quantia

El	55%	de	la	Base	Reguladora	(	que	pot	incrementar-se	fins	al	75%	si	el	treballador	té	55	anys	com-
plerts	i	no	treballa),	sempre	amb	el	mínim	del	55%	de	la	base	mínima	de	cotització	per	a	majors	de	
18	anys.

Es	percebran	14	pagues	quan	deriva	de	contingència	comuna	i	12	quan	deriva	de	contingència	pro-
fessional.

Pot	ser	substituït	per	una	indemnització	a	tant	alçat	segons	l’escala	següent:

 z Menor	de	54	anys=84	mensualitats,	

 z Major	de	54=12	mensualitats	per	cada	any	que	falti	per	complir-ne	60,	des	d’aquesta	data	
es	reprèn	la	pensió	inicial,	amb	les	revaloritzacions	corresponents	des	de	la	data	de	substitució.
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La Base	Reguladora depèn	de	la	causa	de	la	que	derivi	la	incapacitat:

 z Per	malaltia	comuna:	El	resultat	de	dividir	entre	112,	la	suma	de	les	bases	de	cotització	dels	
96	mesos	anteriors	al	previ	al	fet	causant,	els	24	últims	a	valor	nominal	i	la	resta	actualitzades	
mes	a	mes	segons	l’IPC.	Si	el	període	de	cotització	exigit	fos	inferior	a	8	anys,	la	base	regula-
dora	es	calcularà	dividint	la	suma	de	les	bases	de	cotització	d’aquest	període	entre	el	resultant	
d’aplicar	el	coeficient	d’1,1666	al	número	de	mesos.

Al	resultat	obtingut	se	li	aplicarà	el	percentatge	que	correspongui,	en	l’escala	prevista	per	a	la	ju-
bilació,	en	funció	dels	anys	cotitzats	(es	computen	com	a	efectivament	cotitzats	el	temps	restant	
en	la	data	del	fet	causant	per	a	complir	l’edat	ordinària	de	jubilació	corresponents	en	cada	cas).	
En	cas	de	no	arribar	als	15	anys,	s’aplica	el	50%.

Un	cop	obtinguda	la	base	reguladora,	se	li	aplica	el	percentatge	corresponent	al	grau	d’incapa-
citat.

 z Per	accident	comú:	El	resultat	de	dividir	per	28	la	suma	de	les	bases	de	cotització	d’un	pe-
ríode	ininterromput	de	24	mesos	a	triar	per	l’interessat	en	els	7	anys	immediatament	anteriors	
al fet causant.

 z Per	accident	de	treball	i	malaltia	professional:	El	resultat	de	dividir	per	12	la	suma	del	sa-
lari	diari	multiplicat	per	365	+	antiguitat	diària	multiplicat	per	365	+	pagues	extraordinàries	+	be-
neficis	o	participació	en	els	ingressos+	plusos	i	retribucions	complementàries,	incloses	les	hores	
extraordinàries,	dels	12	mesos	anteriors	dividit	pel	número	de	dies	realment	treballats	i	multipli-
cat	per	273,	excepte	que	el	número	de	dies	laborals	efectius	a	l’any	en	l’activitat	que	es	tracti	si-
gui	menor,	en	aquest	cas	s’aplicarà	aquest	altre	multiplicador.

11.-	Incapacitat	permanent	absoluta	per	a	tota		professió
És	aquella	que	incapacita	per	complet	al	treballador	per	a	la	realització	de	qualsevol	professió	o	ofici.

11.1.-	Requisits

a/	Si	el	treballador/a	està	d’alta	o	situació	assimilada	a	l’alta	( les mateixes que en els apartats 
anteriors)

 z En	cas	de	tenir	31	anys	o	més	en	la	data	de	la	baixa,	haver	cotitzat	un	terç	del	temps	trans-

corregut	des	de	que	va	complir	els	16	anys	fins	el	fet	causant.

 z En	cas	de	tenir	menys	de	31	anys	haver	cotitzat	un	quart	del	temps	transcorregut	des	de	que	

va	complir	els	20	anys	fins	el	fet	causant,	amb	un	mínim	de	5	anys,	dels	quals	1/5	part	ha	d’es-

tar	compresa	dins	dels	immediatament	anteriors	al	fet	causant,	si	deriva	de	contingència	profes-

sional,	o	d’accident	no	laboral.
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 z Als	efectes	de	completar	el	període	mínim	de	cotització,	es	computaran	112	dies	de	cotitza-
ció	per	cada	part	d’un	sol	fill	(14	dies	més	en	cas	de	part	múltiple	per	cada	fill	a	partir	del	segon),	
excepte	que	durant	aquest	període	hagués	estat	d’alta.

 z No	s’exigeix	aquest	requisit	si	deriva	de	contingència	professional,	o	d’accident	no	laboral.

b/	Si	el/la	treballador/a	no	està	d’alta	o	situació	assimilada	a	l’alta:

 z Tenir	cotitzats	15	anys,	dels	quals	almenys	una	cinquena	part	ha	d’estar	compres	dins	dels	
10	anys	immediatament	anteriors	al	fet	causant,	si	deriva	de	malaltia	comuna	o	accident	no	la-
boral.

11.2.-	Quantia	de	la	prestació

 z El 100% de la Base reguladora

 z La	Base	Reguladora,	si	el	/la	treballador/a	està	d’alta	o	situació	assimilada	a	l’alta,	es	calcu-
larà de la mateixa manera que per al cas d’Incapacitat Permanent Total.

 z Si	el/la	treballador/a	no	està	d’alta	o	situació	assimilada	a	l’alta,	si	deriva	de	malaltia	comu-
na	o	accident	no	laboral,	serà	el	resultat	de	dividir	entre	112,	la	suma	de	les	bases	de	cotització	
dels	96	mesos	anteriors	al	previ	al	fet	causant,	els	24	últims	a	valor	nominal	i	la	resta	actualitzats	
mes	a	mes	segons	l’IPC	(si	el	període	de	cotització	exigit	fos	inferior	a	8	anys,	la	base	reguladora	
es	calcularia	dividint	la	suma	de	les	bases	de	cotització	d’aquest	període	entre	el	resultat	d’apli-
car	el	coeficient	de	1,1666	al	número	de	mesos).	Al	resultat	obtingut	se	li	aplicarà	el	percentatge	
que	correspongui,	en	l’escala	prevista	per	a	la	jubilació,	en	funció	dels	anys	cotitzats	(es	compu-
ten	com	efectivament	cotitzats	el	temps	restant	en	la	data	del	fet	causant	per	a	complir	l’edat	or-
dinària	de	jubilació	corresponent	en	cada	cas).

 z Una	vegada	obtinguda	així	la	base	reguladora,	se	li	aplicarà	el	percentatge	corresponent	al	
grau d’incapacitat.

12.-	Gran	invalidesa
Situació	en	la	que	es	troba	un/a	treballador/a	que	a	conseqüència	de	pèrdues	anatòmiques	o	funcio-
nals,	necessita	d’una	altra	persona	per	a	dur	a	terme	els	actes	essencials	de	la	vida.

12.1.-	Requisits

Si	el/la	treballador/a	està	d’alta	o	situació	assimilada	a	l’alta	(les	mateixes	que	en	els	apartats	an-
teriors)

 z En	cas	de	tenir	31	anys	o	més	a	la	data	de	la	baixa,	haver	cotitzat	un	terç	del	temps	transcor-
regut	des	de	que	va	complir	els	16	anys	fins	al	fet	causant.
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 z En	cas	de	tenir	menys	de	31	anys	haver	cotitzat	un	quart	del	temps	transcorregut	des	de	que	

va	complir	els	20	anys	fins	al	fet	causant,	amb	un	mínim	de	5	anys,	dels	quals	1/5	ha	d’estar	

comprés	dins	dels	immediatament	anteriors	al	fet	causant,	si	deriva	de	contingència	professio-

nal,	o	d’accident	no	laboral.

 z A	efectes	de	completar	el	període	mínim	de	cotització,	es	computaran	112	dies	de	cotització	

per	cada	part	d’un	sol	fill	(14	dies	més	en	el	cas	de	part	múltiple	per	cada	fill	a	partir	del	segon),	

excepte	que	durant	aquest	període	hagués	estat	d’alta.

 z No	s’exigeix	aquest	requisit	si	deriva	de	contingència	professional,	o	d’accident	no	laboral.

Si	el/la	treballador/a	NO	està	d’alta	o	situació	assimilada	a	l’alta:

 z Tenir	cotitzats	15	anys,	dels	quals	almenys	la	cinquena	part	ha	d’estar	compresa	dins	els	10	
anys	immediatament	anteriors	al	fet	causant,	si	deriva	de	malaltia	comuna	o	accident	no	laboral.

12.2.-	Quantia	de	la	prestació

El	100%	de	la	Base	Reguladora	incrementat	amb	un	complement	destinat	a	la	persona	que	atén	al/
la	invàlid/a.	L’import	d’aquest	complement	serà	el	resultat	de	sumar	el	45%	de	la	base	mínima	de	co-
tització	en	el	moment	del	fet	causant	i	el	30%	de	l’última	base	de	cotització	del	treballador	per	la	con-
tingència	de	la	que	derivi	la	incapacitat,	sense	que	el	resultat	pugui	ser	inferior	al	45%	de	la	pensió	
que percep.

La	Base	Reguladora,	si	el/la	treballador/a	està	d’alta	o	situació	assimilada	a	l’alta	es	calcularà	igual	
que per al cas d’Incapacitat Permanent Total.

Si	el/la	treballador/a	NO	està	d’alta	o	situació	assimilada	a	l’alta,	si	deriva	de	malaltia	comuna	o	acci-
dent	no	laboral,	serà	el	resultat	de	dividir	entre	112,	la	suma	de	les	bases	de	cotització	dels	96	mesos	
anteriors	al	previ	al	fet	causant,	els	24	últims	a	valor	nominal	i	la	resta	actualitzades	mes	rere	mes	se-
gons	l’	IPC	(si	el	període	de	cotització	exigit	fos	inferior	a	8	anys,	la	base	reguladora	es	calcularia	di-
vidint	la	suma	de	les	bases	de	cotització	d’aquest	període	entre	el	resultant	d’aplicar	el	coeficient	de	
1,1666	al	número	de	mesos).	Al	resultat	obtingut	se	li	aplicarà	el	percentatge	que	correspongui,	en	
l’escala	prevista	per	a	la	jubilació,	en	funció	dels	anys	cotitzats,	(es	computen	com	efectivament	co-
titzats	el	temps	restant	en	la	data	del	fet	causant	per	a	complir	l’edat	ordinària	de	jubilació	correspo-
nent	a	cada	cas).

Una	vegada	obtinguda	així	la	base	reguladora,	se	li	aplica	el	percentatge	corresponent	al	grau	d’in-
capacitat.
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13.-	Jubilació
O.M.	18	i	67,	D.	1646/72,	R.D.	1991/84,	R.D.	2366/84,	R.D.1194/85,	R.D.1799/85,	R.D.1559/86,	R.D.	
2621/86,	Resol.	02	i	88,	L.G.S.S.	R.D.L.G.	1/94,	Llei	12/96,	Llei	24/97,	Llei	35/2002,	R.D.1131/2002,	
R.D.	1132/2002,	Llei	52/2003,	Llei	14/2005,	Llei	40/2007,	Llei	26/2009,	R.D.L.	8/2010,	Llei	27/2011,	
Llei	17/2012,	R.D.	1716/2012,	R.D.L.	5/2013

13.1.-	Legislació	actual

El	recull	d’aquest	apartat	està	redactat	d’acord	amb	la	legislació	del	moment	actual,	no	obstant,	hi	ha	
la	possibilitat	de	poder-se	acollir	a	la	legislació	anterior	quan	el/la	sol·licitant	es	trobi	en	alguna	de	les	
següents	situacions:

 z La	relació	laboral	s’hagi	extingit	en	anterioritat	a	l’1/04/2013	(sempre	i	quan	amb	posterioritat	
no	tornin	a	quedar	incloses	en	algun	dels	règims	dels	sistema	de	la	Seguretat	Social)	i	que	la	ju-
bilació	es	produeixi	abans	de	l’1/01/2019.

 z Que	la	relació	laboral	s’hagi	suspès	o	extingit	per	decisions	adoptades	en	ERE,	Conveni	Col.
lectiu	de	qualsevol	àmbit	i/o	acords	col.lectius	d’empresa,	així	com	per	decisions	adoptades	en	
procediments	concursals,	aprovats,	subscrits	o	declarats	en	anterioritat	a	l’1/04/2013	(sempre	
que amb posterioritat no tornin a quedar incloses en algun dels règims del sistema de la Segu-
retat	Social)	que	estiguin	vigents	la	data	del	fet	causant,	i	que	la	jubilació	es	produeixi	abans	de	
l’1/01/2019.

 z Que	hagin	accedit	a	la	jubilació	parcial	abans	de	l’1/04/2013	que	estiguin	en	aquesta	data	in-
corporats	a	plans	de	jubilació	parcial,	recollits	en	convenis	col.lectius	de	qualsevol	àmbit	o	acords	
col.lectius	d’empreses	amb	independència	que	la	jubilació	parcial	sigui	posterior	a	l’1/04/2013,	
sempre	i	quan	la	jubilació	definitiva	es	produeixi	abans	de	l’1/01/2019.

Al	final	d’aquest	apartat	es	recull	la	legislació	que	resulta	aplicable	a	aquests	supòsits.

13.2.-	Jubilació	ordinària

Quan	s’accedeix	a	la	jubilació	amb	l’edat	ordinària	complerta	i	per	tant	sense	que	s’apliquin	coefici-
ents reductors per edat.

13.2.1.-	Requisits

 z Tenir	coberts	15	anys	de	cotització	dels	quals	almenys	2	han	d’estar	compresos	en	els	15	
anys	immediatament	anteriors	a	la	data	de	causar	dret	a	la	jubilació	o	a	la	que	cessa	la	obliga-
ció	de	cotitzar	(sempre	que	s’accedeixi	des	d’una	situació	d’alta	o	assimilada).

 z Als	efectes	de	completar	el	període	mínim	de	cotització,	es	computaran	112	dies	de	cotitza-
ció	per	cada	part	d’un	sol	fill	(14	dies	més	en	cas	de	part	múltiple	per	cada	fill	a	partir	del	segon),	
excepte	que	durant	aquest	període	hagués	estat	d’alta).
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 z Tenir	complerts	els	67	anys	 i	65	anys	quan	s’acreditin	38	anys	 i	6	mesos	de	cotització	(a	
aquests	efectes	no	es	tenen	en	compte	anys	i	mesos	complets),	i	cessar	en	l’activitat	laboral.

13.2.2.-	Aplicació	progressiva

L’increment	dels	65	als	67	anys,	així	com	el	període	de	cotització	necessari	per	a	poder	accedir	a	la	
jubilació	ordinària	amb	65	anys	es	farà	de	manera	progressiva	des	de	l’any	2013	a	l’any	2017,	d’acord	
amb	la	taula	següent:

Any Períodes	cotitzats Edat	exigible
2013 35	anys	i	3	mesos	o	més

Menys	de	35	anys	i	3	mesos

65	anys

65	anys	i	1	mes
2014 35	anys	i	6	mesos	o	més

Menys	de	35	anys	i	6	mesos

65	anys

65	anys	i	2	mesos
2015 35	anys	i	9	mesos	o	més

Menys	de	35	anys	i	9	mesos

65	anys

65	anys	i	3	mesos
2016 36	anys	o	més

Menys	de	36	anys

65	anys

65	anys	i	4	mesos
2017 36	anys	i	3	mesos	o	més

Menys	de	36	anys	i	3	mesos

65	anys

65	anys	i	5	mesos

2018 36	anys	i	6	mesos	o	més

Menys	de	36	anys	i	6	mesos

65	anys

65	anys	i	6	mesos
2019 36	anys	i	9	mesos	o	més

Menys	de	36	anys	i	9	mesos

65	anys

65	anys	i	8	mesos
2020 37	anys	o	més

Menys	de	37	anys

65	anys

65	anys	i	10	mesos

2021 37	anys	i	3	mesos	o	més

Menys	de	37	anys	i	3	mesos

65	anys

66	anys
2022 37	anys	i	6	mesos	o	més

Menys	de	37	anys	i	6	mesos

65	anys

66	anys	i	2	mesos
2023 37	anys	i	9	mesos	o	més

Menys	de	37	anys	i	9	mesos

65	anys

66	anys	i	4	mesos
2024 38	anys	o	més

Menys	de	38	anys	o	més

65	anys

66	anys	i	6	mesos
2025 38	anys	i	3	mesos	o	més

Menys	de	38	anys	i	3	mesos

65	anys

66	anys	i	8	mesos
2026 38	anys	i	3	mesos	o	més

Menys	de	38	anys	i	3	mesos

65	anys

66	anys	i	10	mesos
2027 38	anys	i	6	mesos	o	més

Menys	de	38	anys	i	6	mesos

65	anys

67	anys
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13.2.3.-	Quantia	de	la	prestació

La	quantia	de	la	prestació	de	jubilació	es	calcula	aplicant	el	percentatge	(%)	sobre	una	Base	Regu-
ladora.

Per	a	calcular	el	percentatge	s’ha	de	tenir	en	compte	el	número	d’anys	cotitzats.

Els	anys	cotitzats	es	computen	de	la	següent	manera:

 z Els	primers	15	anys,	el	50%	de	la	Base	reguladora

 z A	partir	del	16è	any,	s’afegeix:

-	Un	0,19%	per	cada	mes	cotitzat	entre	l’1	i	el	248

-	Un	0,18%	per	cada	mes	cotitzat	des	del	249

- El resultat mai sumarà en total més del 100%

La	implantació	del	nou	còmput	es	farà	de	mode	progressiu	des	de	l’any	2013	fins	a	l’any	2027,	segons	
les taules del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social	espanyol.

Els	efectes	de	la	prestació	seran:

 z Si	el/la	treballador/a	es	troba	d’alta,	des	de	la	data	que	compleix	l’edat	si	és	que	se	sol.licita	
durant	els	3	mesos	següents,	si	ho	fa	després,	amb	tres	mesos	de	retroactivitat	des	de	l’ende-
mà de la sol.licitud.

 z Si	el/la	treballador/a	no	està	d’alta,	des	de	l’endemà	de	la	sol·licitud.

13.3.-	Jubilació	anticipada	

Quan	s’accedeix	a	la	jubilació	abans	de	complir	 l’edat	ordinària	exigida	per	a	la	jubilació	i	per	tant	
s’apliquen	coeficients	reductors	per	edat,	que	són	diferents	segons	la	causa	per	la	que	s’accedeix	a	
la	jubilació	anticipada	i	de	les	circumstàncies	personals	dels/les	sol.licitants.

13.3.1-	Jubilació	anticipada	amb	la	condició	de	mutualista	

Hi	ha	la	possibilitat	de	jubilar-se	a	partir	dels	60	anys,	amb	coeficient	reductor,	per	als/les	treballadors/
es	que	tinguin	cotitzat	al	Mutualisme	Laboral,	almenys	1	dia	abans	de	l’1/06/67.

Només	poden	accedir	a	aquesta	modalitat	de	jubilació	els/les	treballadors/es	que	estiguin	en	situa-
ció	d’alta	o	assimilada	a	l’alta.

Situacions	assimilades	a	la	d’alta:

 z Excedència forçosa del treballador.

 z Trasllat fora de l’estat en empreses estatals.
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 z Conveni	especial.

 z Atur total i subsidiat.

 z Atur	involuntari	subsegüent	a	l’esgotament	de	la	prestació.

 z Períodes		d’inactivitat	de	fixos	discontinus.

 z Vaga o tancament patronal.

 z Excedència per cura d’un familiar.

 z Vacances	anuals	retribuïdes	que	no	s’hagin	gaudit	amb	anterioritat	a	la	finalització	del	con-
tracte de treball.

Aquest	coeficient	reductor	varia	del	6	al	8%	per	cada	any	que	falti	al	treballador	per	a	complir	els	65	
anys	d’edat,	en	funció	dels	anys	de	cotització	i	del	caràcter	voluntari	o	no	del	cessament	del	treball.	

Involuntària.	Es	considera	així	quan	la	jubilació	es	produeix	per	l’extinció	del	contracte	per	causa	no	
imputable	a	la	lliure	voluntat	del/a	treballador/a.

S’aplica	un	coeficient	reductor	que	va	del	6%	fins	al	7,5%	en	funció	dels	anys	treballats	d’acord	amb	
el	quadre	següent:

Anys	cotitzats Coeficient	reductor	aplicat
De	31	a	34 7,5%
De 35 a 37 7%
De	38	a	39 6,5%

De	40	en	endavant 6%

a/	Voluntària: 

Es	considera	així	quan	la	jubilació	és	imputable	a	la	lliure	voluntat	del/a	treballador/a.	S’aplica	un	co-

eficient	reductor	d’un	8%	per	cada	any	o	fracció	que	en	el	moment	de	la	jubilació	els	falti	per	complir	

65	anys.

13.3.2.-	Jubilació	anticipada	sense	la	condició	de	mutualista

També	està	oberta	a	la	possibilitat	de	jubilació	anticipada	per	les	persones	afiliades	a	la	SS	amb	pos-

terioritat	a	l’1	de	gener	de	1967.

Els	requisits	per	a	poder	accedir	a	la	jubilació,	així	com	als	coeficients	reductors	depenen	del	caràc-

ter	voluntari	o	involuntari	de	la	jubilació.

Només	hi	poden	accedir	a	aquesta	modalitat	de	jubilació	els/les	treballadors/es	que	estiguin	en	situ-

ació	d’alta	o	assimilada	a	l’alta.(les	mateixes	que	l’apartat	anterior)
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a/	Involuntària

Quan	la	relació	laboral	s’hagi	extingit	com	a	conseqüència	d’una	reestructuració	empresarial	(s’en-
tén	acomplert	aquest	requisit	quan	l’extinció	s’ha	produït	per	un	acomiadament	col.lectiu,	un	acomia-
dament	objectiu,	una	extinció	concursal,	per	jubilació,	incapacitat	o	mort	de	l’empresari,	extinció	per	
causa	major	o	per	violència	de	gènere).

a.1-	Requisits

 z Acreditar	33	anys	cotitzats	(a	aquests	efectes	exclusivament	es	considera	cotitzat	el	perío-
de	de	prestació	del	servei	militar	obligatori	o	de	la	prestació	social	substitutòria,	amb	el	límit	d’un	
any).

 z Estar	inscrits	com	a	demandants	de	col.locació	per	un	termini	de	6	mesos	amb	anterioritat	a	
la data de sol·licitud.

 z Tenir	complerta	una	edat	que	sigui	inferior	com	a	màxim	en	4	anys	da	l’edat	ordinària	que	cor-
respongui	en	cada	cas	per	a	la	jubilació	(	67	ó	65	si	acredita	38	anys	i	6	mesos	de	cotització).

 z Als	efectes	de	determinar	l’edat	legal	de	jubilació	es	consideren	com	a	tal	la	que	hagués	cor-
respost	al	treballador	si	hagués	seguit	cotitzant	el	període	comprés	entre	el	fet	causant	i	el	com-
pliment	de	l’edat	de	jubilació	que	en	cada	cas	resulti	d’aplicació.

a.2.-	Coeficient	reductor	d’aplicació

Variarà	entre	1,500%	i	el	1,875%	per	cada	trimestre	o	fracció	que	en	el	moment	de	la	jubilació	
falti	per	a	complir	l’edat	ordinària	de	jubilació,	en	funció	dels	anys	treballats	d’acord	amb	el	qua-
dre	següent:

Anys	cotitzats Coeficient	reductor	aplicat
Menys	de	38	anys	i	6	mesos 1,875%

De	38	anys	i	6	mesos	a	41	anys	i	6	mesos 1,750%
De	41	anys	i	6	mesos	a	44	anys	i	6	mesos 1,625%

De	44	anys	i	6	mesos	en	endavant 1,500%

b/	Voluntària

Quan	l’accés	a	la	jubilació	no	s’ajusta	als	supòsits	requerits	per	a	que	sigui	considerada	involuntària.

b.1.-	Requisits

 z Acreditar	35	anys	cotitzats	(	a	aquests	efectes	exclusivament	es	considera	cotitzat	el	perío-
de	de	prestació	del	servei	militar	obligatori	o	de	la	prestació	social	substitutòria,	amb	el	límit	d’un	
any	i	es	computen	els	períodes	considerats	efectivament	cotitzats	per	excedència	per	cura	d’un	
fill	o	familiar).



	189    Intersindical-CSC   |   Guia laboral bàsica

 z Tenir	complerta	una	edat	que	sigui	inferior	com	a	màxim	en	2	anys	a	l’edat	ordinària	que	cor-

respongui	en	cada	cas	per	a	la	jubilació	(	67	ó	65	si	acredita	38	anys	i	6	mesos	de	cotització).

 z Als	efectes	de	determinar	l’edat	legal	de	jubilació	es	considera	com	a	tal	la	que	hagués	cor-

respost	al	treballador	d’haver	seguit	cotitzant	el	període	comprés	entre	el	fet	causant	i	el	compli-

ment	de	l’edat	de	jubilació	que	en	cada	cas	resulti	d’aplicació.

 z Que	la	pensió	resultant	una	vegada	aplicat	el	coeficient	reductor,	sigui	superior	a	la	pensió	

mínima.

a.2.-	Coeficient	reductor	d’aplicació

Variarà	entre	1,625%	i	el	2%	per	cada	trimestre	o	fracció	que	en	el	moment	de	la	jubilació	falti	

per	complir	l’edat	ordinària	de	jubilació,	en	funció	dels	anys	treballats	d’acord	amb	aquest	qua-

dre:

Anys	cotitzats Coeficient	reductor	aplicat
Menys	de	38	anys	i	6	mesos 2%

De	38	anys	i	6	mesos	a	41	anys	i	6	mesos 1,875%
De	41	anys	i	6	mesos	a	44	anys	i	6	mesos 1,750%

De	44	anys	i	6	mesos	en	endavant 1,625%

13.4.-	Jubilació	parcial

Es	considera	jubilació	parcial	la	iniciada	per	un	treballador	que	presti	serveis	a	jornada	completa,	a	

partir	del	compliment	dels	65	anys	(63	en	cas	que	s’acreditin	36	anys	i	6	mesos	de	cotització	i	60	anys	

en	el	cas	dels	treballadors	que	tinguin	la	condició	de	mutualistes),	simultàniament	amb	la	celebració	

d’un	contracte	a	temps	parcial	(excepte	que	s’accedeixi	a	una	edat	igual	o	superior	a	l’edat	ordinària	

que	correspongui	en	cada	cas	per	a	la	jubilació)	i	vincula	a	un	contracte	de	relleu	concertat	amb	un/a	

treballador/a	en	situació	d’atur	o	que	mantingui	amb	l’empresa	un	contracte	de	durada	determinada.

13.4.1.-	Aplicació	progressiva

L’increment	dels	61	als	65	anys	d’edat,	així	com	el	període	de	cotització	necessari	per	a	poder	accedir	
a	la	jubilació	parcial	amb	63	anys,	es	farà	de	manera	progressiva	des	de	l’any	2013	fins	a	l’any	2027.
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13.4.2.-	Requisits

 z El	treballador	ha	de	reunir	tots	els	requisits	per	a	causar	dret	a	la	jubilació	excepte	l’edat.

 z Acreditar	33	anys	cotitzats.

 z Acreditar	una	antiguitat	de	6	anys	a	l’empresa	des	de	la	qual	accedeix	a	aquesta	modalitat	
de	jubilació.

 z Ha	de	donar-se	simultàniament	a	la	sol.licitud	de	jubilació,	la	subscripció	de:

1)	Un	contracte	a	temps	parcial	del/a	treballador/a	reduint	la	seva	jornada	i	el	seu	salari	en-
tre	un	mínim	del	25%	i	un	màxim	del	50%	(pot	arribar	al	75%	quan	el	rellevista	sigui	contra-
ctat	per	temps	indefinit	i	a	jornada	completa)	i	que	s’extingeixi	al	produir-se	la	jubilació	total.

2)	Un	contracte	de	relleu	(quan	sigui	necessari)	amb	un	treballador/a	aturat/da	o	que	tin-
gui concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada. Aquest contracte té les 
següents	particularitats:

a)	La	durada	del	contracte	pot	ser	indefinida	o	com	a	mínim	igual	a	la	del	temps	que	falti	al	
treballador	substituït	per	a	arribar	a	l’edat	de	jubilació	ordinària.	Si,	al	complir	l’edat,	el	tre-
ballador	jubilat	parcialment	continués	a	l’empresa,	el	contracte	de	relleu	que	s’hagués	ce-
lebrat	per	a	una	durada	determinada	pot	prorrogar-se	mitjançant	un	acord	de	les	parts	per	
períodes	anuals,	extingint-se,	en	tot	cas,	al	finalitzar	el	període	corresponent	a	l’any	que	es	
produeixi	la	jubilació	total	del	treballador	rellevat.

b)	El	contracte	de	relleu	pot	celebrar-se	a	jornada	completa	o	a	temps	parcial,	com	a	mí-
nim,	igual	a	la	reducció	de	jornada	acordada	pel	treballador	substituït.	L’horari	de	treball	del	
treballador	rellevista	podrà	completar	el	del	treballador	substituït	o	simultàniament	amb	ell.

c)	La	base	de	cotització	del/la	rellevista,	no	pot	ser	inferior	al	65%	del	promig	de	les	ba-
ses	de	cotització	corresponents	als	últims	6	mesos	del	període	de	la	base	reguladora	de	la	
pensió	de	jubilació	parcial	del	rellevat.

13.4.3.-	Quantia

La	pensió	de	jubilació	parcial	es	calcula	en	funció	de	les	bases	de	cotització	i	dels	anys	de	cotització	
efectiva	a	la	data	de	jubilació	parcial,	sense	coeficient	reductor	en	funció	de	l’edat	i	en	proporció	a	la	
jornada	per	la	que	el	treballador	es	jubila.

Aquesta	pensió	experimenta	les	revaloritzacions	anuals	corresponents	a	la	resta	de	les	pensions	de	
jubilació.

El	treballador	acollit	a	la	jubilació	parcial	segueix	d’alta	a	l’empresa	a	temps	parcial	fins	a	l’edat	de	ju-
bilació	ordinària	(65	ó	67	anys)	o	la	posterior	en	que	passi	a	jubilar-se	totalment.

A	l’hora	de	la	jubilació	total	es	torna	a	calcular	la	pensió	de	jubilació,	tenint	en	compte	que	les	bases	
de	cotització	corresponents	al	període	treballat	a	 temps	parcial	es	computin	 incrementades	fins	al	
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100%	de	la	quantia	que	hagués	correspost	d’haver	treballat	durant	aquest	període	a	temps	complet	i	
que	aquest	període	de	temps,entre	la	jubilació	parcial	i	la	total,	es	computa	com	a	període	cotitzat	a	
l’hora	de	fixar	el	nombre	d’anys	cotitzats	per	al	càlcul	de	la	jubilació	ordinària.

13.5.-	Jubilació	gradual

Dins	dels	límits	del	25	i	el	75%,	el	percentatge	de	reducció	de	jornada	pot	incrementar-se	per	perío-
des	anuals,	a	petició	del	treballador/a	rellevista	l’ampliació	de	la	seva	jornada	de	treball,	en	proporció	
a	la	reducció	de	la	del	jubilat	parcial	(quan	la	jornada	de	treball	del	rellevista	sigui	superior	a	la	jorna-
da	deixada	vacant,	l’ampliació	tindrà	com	a	límit	l’aplicació	de	la	jornada	a	temps	complet	establer-
ta	en	conveni	o,	per	defecte,	de	la	jornada	màxima	legal).	Si	no	és	acceptada	l’ampliació	de	jornada,	
l’empresa	ha	de	contractar	a	un	altre	treballador	rellevista.

Si	es	compleix	el	que	hem	dit	anteriorment,	es	modificarà	la	quantia	de	la	pensió,	aplicant	a	la	reco-
neguda	inicialment	el	percentatge	que	correspongui	en	funció	de	la	nova	reducció	de	jornada,	actua-
litzant-se	la	nova	pensió	amb	les	revaloritzacions	que	hi	ha	hagut	des	de	la	data	d’efectes	de	la	pen-
sió	de	jubilació	parcial	inicial	fins	a	la	data	d’efectes	del	nou	import	de	la	pensió.

13.6.-	Jubilació	flexible

Aquesta	modalitat	de	jubilació	permet	comptabilitzar	la	pensió	de	jubilació	quan	s’ha	causat,	amb	un	
treball a temps parcial.

Es	minora	la	pensió	de	jubilació	en	proporció	inversa	a	la	reducció	de	la	jornada	de	treball	del	pensi-
onista.

Una	vegada	es	produeix	el	final	de	la	prestació	laboral,	la	pensió	es	restableix,	(les	cotitzacions	rea-
litzades	durant	la	prestació	de	serveis	poden	servir	per	a	incrementar	els	anys	cotitzats,	així	com	per	
a	recalcular	la	base	reguladora).

13.7.-	Jubilació	demorada

Es	produeix	aquesta	modalitat	de	jubilació,	quan	s’hi	accedeix	a	una	edat	superior	a	l’edat	ordinària	
(67	anys	ó	65	anys),	sempre	que	en	aquest	moment	ja	s’acrediti	el	període	mínim	de	cotització	exigit.

Es	reconeix	un	percentatge	addicional	per	cada	any	complet	cotitzat	des	de	la	data	en	que	complia	
l’edat	ordinària	fins	a	la	data	de	jubilació,	que	varia	en	funció	dels	anys	totals	de	cotització	acreditats

Anys	cotitzats Percentatge	addicional	per	any
Fins	25	anys 2%

Entre	25	i	37	anys 2,75%
A	partir	de	37	anys 4%
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Aquest percentatge addicional se suma al que li correspon al treballador en el moment de complir 

l’edat	ordinària	de	jubilació,	segons	les	normes	generals	(el	resultat	de	la	pensió	no	pot	ser	superior	

a	la	pensió	màxima;	si	es	donés	el	cas,	l’excés	es	percebrà	en	un	complement	de	pensió,	sense	que	

la	suma	d’ambdós	conceptes	superi	l’import	de	la	base	de	cotització	màxima).

16.-	Legislació	anterior	(Jubilació)

16.1.-	Jubilació	ordinària

a/	Requisits	

 z Tenir	coberts	15	anys	de	cotització	dels	quals	almenys	2	han	d’estar	compresos	dins	dels	15	
immediatament	anteriors	a	la	data	de	causar	dret	a	la	jubilació	o	a	l’obligació	de	cotitzar.

 z Tenir	complerts	els	65	anys	i	cessar	en	l’activitat	laboral.

16.1.2.-	Quantia	de	la	prestació

La	quantia	de	la	prestació	de	Jubilació	es	calcula	aplicant	un	percentatge	(%)	sobre	una	Base	Regu-

ladora.

Per	a	calcular	el	percentatge	s’ha	de	tenir	en	compte	el	número	d’anys	cotitzats.

Els	anys	cotitzats	es	computen	de	la	següent	manera:

 z Els	primers	15	anys,	el	50%	de	la	Base	reguladora.

 z A	partir	del	16è	any,	se	li	afegeix:

a/	Un	3%	per	cada	any	cotitzat	entre	el	16è	i	el	25è.

b/	Un	2%	per	cada	any	cotitzat	des	del	26è

c/	El	resultat	mai	sumarà	en	total	més	del	100%

La	Base	reguladora	es	calcula,	dividint	entre	210	les	bases	de	cotització	dels	180	mesos	(és	a	dir	15	

anys)	immediatament	anteriors	a	l’any	previ	en	que	es	produeixi	la	jubilació.	D’aquests,	els	24	últims	

es	consideren	al	seu	valor	nominal	i	la	resta	actualitzats	mes	a	mes	segons	l’IPC.
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16.2.-	Jubilació	anticipada	amb	la	condició	de	mutualista

Hi	ha	la	possibilitat	de	jubilar-se	a	partir	dels	60	anys,	amb	coeficient	reductor,	per	als	treballadors	que	

tinguin	cotitzat	al	Mutualisme	laboral,	almenys	1	dia	abans	de	l’1/01/67

Només	poden	accedir	a	aquesta	modalitat	de	jubilació	els/les	treballadors/es	que	estan	en	situació	

d’alta o assimilada a l’alta.

Aquest	coeficient	reductor	varia	del	6	al	8	%	per	cada	any	que	falti	al/la	treballador/a	per	a	complir	els	

65	anys	d’edat,	en	funció	dels	anys	de	cotització	i	del	caràcter	voluntari	o	no	del	cessament	al	treball.

a/	Involuntària

Es	considera	així	quan	la	jubilació	es	produeix	per	extinció	del	contracte	per	causa	no	imputable	a	la	

lliure	voluntat	del/la	treballador/a.

S’aplica	un	coeficient	reductor	que	va	del	6%	fins	al	7,5%	en	funció	dels	anys	treballats	d’acord	amb	

aquest	quadre:

Anys	cotitzats Coeficient	reductor	aplicat
De	31	a	34 7,5%
De 35 a 37 7%
De	38	a	39 6,5%

De	40	en	endavant 6%

b/	Voluntària

Es	considera	així	quan	la	causa	de	jubilació	és	imputable	a	la	lliure	voluntat	del/la	treballador/a.	S’apli-

ca	un	coeficient	reductor	d’un	8%	per	cada	any	o	fracció	que	en	el	moment	de	la	jubilació	els	falti	per	

complir	els	65	anys.

16.3.-	Jubilació	anticipada	sense	la	condició	de	mutualista

També	està	oberta	la	possibilitat	de	jubilació	anticipada	per	a	les	persones	afiliades	a	la	SS	amb	pos-

terioritat	a	l’1	de	gener	de	1967.

Només	poden	accedir	a	aquesta	modalitat	de	jubilació	els	treballadors	que	estan	en	situació	d’alta	o	

assimilada.
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16.3.1.-	Requisits

 z Acreditar	30	anys	cotitzats.

 z Estar	inscrits	com	a	demandants	d’ocupació	per	un	termini	de	6	mesos	amb	anterioritat	a	la	
data de sol.licitud.

 z Tenir	complerts	61	anys	d’edat.

 z Que	la	jubilació	no	es	produeixi	per	l’extinció	del	contracte	per	causa	no	imputable	a	la	lliure	
voluntat	del/la	treballador/a.

16.3.2.-	Coeficient	reductor

Variarà	entre	el	7,5%	fins	al	6%	per	cada	any	o	fracció	que	en	el	moment	de	la	jubilació	els	falti	per	a	

complir	l’edat	ordinària	de	jubilació,	en	funció	dels	anys	treballats	d’acord	al	quadre	següent:	

Anys	cotitzats Coeficient	reductor	aplicat
De	31	a	34 7,5%
De 35 a 37 7%
De	38	a	39 6,5%

De	40	en	endavant 6%

16.4.-	Jubilació	parcial

Es	considera	jubilació	parcial	la	iniciada	per	un/a	treballador/a	que	presti	serveis	a	jornada	comple-

ta,	a	partir	d’haver	complert	els	61	anys	(60	anys	en	el	cas	dels	treballadors	que	tinguin	la	condició	

de	mutualistes),	simultàniament	amb	la	celebració	d’un	contracte	a	temps	parcial	(excepte	que	s’ac-

cedeixi	a	una	edat	igual	o	superior	a	l’edat	ordinària	que	correspongui	a	cada	cas	per	a	la	jubilació)	i	

vinculada	a	un	contracte	de	relleu	concertat	amb	un/a	treballador/a	en	situació	d’atur	o	que	mantingui	

amb l’empresa un contracte de durada determinada.

16.4.1.-	Requisits

 z El	treballador/a	ha	de	reunir	tots	els	requisits	per	a	causar	dret	a	jubilació	excepte	l’edat.

 z Acreditar	30	anys	cotitzats.

 z Acreditar	una	antiguitat	de	6	anys	a	l’empresa	des	de	la	qual	pugui	accedir	a	aquesta	moda-

litat	de	jubilació.
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 z S’ha	de	produir	simultàniament	a	la	sol.licitud	de	jubilació,	la	subscripció	de:

-	Un	contracte	a	temps	parcial	del	treballador	que	es	jubila,	reduint	la	seva	jornada	i	el	seu	
salari	entre	un	mínim	del	25%	i	un	màxim	del	75%	(pot	arribar	a	un	85%	quan	el	rellevista	si-
gui	contractat	per	temps	indefinit	i	a	jornada	completa)	i	que	s’acabi	al	produir-se		la	jubila-
ció	total.

-	Un	contracte	de	relleu	(quan	sigui	necessari)	amb	un	treballador	a	l’atur	o	que	tingui	con-
certat	amb	l’empresa	un	contracte	de	durada	determinada.	Aquest	contracte	té	les	següents	
particularitats:

a)	La	durada	del	contracte	pot	ser	indefinida	o	com	a	mínim	igual	a	la	del	temps	que	fal-
ti	al	treballador	substitut	per	a	arribar	a	l’edat	de	jubilació	ordinària.	Si,	al	complir	l’edat,	el	
treballador	jubilat	parcialment	continués	a	l’empresa,	el	contracte	de	relleu	que	s’hagués	
fet	per	una	durada	determinada,	pot	prorrogar-se	mitjançant	acord	de	les	parts	per	perío-
des	anuals,	extingint-se,	en	tot	cas,	quan	finalitzi	el	període	corresponent	a	l’any	en	que	
es	produeixi	la	jubilació	total	del	treballador	rellevat.

b)	El	contracte	de	relleu	pot	celebrar-se	a	jornada	completa	o	a	temps	parcial,	com	a	mí-
nim,	iguala	a	la	reducció	de	jornada	acordada	pel	treballador	substituït.	L’horari	de	treball	
del	 treballador	rellevista	podrà	completar	el	del	 treballador	substituït	o	simultani	amb	el	
seu.

c)	La	base	de	cotització	del	rellevista,	no	pot	ser	inferior	al	65%	del	promig	de	les	bases	
de	cotització	corresponents	als	últims	6	mesos	del	període	de	base	reguladora	de	la	pen-
sió	de	jubilació	parcial	del	rellevat.

16.5.-	Jubilació	gradual

Dins	del	límits	del	25	i	el	85%,	el	percentatge	de	reducció	de	jornada	pot	incrementar-se	per	períodes	
anuals,	a	petició	del	treballador/a	jubilat/da	parcial	i	de	conformitat	amb	l’empresari.

En	aquests	casos	l’empresari	ha	d’oferir	al	treballador/a	rellevista	l’ampliació	de	la	seva	jornada	de	
treball,	en	proporció	a	la	reducció	de	la	del	jubilat	parcial	(quan	la	jornada	del	rellevista	sigui	superi-
or	a	la	jornada	deixada	vacant,	l’ampliació	tindrà	com	a	límit	l’aplicació	de	la	jornada	a	temps	complet	
establerta	en	conveni	o,	per	defecte,	de	la	jornada	màxima	legal).	Si	no	s’accepta	l’ampliació	de	jor-
nada,	l’empresa	haurà	de	contractar	un	altre	treballador	rellevista.

Una	vegada	complit	el	que	hem	dit	anteriorment,es	modificarà	la	quantia	de	la	pensió,	aplicant	la	re-
coneguda	inicialment	el	percentatge	que	correspongui	en	funció	de		la	nova	reducció	de	jornada,	ac-
tualitzant-se	la	nova	pensió	amb	les	revaloritzacions	hagudes	des	de	la	data	d’efectes	de	la	pensió	
parcial	inicial	fins	a	la	data	d’efectes	del	nou	import	de	la	pensió.
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16.6.-	Mort	i	supervivència

D.	3158/66,	O.M.	13	II	67,	D.	1646/72,	O.M.	31	VII	72,	O.M.	18	i	84,	Resol.	23	VI89,	Resol.	3	XI	90,	
R.D.	1670/90	Disp.Adic.	7ª,	L.G.S.S.	R.D.L.G.1/94,	Resol.	3	IV95,	R.D.6/97.

Consta	de	les	prestacions	següents:	

 z Auxili	per	defunció	

 z Pensió	per	viudetat	

 z Pensió	per	orfandat

 z Indemnitzacions especials en casos de mort per accident de treball o malaltia professional.

 z També	hi	ha	la	pensió	i	el	subsidi	a	favor	de	familiars

16.6.1.-	Qui	ens	genera	aquestes	prestacions

 z Treballadors	afiliats	en	alta	o	situació	assimilada	a	l’alta,	que	acreditin	500	dies	de	cotització	
en	els	5	anys	anteriors	a	la	seva	defunció	(si	és	per	contingència	professional,	o	accident	no	la-
boral,	no	s’exigeix	aquest	requisit;	a	aquests	efectes	es	consideren	morts	per	Accident	de	Tre-
ball	o	Malaltia	Professional	els	qui	a	la	data	de	la	defunció	tinguin	reconeguda	una	Incapacitat	
Permanent	Absoluta	o	una	Gran	Invalidesa,	derivada	d’aquestes	contingències).

 z Als	efectes	de	completar	el	període	mínim	de	cotització,	es	computaran	112	dies	de	cotitza-
ció	per	cada	part	d’un	sol	fill	(14	dies	més	en	cas	de	part	múltiple	per	cada	fill	a	partir	del	segon),	
excepte	que	durant	aquest	període	hagués	estat	d’alta.

 z Perceptors d’IT.

 z Perceptors	del	subsidi	de	recuperació.

 z Pensionistes	de	jubilació.

 z Pensionistes d’incapacitat permanent.

 z Treballadors	desapareguts	en	un	accident	que	faci	presumible	la	seva	defunció	i	s’estigui	90	
dies sense notícies.

 z Treballadors	que	van	optar	per	la	indemnització	a	tant	alçat	de	la	incapacitat	permanent	total.

16.6.2.-	Situacions	assimilades	a	l’alta

1)	Excedència	forçosa	del/la	treballador/a.

2)	Trasllat	fora	de	l’estat	en	empreses	estatals.

3)	Conveni	especial.
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4)	Atur	total	i	subsidiat.

5)	Atur	involuntari	subsegüent	a	l’esgotament	de	la	prestació.

6)	Servei	militar	o	prestació	social.

7)	Excedència	per	cura	d’un	fill,	el	primer	any.

8)	Jubilació	anticipada

9)Pròrroga	dels	efectes	de	la	IT.

10)	Vacances	anuals	retribuïdes	que	no	s’hagin	gaudit	amb	anterioritat	a	la	finalització	del	con-
tracte de treball.

17.-	Prestacions

17.1.-	Auxili	per	defunció

És	una	ajuda	destinada	per	a	 les	persones	que	hagin	sufragat	 les	despeses	del	sepeli,	amb	una	
quantia	de	46,41€	quan	sigui	un	familiar	o	l’import	de	les	despeses	amb	el	topall	de	46,41€	quan	si-
gui una altra persona.

17.2.-	Pensió	de	viudetat

17.2.1.-	Beneficiaris

 z Cònjuge	supervivent.	Si	la	defunció	deriva	de	malaltia	comuna	existent	abans	del	matrimoni,	
s’exigeix	que	hagi	transcorregut	1	any	des	de	la	data	del	matrimoni,	o	que	s’acrediti	un	període	
de	convivència	que	sumat	al	temps	de	matrimoni	superi	els	2	anys,	o	que	hi	hagi	fills	comuns,	si	
no	es	compleixen	aquests	requisits,	li	correspon	percebre	la	prestació	temporal	de	viudetat	(la	
mateixa	quantia	que	la	pensió	però	per	un	període	de	2	anys).

 z Separades	o	divorciades	que	no	s’hagin	tornat	a	casar	o	constituït	parella	de	fet.	Cal	que	si-
gui	creditora	de	pensió	compensatòria	que	s’extingeixi	per	la	mort	del	causant,	o	per	defecte,	
que	siguin	víctimes	de	violència	de	gènere.

Norma	transitòria	aplicable	a	separacions	o	divorcis	anteriors	a	l’1/01/2008.

No	s’exigeix	ser	creditor	de	pensió	compensatòria	en	els	casos	següents:

a/	Si	han	transcorregut	10	anys	entre	la	separació	o	divorci	i	la	defunció,	sempre	que	el	ma-
trimoni	hagi	durat	més	de	10	anys	i	hi	hagi	fills	comuns	o	el	beneficiari	sigui	més	gran	de	50	
anys,	sempre	que	no	hagin	estat	deutors	de	pensió	compensatòria.

b/	El	matrimoni	hagi	durat	més	de	15	anys	i	el	beneficiari	sigui	més	gran	de	65	anys	i	no	tin-
gui	dret	a	una	altra	pensió	pública.		
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c/	Parella	de	fet	del/la	difunt/a	sempre	que	s’acrediti	que	els	ingressos	propis	no	arribin	al	
50%	dels	ingressos	comuns	en	l’últim	any	(25%	en	el	cas	que	hi	hagi	fills	comuns)	o	quan	els	
ingressos	no	superin	1,5	vegades	el	salari	interprofessional	(0,5	vegades	més	per	cada	fill	
comú)	i	es	mantingui	durant	la	percepció	d’aquest.

17.2.1.-	Quantia	de	la	prestació

Es	quantifica	aplicant	un	percentatge	a	una	base	reguladora

17.2.2.-	Percentatge

El	52%	de	la	Base	Reguladora	i	fins	al	70%	sempre	i	quan	el/la	pensionista	compleixi	en	el	moment	
del	fet	causant	i	el	mantingui	durant	la	percepció,	els	requisits	següents:

 z Que tingui càrregues familiars

 z Que	la	pensió	sigui	l’única	o	principal	font	d’ingressos

 z Que	els	rendiments	anuals	no	superin	la	suma	de	la	pensió	mínima	de	viudetat	més	el	límit	
previst	per	al	reconeixement	dels	complements	per	mínims	(en	el	moment	en	que	es	deixi	de	
complir	un	dels	requisits,	es	percebrà	el	52%)

En	cas	que	hi	hagi	més	d’un	beneficiari,	es	repartirà	en	proporció	al	temps	de	cada	matrimoni,	garan-
tint	el	40%	per	al	cònjuge	supervivent.

17.2.3.-	Base	reguladora

El	quocient	de	dividir	entre	28	les	bases	de	cotització	dels	24	mesos	consecutius	elegits	pel	benefi-
ciari	en	els	15	anys	immediatament	anteriors	a	la	prèvia	defunció,	quan	és	per	contingència	comuna,	
quan	deriva	de	contingència	professional,	el	salari	en	còmput	anual	degut	en	el	moment	de	la	defun-
ció	amb	inclusió	de	les	hores	extres.

Quan	es	tracti	de	pensionistes,	la	mateixa	Base	Reguladora	que	serveixi	per	a	calcular	la	pensió	que	
es	tracti	incrementada	la	pensió	amb	les	millores	que	s’hagin	produït.

17.3.-	Pensió	d’orfandat

17.3.1.-	Beneficiaris

 z Fills	del	causant	(sigui	quina	sigui	la	seva	filiació)	menors	de	21	anys	o	majors	incapacitats.

 z Fills	del	causant	(sigui	quina	sigui	 la	seva	filiació)	menors	de	25	anys	que	no	treballin	per	
compte	propi	o	d’altri,	o	quan	encara	que	treballin	els	ingressos	obtinguts	en	còmput	anual	si-
guin inferiors al SMI.



 199    Intersindical-CSC   |   Guia laboral bàsica

 z Fills	aportats	al	matrimoni	per	part	del	cònjuge	supervivent	sempre	que	el	matrimoni	s’hagi	
celebrat	2	anys	abans	de	la	defunció,	convisquin	amb	el	causant	i	al	seu	càrrec,	i	no	tinguin	al-
tres	familiars	amb	obligació	de	prestar-los	aliments.

17.3.2.-	Quantia	de	prestació

 z El	20%	de	la	base	Reguladora,	es	pot	incrementar	amb	el	52%	corresponent	a	la	pensió	de	
viudetat	si	no	viu	cap	dels	cònjuges.

 z En	cas	que	hi	hagi	més	d’un	fill,	la	suma	de	les	pensions	de	viudetat	i	orfandat	no	pot	superar	
el	100%	de	la	Base	Reguladora	(únicament	en	el	cas	que	la	pensió	de	viudetat	sigui	del	70%,	la	
suma	de	les	pensions	d’orfandat	no	pot	superar	el	48%)

 z La	Base	Reguladora	es	calcula	igual	que	la	viudetat.

17.4.-	Pensió	a	favor	dels	familiars

17.4.1.-	Beneficiaris

 z Néts	i	germans,	orfes	d’ambdós	progenitors,	menors	de	18	anys	o	amb	incapacitat	perma-
nent	absoluta	o	gran	invalidesa.

 z Néts	i	germans,	menors	de	22	anys	que	no	treballin	o	que	els	seus	ingressos	siguin	inferiors	
al 75% del SMI.

 z Mare	i	àvies	vídues,	solteres,	casades	(si	el	seu	marit	és	major	de	60	anys	o	està	incapacitat)	
separades	judicialment	o	incapacitats.

 z Pares	i	avis	amb	60	anys	complerts	o	incapacitats.

 z Fills	i	germans	del	pensionista	de	jubilació	o	incapacitat,	majors	de	45	anys,	vidus,	solters,	se-
parats	judicialment	o	divorciats	que	acreditin	dedicació	sostinguda	a	tenir-ne	cura.

17.4.2.-	Requisits

 z Haver	conviscut	amb	el	difunt	almenys	dos	anys	abans	de	la	seva	mort.

 z Acreditar que depèn econòmicament del difunt.

 z No	tenir	dret	a	una	altra	pensió.

 z No tenir cap altre medi de subsistència igual o inferior al SMI.
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17.4.3.-	Quantia	de	la	prestació

 z És el 20% de la Base Reguladora.

 z La	Base	Reguladora	és	la	mateixa	que	per	a	les	pensions	de	viudetat	i	orfandat.

17.5.-	Subsidi	temporal	a	favor	de	familiars

El	20%	de	la	Base	Reguladora,	durant	12	mesos	+	2	pagues	extres.

17.6.-	Indemnitzacions	especials	en	cas	de	defunció	per	accident	laboral

Són	unes	indemnitzacions	a	tant	alçat,	que	ascendeixen	a	6	mensualitats	de	la	Base	Reguladora	cal-

culada	igual	que	per	a	la	pensió	de	viudetat	(si	és	pensionista	6	mensualitats	de	la	pensió)	als	bene-

ficiaris	de	la	pensió	de	viudetat	en	les	mateixes	condicions	de	repartiment	en	cas	d’haver-ne	vàries),	

i	una	mensualitat	calculada	igual	per	a	cada	orfe	(si	no	hi	ha	cònjuge	supervivent,	s’incrementa	amb	

les	6	corresponents	a	aquest).

Als	pares	si	no	existeixen	familiars	amb	dret	a	prestacions	de	mort	i	supervivència	i	no	tinguin	dret	a	

prestacions	de	mort	i	supervivència	i	no	tinguin	dret	a	prestacions	a	favor	de	familiars	però	si	depe-

nen	del	difunt,	9	mensualitats	si	hi	ha	un	sol	progenitor	i	12	si	en	són	dos.

17.7.-	Assegurança	obligatòria	de	vellesa	i	invalidesa	(SOVI)

Consisteix	en	una	pensió	vitalícia,	fixada	anualment	pel	Govern,	que	és	incompatible	amb	qualsevol	

altra	pensió	a	càrrec	dels	règims	que	integren	el	sistema	de	Seguretat	Social,	amb	excepció	de	les	

pensions	de	viudetat	de	les	que	poden	ser	beneficiaris	sempre	que	la	suma	d’ambdues	no	superin	el	

doble	de	la	pensió	mínima	de	viudetat	per	a	majors	de	65	anys	establerta	en	cada	moment.

Es	genera	per	vellesa,	invalidesa	o	viudetat,		i	és	necessari:

 z Tenir	1800	dies	cotitzats	entre	1940	i	1966	al	SOVI	o	haver	estat	afiliat	amb	anterioritat	de	

1940	a	l’Atur	Obrer.

 z Tenir	65	anys	ó	60	si	és	vellesa	per	incapacitat	permanent	total	no	derivada	d’Accident	de	

Treball	o	malaltia	Professional,	ó	50	anys	per	invalidesa	que	seran	30	si	es	tracta	de	ceguesa,	

alienació	mental	o	pèrdua	de	moviment.

 z No	tenir	dret	a	cap	altra	pensió	(tret	d’excepció	feta	anteriorment).
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17.8.-	Quantia	màxima	i	mínima	de	les	pensions

 z Les	pensions	un	cop	revaloritzades	no	poden	ser	majors	ni	menors	que	les	quanties	establer-
tes	cada	any	pel	Govern,	independentment	de	la	quantia	real	que	correspongui.

 z Quan	la	pensió	real	no	arriba	al	mínim	establert,	s’assigna	un	complement	per	mínim	que	
només	correspon	quan	el	beneficiari	ho	sigui	únicament	d’aquesta	pensió.	La	quantia	d’aquest	
complement,	és	la	diferència	entre	la	pensió	real	i	la	mínima.
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