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VALORACIÓ SINDICAL DE L’ACORD INTERPROFESSIONAL 

DE CATALUNYA 2011-2014 

 
 

QÜESTIONS PRELIMINARS 

 

 

L’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) 2011-2014 és una iniciativa sindical per 

revitalitzar la concertació social a Catalunya. És el tercer AIC i forma part d’una rica 

història de concertació social al nostre país i d’un esforç de modernització del nostre 

marc català de relacions sociolaborals. 

 

L’AIC 2011-2014 és una expressió concreta del valor del sindicalisme confederal i 

general, i l’afirmació del nostre paper com a representants dels interessos de les 

persones treballadores davant les polítiques neoliberals de governs i grups de poder, que 

volen negar al sindicalisme aquesta capacitat d’interlocució. En aquest sentit, l’AIC és 

un acord a contra corrent. 

 

El nostre AIC es concreta en un context de crisi econòmica i social greu. Per tant, té 

com a objectiu primordial oferir alternatives als centres de treball i a la societat, a fi de 

protegir les persones treballadores dels efectes més negatius de la crisi. Així mateix, 

juntament amb aquest esforç de xoc, amb l’AIC es pretén orientar el nostre sistema de 

relacions laborals cap a la modernització del model productiu i del paradigma de 

competitivitat. 

 

Un model basat en la qualitat dels productes i serveis, associat necessàriament a la 

qualitat de les condicions de treball i els drets, a la participació sindical i de totes les 

persones de l’empresa, a la innovació i el valor afegit, a la formació professional, a la 

sostenibilitat i a l’existència de polítiques públiques que dinamitzin el creixement dels 

sectors d’activitat econòmica amb futur.  

 

Amb el nostre AIC també es vol contribuir al desbloqueig de la concertació social a 

Espanya —que forma part de l’esforç comú del sindicalisme confederal. Respon a la 

necessitat d’orientar la propera negociació col·lectiva en el nou marc legislatiu, davant 

els nous problemes que sorgeixin, al mateix temps que mantenim la nostra posició 

fortament crítica respecte de la reforma laboral i la negociació col·lectiva, i afrontem els 

seus aspectes més negatius. 

 

Com tot acord social, l’AIC és un acord d’equilibri entre les posicions divergents del 

sindicat i la patronal. Alhora, però, construeix espais d’entesa i interès comú. En tot cas, 

és un acord que permet, amb comoditat, desenvolupar les nostres estratègies i els 

nostres objectius sindicals. 

 

 

 

 

http://www.ccoo.cat/index.aspx
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ELS CONTINGUTS DE L’ACORD INTERPROFESSIONAL 

 

 

1. Caràcter i naturalesa jurídica de l’Acord 

 

L’AIC, com els acords generals anteriors, té un caràcter obert i dinàmic: ens compromet 

a implicar-nos en el desenvolupament futur i a aprofundir les negociacions dels factors 

que determinen la política salarial, l’absentisme, la prevenció de riscos laborals, la 

igualtat de gènere i la previsió social complementària. Alhora, està obert a la 

incorporació de temes nous per iniciativa de qualsevol de les organitzacions signants o a 

la consideració de problemàtiques noves originades per canvis legislatius. 

 

És fonamentalment un acord d’orientacions a la negociació col·lectiva de caràcter 

obligacional. Paral·lelament, compromet les organitzacions sindicals i patronals a 

desenvolupar actuacions concretes relacionades amb el desenvolupament del nostre 

sistema extrajudicial de solució de conflictes, el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), 

el sistema de formació professional, els serveis públics d’ocupació i la reactivació de les 

polítiques industrials i sectorials a Catalunya. 

 

2. Estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya 

 

L’AIC ens compromet a dur a terme una anàlisi general de l’estructura i l’organització 

de la negociació col·lectiva a Catalunya, en el nou marc legislatiu que determina el 

Reial decret llei 7/2011, de reforma de la negociació col·lectiva, amb les noves 

competències que atorga als acords i convenis col·lectius sectorials de Catalunya per 

determinar l’organització i l’articulació dels àmbits de negociació i el repartiment de 

matèries de negociació entre l’àmbit sectorial i l’àmbit d’empresa. 

 

Els criteris generals que estableix l’AIC per racionalitzar l’estructura de la negociació 

col·lectiva permet desenvolupar les nostres estratègies i els nostres objectius sindicals: 

 

— La urgència de crear espais de negociació d’àmbit català, acords sectorials i convenis 

col·lectius, tenint en compte que els convenis col·lectius provincials són inoperants a 

l’hora d’establir un repartiment material de matèries entre l’àmbit sectorial i l’àmbit 

d’empresa. 

 

— La necessitat de promoure convenis generals de sector amplis a fi de superar tant els 

convenis provincials com els dèbils convenis sectorials d’àmbit gremial. 

 

— La necessitat de delimitar des dels convenis col·lectius sectorials, amb criteris de 

racionalitat i en connexió amb la realitat de les diverses activitats econòmiques, les 

matèries de negociació i desenvolupament a l’empresa. En aquest sentit, l’AIC és molt 

clar: els acords i convenis col·lectius de Catalunya s’han de reservar la regulació de les 

regles generals bàsiques de les condicions de treball, especialment el salari mínim 

sectorial i la jornada màxima de treball. Això mateix s’ha d’aplicar a les regulacions 

generals de flexibilitat laboral, temps de treball, mobilitat funcional, drets sindicals, etc. 

A l’empresa s’han de fer les concrecions i els desenvolupaments adaptats que indiqui el 

conveni sectorial. 
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— La importància d’estendre la cobertura i la protecció de la negociació col·lectiva als 

àmbits d’activitat en què es detecti l’absència de conveni col·lectiu. 

 

— La necessitat d’articular de manera pactada l’estructura de la negociació col·lectiva a 

Catalunya amb els àmbits estatals de negociació necessaris. El desenvolupament dels 

àmbits estatals de negociació és un interès objectiu del sindicalisme confederal de 

Catalunya. 

 

Els procediments per reformar i racionalitzar l’estructura de la negociació col·lectiva es 

duran a terme mitjançant els procediments previstos a la Comissió de Convenis 

Col·lectius del Consell de Relacions Laborals de Catalunya. 

 

 

3. El Tribunal Laboral de Catalunya 

 

L’AIC planteja potenciar de manera general els sistemes de solució extrajudicial de 

conflictes del Tribunal Laboral de Catalunya i oferir una resposta a la reforma laboral 

amb un nou protagonisme dels mateixos agents socials. 

 

Concretament, l’AIC ens compromet a desenvolupaments nous del TLC: 

 

— Un esforç per estendre les clàusules de vinculació als procediments del TLC en els 

convenis col·lectius de Catalunya i per instar la Generalitat de Catalunya, les diverses 

administracions públiques i la seva xarxa empresarial o institucional a participar en 

aquesta operació d’extensió. 

 

— Ampliació del perfil del cos d’àrbitres del TLC, amb la incorporació d’experts a 

l’àmbit econòmic i d’organització del treball. Promoure, al mateix temps, les propostes 

mediadores i l’arbitratge delegat del mateix TLC en la fase de conciliació o mediació. 

Es tracta d’afavorir la solució de conflictes més encertada quan el conflicte no és 

estrictament jurídic. 

 

— Ampliació de la naturalesa de la intervenció del TLC en el camp de la prevenció de 

conflictes i de l’assessorament a les parts. En aquest sentit, s’ofereix el suport de les 

comissions tècniques del TLC (econòmica i de previsió social, de salut laboral, i 

d’organització del treball), així com la mediació especialitzada en matèria d’igualtat de 

gènere. S’ofereix, també, substanciar els períodes de consulta dels diversos 

procediments de modificació substancial de condicions, mobilitat geogràfica, expedients 

de regulació d’ocupació o inaplicació salarial, en el mateix TLC, amb el suport de les 

nostres comissions tècniques. 

 

— L’AIC estableix, explícitament, l’arbitratge davant la divergència en la negociació 

col·lectiva, com a arbitratge voluntari amb la finalitat que el sindicat preservi la llibertat 

sindical d’exercir el dret de negociació col·lectiva i conflicte. 

 

— L’AIC permet que l’autonomia de les parts en la negociació d’un conveni col·lectiu 

declari l’arbitratge obligatori per a les divergències en procediments de modificació 

substancial de condicions de treball, de mobilitat geogràfica, d’expedients de regulació 

d’ocupació o d’inaplicació salarial transitòria. És un pas més en la desjudicialització de 

les relacions laborals, especialment en els conflictes de matriu no estrictament jurídica. 
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Els convenis col·lectius podran, també, determinar la intervenció del TLC, en aquests 

supòsits, quan no existeixi representació legal dels treballadors a l’empresa. 

 

 

4. Les comissions paritàries dels convenis col·lectius 

 

L’AIC promou que els convenis col·lectius serveixin per regular de manera concreta 

l’activitat de les comissions paritàries dels convenis col·lectius i que ho facin amb 

criteris que afavoreixin l’agilitat i l’eficiència en l’administració del conveni col·lectiu, 

així com la seva articulació amb el TLC. Mereix una atenció especial l’orientació a 

regular comissions delegades per matèria. 

 

 

5. Subcontractació i descentralització productiva 

 

L’AIC renova les orientacions de l’Acord anterior. El més significatiu sindicalment és 

orientar els convenis col·lectius a regular la subcontractació com un procediment 

negociat abans de la seva realització efectiva. S’estableix el mateix en relació amb la 

subrogació de plantilles davant la successió de contractes i subcontractes. 

 

S’insisteix en la coordinació de la prevenció de riscos laborals entre l’empresa principal 

i les contractes i subcontractes, i s’opta, com a alternativa millor, per la coordinació 

directa del comitè de seguretat i salut de la principal amb el comitè de seguretat i salut 

intercontractes. 

 

 

6. Flexibilitat del temps de treball, el sistema de contractació i els sistemes 

retributius 

 

— En matèria de flexibilitat del temps de treball, l’AIC reitera les orientacions 

anteriors, especialment importants tenint en compte que el conveni col·lectiu sectorial 

és el competent per establir les regles generals de flexibilitat del temps de treball en les 

diverses fórmules. La concreció, en el marc d’aquestes regles, es fa de manera 

negociada amb el sindicat a l’empresa. Cal destacar el plantejament dinàmic d’aquesta 

negociació quan es produeixen circumstàncies objectives que fan variar la programació 

flexible del temps. 

 

— L’AIC insta a fer que els convenis col·lectius regulin mecanismes de seguretat i 

informació anticipada a les persones en l’organització flexible del temps. L’objectiu és 

ampliar la capacitat d’autogestió personal del temps i de conciliació. En aquest mateix 

sentit es fan orientacions per afavorir la permuta entre persones treballadores davant 

canvis horaris o de torns, mecanismes de voluntarietat i consideració de situacions 

personals derivades de la formació, responsabilitat de persones dependents, etc. 

 

— Es valoren positivament, com a referent que cal tenir en compte en la negociació 

col·lectiva, les recomanacions pactades en aquesta matèria en el Consell de Relacions 

Laborals de Catalunya. 

 

— En relació amb la flexibilitat i l’ocupació, l’AIC fa una aposta clara per la flexibilitat 

interna enfront de la flexibilitat externa i els ajustos d’ocupació. S’orienta a fer que els 
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convenis col·lectius regulin procediments concrets de participació sindical en el 

seguiment de l’evolució de l’ocupació i la contractació a l’empresa. 

 

— L’AIC orienta a analitzar l’oportunitat que el contracte a temps parcial indefinit, 

regulat en conveni col·lectiu, pugui ser una alternativa a la contractació temporal. 

 

—L’AIC prescriu que els convenis col·lectius serveixin per mantenir, en els nous 

contractes d’aprenentatge i formació, les millores retributives que tenia el conveni 

respecte a la llei per als antics contractes de formació. 

 

— En relació amb els sistemes retributius, com en l’AIC anterior, es planteja la 

participació sindical en els diversos sistemes de salari variable així com el control de les 

persones treballadores afectades. 

 

— Sobre els factors determinants de la política salarial en els diversos nivells, l’AIC 

declara que cal tenir en compte l’evolució econòmica de les empreses i els sectors 

d’activitat, el desenvolupament i la situació dels mercats, la inflació, la productivitat, la 

variació de costos, les inversions i la modernització tecnològica, entre d’altres. Es tracta 

d’una orientació que trenca amb l’ofensiva neoliberal de vincular la determinació del 

salari, exclusivament, a l’evolució de la productivitat. Aquesta fórmula complexa 

respon a les experiències sindicals més positives de negociació col·lectiva i duu 

implícita la necessitat d’una política empresarial de “transparència” en la informació 

econòmica. 

 

 

7. Organització professional, formació i promoció 

 

— En matèria d’organització professional, formació i promoció, l’AIC reitera les 

orientacions anteriors perquè els convenis col·lectius regulin procediments específics de 

negociació amb la representació sindical dels plans de formació contínua a l’empresa, 

així com la participació sindical en els sistemes de promoció professional. 

 

— L’AIC orienta, com a novetat important, a estendre l’acreditació i el reconeixement 

de competències professionals adquirides per experiència laboral, i a fer que sigui un 

factor que es tingui en compte per als processos de reclassificació i promoció 

professional. 

 

— Sobre la valoració de llocs de treball, l’AIC orienta a declarar en els convenis, com a 

referent, el manual de valoracions del TLC. 

 

— L’AIC insta que els convenis col·lectius reprodueixin literalment una clàusula 

antidiscriminatòria general en relació amb la selecció, la contractació, la formació i la 

promoció professional, basada en la Directiva europea 43/2000 i la Llei 62/2003. 

 

— En relació amb la mobilitat funcional, l’AIC insta a regular-la en els convenis 

col·lectius, ara legalment obligatòria, amb criteris que assegurin la certesa de les 

funcions i els drets professionals de les persones, com a mecanisme alternatiu a l’ajust 

d’ocupació, com a factor de formació professional, etc. 
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8. Igualtat de gènere 

 

L’AIC orienta els convenis col·lectius al compliment i al desenvolupament correctes de 

la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i assenyala 

l’obligació general d’establir mesures d’igualtat de gènere així com la capacitat dels 

convenis col·lectius de dimensionar, respectant les obligacions legals, l’obligatorietat 

d’establir plans d’igualtat a les empreses no obligades legalment. 

 

Finalment, vincula la igualtat de tracte a totes les fases i moments de la relació laboral, 

la selecció, la contractació, la classificació professional i la valoració de llocs de treball, 

el sistema de remuneració i l’estructura salarial, la promoció i la formació professional, 

la conciliació i la prevenció de riscos laborals. Així mateix, orienta els convenis 

col·lectius a regular procediments en relació amb l’assetjament per raó de sexe.  

 

L’AIC declara com a referent en la negociació col·lectiva les recomanacions pactades, 

en matèria d’igualtat i conciliació, del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.  

 

 

9. Absentisme laboral 

 

L’AIC ens compromet a una futura negociació i a una anàlisi de l’absentisme laboral. 

Ho fa partint de l’acord que la qüestió és important per a totes les parts, de l’acord que 

cal instar les administracions a millorar la gestió de la incapacitat temporal (IT) així 

com a estudiar-la i fer-ne el seguiment, i de l’acord que l’actuació en matèria de 

prevenció de riscos laborals és necessària. 

 

 

10. Ús de tecnologies de la informació i la comunicació 

 

L’AIC reitera les orientacions anteriors respecte de l’ús a la feina de les tecnologies, 

amb una fórmula equilibrada respecte dels supòsits d’abús o d’ús indegut, i el dret a la 

intimitat de la persona treballadora. Orienta, també, a fer que els convenis col·lectius 

regulin l’ús sindical de la xarxa (ciberdrets sindicals) amb criteris de llibertat i 

racionalitat. 

 

 

11. Mobilitat sostenible als centres de treball 

 

L’AIC manté les orientacions anteriors per estendre sistemes d’anàlisi conjunta 

empresa-sindicat dels problemes de mobilitat de les persones als centres de treball, amb 

l’objectiu de materialitzar plans de mobilitat. Orienta, també, a l’establiment 

d’iniciatives mancomunades en espais de multiactivitat i polígons. El nou 

reconeixement legal de la negociació col·lectiva en una pluralitat d’empreses és un bon 

instrument per canalitzar aquestes iniciatives. 

 

 

12. Teletreball 

 

L’AIC manté les orientacions relatives a fer que els convenis col·lectius desenvolupin la 

seva regulació partint dels criteris de l’Acord marc europeu sobre teletreball. Alhora, 
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insta a concretar el compromís anterior respecte de l’avaluació i la prevenció de riscos 

als centres de teletreball on conviuen treballadors assalariats i autònoms. 

 

13. Previsió social complementària 

 

Aquesta qüestió no es va desenvolupar en l’AIC anterior. Es tracta, ara, de donar-hi un 

nou impuls, especialment amb l’objectiu de desenvolupar plans de pensions sectorials 

de promoció conjunta per a la petita i mitjana empresa. 

 

 

14. Negociació col·lectiva i expedients de regulació d’ocupació 

 

L’AIC orienta els convenis col·lectius a desenvolupar de manera negociada les 

previsions de la Llei 35/2010 i el Reial decret 801/2011, especialment en relació amb 

l’establiment de criteris per negociar plans d’acompanyament social en els expedients. 

Així mateix, s’orienta a la concreció negociada, en els expedients de suspensió de 

contractes o regulació de jornada, de plans que afavoreixin la formació o la conciliació, 

com a base per a les bonificacions empresarials que estableix la llei. 

 

Per afavorir la participació sindical en els expedients en empreses sense representació 

sindical, s’orienta els convenis col·lectius a regular l’obligació de comunicar la 

iniciativa empresarial, abans de l’inici del període de consultes, a la comissió paritària 

del conveni sectorial. 

 

 

15. Desenvolupament de la Llei 35/2010 en relació amb inaplicació salarial, 

mobilitat geogràfica i modificació substancial de condicions de treball 

 

L’AIC orienta els convenis col·lectius a establir un procediment específic que inclogui, 

necessàriament, que això es comuniqui prèviament a la comissió paritària del conveni 

col·lectiu sectorial, tant si a la empresa hi ha representació sindical com si no n’hi ha, i 

amb un itinerari que inclogui, a més de la participació de la comissió paritària, la 

intervenció del TLC. En aquest punt s’indica la possibilitat de l’arbitratge obligatori, 

com a mecanisme definitiu de solució de divergències, quan el conveni ho decideixi. 

 

16. Estratègia industrial catalana 

 

Davant la inacció del Govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a les polítiques 

industrials, sectorials i de promoció econòmica, l’AIC insta el Govern a crear un òrgan 

tripartit de participació i concertació que impulsi les estratègies que permetin accelerar 

el procés de transformació industrial i sectorial de Catalunya. 

 

La transformació del model industrial i productiu ha d’estar orientat a fer que Catalunya 

continuï sent un país on la indústria tingui un paper protagonista. Cal definir les 

condicions de recuperació posteriors a la crisi, basant-se en el desenvolupament 

sostenible de l’activitat econòmica. 

 

L’organisme tripartit de participació i concertació (Consell), entre altres coses, marcarà 

les estratègies generals de l’economia productiva catalana. En dependran els grups de 

treball sectorials que es constitueixin, uns de caràcter permanent per als sectors 
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estratègics i d’altres de caràcter temporal per a les situacions de caràcter conjuntural o 

temporal. 

 

17. Polítiques de formació i ocupació 

 

L’AIC actua en dos sentits: d’una banda, pretén que els convenis col·lectius afavoreixin 

l’acreditació de competències i l’accés als permisos necessaris; aquesta orientació és 

complementària de les orientacions anteriors en aquesta matèria; de l’altra, insta de 

manera conjunta sindicats i patronal perquè el Govern de la Generalitat garanteixi que, 

en la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya, esdevingui un organisme realment 

participat i amb més protagonisme dels agents socials, generi polítiques actives més 

eficients i tingui una territorialitat efectiva.  

 


